
 

GSK-KPA-A-067-2016  

 

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

ndryshimin e rregullores së UNMIK-ut 2006/50 për zgjidhjen e kërkesave lidhur me pronën 

e paluajtshme private, duke përfshirë pronën bujqësoredhe atë komerciale, Kolegji i përbërë 

nga Beshir Islami, kryetar i kolegjit, Ragip Namani dhe Nebojša Boričić, anëtarë me 

bashkepunëtor profesional Sherif Krasniqi, në çështjen juridike të Palëve ankuese:  

 

Ankesa Nr.I  

B. K., Kragujevac, Serbi 

Ž.  K., Kragujevac, Serbi 

M. K., Kragujevac, Serbi 

Te gjithë të perfaqësuar nga B. K., 

Në tekstin e metejme  Pala ankuese Nr. I, njëkoheshisht palë përgjegjese në 

ankesën II 

 

Kundër: Komuna e Istogut e perfaqësuar nga Adem Avdijaj, Avokat Publik 

 

Ankesa Nr.II 

Komuna e Istogut e perfaqësuar nga Adem Avdijaj, Avokat Publik 

Në tekstin e metejme  Pala ankuese Nr.II, njëkoheshisht palë përgjegjëse në 

ankesën I 

 

Duke vendosur  lidhur me ankesën kundër vendimit të Komisionit për Kërkesa 

Pronësore të Kosovës (më tutje: KKPK), KPCC/D/R/269/2015 (lënda e regjistruar në AKP 

me numrin KPA23779) të datës 9 Mars 2015, pas shqyrtimit të mbajtur më  15 Janar 2020, 

mori këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

1. Refuzohet si e pabazuar ankesa e B, K,  nga ... kundër Vendimit të 

Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës KPCC/D/R/269/2015 të datës 

9 Mars 2015 sa i përket kërkesës së regjistruar në AKP me numrin 

KPA23779. 

 

2. Refuzohet si e pabazuar ankesa e paraqitur nga Komuna e Istogut e 

perfaqësuar nga Avokati Publik Adem Avdijaj 

  

3. Gjykata Supreme e Kosoves ex officio ndryshon në tërësi pika (1) te 

Vendimit Individual të Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës 

KPCC/D/R/269/2015 i datës 9 Mars 2015, sa i përket kërkesës së regjistruar 

në AKP me numrin KPA23779, si më poshtë:  
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a) Paraqitesi e Kërkesës B. K., ka dëshmuar  se në ditën e shkatërrimit 

të pronës së kërkuar banesore, Lj. K.  ka qenë bashkëpronare e 

pjesës ideale prej 4/5-ve   të pronës së kërkuar dhe ka pas të drejtë 

shfrytëzimi në tokën ndërtimore me pronësi shoqërore me çka i ka 

plotësuar kushtet e përcaktuara ligjore për kthimin në posedim të 

prones banesore, por urdhëri për lirimin e pronës se banimit nuk 

lëshohet sepse ajo është shkatërruar tërësisht kurse toka është në 

pronësi shoqerore (shih  paragrafet 35-37 të vendimit gupor). 

 

b) Pika (2) e Vendimit Individual të Komisionit për Kërkesa Pronësore të 

Kosovës KPCC/D/R/269/2015 i datës 9 mars 2015 mbetet e 

pandryshuar. 

 

4. Vërtetohet Vendimi grupor i Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës 

KPCC/D/R/269/2015 i datës 9 Mars 2015 sa i përket kërkesës së regjistruar 

në AKP me numrin KPA23779.  

 

Përmbledhje e çështjeve procedurale dhe faktike 

 

1. Më 25 Janar 2007, B. K., fillimisht në emër të nënës së vet Lj. K., e më vonë në 

emër të vetin dhe të Z. K. dhe M. K. (më tutje: Pala ankuese I) ka paraqitur kërkesë 

në Agjencinë Kosovare të Pronave (më tutje: KPA) duke kërkuar ri-posedimin e 

ngastres kadastrale ..., me siperfaqe prej 369 m
2
. Ai pretendon te ketë pasur të 

drejtë pronësie mbi këtë pronë dhe ta ketë humbur si pasojë e  konfliktit të armatosur 

të ndodhur në Kosovë në vitet 1998/99. Pala përgjegjëse deklaron se prona është 

shkatërruar në tërësi dhe është ndërtuar nje perkujtimore dhe nje vendparkim. 

Kërkon vërtetimin e të drejtës së pronësisë dhe kompensimin e dëmit material.  

Fillimisht në formularin e kërkesës kishte kerkuar kompensimin e dëmit për pronën e 

kërkuar dhe me vone e kishte ndryshuar kërkesen dhe kishte kerkuar vertetiin e të 

drejtës pronësore dhe kthimin e posedimit. 

