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                    PKR.nr.82/2017  
  

NË EMËR TË POPULLIT 
 
 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN– Departamenti për Krime të Rënda, trupi 
gjykues në përbërje prej gjyqtarit Artan Sejrani kryetar dhe gjyqtarëve Ajser Skenderi e 
Vjollca Buzhala, anëtarë, me sekretaren juridike Florije Kolukaj, punëtore e kësaj gjykate, 
duke vendosur në lëndën penale ndaj të akuzuarve B. K. e B. B. që të dy nga Prizreni, për 
shkak të veprës penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par 1 të 
KP-së dhe F. H. nga Prishtina, për shkak të veprës penale uzurpimi i paligjshëm i pronës së 
paluajtshme nga neni 332 par 1 të KP-së, duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë 
Themelore në Prizren – departamenti i krimeve të rënda PP/I.nr. 113/2016 të datës 
20.06.2016, në prezencën e të akuzuarve B. K., B. B. dhe mbrojtësve të tyre av. D. M. dhe F. 
V., në mungesë të prokurorit të shtetit, të akuzuarit F. H. dhe mbrojtësit të tij av. F. L. nga 
Prishtina, me datën 05.01.2018 mori dhe shpalli publikisht këtë:  
  

A K T GJ Y K I M 
 
 Të akuzuarit : 
 
 1. B. K., nga i ati V. dhe e ëma K., e lindur B., i lindur më ... në fshati ..., me banim në 
Prizren, shqiptar – shtetas i R së Kosovës, inspektor i ndërtimit në Komunën e Prizrenit, i 
martuar – babë i 5 fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike,  
 
 2. B. B., nga i ati I.  dhe e ëma M., e lindur K., i lindur me ... në fsh. ... – Komuna e 
Malishevës, me vendbanim në Prizren, shqiptar – shtetas i R së Kosovës, Drejtor i Drejtorisë 
së Inspektorateve të Komunës së Prizrenit, i martuar – baba i tre fëmijëve, ka të kryer 
masterin e shkencave të sigurisë, i gjendjes së mesme ekonomike.  
 
 3. F. H., nga i ati N. dhe e ëma N., e lindur A., i lindur më ... në Prizren, me vendbanim 
në Prishtinë, shqiptar – shtetas i R. së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, pronar i 
kompanisë NPN “G...” me seli në Prishtinë, i martuar – baba i një fëmiu. 
 
 Në mbështetje të nenit 364 par 1 pika 1.3 të KPP-së: 
       

LIROHEN NGA AKUZA 
 
1.I akuzuari B. K.:  
 

Se si person zyrtar duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar të inspektorit të 
ndërtimtarisë, nuk i përmbushë detyrat zyrtare me qëllim që të përfitoj çfarëdo dobie për 
personin tjetër apo që ti shkaktoj dëm personit tjetër, vepron në atë mënyrë që përkundër 
urdhrave si në pikat 1 dhe 2 të dispozitivit të Aktvendimit që e ka lëshuar në emër të 
Inspektoratit të Ndërtimtarisë të Komunës së Prizrenit , nr. 17-354-62 të dt. 14.04.2015, 
për kundër urdhrave 1 dhe 2 të aktvendimit nr. 17-354-62/1 të datës 07.09.2015, 
përkundër Konkluzionit me numër 17-351-62/3 të datës 23.09.2015 dhe përkundër 
Njoftimit me nr. 17-354-62-4 të datës 23.09.2015, që pas kalimit të afatit për rrënim 
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vullnetar të pasojë rrënimi me dhunë, ia ka lejuar investitorit – të akuzuarit F. H. me datë 
10.04.2015 vazhdimin e ndërtimit pa leje të objektit afarist me etazhitet B+p+3, të locuar në 
ngastrën kadastrale 3..., në hyrje të fshatit Zh., e evidentuar si pronë publike, duke i 
shkaktuar kësisoj dëm të konsiderueshëm material Komunës së Prizrenit, -kësodore kishte 
për të kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par 1 
të KP. 

 
- Kësodore kishte për të kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar nga neni 422 par 1 të KP-së. 
 
2. I akuzuari B. B.:  
 

Se si person zyrtar duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar nuk i përmbushë 
detyrat zyrtare me qëllim që të përfitoj çfarëdo dobie për personin tjetër apo që ti shkaktoj 
dëm personit tjetër, vepron në atë mënyrë që përkundër faktit se në cilësinë e Drejtorit të 
Inspektorateve të Komunës së Prizrenit , e ka nënshkruar Aktvendimin me numër 17-354-
62, të datës 14.04.2015, konkluzionin me numër 17-354-62/3 të datës 23.09.2015 dhe 
njoftimin me numër 17-354-62-4 të datës  23.09.2015, përmes inspektorit të ndërtimtarisë 
– të akuzuarit B. K. nuk ka ndërmarr masa që pas kalimit të afatit për rrënim vullnetar të 
pasojë rrënimi me dhunë dhe kësisoj të mos ia lejoj investitorit – të akuzuarit F. H. që të 
vazhdoj pa leje ndërtimin e objektit të tij afarist me etazhitet B+p+3, të locuar  në ngastrën 
kadastrale 3..., në hyrje të fshatit Zh., e evidentuar si pronë publike duke i shkaktuar kësisoj 
dëm të konsiderueshëm material Komunës së Prizrenit,-kësodore kishte për të kryer 
veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par 1 të KP. 
 

- Kësodore kishte për të kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo 
autoritetit zyrtar nga neni 422 par 1 të KP-së. 
 
3. I akuzuari F. H.: 
 

Se në mënyrë të kundërligjshme ka uzurpuar pronën e paluajtshme te personit 
tjetër, (parcelat kadastrale nr. 3... dhe 4..., të regjistruara sipas çertifikatave të pronësisë nr. 
P- 7... të datës 18.03.2016 dhe P-71... të datës 01,03.2017, në sipërfaqe të përgjithshme prej 
476 m2 e regjistruar pronë publike në emër të Komunës së Prizrenit) në atë mënyrë që në 
fillim të vitit 2015, pa kontratë të vërtetuar me shkrim dhe pa dokumentacion përkatës, nga 
i pandehuri I. S., për 35.000 ( tridhjetepesëmijë) euro,” ka blerë” ngastrën kadastrale  me 
numër 3..., në sipërfaqe prej 7 ari në hyrje të fsh. Zh..., e evidentuar si pronë publike, në të 
cilën në muajin prill 2015 ka filluar ndërtimin pa leje të objektit afarist B+p+3. 
 

- Kësodore kishte për të kryer veprën penale të uzurpimit të paligjshëm të 
pronës së paluajtshme nga neni 332 par 1 të KPK. 

 
- Pasi që nuk është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprat penale për të cilat 

akuzohen, në mbështetje të nenit 364 par. 1 nën. par. 1.3 të KPP-së.  
 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 
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A r s y e t  i m 
 
 Prokuroria Themelore në Prizren – Departament i Krimeve të Rënda me aktakuzën e 
tyre PP.nr.113/2016 të datës 20.06.2016, ndaj të akuzuarve B. K. e B. B. që të dy nga 
Prizreni, për shkak të veprës penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 
422 par 1 të KP-së dhe F. H. nga Prishtina, për shkak të veprës penale uzurpimi i paligjshëm 
i pronës së paluajtshme nga neni 332 par 1 të KP-së. 
 
