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Numri i dokumentit:     00154638 

 

 

                                                          Pkr.nr.10/18  

 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti për krime të rënda, 

kryetarja e trupit – gjyqtarja Ajser Skenderi me anëtarët e trupit – gjyqtarët:Kymete Kicaj dhe 

Luan Berisha, me  proçesmbajtësen Sheqere Braha, në çështjen penale kundër të akuzuarit S. J. 

nga Dragashi, për shkak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 

422 par.1 dhe 2 nën par. 2.1, 2.2 dhe 2.4 të KP-së dhe të akuzuarit N. S. nga Dragashi, për 

shkak të veprës penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par. 2 nën 

par. 2.1 të KP-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë së Shtetit në Prizren 

PP.nr.114/16 të datës 10.08.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në prezencën e 

Prokurorit së Shtetit Genc Nixha, të akuzuarëve dhe mbrojtësit avokat R. B., më datën 

09.10.2018, muarr dhe publikisht e shpalli këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 
 

 

 Të akuzuarit: 

 

I. S. J., nga i ati M. dhe e ëma Sh. të vajzërisë M., i lindur me ...., në fshatin ..., 

Komuna e Dragashit, ku edhe tani banon, me nr. personal të letërnjoftimit ...., i martuar, ka të 

kryer fakultetin e bujqësisë, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës.  

 

II. N. S., nga i ati M., dhe e ëma H. të vajzërisë K., i lindur me ...., në fshatin ..., 

Komuna e Dragashit, ku edhe tani banon, me nr. personal të letërnjoftimit, ...., i martuar, 

pronar i furrës ‘’...’’ në Dragash, ka të kryer fakultetin e gjeografisë, i gjendjes së mesme 

ekonomike, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  
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     Ndaj të akuzuarit   S. J.  

 

 

                               REFUZOHET AKUZA 

 

 

Se prej periudhës kohore prej 31.08.2011 në vazhdimësi deri në vitin 2016, në Dragash, 

me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për tjetrin dhe shkaktimin e dëmit 

Komunës, duke përdorur pozitën apo autoritetin e tij zyrtar në cilësinë  e Kryetarit të Komunës 

së Dragashit, duke vepruar në kundërshtim me nenin 7 të Ligjit për dhënie në shfrytëzim dhe 

këmbim të pronës së paluajtshme të komunës nr. 04/02-144, nënshkruan  aktvendimin për 

dhënien e lejes për ndërtimin e aneksit, 06 350-1526 të datës 31.08.2011 për investitorin N. S., 

në pacelën kadastrale nr... me dimensione 5.25 X 2.0 metër, me lartësi të ndërtimit P+Kat, i 

mundëson pronarit së furrës ‘’...’’,- N. S., përvetësimin e paluajtshmnërisë – tokës shoqërore, 

pa kompenzim dhe vendim të Asamblesë Komunale, me ç’rast keqpërdor pasurinë e komunës 

së Dragashit dhe i shkakton dëm të konsiderueshëm në vlerën e paluajtshmërisë shoqërore të 

përvetësuar.  

 

Këso dore kishte për të  kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit 

zyrtar nga neni 422 par.1 dhe 2 nën par. 2.1, 2.2 dhe 2.4 të KP-së. 

 

 

 

  Konformë nenit 364 par.l. pika l.3. të KPP-së i akuzuari N. S.  

 

 

 

          

               LIROHET NGA AKUZA 

 

Se prej vitit 2011, në vazhdimësi deri në vitin 2016, në Dragash, në mënyrë të 

kundërligjshme uzurpon paluajtshmërinë - tokën në pronësi shoqërore, përkatësisht pjesën e 

parcelës kadastrale nr. ... të evidentuar në fletën poseduese .., me kulturë tokë ndërtimore, në 

emër të pronës shoqërore të Komunës së Dragasht, në të cilën ndërton objektin afarist dy 

katësh nga materiali i fortë prej betoni dhe bllokave të betonit, në sipërfaqe prej 5.25 x 2.0 

metër, me lartësi të ndërtimit P+Kat,  të cilin e shfrytëzon si objekt afarist me destinim furrë 

buke.   

