
 

 

 

     GSK-KPA-A-055/2016                   

                          

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, bazuar në nenin 16 të Ligjit nr.03/L-079, për 

ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut, nr.2006/50, për zgjidhjen e kërkesave lidhur me 

pronën e paluajtshme private duke përfshirë pronën Bujqësore dhe ate Komerciale, kolegji 

në përbërje nga gjyqtarët, Beshir Islami kryetar i kolegjit, Ragip Namani dhe  Nebojša 

Boričić, anëtar, me pjesëmarrjen e Bashkëpunëtorit Profesional Sherif  Krasniqi, në çështjen 

juridike të palës ankuese; 

S. S. M., Niš, Republika Srbija  

 

Kundër: Askush 

 

Duke vendosur lidhur me ankesën e paraqitur, kundër Vendimit të Komisionit për 

Kërkesa Pronësore të Kosovës KPPC/D/A/260/2014, të datës 21 Tetor 2014,(lënda e 

regjistruar në AKP, me numër KPA34781), pas shqyrtimit të mbajtur me datë,19 Nëntor 

2019, merr;                                                                                                

AKTGJYKIM 

 

1. Refuzohet si e pabazuar Ankesa e paraqitur nga S. M., kundër Vendimit të 

Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës KPCC/D/A/260/2014, të datës 

21 Tetor 2014, për sa i përket kërkesës së regjistruar në Agjencinë 

Kosovare të Pronës me numër KPA34781. 

2. Vërtetohet Vendimi i Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës            

KPCC/D/A/260/2014, i datës 21 Tetor 2014, për sa i përket kërkesës së 

regjistruar me numër, KPA34781. 

 Përmbledhje e çështjeve procedurale dhe faktike  

1. Me datë 28 dhjetor 2007, Srboljub Mitrović (në tekstin e mëtutjeshëm: pala 

ankuese), ka paraqitur kërkesë në Agjencinë Kosovare të Pronës, (tutje AKP), në emër të  

vëllait të tij, D. M., si bartësit të së drejtës pronësore, me të cilën  kërkon konfirmimin e të 

drejtës pronësore  me 1/1, pjesë ideale në ngastrën kadastrale, nr. ..., me kulturë arë e 

klasit të parë, në sipërfaqe të përgjithshme prej 0.24.28 ha., e cila gjendet në fshatin ..., 

Komuna e Vitisë.Në formularin e kërkesës ai ka kërkuar ngastrën ...  Si datë të humbjes së 

posedimit  në kërkesë e  shënon datën 21.06.1999. Ushtrues i kërkesës po ashtu sqaron se 

vëllai i tij është pronar i pronës së kërkuar, ndërsa nuk ka informata mbi gjendjen 

momentale të pronës lëndore, andaj kërkon vërtetimin e të drejtës pronësore, (në tekstin e 

mëtejmë; prona e kërkuar). 

 

2. Së bashku me kërkesën ai kishte dorëzuar në AKP inter alia dokumentet vijuese; 
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 Certifikatën e lindjes në emër të tij, nr. ...-v, të dt. 10.06.2008, lëshuar nga 

Sekretariati për administratë të përgjithshme Komuna Vranje, Serbi. 

 Certifikatën e lindjes, të dt. dt.10.06.2008, në emër të vëllait të tij D. M., me 

të cilat e dëshmon lidhjen familjare me  te. 

 Procesverbalin mbi vërtetimin e gjendjes faktike nr...., datë 18.09.1985,të 

hartuar para komisionit për komasacion, me të cilën S. M., dëshmon se vëllai 

i tij D. M., është pronarë i ngastrës së kërkuar, të trashëguar nga babai i tyre 

Stojani dhe nuk posedon pasuri tjetër në Vërbovc e cila mund të përfshihej 

me masë komasacioni.  

 Letërnjoftimin nr. ..., të dt. 26.06.2007, (V42762), lëshuar nga MPB Beograd, 

që e parqet vendbanimin e tij  në Viti, ... 

3. Njoftimi dhe publikimi i kërkesë ishte bërë me datë 19.05.2008, prona e kërkuar me 

ndihmën e zotëri R. K., është gjetur si tokë e punuar nga personi i pa njohur, askush nuk 

ishte prezent në kohën e njoftimit as ai nuk e dinte se kush e punon dhe shfrytëzon.  