 Prokurori i shtetit Metush Biraj në fjalën përfundimtare ka deklaruar se qëndron në 
tërësi pranë fjalës përfundimtare që ka dhënë në seancën e mëhershme duke theksuar se 
me veprimet e të akuzuarve B. K., B. B. dhe F. H., pas administrimit të serishëm të provave 
në këtë shqyrtim u vërtetua në tërësi teza e kësaj aktakuze se të akuzuarit në fjalë me 
dashje dhe dijeni kanë kryer veprat penale për çka janë akuzuar, prandaj gjykatës i 
propozon që të njëjtit të shpallën fajtorë dhe të dënohen në bazë të ligjit, duke marrur 
parasysh të gjitha rrethanat renduese dhe lehtësuese ndaj tyre të cilët janë potencuar në 
fjalën e mëhershme përfundimtare. 
 

Mbrojtësi i të akuzuarit B. K. av. D. M. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se 
mbetet në tërësi pranë fjalës përfundimtare të dorëzuar me shkrim dhe të cilën e ka 
elaboruar në shqyrtimin e mëhershme të kësaj çështje juridiko penale, duke potencuar 
edhe një herë faktin se në këtë shqyrtim është administruar si provë vendimi i Ministrisë së 
mjedisit dhe planifikimit hapësinor me nr. A-129/14 i dt. 09.12.2014, me të cilin është 
shfuqizuar vendimi i drejtorisë për urbanizëm dhe planifikim hapësinor nga Komuna e 
Prizrenit, deklarimi i sotëm gjendet në faqen 2 pasusi 2 i fjalës përfundimtare të dorëzuar 
me shkrim dhe këtë e thash me qëllim që ta ndërlidhi me një fakte tjetër dhe me një provë 
tjetër që është administruar sot konkretisht, padia me nr. A.nr.1163/16 e paraqitur nga F. 
H. në gjykatën themelore në Prishtinë, me të cilën padi ka hapur konflikt administrativë me 
kërkesë për anulimin e vendimeve administrative dhe kjo e vërteton faktin se mund të kemi 
një situatë të ngjashme sikurse me vendimin e cituar me lartë, pas gjithë kësaj  
konsiderojmë se aktakuza e prokurorisë nuk është vërtetuar deri me tash, andaj duke u 
bazuar në gjithë shqyrtimin gjyqësor i propozojmë gjykatës që të akuzuarin B. K. konform 
dispozitave nga neni 364 parag. 1 pika 1.3 të KPP-së ta liroj nga akuza.  

 
I akuzuari B. K. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në tërësi e mbështetë fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit të tij . 
 
 Mbrojtësi i të akuzuarit B. B. av. F. V. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se fjalën 
përfundimtare gjykatës ia dorëzon me shkrim. Në fjalën përfundimtare me shkrim ka 
elaboruar të gjitha provat një nga një dhe në fund të kësaj fjale përfundimtare konsideron 
se prokuroria themelore e Prizrenit nuk ka arritur të vërtetoj përtej dyshimit të bazuar 
fajësinë e të akuzuarit B. B. për pikën akuzuese e cila i vihet në barrë duke pretenduar se 
nuk janë përmbushur elementet e veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit 
zyrtarë nga neni 422 parag. 1 të KP-së. I propozon gjykatës që të akuzuarin B. B. bazuar në 
nenin 364 parag. 1 nën parag. 1.3 të KPP-së, ta liroj nga akuza. 
 
 I akuzuari B. B. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në tërësi e mbështetë fjalën 
përfundimtare të mbrojtësit të tij. Shton se është i bindur se në institucion i ka kryer të 
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gjitha obligimet ligjore ndaj kësaj lënde, kanë pasur praktik në lëndë tjera se ankesa e shtyn 
ekzekutimin ku edhe në këtë rast është përdorur kjo praktikë si dhe vazhdon të përdorët. 
Një rast të tillë të njëjte ka qenë në rastin e mjedisit hapësinor e cila nuk i ekzekuton për 
shkak të ankesave ku palët kanë filluar  që të fitojnë kontestet gjyqësore në lidhje me 
ndërtimet. Qëllimi personal e as i institucionit nuk ka qenë që ta dëmtoj Komunën e as 
qytetarin. Konsideron se asnjëherë nuk është e vonuar një çështje kur vihet në një 
përfundim të drejtë. 
 
 Mbrojtësi i të akuzuarit F. H. av. F. L. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në 
tërësi ngel pranë fjalës përfundimtare të paraqitur me dt.17.03.2017, duke e lutur trupin 
gjykues qe me vëmendje ta shqyrtoj vendimin e gjykatës së Apelit ku në faqen 3 sa i përket 
F. H. se si një person mund me u konsideruar edhe blerës edhe uzurpator, kërkesa e nenit 
332 sipas komentarit të R. së Kosovës parasheh “për mu krye kjo vepër penale duhet me 
ekzistuar dashja e personit”, uzurpimi duhet të bëhet pa  pëlqimin e pronarit apo të afërme 
të tij, nuk është kontestuese se F. H. ka blerë këtë parcellë nga I. S. në shumën prej 35 mijë 
euro, atëherë si ka mundësi që ti ketë dy epitete, në asnjë raste nuk është vërtetuar se si 
është uzurpuar prona kur e njëjta është  blerë, bile bile gjykata e Apelit shkon me lartë 
kërkon që të vërtetohet që mos e ka cilësinë e personit të dëmtuar në këtë vepër penale. 
 
 I akuzuari F. H. në fjalën përfundimtare deklaron se në tërësi e mbështetë fjalën 
përfundimtare të mbrojtësit të tij. 
 