 

Këso dore kishte për të  kryer veprën penale uzurpim i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme nga neni 332 par. 2 nën par. 2.1 të KP-së.  

 

 

 

               Shpenzimet procedurale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 
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                                             A r s y e t i m 
 

 

Prokuroria e Shtetit në Prizren – Departamenti për krime të rënda,  kësaj gjykate ia ka 

parashtruar aktakuzën PP.nr.114/16 të datës 10.08.2016,  kundër të akuzuarve S. J. nga 

Dragashi, për shkak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 

par.1 dhe 2 nën par. 2.1, 2.2 dhe 2.4 të KP-sësi dhe ndaj të akuzuarit N. S. nga Dragashi, për 

shkak të veprës penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par. 2 nën 

par. 2.1 të KP-së.  

 

Prokurori i Shtetit Genc Nixha në shqyrtimin e datës 05.10.2008 ka theksuar se në bazë 

të mendimit të dhënë nga ana e ekspertit të ndërtimtarisë L. M. i cili është ndëgjuar edhe gjatë 

seancës është vërtetuar se i akuzuari S. J. duhet të ishte i akuzuar për veprën penale të 

keqpërdorimit të detyrës zyrtare nga neni 339 par.l. të KPK, e jo sikurse që është akuzuar në 

aktakuzë për veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par.l. 

dhe 2.nën par.2.l.2.2.dhe 2.4. të KP, andaj, pasiqë ligji më i favorshëm për të akuzuarin është 

KPK, andaj si rrjedhojë ka ardhur deri tek parashkrimi apsolut i ndjekjes penale për çka edhe 

ka hjekë dorë nga ndjekja e mëtejme penale për të akuzuarin S. J. 

 

Në fjalën përfundimtare ka ngelë në tërësi pranë aktakuzës sa i përket të akuzuarit N. S. 

për shkak të veprës penale uzurpimi i paligjshëm i pronës nga neni 332 par.2.nën par.2.l. të KP, 

nga fakti se në deklaratën e dhënë në seancat e mëparshme e të cilën sot e ka kundërshtuar 

është vërtetuar se i njëjti ka tejkaluar lejen e ndërtimit, se një gjë e tillë është vërtetuar edhe me 

daljen e inspekcionit në objektin e tij ngase inspekcioni ka urdhëruar ndërprerjen e punimeve, 

për të cilën vet i akuzuari ka deklaruar se nuk e ka respektuar. Poashtu është vërtetuar se është 

marrë edhe një aktvendim mbi pezullimin e ndërtimit të cilin aktvendim poashtu nuk e ka 

respektuar. Në bazë të një aktvendimi të Drejtorisë për katastër dhe urbanizëm ceket se pjesa e 

kontestuar është pronë shoqërore, andaj, në bazë të kësaj mendon se në veprimet e këtu të 

akuzuarit janë formuar elementet e veprës penale të lartëcekur andaj, edhe në këtë drejtim ka 

propozuar që trupi gjykues të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ta dënoi sipas ligjit. 

 

Në fjalën përfundimtare i akuzuari N. S. ka deklaruar se pasiqë i është dhënë leja për 

ndërtimin e aneks objektit  me datën 3l.08.2011, ndërtimin e ka filluar pas një muaji dhe se në 

asnjë mënyrë nuk e ndien vehten fajtor për këtë çështje.  

 

Duke marrë parasysh që për të akuzuarin S. J. Prokurori i shtetit ka hjekë dorë nga 

ndjekja penale, provat janë administruar vetëm sa i përket të akuzuarit të dytë N. S.  