4. Me datë 22 Korrik 2010, publikimi ishte bërë në gazetën nr. 5, të UNHCR, buletinin zyrtar, 

në  gjykatë, kadastër dhe Komuna e  Vitisë, mandej njoftimi ishte vendosur në hyrje dhe 

dalje të fshatit ..., në Zyrën regjionale të AKP-së në Gjilan, në UNHCR si dhe  zyre të 

Ombudspersonit, ishte lënë udhëheqësit të fshatit B. T., ndërsa asnjë palë përgjegjëse nuk 

ishte identifikuar apo paraqitur në AKP. Me  datë 15 Korrik 2014, ishte bërë konfirmimi dhe 

notifikimi për mes  GSP koordinatave, hartave të Kadastrat  Komunal  në Viti, prona  e 

kërkuar është gjetur tokë e punuar nga personi i pa njohur i cili nuk ishte prezent në kohën 

e vizitës, ndërsa banorët rezident të fshatit nuk ishin bashkëpunues me ekipin e AKP-së, 

për tu dhënë informata atyre se kush është duke e punuar dhe shfrytëzuar pronën e 

kërkuar.   

 

5. Gjatë përpunimit të kërkesës së palës ankuese sekretaria ex officio ka gjetur certifikatën e 

drejtës pronësore nr. ...,  ku evidentohet ngastra kadastrale nr..., si ngastër e pa ndarë në 

sipërfaqe prej 0.17,56ha., në emër të babait të palës kërkuese  S. S. M. si pronar me 1/1 

pjesë ideale. Nga baza e të dhënave të AKP-së sekretaria më tej ka gjetur Fletën 

poseduese nr. ..., në të cilën evidentohet ngastra e kërkuar në emër të babait të palës 

kërkuese S. S. M., megjithatë ngastra ishte regjistruar me dy kultura  sipërfaqja prej 

0.09.00.,ha ,dhe tjetra me sipërfaqe prej  0.08.56., ha, të dyja në sipërfaqe të përgjithshme 

prej 0.17.56ha.  

 

6. Nga historiati i kërkuar, ex officio të pronës së kërkuar  Drejtoria për kadastër dhe e 

komunës Kllokot  z. S. V., ishte konfirmuar se ngastra e kërkuar ishte përfshirë me 

procedurën e konsolidimit të  tokave, dhe pronari ishte regjistruar në bazë të gjendjes para 

konsolidimit  e të cilat ishin verifikuar sipas CDP-së së gjetur, në emër të S. S. M..  

 

7. Në bazë të raportit të Konsoliduar të verifikimit   të sekretarisë së AKP-së, të datës 

28.10.2014, dokumentet e dorëzuara nga pala ankuese  të cekura në paragraf 2 të këtij 
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aktgjykimi dhe përshkrimi i CDP ......,  i siguruar dhe verifikuar ex officio, i dt. 28.10.2013, 

ishin verifikuar pozitivisht.   

 

8. Sekretaria  e AKP-së gjatë kontaktit me palën ankuese me datë 10.09.2014 dhe pyetjes 

konkrete të ushtruar, lidhur me humbjen e posedimit të pronës së kërkuar dhe nëse dikur e 

ka uzurpuar pronën e vëllait të tij, i njëjti kishte deklaruar se, fshati Verbovc është i banuar 

nga komuniteti serb dhe asnjëherë  gjerë më tani nuk kanë pasur ndonjë problem lidhur me 

shfrytëzimin e  ngastrave të kërkuara ndërsa nga Kosova janë larguar në vitin 2000  për një 

jetë më të mirë ,ndërsa ngastrat e kërkuara shfrytëzohen nga të afërmit e tyre me lejen e 

tijë.  Po ashtu deklaron se kërkesën e ushtruar në AKP e ka bërë sipas sygjerimit të 

autoriteteve te Serbisë.   

 

9. Me 21 Tetor 2014, KKPK-ja me vendimin e saj, KPCC/D/A/260/2014,  e  hedhë poshtë 

kërkesën KPA34781 të palës ankuese, në kuptim të nenit 11.4 (b) të Rreg. së UNMIK, e 

ndryshuar me Ligjin 03/L-079,  për shkak se, kërkesa binte jashtë juridiksionit të Komisionit, 

pasi që posedimi i pronës së kërkuar nuk ishte humbur si rezultat i konfliktit të armatosur që 

kishte ndodhur në Kosovë gjatë viteve 1998-1999. Në paragrafin 18 të vendimit grupor të 