Me provat e administruar në shqyrtim gjyqësor të propozuar nga palët dhe atë: 
dëgjimin e dëshmitarëve F. H., B. H. dhe R. A., procesverbali për inspektimin e kryer nga 
inspektori i ndërtimatarisë të drerjtorisë së inspektorateve – Komuna e Prizrenit me nr 
serik 0006145 të datës 10.04.2015, urdhëresa për pagesë për ndëshkim me gjobë 
mandatorë të inspektorit të ndërtimit të drejtorisë së inspektorateve – komuna  e Prizrenit 
me nr 00088 të datës 14.04.2015, procesverbali për inspektimin e kryer nga inspektori i 
ndërtimtarisë të drejtorisë së inspektorateve – Komuna e  Prizrenit me nr serik 0008095 të 
datës 04.09.2015, urdhëresa për pagesë për ndëshkim me gjobë mandatorë të inspektorit 
të ndërtimit të drejtorisë së inspektorateve – Komuna e Prizrenit me numër serik 00023 të 
datës 04.09.2015, procesverbali i përpiluar në vendin e ngjarjes nga personi zyrtar i 
sektorit të pronësisë të drejtoratit për administratë dhe personel – Komuna e Prizrenit, nr 
02-466 zyrtar e datës 25.02.2016, aktvendimin e drejtorisë së inspektorateve – Komuna e 
Prizrenit nr 17-354-62 të datës 14.04.2015, aktvendimin e drejtorisë së inspektorateve – 
Komuna e Prizrenit nr 17-354-62/1 të datës 07.09.2015, konkluzioni i drejtorisë së 
inspektorateve – Komuna e Prizrenit nr. 17-354- 62/3 të datës 23.09.2015, në njoftimin e 
drejtorisë së inspektorateve – Komuna e Prizrenit nr. 17-354-62-4 të datës 23.09.2015, 
qertifikatën e agjencisë kadastrale të Kosovës – Njësia Kadastrale P-71813026-03680-0 të 
datës 05.02.2016, foto dokumentacioni, kërkesa e stafit punues në drejtorinë e 
inspektorateve me nr. 02112-125104 te dt. 20.07.2016 dhe kërkesa e përsëritur e dt. 
05.08.2016, aktvendimi i drejtorisë për urbanizëm dhe planifikim hapësinor K. e Prizrenit, 
me nr. 04-353-37540 te dt. 28.04.2014, deklarimi në procedurën administrative i tani të 
akuzuarit F. H. nr. 17-354 i dt. 21.09.2015, procesverbali i inspektimit 008069 i dt. 
29.06.2015 drejtorati i  inspektorateve - inspektori i ndërtimtarisë, përgjigjja nr. 17/354 të 
dt. 14.10.2015 e nënshkruar nga B. K. si inspektor i ndërtimit, ankesa me nr. protokolli 
5382/15  e ushtruar me dt. 23.10.2015 nga F. H. ndaj konkluzionit, leximi i përgjigjes së 
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drejtorit të administratës së Komunës së Prizrenit te dt. 18.02.2016, me nr. ref. 02-31-
29415, leximi i aktvendimit të drejtorisë - sektorit për çështje pronësore juridike Prizren 
nr. 02-466-40721 te dt. 06.04.2016, aktvendimi i agjencionit kadastral me nr. 03721/16 të 
dt. 07.07.2016 me të cilin është refuzuar ankesa e F. H., certifikata për njësinë kadastrale 
me nr. 493 e dt. 18.03.2016, kontrata interne mbi shitë blerjen e tokës të dt. 15.01.2015 e 
lidhur në mes I. S. dhe F. H., vendimi i ministrisë së mjedisit me nr. A-129/14 i dt. 
09.12.2014, në të cilin vendim kjo ministri ka anuluar aktvendimin me nr. 04-353-37540 te 
dt. 28.04.2014, vendimi për emërimin e drejtorit të drejtorisë z. B. B. nga zyra e kryetarit të 
K. të Prizrenit me nr. 01/112-259958 të dt. 28.02.2014, përgjigjja e inspektorit të 
inspekcionit të datës 06.04.2017 si dhe datës 03.04.2017, përgjigjja e drejtorit të drejtorisë 
së financave që lidhet me pagesën e tatimit nga I. S., dëftesa e pagesës nga I. S. e dt. 
01.02.2017 për njehsorin elektrik nga KEDS-i me nr. 62254171, fatura e tatimit në pronë e 
dt. 17.03.2017 I. S. UNIREF, me numra 00835F79E8, shkresa e drejtorisë për gjeodezi dhe 
kadastër 07-463/0420101 të dt. 28.02.2017, shkresa e drejtorisë për kadastër 02.03.2017, 
kërkesa e dt. 05.08.2016 me nr. protok. 02-031 nr.136753 e dt. 08.08.2016, kërkesa për 
koordinator të sektorit të ndërtimtarisë e nënshkruar nga B. B., vendimi për organizimin e 
brendshëm, sistematizimin, përshkrimin dhe klasifikimin e vendeve të punës në 
administratën e Komunës së Prizrenit të dt. 15.11.2012, shkresa për detyrat e punës që 
lidhen me zyrtarin ligjor, certifikata e njësisë kadastrale 3680 e dt. 19.02.2016, certifikata e 
njësisë kadastrale nr. 4983-0 e dt. 18.03.2016, ankesa e F. H. e dt. 06.05.2016 dorëzuar në 
agjensionin kadastral të Kosovës, padia e F. H. kundër vendimeve organeve administrative 
përmes të cilës padi është ngritur konflikti administrativ në Gjykatën themelore në 
Prishtinë dhe kjo çështje ka marrë nr. A.nr.1163/16, kërkesa për informatë lidhur me 
lëndën A.nr.1163/16 e dt. 02.02.2016, prova e dt. 30.01.2017 nr.5382-3/16  që lidhet me 
kërkesën për informatë e nënshkruar nga F. H. për ministrin e mjedisit dhe planifikimit 
hapësinor të R. së Kosovës dhe mbrojtjet e të akuzuarve. 

 
Nga dëshmia e F. H., zyrtar Komunal në Prizren (koordinator në Drejtorinë e 

Inspekcionit) kuptohet që ecuria e qasjes në procedurën administrative të F. H., që ai kishte 
përgatitur konkluzionin si ndihmës kolegiale dhe e kishte marr deklarimin nga F. H. Pastaj 
ka treguar se ka patur raste që nga vendimet e shkallës së dytë janë ndaluar rrënimet e 
objekteve ndërtimore të cilat kishin filluar me aktvendimet e para ndaj të cilave palët kanë 
patur të drejtën e ankesës.  
 
 Nga dëshmia e dëshmitarit B. H. përfaqësues i bashkësisë lokale në Zhur , kuptohet 
se parcela kadastrale 3680 ka patur një titullar faktikë dhe ai është I. S. Në atë parcelë është 
një objekt stallë ku i përmenduri ka mbajt kafshë. B. B. (i akuzuari) më ka thirr në telefon 
për çështjen e uzurpimeve por unë saktë nuk kam mundur me thënë asgjë.  Po ashtu 
thekson se axha i D. H., N. më është lutur të jap pëlqim për ndërtim të atij objekti që ta marr 
në shfrytëzim. Unë i kam thënë se nuk jam kompetent. Me sa dijë unë këtë tokë e ka 
shfrytëzua I. S. me dekada, ka mbi 30 vite. Nuk kam dit me dokumente si është puna e kësaj 
toke. Në këtë rajon ka plot ndërtesa, shtëpi etj. 
 
 Dëshmitari R. A. ka sqarua në detaje ecuritë e identifikimit të uzurpimit arbitrar të 
pasurisë publike para palëve në gjykatë. Ai ka theksuar se  pas daljes në teren me gjeodet 
është konstatuar se objekti i ndërtuar është në pronën publike dhe atë përfshinë pjesë të dy 
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parcelave katastrale, për çka është marr aktvendim për shpalljen uzurpues të F. H. F. H. ka 
shfrytëzua të drejtën e ankesës e cila është refuzua nga shkalla e dytë.  
 