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 25.04.2018 është ndëgjuar dëshmitari B. H. i cili ka 

deklaruar se ka qenë në dijeni se kryetari i Komunës së Dragashit S. J. e ka nënshkruar një 

aktvendim të datës 3l.08.2011 me të cilin i është lejuar të akuzuarit N. S. ndërtimi i aneksit.  

 

Në procesverbalin e datës së njejtë është dëgjuar edhe dëshmitari V. H., inspektor i 

ndërtimtarisë në Komunën e Dragashit i cili ka theksuar se i ka ndërmarrë të gjitha veprimet në 

kuadër të kompetencave të tij që kanë të bëjnë me ndërtimin e objektit të furrës. 

 

Me datën l8.06.2018 eksperti i ndërtimtarisë L. M. ka parashtruar mendimin – raportin 

me shkrim ku në mes tjerash ka cekur se aneksi i këtij objekti i cili ndodhet në anën veriore me 

dimenzine 2.20 x 5.l5 m, është në gjendje karajapi, tani për tani shfrytëzohet vetëm përdhesa e 
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këtij aneksi si depo e materialit, aneksi nuk e ka të ndërtuar pllakën meskatore, nuk është 

suvatuar as nga ana e brendëshme e as nga ana e jashtme. 

 

Eksperti i njejtë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës l8.09.2018 ka deklaruar se sipërfaqja 

në të cilën është ndërtuar aneksi është l0.30 m2, ka ekzistuar leja për aneks dhe se aneksi 

ndodhet në anën e majtë në pjesën fundore të parcelës 840 ZK Dragash.  

 

Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor në pajtim me palët ka lexuar provat e administruara 

në shqyrtimet e mëparshme dhe ate duke bërë shiqimin në aktvendimin 06 nr. 351-21 i datës 

17.05.2009 i lëshuar nga Kuvendi Komunal Dragash – Drejtorati për Urbanizëm, Kadastër dhe 

mbrojtje të mjedisit, ku edhe është vërtetuar fakti se është marrë atkvendim me të cilin i është 

lejuar investitorit N. S. ndërtimi i objektit me karakter të përkohshëm në parcelën kadastrale nr. 

840 KK Dragash, me dimensione 7.5 X 7.5 metra me lartësi të ndërtimit P + 0,nga drejtori i 

atëhershëm Sh. F. 

 

Nga leximi i aktvendimit 06 nr. 351-817 i datës 22.02.2011 i lëshuar nga Kuvendi 

Komunal Dragash  – Drejtorati për Urbanizëm Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit, është 

vërtetuar  fakti se këtu i akuzuari i dytë B. H. ka marrë aktvendim me të cilin i është lejuar 

investitorit N. S. ndërtimi i etazhit në gabarit të objektit ekzistues me karakter të përkohshëm 

për objektin afarist në parcelën kadastrale nr. 840 KK Dragash , me dimenzione 7.5 X 7.5 me 

lartësi të ndërtimit P + Kat. 

 

Nga  konstatimi i datës 12.05.2011 i lëshuar nga Drejtorati për Urbanizëm, Kadastër 

dhe Mbrojtje të Mjedisit – i shërbimit pronësoro-juridik në Dragash, është vërtetuar nga ana e 

gjeometrit F. Q. gjatë matjes dhe shiqimit të vendit të ngjarjes,se ngastra kadastrale me nr.840 

evidentohet në sipërfaqe të përgjithshme prej 3.44 ari si pasuri shoqërore e Kuvendit komunal 

Dragash dhe se në të njëjtën ngastër i akuzuari N. S. ka filluar ndërtimin e objektit me material 

të fortë në sipërfaqe prej 11.63 m2. 

 

Nga aktvendimi 06 nr. 350-1526 i datës 31.08.2011, i lëshuar nga Kuvendi Komunal 

Dragash  – Drejtorati për Urbanizëm Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit,është vërtetuar fakti se 

këtu i akuzuari S. J. në emër të drejtorit – këtu të akuzuarit B. H., ka nënshkruar aktvendimin 

me të cilin i është lejuar investitorit N. S. ndërtimi i aneksit ngjitur me objektin ekzistues të 

karakterit të përkohshëm në parcelën kadastrale nr. 840 me dimenzione 5.25 X 2.0 metër me 

lartësi të ndërtimit P + Kat. 