 

2. Në kontakt me Sekretariatin e AKP-së ai kishte kerkuar edhe kompensimin si 

kundervlere e eksproprijimit për nje pjesë të ngastres ..., me siperfaqe prej 393 m
2
 e 

cila sipas palës ankuse I ishte eksproprijuar ne vitin 1963 dhe nuk ishte kompensuar 

asnjehere. Me vone ka hequr dorë nga knastra ..., dhe ka pohuar se kërkesa ka te 

beje vetem me ngastren ... me siperfaqe prej 369 m
2
. 

 

3. Për ta mbështetur kërkesën, pala përgjegjëse në ankesë në AKP i dorëzoi këto 

prova: 

 Kopje e planit  e vitit 1964 ne te cilen figuron se ngastra ..., me siperfaqe prej 

0.07.62 h ështe e evidentuar në emër të Lj. K.,  
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 Lista poseduese nr..., e lëshuar nga Kadastri Istogut që përshkruan gjendjen 

e vititi 1987 dhe ku ngastra ..., ështe me siperfaqe prej 0.07.62 h ështe e 

evidentuar në emër të L. K., si bashkepronare e 5/4 ndersa bashkepronar i 

pjeses ideale prej 1/5 është M. K.,  

 Lista posediese Lista poseduese nr..., e leshuar nga Kadastri Istogut nën 

administrimin e UNMIK-ut datë 6 Nëntor 2006 qe pershkruan gjendjen ku 

ngastra ..., ështe me siperfaqe prej 0.07.62 h ështe e evidentuar në emër të 

Komunes si pasuri shoqërore dhe të shfrytëzuesve L. K., si bashkëpronare e 

5/4 ndërsa bashkëpronar i pjesës ideale prej 1/5 është M. K. 

 Kontratë mbi mbajtjën e përjetëshme me shenjen dalluese R-..., e dtëa 13 

qershor 2005 me të cilën caktoheshin kushte e mbajtes së përjetshme të 

pronares Lj., dhe obligimet e dhënësve të mbajtjës , pales ankuese I,  

 Certifikate e lindjës që dëshmon lidhjen familjare midis bartësit të së drejtës 

pronesore dhe paraqitesve te kerkeses. 

 

4. Më 16 Tetor 2012 dhe 8 Nëntor 2012, AKP-ja e identifikoi  pronën e kërkuar e cila u 

gjet se ishte shkatërruar në tërësi dhe tani ishte një objekt perkujtimore i të rënëve 

në luftën e fundit dhe  një vendparkim i automjeteve i ndertuar nga Komuna e 

Istogut(më tutje: pala ankuese II, nëkohësisht palë përgjegjëse në Ankesën I ) u 

paraqit në AKP për ta kontestuar kërkesën e palës përgjegjëse në ankesë dhe palës 

ankuese I. 

 

5. Sekretaria Ekzekutive gjeti sipas detyrës zyrtare se M. dhe M. K., kishin parashtruar 

kërkesa të ndara  në Drejtoratin për Çështje Pronësore dhe Banesore me numër ... 

me të cilën kishte kërkuar kthimin  posedimit të pronës dhe Drejtorati e kishte 

referuar kërkesën në Komisionin e Kërkesave Pronesore dhe Banesore i cili me 

vendimin e vet HPCC/D/151/2004/C kishte lëshuar urdher deklarativ me të cilin 

konstatonte se pala pergjegjëse në cilësinë e paraqitësit të kërkesës i kishte 

plotesuar kushtet ligjore për një urdhër për kthimin e pronës sepse në ditën e 

shkatërrimit të pronës kishte dëshmuar të drejtë pronësore mbi pronën e kërkuar. Në 

pikën dy te vendimit paraqitesit e kërkesës udhëzoheshin që kërkesën për 

kompensimin e dëmit t’ia paraqesin Gjykatës Kompetente. Ndaj këtij vendimi, pala 

përgjegjëse kishte paraqitur kërkesë për rishqyrtim por Komisioni përkatës me 

vendimin e vet HPCC/REC/71/2006 i kishte refuzuar kërkesën për rishqyrtim dhe 

kishte mbajtur në fuqi vendimin e shkallës së parë.  

 

6. Sekretaria Ekzekutive e AKP-së i verifikoi pozitivisht të gjitha dokumentet e 

dorëzuara nga pala përgjegjëse në ankesë si dhe Vendimet e Komisionit të 

Kërkesave Pronësre Banesore.   

 

7. Më 9 Mars 2015, KKPK-ja me Vendimin e saj KPCC/D/R/269/2015 vendosi se pala 

përgjegjëse në ankesë kishte vërtetuar të drejtën e pronësisë mbi pronën e kërkuar 
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dhe se ajo ka plotësuar kushtet për kthim të posedimit por prona e kërkuar nuk 

ekzistonte sepse ishte shkaterruar tërësisht dhe në vendin e saj ishte ndërtuar një 

objekt perkujtimor dhe ishte ndrruar struktura e destinimi i tokës për parkim 

automjetesh. Komisioni në paragrafin 37 të vendimit kishte konstatuar se ka dëshmi 

të mjaftueshme  se në ditën e shkaterrimit të pronës , paraqitesi i kërkesës, tani pala 

ankuese I, ka përmbushur kriteret për të vërtetuar se Lj. K.,  ka qenë pronare e 

pronës së shkaterruar dhe ka pas te drejtën e shfrytezimit në pjesë ideale prej 5/4 të 

tokës ndërtimore me pronësi shoqërore. 