KKPK-së, thuhet se “Komisioni konstaton se në bazë të llojeve të ndryshme të 

dokumenteve të paraqitura nga pala dhe të verifikuara nga sekretaria, nga vet deklarimi i 

palëve të dhëna më vonë gjatë procedurës në AKP dhe dëshmive të siguruara ex officio, 

është dëshmuar se prona e kërkuar nuk ishte humbur, apo pamundësia e aktuale për të 

poseduar të njëjtën nuk ndërlidhet për shkak të rrethanave të viteve 1998/99. Nga këto 

fakte komisioni vlerëson se kërkesa e paraqitësit nuk i ka përmbushë kushtet  për tu 

shqyrtuar dhe vendosur ashtu si parashihet   në nenin 3.1, të Rregullores së UNMIK-ut, 

2006/50, e ndryshuar me Ligjin nr.03/L-079.  

 

10. Vendimi i KKPK-së, i ishte dorëzuar palës ankuese S. M., me datë  25 mars 2015. I njëjti 

kundër tij ankesë ka parashtruar me datë 31 Mars 2015.  

 

Pretendimet e palës ankuese 

11. Pala ankuese  Vendimin e KKPK-së e konteston si jo ligjor për shkak të, vërtetimit të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të drejtës materiale. 

  

12. Tutje  në ankesë ndër të tjera thekson se; është pronar i pronës  së kërkuar në fshatin 

Verbovc komuna Viti ku është lindur, por  tani përkohësisht me familje jeton në lagjen 9 Maj, 

Komuna Niš, konsideron se organi i shkallës së parë gabimisht ka vendosur që nuk ja njeh 

të drejtën e pronësisë në pronën të cilën e ka trashëguar nga prindi i tij, se është pronarë në 

bazë të dokumenteve të cilat i bashkëngjit me ankesë të paraqitura më parë  edhe në AKP 

të cilat  thekson se komisioni nuk i ka marrë parasysh, se pronën  e shfrytëzon me dhjetëra 
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vite dhe është në posedim të saj. Propozon që ankesa të aprovohet dhe lënda të kthehet në 

rivendosje, ose vendimi i ankimuar të anulohet  dhe të vendoset në dobi të tij.   

Arsyetimi ligjor  

13. Pas shqyrtimit të shkresave të lëndës  dhe sipas detyrës zyrtare, në kuptim të  nenit 194 të 

Ligjit Nr. 03/L-006, për Procedurën Kontestimore, gjykata gjen se ankesa  e palës ankuese 

është e pranueshme dhe e afatshme  ashtu si parashihet sipas nenit 186 par. 1 lidhur me 

nenin 196 të LPK-së. 

 

14. Gjykata Supreme, pasi shqyrtoi  pretendimet në ankesë dhe përmbajtjen e dosjes së 

lëndës, konstaton se Vendimi KKPK-së, nuk  është i përfshirë me asnjë gabim thelbësor 

apo zbatim të gabuar të së drejtës së aplikueshme materiale dhe as nuk mbështetet në 

vërtetimin jo të plotë dhe të gabuar të fakteve. Prandaj ankesa nuk mund të miratohet sepse 

është e pa bazuar. 

 

15. Sipas Rregullores së UNMIK, nr.2006/50, nenit 3.1, e ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-079,               

“Agjencia Kosovare e Pronës përmes Sekretarisë ekzekutive ka kompetenca për të pranuar 

dhe për të regjistruar dhe, përmes Komisionit për kërkesa pronësore ka kompetenca për t’i 

zgjidhur kategoritë vijuese të kërkesave që janë të lidhura me konfliktin, duke përfshirë 

rrethanat që drejtpërsëdrejti janë të ndërlidhura me to ose janë pasojë e konfliktit të 

armatosur që ndodhi në periudhën ndërmjet 27 shkurtit 1998 dhe 20 qershorit 1999: 

(a) Kërkesat e pronësisë lidhur me pronën e paluajtshme private, duke përfshirë 

pronën bujqësore dhe komerciale, dhe 

(b) Kërkesat lidhur me të drejtat mbi shfrytëzimin e pronës së paluajtshme private, 

duke përfshirë pronën bujqësore dhe komerciale, 

ku paditësi aktualisht nuk është në gjendje të ushtrojë të drejtat e tilla pronësore”. 

16. Gjatë parashtrimit të kërkesës në AKP, pala ankuese ka theksuar se e ka humbur 

posedimin mbi pronën e kërkuar duke e cek si datë të humbjes, datën 21.06.1999, i njëjti 

kërkesës i ka bashkangjitur dëshmitë e cekura si në paragrafin 2 të këtij aktgjykimi. 