Nga Procesverbali i inspektorit të ndërtimtarisë – Drejtoria Inspektorateve Komuna 
e Prizrenit me nr 0006145 e datës 10 prill 2015, konstatohet që objekti i filluar nuk kishte 
leje për ndërtim dhe se ishte duke u ndërtuar në pronën publike nr. parcelës kadastrale 
3680 e regjistruar në librat kadastral në emër të Komunës së Prizrenit. Objekti konstatohet 
se ishte në fazën e betonimit të pllakës së bodrumit dhe fillim e betonimit të shtyllave. 
Urdhri i inspektorit ishte që të bëhet inçizimi i objektit dhe dëshmia mbi pronësinë e tokës. 
Afati 5 ditor nga urdhër pagesat për ndëshkim me gjobë mandatore të lëshuara nga 
inspektori i ndërtimit nr. 00088 të datës 14.04.2015 shihet investitori D. H. dhe N. H. janë 
dënuar për ndërtim pa leje në shumën prej nga 500 euro. 

 
Nga Urdhëresë pagesa për ndëshkim me gjobë mandatorë të inspektorit të ndërtimit 

nr. 00088 të datës 14.04.2015, shihet se investitori  D. H. është dënuar për ndërtim pa leje 
në shumën prej 500 euro.  

 
 Nga Procesverbali i inspektorit të ndërtimtarisë nr. 0008095 të datës 04.09.2015 
konstatohet se investitori nuk ka respektuar urdhrat e procesverbalit të mëparshëm ka 
vazhduar me ndërtimin dhe nuk ka dokumentuar pronësinë e tokës . Në këtë rast  nga 
investitori D. H. inspektori njoftohet se investimin e kanë së bashku me axhën N. H.  
 
 Nga urdhëresa për pagesë për ndëshkime gjobë mandator të inspektorit të ndërtimit 
të drejtorisë të inspektorateve – Komuna e Prizrenit, me nr. serik 00023 të datës 
04.09.2015 shihet se investitori N. H. është dënuar për ndërtim pa leje në shumën prej 500 
euro 
 

Nga Procesverbali i Drejtoratit për Administratë dhe Personel – Sektori i Pronësisë 
nr. 02-466-zyrtar i datës 25.02.2016 kur jepet mendimi profesional i ekspertit gjeometër në 
vend shihet konstatimi se objekti është i ndërtuar në pjesët e pronave publike që shënohen 
si parcela kadastrale nr. 3680 dhe nr. 4983 ZK. Zhur, pronë publike e Komunës së Prizrenit 
në sipërfaqe të përgjithshme prej 476 m2. 

 
Nga aktvendimi i drejtorisë së inspektorateve – Komuna e Prizrenit nr. 17-354-62 të 

datës 14.04.2015 shihet se investuesi D. H. urdhërohet që menjëherë ti ndërpresë punimet 
në objektin afarist në fshatin Zhur, ky vendim është marr nga drejtoria inspektorateve 
respektivisht nga drejtori B. B. 

 
Nga Aktvendimi i Drejtorisë së Inspekcioneve – Inspektori i ndërtimtarisë nr. 17-

354-62/1 të datës 07.09.2015 janë urdhëruar investuesit e objektit D. H. e N. H. që të 
rrënohet objekti në afat prej 5 ditësh, ky vendim është marr nga drejtoria inspektorateve 
respektivisht nga drejtori B. B. 

 
Nga Konkluzioni i Drejtorisë së Inspekcioneve nr.17-354-62/3 i datës 23.09.2015, 

kuptohet se tërë shkresat e lëndës që kanë të bëjnë me procedurën ligjore të filluar nga 
inspektori i ndërtimtarisë për objektin në fshatin Zhur ndaj D. H. dhe N. H. ndryshohet emri 
i pronarit – investitorit dhe procedura e njëjtë administrative procedohet në emër të F. H. 
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Me këtë konkluzion është lejuar ankesa në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 
në Prishtinë. 

 
Nga Njoftimi i Inspektoratit të Ndërtimtarisë nr. 17-354-62-4 të datës 23.09.2015, 

shihet se tani është kërkuar nga investitori F. H. që në afat prej 30 ditësh të bëjë rrënimin 
vullnetar të objektit, përndryshe do të bëhet ekzekutimi zyrtar. 

 
 Nga Çertifikata e Agjencisë Katastrale të Kosovës - njësia kadastrale P71813026-
03680-0 e datës 05.02.2016 konstatohet se parcela kadastrale 3680 është pronë publike e 
regjistruar në emër të Komunës së Prizrenit dhe Çertifikata për parcelën kadastrale nr. 
4983 e datës 18.02.2016 konstatohet se janë pronë publike e Komunës së Prizrenit, në të 
cilat është ndërtuar objekti në fjalë. 
 

Nga kërkesa e stafit punues në drejtorinë e inspektoriateve me nr. 02112-125104 të 
dt. 13.07.2016 dhe kërkesa e përsëritur e dt. 05.08.2016 shihet se në mungesë të stafit, 
drejtori i inspektorateve me kërkesat e datave të lartcekura i drejtohet zyrës së personelit 
dhe nga kërkon që të plotësohen vendet e punës në drejtorinë e inspektorateve në sektorin 
e inspektoratit të ndërtimtarisë, pasi që ky sektor nuk ka koordinator të sektorit ashtu edhe 
inspektorët e ndërtimtarisë janë në numër të vogël. 

 
Nga aktvendimi i drejtorisë për urbanizëm dhe planifikim hapësinor K. e Prizrenit, 

me nr. 04-353-37540 te dt. 28.04.2014, shihet se me këtë aktvendim refuzohet kërkesa e 
banorëve të banesës kolektive në Prizren, me të cilën kanë kërkuar të pajisen me leje për 
legalizimin me kompensim – aneks -  ndërtimit të objektit kolektiv banesor në lagjen 
ortakollë. 

 
Nga vendimi i ministrisë së mjedisit me nr. A-129/14 i dt. 09.12.2014, anulohet 

aktvendimi me nr. 04-353-37540 të dt. 28.04.2014, i drejtorisë për urbanizëm dhe 
planifikim hapësinor, Komuna e Prizrenit. 

 
Nga deklarimi në procedurën administrative i tani të akuzuarit F. H. nr. 17-354 i dt. 

21.09.2015, shihet se F. H. i drejtohet me deklaratë drejtorisë së inspektorateve në Prizren 
– inspektoratit të ndërtimtarisë, ku deklaron se objekti afarist i cili është duke u ndërtuar 
në hyrje të fshatit Zhur në anën e djathtë investimet i kryen  dhe njëherit kërkon nga 
inspektorati që të gjitha shkresat e lëndës rreth ndërtimit të objektit të adreson në emrin e 
tij dhe në adresën e tij, nuk ka pranuar  asnjë shkresë në adresën e tij dhe se nuk ka qenë në 
dijeni se drejtoria e inspektorateve ka iniciuar procedurë rreth ndërtimit të objektit në fjalë. 