 

Nga aktvendimi i Kuvendit Komunal - Drejtorati për Urbanizëm Kadastër dhe Mbrojtje 

të Mjedisit – i shërbimit pronësoro-juridk në Dragash, i datës 10.11.2011, u vërtetua fakti se  në 

cilësi të Drejtorit të Drejtoratit për Urbanizëm Kadastër, këtu i akuzuari i dytë B. H. me datën 

10.11.2011 ka marrë aktvendim me të cilin ka konstatuar se këtu i akuzuari N. S. ka bërë 

uzurpimin arbitrar të parcelës në pronësi shoqërore në pjesën e parcelës kadastrale nr. 840, në 

sipërfaqe prej 49,44 m2, si dhe është urdhëruar që ta liroj pjesën e uzurpuar dhe ta rikthej në 

gjendjen e mëparshme. 

 

Nga leximi i procesverbalit mbi kontrollin inspektues të drejtoratit për Bujqësi dhe 

Inspekcion – Inspektori i ndërtimtarisë nr. 09, nr. 354-1156 i datës 09.05.2011, është vërtetuar 

fakti se inspektori, këtu i akuzuari V. H. në procedurën e kontrollit inspektues ka konstatuar se 

pronari i lokalit ‘’..’’ka punuar në betonimin e një pjese të pllakës me dimensione 5.0 x 2.0 m, i 

akuzuari N. S. për atë lloj të punës nuk ka poseduar leje ndërtimi dhe se është pajtuar që të bëjë 

kërkesë për leje.Poashtu i është urdhëruar nga ana e inspektorit V. H. që të mos i vazhdojë 
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punimet përderisa të merr lejen e ndërtimit në afat prej 2 jave. I njejti procesverbal është i 

nënshkruar nga të dy palët. 

 

 Poashtu me leximin e procesverbalit mbi kontrollin inspektues të drejtoratit për Bujqësi 

dhe Inspekcion – inspekcioni i ndërtimtarisë 09. Nr. 354-2241 i datës 14.10.2011, është 

vërtetuar se inspektori V. H. në procedurën e kontrollit inspektues ka konstatuar se ndërtuesi N. 

S. ka vazhduar punimet në objektin ekzistues, i njëjti posedon dokumentacionin teknik me nr të 

lejes 06 nr 351-817 të datës 22.02.2011 gjithashtu i njejti ka poseduar edhe lejen për aneksin 

me nr 06 nr 350-1526 të datës 31.08.2011 e që peocesverbali është i nënshkruar nga të dy palët. 

 

 Me leximin e procesverbalit mbi kontrollin inspektues të Drejtoratit për Bujqësi dhe 

Inspekcion 09, nr. 354 i datës 22.10.2011, vërtetohet se inspektori V. H. në procedurën e 

kontrollit inspektues ka konstatuar se ndërtuesi N. S. përkundër faktit se ka poseduar vendimin 

për ndalimin e punës me nr 04 nr 354-2253 të datës 18.10.2011 i njejti ka vazhduar punët duke 

bërë betonimin e pllakës së katit.I është urdhëruar nga inspektori që të respektoj vendimin e 

inspektoratit, gjithashtu i është urdhëruar që punët të ndërpriten menjëherë përderisa të merret 

vendim nga Kuvendi komunal. 

 

 Me leximin e proceverbalit mbi kontrollin inspektues të Drejtoratit për Bujqësi dhe 

Inspekcion 09, nr. 354 i datës 21. 11. 2011, inspektori-këtu i akuzuari V. H. ka konstatuar se  

ndërtuesi ishte në fazën e punimeve të kulmit të objektit, i njejti posedonte leje me dimensione 

7.50 x 7.50 m në lartësi P + Kat konform projektit. 