Megjithatë AKP gjatë përpunimit të kërkesës, komunikimit me palën ankese dhe verifikimit 

të fakteve, gjithçka  sqaron në mënyrë të argumentuar, pasi që  edhe pala ankuese ka 

konfirmuar se prona lëndore, nuk është  cenuar, apo humbur në periudhën e viteve 

1998/99, apo më pas, por me kërkesën e ushtruar në AKP, ka kërkuar konfirmimin e të 

drejtës pronësore dhe gjendjen momentale të pronës së kërkuar. Gjatë komunikimit me 

AKP-në, pala ankuese ka konfirmuar se ai edhe më tej mund të ushtroj të drejtën në pronën 

e kërkuar,  asnjëherë nuk është larguar nga kjo pronë për shkak të ndonjë problemi   

pronësor, nga askush nuk i është kontestuar apo uzurpuar dhe të njëjtën edhe tani e ka në 

shfrytëzim dhe posedim.  

 

17. KKPK-ja, bazuar në faktet  dhe provat e shtjelluara, pasi ka sqaruar çështjen në tërësi, ka 

vendosur se lënda në shqyrtim nuk bie në kompetencë të saj, sepse nuk bëhet fjalë për 
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humbje posedimi, apo humbje të posedimit si rrjedhojë e rrethanave të  konfliktit të 

armatosur të viteve 1998/99, ashtu si parashihet në nenin 3.1, të Rregullores  së UNMIK,  

2006/50,  e ndryshuar me Ligjin 03/L-079, andaj  me të drejtë kërkesa është hedhë poshtë 

si në kuptim të nenit 11.4 (b), në mungesë juridiksioni për të shqyrtuar dhe vendosur lidhur 

me këtë çështje. 

 

18. Gjykata Supreme vlerëson se, janë të pa qëndrueshme  dhe të gabuara theksimet në 

ankesë  të palës ankuese kur thekson se; citim “kërkesa e tij është refuzuar nga Komisioni 

për t’iu njohur e drejta pronësore  në pronën e tij sepse i  posedon dhe i ka paraqitur në 

AKP edhe tani me ankesë dokumentet valide”, sepse nga përmbajta e Vendimit të 

ankimuar, kuptohet se kërkesa e tij nuk është refuzuar, por  është hedhë poshtë si jo 

lëndore nga komisioni i AKP-ja, sepse edhe vet pala ankuese e ka pranuar se çështja e 

pronës së kërkuar nuk është kontestuar apo uzurpuar nga askush, nuk është humbur apo 

tjetërsuar asnjë herë, as në periudhën  para, gjatë viteve 1998/99,  e as më pas. I njëjti ka 

deklaruar se kërkesën në AKP e  ka ushtruar vetëm për të konfirmuar  të drejtën pronësore 

të pronës së tij  e cila gjendet në Kosovë.  Andaj është e pa qëndrueshme ankesa dhe 

propozimi i tij , “që nga AKP-ja ti njihet e drejta pronësore në pronën e kërkuar “, sepse kjo 

çështje nuk është në mandatin e saj, ashtu si u sqarua si më lartë. 

 

19. Gjykata Supreme rrjedhimisht  arrin në përfundimin se KKPK, nga gjendje faktike e  

vërtetuar drejt ka vlerësuar, se nuk janë plotësuar kushtet nga neni 3. 1, i Rregullores së 

lartë cekur për të qen kompetente për të shqyrtuar dhe vendosur në këtë çështje, sepse me 

asnjë provë nuk është dëshmuar se  bëhet fjalë për humbje  posedimi të pronës, si pasojë e 

rrethanave të viteve 1998/99. 

 

20.  Në bazë të arsyeve të lartpërmendura, në pajtim me nenin 13.3.(c), të Rregullores së 

UNMIK-ut 2006/50, e ndryshuar me Ligjin nr.03/L-079, dhe  nenin 195, paragraf 1(d), të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Këshillë juridike: 

Sipas nenit 13.6, të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, e ndryshuar me Ligjin 03/L-079, ky           

aktgjykim është i formës së prerë dhe nuk mund të kundërshtohet përmes mjeteve të 

rregullta apo të jashtëzakonshme juridike. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË                         

GSK-KPA-A-055-2016, me datë 19 Nëntor 2019 

 

Bashkp. Profesional,       Kryetari i Kolegjit, 

Sherif Krasniqi       Beshir Islami 