 
Nga procesverbali i inspektimit 008069 i dt. 29.06.2015 drejtorati i  inspektorateve - 

inspektori i ndërtimtarisë, nga ky procesverbal shihet edhe përkundër aktvendimit për 
ndalim punimesh, investuesi është duke vazhduar me punime në objektin afarist në fshatin 
Zhur, nuk ka dëshmua se posedon dokumentacion apo jo. Është bërë largimi i punëtoreve 
nga punishtja ndërsa kopja e procesit i lihet në objekt të punëtorët. Konkludimi i 
inspektorit është që të ndërpritet të gjitha punimet e mëtejme, po ashtu investuesi të 
paraqitet pranë inspektoratit të ndërtimit deri me dt. 02.07.2015, në të kundërtën pasojnë 
masat ligjore. 
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Nga përgjigjja nr. 17/354 të dt. 14.10.2015 e nënshkruar nga B. K. si inspektor i 
ndërtimit, Inspektori i ndërtimtarisë ka filluar procedurë administrative për ndërtim pa leje 
të objektit afarist e banesor ndaj investitorit D. (M.) H. Pas dërgimit të shkresave është 
paraqitur qytetari F. H. në zyret e inspektoriatit i cili ka deklaruar se ai është investues i 
këtij objekti dhe se nuk ka qenë i informuar për procedurën ligjore që është duke u 
zhvilluar ndaj tij, ka theksuar se këtë vend e ka blerë. Në vazhdën e procedurës inspektori i 
ndërtimtarisë i dërgon të akuzuarit F. H. Njoftimin nr. 17-354-62/4 të datës 23.09.20415 
për veprimet që duhet ti ndërmerr sipas urdhëresës të inspektorit të ndërtimtarisë në aktet 
administrative në afatin ligjor. 

 
Nga ankesa me nr. protokolli 5382/15 e ushtruar me dt. 23.10.2015 nga F. H. ndaj 

konkluzionit, shihet se i akuzuari F. H. ka parashtruar ankesë kundër konkluzionit me nr. 
17-354-62/3 të datës 23.09.2015 për rishqyrtimin e tij. 

 
Nga leximi i përgjigjes së drejtorit të administratës së Komunës së Prizrenit te dt. 

18.02.2016, me nr. ref. 02-31-29415, shihet se drejtori i administratës në Komunën e 
Prizrenit në përgjigjen e tij ka theksuar se obligim i kryetarëve të fshatrave është që sipas 
detyrës zyrtare të i njoftoj organet kompetente komunale për uzurpimin e pronës publike.  

 
Nga leximi i aktvendimit të drejtorisë - sektorit për çështje pronësore juridike 

Prizren nr. 02-466-40721 te dt. 06.04.2016, me këtë vendim shihet se F. H. nga Prishtina si 
uzurpues arbitrar i tokës në pronësinë shoqërore, obligohet që në afat prej 30 ditësh ta liroj 
pronën e uzurpuar gjegjësisht ta rrënojë lokalin. 

 
Nga aktvendimi i agjencionit kadastral me nr. 03721/16 të dt. 07.07.2016 me të cilin 

është refuzuar ankesa e F. H., shihet se është refuzuar ankesa e F. H. dhe është vërtetuar 
aktvenimi i drejtorisë për administratë - sektorit për çështje pronësore juridike Prizren nr. 
02-466-40721 te dt. 06.04.2016.  

 
Nga certifikata për njësinë kadastrale me nr. 0493-0 e dt. 18.03.2016, shihet se është 

pronë shoqërore. 
 
Nga kontrata interne mbi shitë blerjen e tokës të dt. 15.01.2015 e lidhur në mes I. S. 

dhe F. H., shihet se F. H. është blerës i parcelës në sipërfaqe prej 700 m2 dhe se çmimi sipas 
marrëveshjes ka qenë shuma prej 35 mijë euro. 20 mijë euro në emër të blerjes ia ka paguar 
shitësit I. S. dhe 15 mijë ka mbetur që tia jep pas rregullimit të dokumentacionit. Të cilët 
ketë kontratë interne e kanë lidhur në mënyre vullnetare, të cilin fakt e pranojnë që të dy.   

 
Nga vendimi për emërimin e drejtorit të drejtorisë z. B. B. nga zyra e kryetarit të K. të 

Prizrenit me nr. 01/112-25958 të dt. 28.02.2014, është emëruar i akuzuari B. B. me datën 
28.02.2014 si drejtor për inspektorate.  

 
Nga përgjigjja e inspektorit të inspekcionit të datës 06.04.2017 si dhe datës 

03.04.2017, shihet se për sistematizimin e vendeve të punës për këto vende pune: Për 
drejtorin e drejtorisë së inspektorateve, inspektorin e ndërtimit dhe zyrtarin ligjor. Detyrat 
e punës së drejtorit të drejtorisë së inspektorateve janë të përcaktuara me ligjin mbi 
qeverisjen lokale. Sa i përket zyrtarit ligjor drejtoria e inspektorateve nuk ka këtë pozicion 
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të punës e as që ka pasur ndonjëherë. Ndërsa për vendin e punës inspektor të ndërtimtarisë 
janë të përshkruara detyrat e punës.   

 
Nga shkresa e drejtorisë për gjeodezi dhe kadastër 07-463/04-20101 të dt. 

28.02.2017, shihet se ngastra kadastrale nr. 3680 në vendin e quajtur “F. F.” në sipërfaqe 
prej 0.64,81 ha ZK Zhur, evidentohet P.SH KK Prizren 1/1. 

 
Nga shkresa e drejtorisë për kadastër 02.03.2017, shihet se sektori për çështje 

pronësore juridike nuk ka mundur të konfirmon se është udhëhequr ndonjë procedurë e 
shpronësimit gjegjësisht është vërtetuar interesi i ligjshëm publik nga ana e KK Prizren sa i 
përket ngastrës kadastrale me nr. 3680 ZK Zhur.   

 
Nga kërkesa e dt. 05.08.2016 me nr. protok. 02-031 nr.136753 e dt. 08.08.2016, 

shihet se personi i caktuar Z. N. R. i caktuar në vendin e punës koordinator të sektorit të 
ndërtimtarisë për asnjë minutë nuk ka zhvillue aktivitete pune në Drejtorinë e 
Inspektorateve. Me këtë është informuar zyra e personelit dhe duke pasur parasysh 
volumin e punëve të kthehet ky koordinator apo të bëhet zgjidhje tjetër. Këtë kërkesë e ka 
parashtruar i akuzuari B. B.    

 
Nga kërkesa për koordinator të sektorit të ndërtimtarisë e nënshkruar nga B. B., 

është kërkuar që të plotësohen vendet e punës në drejtorinë e Inspektorateve pasi që ky 
sektor nuk ka koordinator të sektorit ashtu edhe inspektor të ndërtimtarisë. 

 
Nga vendimi për organizimin e brendshëm, sistematizimin, përshkrimin dhe 

klasifikimin e vendeve të punës në administratën e Komunës së Prizrenit të dt. 15.11.2012, 
në vendim përshkruhen përgjegjësit e drejtorisë së inspektorateve. 

 
Nga shkresa për detyrat e punës që lidhen me zyrtarin ligjor, shihet se kjo pozitë nuk 

ekziston në Drejtorinë e inspekcioneve e as që ka ekzistuar ndonjë herë. 
 
Nga certifikata e njësisë kadastrale 3680 e dt. 19.02.2016, shihet se kjo pronë është 

pronë shoqërore.  
 