 

 Me shiqimin në vendimin 09 nr. 354 - 2253 i datës 18.10.2011, i lëshuar nga Kuvendi 

Komunal Dragash, Drejtorati për Bujqësi, Turizëm, Zhvillim Rural dhe Inspekcion, vërtetohet 

se këtu i akuzuari i ka ndërprerë punimet e filluara investitorit – këtu të akuzuarit N. S. 

 

Nga leximi i kontratës mbi shitblerjen e paluajtshmërisë e vërtetuar në Gjykatën 

Komunale Dragash, Vr.nr 62/09, e datës 03.02.2009, vërtetohet se V. K. si shitës ia shet N. S. 

dhe A. H. banesën montazh në sipërfaqe prej 58 m2 që gjendet në parcelën kadastrale nr. 840 

KK Dragash. 

 

 Me leximin e çertifikatës së lëshuar nga Zyra Kadastrale Komunale Dragash, 952 e 

datës 01.08.2016, si dhe me shiqimin e skicës së terenit, kopjen e planit të datës 01.01.2016 si 

dhe në foto-dokumentacionin,që gjendet në shkresat e lëndës  u vërtetua fakti se ngastra 

kadastrale nr. 840 sipas listës posedues nr. 179 KK Dragash, evidentohet si pasuri shoqërore, e 

cila është nën ndërtesë në sipërfaqe prej 1,12 ari dhe oborr 2.32 ari, gjithsej sipërfaqja e 

përgjthshmë prej 3,44 ari.  

            

          Me shiqimin  në kontratën mbi shfrytëzimit të banesës me nr.30. të datës 07.01.1978 u 

vërtetua fakti se Bashkësia Vetëqeverisëse e Interesit për banim në Dragash ia ka dhënë në 

shfrytëzim V. K. banesën në sipërfaqe prej 58 m2. 

 

          Me shiqimin në kontratën mbi shitblerjen e banesës leg.nr.333/93, u vërtetua fakti se V. 

K. ka blerë si bartës i së drejtës së banimit në bazë së kontratës mbi shfrytëzimin nga Kuvendi 

Komunal në Dragash banesën montazhe në sipërfaqe prej 58 m2. 

 

          Me shiqimin në skicën e vendit të ngjarjes së bashku me kopjen e planit,  u vërtetua fakti 

se parcela ngastrale nr. 840 evidentohet në emër të pasurisë shoqërore – Kuvendi Komunal 

Gora- Dragash në sipërfaqe prej 3.44 m2. 
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          Me  leximin e kërkesës për regjistrimin e paluajtshmërisë në librat publik, u vërtetua 

fakti se parashtruesi i kërkesës V. K. ka kërkuar bartjen e pronësisë në emër të vet të banesës së 

lartcekur. 

 

          Me leximin e çertifikatës 06 nr.350-06 të datës 03.02.2009 të lëshuar nga Kuvend i 

Komunës Dragash Drejtoria për Urbanizëm Kadastër dhe mbrojtje të mjedisit vërtetohet se 

objekti montazh që ndodhet në ngastrën kadastrale nr. 840 në sipërfaqe prej 58 m2 në emër të 

V. K., për këtë objekt Komuna nuk është einteresuar për blerje, kurse ngastra nr. 840 është 

pronë Komunale në sipërfaqe prej 3.44 m2 dhe se të njëjtën pronari i banesës nuk ka të drejtë 

ta tjetërson.  

 

          Me leximin e kushteve urbanistike 06 nr.350-13 të datës 02.04.2009 së bashku me skicën 

u vërtetua fakti se këtu të akuzuarit N. S. i janë  lejuar për ndërtimin e objektit kushtet teknike 

urbanistike dhe atë projekti – objekti afarist me etazhitet – përdhesë në parcelën nr. 840 

Dragash, me karakter të përkohshëm në sipërfaqe të përgjithshme të gabaritit 7.5 x 7.5 metër. 