Nga ankesa e F. H. e dt. 06.05.2016 dorëzuar në agjensionin kadastral të Kosovës, 

shihet se F. H. ka paraqitur ankesë kundër aktvendimit nr. 02. 466-40721 të datës 
06.04.2016 për shkak të gjitha pikave duke i propozuar agjensionit kadastral tl Kosovës që 
ankesën ta aprovoj si të bazuar dhe çështjen ta kthej në rivendosje. 

 
Nga padia e F. H. kundër vendimeve organeve administrative përmes të cilës padi 

është ngritur konflikti administrativ në Gjykatën Themelore në Prishtinë dhe kjo çështje ka 
marrë nr. A.nr.1163/16, shihet se F. H. ka parashtruar padi për hapjen e konfliktit 
administrativ duke kërkuar që të miratohet padia  dhe çështja të anulohet dhe të kthehet në 
rivendosje. 

 
Nga kërkesa për informatë lidhur me lëndën A.nr.1163/16 e dt. 02.02.2016, shihet 

se F. H. ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë përgjigje se çfarë veprime janë 
ndërmarr lidhur me këtë padi.  
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Nga prova e dt. 30.01.2017 nr.5382-3/16 që lidhet me kërkesën për informatë e 
nënshkruar nga F. H. për ministrinë e mjedisit dhe planifikimit hapësinor të R. së Kosovës, 
ka kërkuar informatë nga kjo ministri se sa më shpejt të veprojë në dhënien e vendimit 
lidhur me ankesën e parashtruar kundër konkluzionit.  
 

Nga Njoftimi i Drejtorisë për Ekonomi e Financa në Prizren , të datës 4 prill 2017 
kuptohet se I. S. është obligues tatimor për objektin bujqësor në fshatin Zhur në sipërfaqe të 
përgjithshme prej 132 m2 ( fatura nr. 22037159/32043820), prej vitit 2002 deri në vitin 
2017. Ky fakt vërtetohet edhe me faturat e KEDS-it për kyçje në rrjetin elektrikë të këtij 
objekti bujqësor. 

 
Nga dëftesa e pagesës nga I. S. e dt. 01.02.2017 për njehsorin elektrik nga KEDS-i me 

nr. 62254171, shihet se I. S. ka qenë posedues dhe pagues i këtij njehsori elektrik, ky 
njehsor elektrik ka qenë në objektin në parcelën poseduese ku është shfrytëzuar nga I. S. 

 
Nga fatura e tatimit në pronë e dt. 17.03.2017 I. S. UNIREF, me numra 00835F79E8, 

shihet se I. S. ka qenë tatim pagues në parcelën kontestuese. 
 
 Të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre kanë mohuar veprimet të përshkruara në 
aktakuzë. I akuzuari B. K. ka theksuar në mbrojtjen e tij se si inspektor i ndërtimtarisë ka 
ndërmarr të gjitha veprimet sipas ligjit. Në fillim ka konstatuar se  objekti në hyrje të fshatit 
Zhur është duke u ndërtuar pa leje dhe në pronën publike, për çka ka lëshuar 
Procesverbalin investitorit që në atë kohë është paraqitur D. H. Madje ndaj tij ka shqiptuar 
edhe dënimin mandator prej 500 (pesëqind) euro të cilin e ka paguar me rregull. Po njashtu 
janë ndaluar edhe punimet e mëtutjeshme dhe kam paraqitur në hollësi të gjithë punën që 
është kryer deri në atë moment. Këtë veprim e ka ndërmarr me 10 prill 2015. Urdhëresën 
për ndëshkim me gjobë mandatorë 00088 e kam lëshuar më datë 14.04.2015.  Po ashtu e 
kam lëshuar Aktvendimin nr. 17354-62 me datën 14.04.2015 për rrënimin e objektit në të 
cilën ka patur të drejtën e ankesës pala dhe i është dhënë afat vullnetar i rrënimit të objektit 
në gjendjen që është hasur. D. H. në fillim është munduar që atij  ti jepet toka në shfrytëzim 
për çka i kam thënë se nuk jam kompetent unë si inspektor për këtë çështje. Pastaj D. H. më 
ka paraqitur se bashkë investitor është axha i tij N. H. por i cili nuk është paraqitur në 
organ.  Kur kam shkuar për kontrollim të objektit në shtator të vitit 2015 kam vërejte se 
objekti ishte ndërtuar në shpejtësi e madhe dhe tani gjendej me etazhitet  B+P+3. Në 
ndërkohë te drejtori i Drejtoratit të Inspekcioneve është paraqitur F. H. duke theksuar se 
investitori në këtë ndërtesë është ai personalisht e askush tjetër dhe deri në këtë ditë ai nuk 
ka marr asnjë shkresë, asnjë vërejtje lidhur me rrënimin e objektit në fjalë. Prandaj prej 
kësaj dite dëshiron që të gjitha shkresat lidhur me këtë objekt ti dërgohen këtij personi. Pas 
ndërhyrjes së koordinatorit F. H. përkatësisht konsultimeve në mes të drejtorit dhe F. H., 
pasi që ky i fundit ia merr një deklaratë ku ai pas legjitimimit përmes letërnjoftimit 
deklaron se investitor i këtij objekti është ai dhe askush tjetër, kemi marr një Konkluzion 
me numër 17-354-62/3 të datës 23.09.2015 me të cilin procedura tani orientohej ndaj F. H. 
për rrënimin e objektit. Këtë konkluzion e ka përpilua F. H. si koordinator unë kur e kam pa 
nënshkrimin e drejtorit edhe unë e kam nënshkruar. Tani procedura ka filluar ndaj F. H. për 
çka kemi lëshua edhe Njoftimin me numër 17-354-62-4 të datës 23.09.2015 për rrënimin 
vullnetar të objektit në afatin prej 30 ditësh. Meqenëse me Konkluzion i kemi dhënë edhe të 
drejtën e ankesës ai të njëjtën e ka ushtruar. Procedura edhe me ankesë ka përfunduar dhe 
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ne nuk kemi ndërmarr veprimin e rrënimit me dhunë, meqenëse nga praktikat e 
mëparshme kemi patur raste që organi i shkallës së dytë administrativ, ose gjykata 
administrative të ketë anuluar vendime të tilla dhe ndaluar rrënimin e mëtutjeshëm. Unë 
nuk kam patur ndonjë përfitim në këtë procedurë penale e as që kam menduar që të dëmtoj 
Komunën por përkundrazi që të mos hyjmë në obligime më të mëdha në rase e rrënojmë 
objektin ndërkaq organet tjera ti japin të drejtë palës gjatë shqyrtimit procedural të 
ankesave përkatësisht padive të tyre para gjykatës. 
 