 

I akuzuari N. S. në mbrojtjen e vet  gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 05.10.2018 ka 

deklaruar se ngelë prapa të gjjitha dëshmive të dhëna gjer më tani sa i përket aneks objektit, se 

posedon dokumentacionin ligjor të vëtetuar nga Kuvendi komunal. Ka deklaruar se nga ana e 

inspektorëve nuk i janë ndërprerë punimet dhe se gjatë inspektimit nga ana e inspektorëve 

vetëm është bërë matja dhe se nuk është gjetur ndonjë parregullësi.  

 

Andaj, në bazë të lartëcekurave pas vlerësimit të secilës provë një nga një dhe në 

lidhshmëri me njëra tjetrën gjykata ka vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit N. S. nuk 

formohen elementet qenësore të veprës penale uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme 

nga neni 332 par.2.nën par.2.l. të KP.. 

 

Akuza e ngarkon të akuzuarin N. S. se prej vitit 2011, në vazhdimësi deri në vitin 2016, 

në Dragash, në mënyrë të kundërligjshme uzurpon paluajtshmërinë - tokën në pronësi 

shoqërore, përkatësisht pjesën e parcelës kadastrale nr. 840. 

 

Në rastin konkret në bazë të provave të lartëcekura të administruara është vërtetuar se 

këtu i akuzuari N. S. ka poseduar leje për ndërtimin e aneksit të lëshuar nga ana e kryetarit të 

komunës më datën 3l.08.2011. Këtë fakt e ka vërtetuar edhe eksperti i ndëgjuar i ndërtimtarisë 

L. M. në deklaratën e dhënë në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës l8.09.2018 ku në 

mes tjerash ka deklaruar se ka ekzistuar leja për aneks.Andaj, bazuar në këtë rrjedh se në rastin 

konkret nuk kemi uzurpim të paluajtëshmërisë. Kjo nga fakti se vepra penale nga neni 332 – 

uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme kryhet kur kushdo që në mënyrë të 

kundërligjshme uzurpon pronën e paluajtshme të personit tjetër apo një pjesë të saj.Duke marr 

parasysh faktin se këtu i akuzuari ka poseduar leje për aneks,vetvetiu rrjedh se nuk kemi edhe 

uzurpim.Për përgjegjësinë e kryesit është e nevojshme dashja e tij,që përfshin në vete vetëdijen 

e tij se po e pushton pronën e huaj,pa leje të pronarit legjitim dhe kjo nënkupton se elementet e 

kësaj vepre penale janë konsumuar vetëm kur pushtimi i pronës është bërë pa pëlqimin e 

pronarit.Duke marr parasysh se në rastin konkret nuk është vërtetuar një gje e tillë andaj edhe 

gjykata në drejtim të akuzuarit N. S. morri aktgjykim lirues. 

 

Është obligim i prokurorisë që të parashtoj prova fajësuese mbi të cilat e bazon 

aktakuzën. Mirëpo, në këtë drejtim akuza ka dështuar që të provoj një gjë të tillë, pasiqë nga 

provat e propozuara dhe të administruara nuk është vërtetuar fajësia e të akuzuarit N. S.  
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Andaj, në mungesë të provave që do ta vërtetonin faktin e fajësisë së të akuzuarit pasiqë 

një gjë e tillë nuk është provuar me asnjë provë relevante dhe bindëse, gjykata morri aktgjykim 

lirues dhe vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit, pasiqë nuk është vërtetuar se në veprimet e të 

akuzuarit formohen elementet qenësore të veprës penale për të cilën është akuzuar në bazë të 

aktakuzës. 

 

 

Nga të lartëcekurat u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit konformë nenit 363 

par.l.p.l.3. të KPP dhe nenit 364 par.l.p.3. të KPK. 

   

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konformë nenit 454 par.l. të KPP. 
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                                                                                                Kryetarja e trupit -g j y q t a r ja 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Ajser  Skenderi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 