 I akuzuari B. B. në mbrojtjen e vet në tërësi sikurse i akuzuari i parë, duke theksuar 
se me marrjen e informatës  se është duke u ndërtuar objekti pa leje dhe në pronën publike 
në fshatin Zhur së bashku me inspektorin e ndërtimtarisë kanë ndërmarr veprimet nga 
kompetenca e tyre. Inspektori i ndërtimtarisë ka dalur në vend dhe ka bërë konstatimet e 
nevojshme, ka shqiptuar gjobën mandatore, është leshu Aktvendim për rrënimin e objektit 
në mënyrë vullnetare duke ju vënë në dijeni se pason rrënimi i dhunshëm, palës. Në 
ndërkohë ka qenë koha e pushimeve dhe inspektori diku në shtator ka vërtetu se investitori 
i objektit në fjalë nuk kishte respektu vendimin kishte vazhduar ndërtimin madje me 
etazhitet B+P+3.  Në ndërkohë në zyre paraqitet F. H. i cili thekson se investitor i këtij 
objekti është ai personalisht e askush tjetër dhe se përkitazi me objektin nuk kishte qenë i 
kyç në këtë procedurë administrative.  E kam udhëzuar te F. H. si koordinator i 
inspektorateve dhe si person kompetent për çështje administrative, ai ka marr deklaratën 
me shkrim të F. H. dhe ka këshillua se në këtë rast të bëhet një konkluzion për kyçjen e tij në 
këtë procedurë administrative. Konkluzionin e ka hartuar F. H., të cilin e kam nënshkruar 
unë dhe inspektori. Me këtë Konkluzion i është dhënë e drejta e ankesës palës por 
njëkohësisht është lëshuar edhe një Njoftim për obligimin e rrënimit të objektit në afatin 
vullnetar dhe me kërcënim nëse nuk do të ndërmerr këtë veprim në afatin e lënë rrënimi do 
të bëhet edhe dhunshëm. F. H. ka ushtrua ankesë në procedurë administrative, nga shkalla e 
dytë nuk është vendos ankesa e tillë mirëpo ka pru njoftimin se ka fillu procedurën e 
konfliktit administrativ në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti Administrativ. 
Në bazë të përvojës së deritanishme kemi patur raste kur kemi ekzekutu dhunshëm objekte 
të tilla, ndërkaq palët në procedurën ankimore kanë patur sukses dhe është urdhëruar që të 
ndërpritet me ekzekutimin dhe palët kanë fitu të drejtat e veta. Vetëm ky motiv ka udhëheq 
Drejtorin e Inspekcioneve që të mos bëjë ekzekutimin e dhunshëm në afatin e paraqitur në 
njoftim, palës.   
 
 I akuzuari F. H., në mbrojtjen e tij ka deklaruar se në vitin 2015 nga I. S. ka ble 7 ari 
në hyrje të fshatit Zhur në parcelën kadastrale 3680. Të gjithë në fshatin Zhur e kanë ditur 
se ajo është pronë private e I. S. i cili vazhdimisht e ka shfrytëzuar këtë pronë me një objekt 
– stallë dhe askush nuk e ka shqetësuar deri më tani.  Unë e kam ble këtë sipërfaqe për 
35.000 (tridhjetepesëmijë) euro të cilat ia kam paguar por kur është ardh çështja e 
përkthimit nuk ka mund ta bartë në emrin tim për arsye se kjo parcelë qenka e regjistruar 
pronë publike në emër të Komunës së Prizrenit. Kur kam kuptuar se objekti ku unë jam 
investitor është çështje në procedurën administrative për rrënim jam paraqitur 
vullnetarisht në Kuvendin Komunal dhe kam provuar se unë jam investitori prandaj 
Drejtoria e Inspekcioneve ka marr Konkluzion që procedura prej atij momenti të zhvillohet 
ndaj meje. Sipas udhëzimit në Konkluzion unë kam ushtruar ankesë në shkallën e dytë në 
Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinorë prej të cilit organ nuk kam marr 
përgjigje. Ndaj meje nga Kuvendi Komunal është ushtruar procedurë administrative për 
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uzurpim arbitrar. Organi Komunal me aktvendim më ka shpallur uzurpues dhe ka kërkuar 
që objektin ta heqi nga parcela publike. Unë kam ushtruar ankesë, organit Republikan të 
Kadastrit të cilët ankesën time e kanë refuzuar. Menjëherë kam ushtruar konflikt 
administrativ për ligjshmërinë e akteve të tilla në Gjykatën Themelore në Prishtinë- 
Departamenti Administrativ. Sot e kësaj dite nuk kam marr përgjigje nga Gjykata.  
 
 Nga provat e administruara nuk është kontestues fakti se me të vërtet të akuzuarit B. 
K. dhe B. B. janë persona zyrtar, në procedurën administrative që kanë zhvilluar me rastin e 
ndërtimit të objektit në fshatin Zhur në pronën publike, se parcela kadastrale 3680 është e 
regjistruar në emër të Komunës së Prizrenit. Pas marrjes së informacioneve, kanë zhvilluar 
dhe ndërmarr veprime administrative, përmes inspektorit të ndërtimit i cili ka dal në vend 
dhe ka gjet se objekti është duke u ndërtuar pa leje dhe në pronë publike. Gjendja e objektit 
sipas përshkrimit në Procesverbal të datës 10.04.2015 është në nivelin e betonimit të 
pllakës së betonit në bodrum dhe ka disa shtylla të ngritura. Menjëherë nga inspektori 
është vënë shenjëzimi se nuk duhet të vazhdojnë punimet derisa investitori të kompletoj 
dokumentacionin. Është konstatua se investitor është D. H., për çka edhe i caktohet dënimi 
mandator në shumën prej 500 euro të cilën edhe e ka paguar. Po ashtu D. H. ka insistuar te 
inspektori që ti jepet leja e ndërtimit me çka ky i ka thënë se nuk është kompetent për leje 
ndërtimore në këtë rast. Kur merret vendimi për rrënimin e objektit, D. H. në fillim paraqet 
axhën e tij si investitor në çka nuk pajtohet inspektori. Në shtator të vitit 2015 paraqitet i 
akuzuari F. H. si investitor i vetëm i këtij objekti që prej fillimit, dhe pas konsultimeve të 
Drejtorit të Inspekcioneve, koordinatorit të inspekcioneve F. H. dhe inspektorit të 
ndërtimtarisë B. K. merret Konkluzion se tërë procedurat e rrënimit të objektit barten në 
emër të F. H. Prej këtu rifillon procedura administrative ndaj investitorit F. H.  I akuzuari F. 
H., ushtron ankesë në Konkluzion dhe në Njoftimin për rrënimin e objektit në Ministrinë e 
Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor në Prishtinë, të cilët nuk kanë vendosur për ankesën. 
F. H. hap konflikt administrativë lidhur me këtë çështje administrative para Gjykatës 
Themelore në Prishtinë – Departamenti Administrativ me datë 2.08.2016, për të cilën sot e 
kësaj dite nuk ka përgjigje. Padia ka të bëjë me Vendimin e Organit pasuror juridik të 
Prizrenit dhe Vendimin e Agjencionit për kadastër të Kosovës me të cilët është thënë se F. 
H. ka uzurpuar arbitrarisht pronën publike dhe është urdhëruar që ta largoj objektin.  
 
 Gjykata duke analizuar të gjitha provat e administruara, të cilat i ka elaboruar 
secilën veç e veç dhe duke u bazuar edhe në rekomandimet e dhëna nga Gjykata e Apelit ka 
ardhur në përfundim se nuk ka prova që të vërtetojnë me pa mëdyshje që të akuzuarit B. K. 
e B. B. të kenë kryer veprën penale të keqpërdorimit të autorizimit zyrtar nga neni 422 par 
1 të KPK dhe i akuzuari F. H. të ketë kryer veprën penale uzurpimi i paligjshëm i pronës së 
paluajtshme nga neni 332 par 1 të KP-së. Së pari se ata me aktet të tyre administrative edhe 
tani qëndrojnë pranë ekzekutimit të dhunshëm të rrënimit të ndërtesës së tillë 
(Konkluzioni, Njoftimi për të akuzuarin F. H.), mirëpo kanë vepruar në atë mënyrë që të 
mundësohet të shfrytëzohen të drejtat që kanë palët në procedurën administrative. Kjo 
rrjedh edhe nga dispozitat pozitive në procedurën administrative e pikërisht nga neni 99 
par 4 i Ligjit mbi procedurën administrative nr. 02/L-28 i cili thekson : “ Ankimi nuk e shtyn 
ekzekutimin e konkluzionit, përveç nëse me ligj ose me vetë konkluzionin është caktuar 
ndryshe”.  Dhe po ashtu Ligji për ndërtimin nr. 04/L-110 neni 9 par 2 thekson: “Ushtrimi i 
mjetit juridikë në vendimin e organit administrativë ose hapja e konfliktit administrativë 
nuk e ndal ekzekutimin e vendimit, përveç nëse nuk vendos ndryshe organi kompetent “. 
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Nga këto dy dispozita pozitive për procedurën administrative shihet qartas se është në 
vlerësimin e organit kompetent administrativë që në raste të caktuara palës ti jep të drejtën 
e ankesës përkatësisht që të pezulloj ekzekutimin kur konsideron se do të shkaktohej dëm i 
madh në rase procedura ka mundësi të përfundoj në favor të palës. Mendohet se e drejta e 
ankimit në vetvete mund të humbas vlerën e saj në qoftë se pasoja e ardhur si rrjedhojë e 
ekzekutimit të aktit arbitrar nuk mund të i kthej të drejtën e humbur në gjendjen fillestare. 
Nga kjo shihet se çështja e ekzekutimeve veçanërisht te rrënimi i objekteve është më e 
komplikuar dhe e ndjeshme. Në këtë drejtim mbrojtja ka paraqitur si provë një rast të tillë 
ku palët kanë pasur sukses në ankesë ndaj aktvendimit i cili veç ka filluar me u zbatuar  
rrënimi me dhunë (Aktvendimi i Drejtorisë për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor nr. 04-
353-37-540 të datës 28.04.2014, Prizren dhe Aktvendimi i Ministrisë së Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor nr. A-129/14 të datës 9.12.2014). Pritja të akteve përfundimtare 
është e arsyeshme në pikëpamje të shkaktimit të pa arsyeshëm të dëmit të madh pasuror.  
Po ashtu nga të gjitha provat e propozuara dhe të administruara në shqyrtimin gjyqësor 
nuk shihet dëmi i shkaktuar me këtë rast të dëmtuarës eventuale Komuna e Prizrenit e aq 
më pakë qëllimi i shkaktimit të dëmit të njëjtës edhe pse është elementi qenësor i ekzistimit 
të veprës penale – keqpërdorimi i autorizimit zyrtar. Një dëm të tillë nuk e ka paraqit 
Komuna e Prizrenit në këtë procedurë penale. Po ashtu me asnjë provë nuk është vërtetuar 
se i akuzuari F. H. ka kryer veprën penale të uzurpimit, ky fakt vërtetohet me kontratën 
interne të lidhur në mes shitësit I. S. dhe blerësit F. H., nga marrëveshja që kanë pasur pas 
rregullimit të dokumentacionit që të paguhet edhe shuma e mbetur, i akuzuari F. H. si 
bashkëfshatar që e ka shitësin thekson se ajo parcelë ka qenë pronë e tij dhe se gjithë fshati 
e din këtë dhe për këtë arsye edhe ka hy në raporte kontraktuale. Kjo gjë vërtetohet edhe 
me provat materiale si që janë faturat e njehsorit elektrik, me faturat e tatimit në pronë si 
dhe me dëshminë e dëshmitarit B. H. i cila ka theksuar se këtë parcelë e shfrytëzon I. S. me 
dekada. Për të ekzistuar vepra penale e uzurpimit të paligjshëm të pronës së paluajtshme, 
domosdo duhet të ekzistojë që pronari të pengohet ose pamundësohet në shfrytëzimin e 
qetë të pasurisë së tij që në rastin konkret pronari juridik (Komuna e Prizrenit) asnjëherë 
nuk e ka shqetësuar poseduesin faktit I. S. dhe se i akuzuari F. H. gjatë hyrjes në raport 
kontraktual me shitësin nuk ka qenë në dijeni e as me asnjë provë nuk është vërtetuar që të 
ketë qenë në dijeni se I. S. nuk është pronar i kësaj parcele. Ka hy në këtë parcelë me 
pëlqimin e poseduesit faktik dhe se nuk është shqetësuar nga askush deri sa ka filluar ta 
ndërtojë objektin dhe se atëherë ka kuptuar se kjo pronë evidentohet si pronë shoqërore në 
emër të Komunës së Prizrenit. Me të kuptuar këtë fakt atëherë ka filluar edhe procedurat 
administrative fillimisht pranë Komunës së Prizrenit kundër vendimeve të Komunës së 
Prizrenit dhe së fundi ka parashtruar edhe padi në Gjykatën Themelore në Prishtinë duke 
hapur konflikt administrativ me qëllim të kërkimit të drejtën ligjore dhe se deri më sot nuk 
ka marr përgjigje lidhur me padinë. Nga të gjitha këto që u thanë më lartë nuk janë 
vërtetuar elementet e veprave penale për të cilat ngarkohen të akuzuarit, ngase drejtoria e 
inspeksioneve ka ndërmarr të gjitha veprimet e duhura përmes inspektorit të 
ndërtimtarisë, dhe tek pas ushtrimit të ankesa nga i akuzuari F. H. dhe Padinë e parashtruar 
përkohësisht ka ndërprerë ekzekutimin e këtij objekti deri në përfundimin e procedurës në 
konfliktin administrativ. Gjykata e ka vlerësuar këtë rast më shumë që ka karakter civilo 
juridik ngase mungon dashja e të akuzuarve e që për këto vepra penale dashja është 
element qenësor. 
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Zgjidhjet në këtë aktgjykim nuk predikojnë vendosjen për çështje të hapura, penale, 
civile apo administrative lidhur me këto fakte që janë shqyrtuar edhe në këtë çështje 
penale. 
 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u mor  në mbështetje të nenit 453 të KPP. 
 

Me sa u tha u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi e në mbështetje të nenit 364 
par 1pika 1.3 të KPP. 
  
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 
Departamenti për Krime të Rënda 
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Sekretare juridike                                                                                         Kryetari trupit gjykues, 
Florije Kolukaj                                                                                                             Artan Sejrani  
 
 
 

UDHËZIM JURIDIKË - Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 
në afat prej l5 ditëve, prej ditës së pranimit së të njëjtit. Ankesa i ushtrohet Gjykatës së 
Apelit në Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore në Prizren.  
 