 

8. Për dallim nga vendimi  grupor në vendimin individual thuhej se KKPK-ja ka vendos: 

Se paraqitesi i kërkesës, pala ankuese I,  ka deshmuar se Ljubica Krstić është 

pronare e pasurisë së kërkuar dhe ka të drejtë shfrytëzimi në tokën mbi të cilen ishte 

e vendosur prona; Se lj. K., ka të drejtë në kthimin e posedimit; Pala përgjgjese dhe 

të gjithë personat tjerë duhet ta lirojnë pronën pas marrrjës së urdhërit; Nëse nuk e 

lirojnë breda aftatit forcërisht do të dëbohen. Në pikën vijuese KKPK-ja hidhte poshtë 

kërkesën për kompensimin e dëmeve fizike për mungesë të juridiksionit. 

 

9. Kishte qartazi dallime  midis vendimit grupor të arsyetuar në paragrafet 35-37 dhe 

atij individual. Mbi bazen e Urdheresës Administrative të UNMIK-ut  Nr.2007/5 të 

ndryshuar me Ligjin Nr.03L-079 kapitulli 8.8 i shtojcës III, lejon KKPK-në të nxjerr 

Vendime grupore të cilat me vonë nga sekretaria certifikohen si individuale dhe 

burojnë nga vendimi grupor me autorizim të KKPK-së. 

 

10. Më 29 Qershor 2015, vendimi iu dorëzua palës ankuese I. Me 28 Korrik 2016 pala 

ankuese I kishte paraqitur ankesë në AKP përmes zyres postare dhe anksa kishte 

arritur ne AKP me 30 Korrik 2016.  

 

11. Pala ankuese II e kishte pranuar vendimin e KKPK-së me 29 Qershor dhe ne afat 

ligjor e kishte dorëzuar ankesën në Gjykaten Komunale të Istogut. Gjykata e kishte 

kthyer dhe ankesa e palës ankuese II kishte arritur në AKP me 17 Gusht 2015.  

 

12. Pala ankuese I e kishte marr kopjen e ankeses se palës ankuese II me 24 Qershor 

2016  ishte pergjigjur në ankesë me 15 Korrik 2016. 

 

13. Pala ankuese II e kishte marr kopjen e ankeses se palës ankuese I me 27 Qershor 

2016 dhe nuk ka dëshmi se ishte përgjigjur në ankesën e palës tjeter. 

 

 

Pretendimet e palës ankuese I 

 

14. Pala ankuese I pretendon se vendimi i KKPK-së përmban vërtetim të gabuar dhe të 

mangët të gjendjes faktike zbatim të gabuar të së drejtës materiale. Sipas palës 
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ankuese I, prona e kërkuar ka qenë në tokën në pronësi shoqerore për faktin se ka 

qenë tokë ndertimore dhe se ata kanë pas shtëpinë, objektet percjellese dhe 

pemishten në truallin ku gjendej shtëpia. Ai pranon se ka hyrë në negociata dhe i ka 

kërkuar Komunes së Isogut që t’i kompensojë dëmin material sepse në menyrë të 

paligjëshme dhe pa pëlqimin e tij ka ndërtuar permendorën e luftëtarëve të UÇK-së 

dhe kërkon nga Gjykata Supreme që pasi të marr në shqyrtim pretendimet ankimore 

të sjell vendim me të cilin e aprovon ankesën e palës ankuese I, ndryshon vendimin 

e KKPK-së dhe vërteton pronësinë mbi ngastrën kadastrale ...,(prona e kërkuar) dhe 

..., (edhe pse nga shkresat e lëndës del se nga kjo ngasteër ka hequr dorë pasi ka 

pranuar faktin se i është eksproprojuar në vitin 1963 dhe nuk është kompensuar nga 

Komuna e Istogut). 

 

15. Ai i propozon qe Gjykata te aprovoi edhe kerkesën për kompensimin e dëmit 

matreial në vlerë prej 280,000.00 Euro në pjesë të barabarta nga 1/3 për dëmin e 

shkaktuar me rrënimin e shtëpisë, objekteve përcjellëse dhe pemëve në oborr. 

 

Pretendimet e palës ankuese II 

 

16. Pala ankuese II, gjegjësisht Komuna e Istogut pretendon se vendimi i atakuar 

përmbane shkelje procedurale dhe materiale për faktin se Komuna e Istogut nuk ka 

lëshuar kurr akt administrativ për rrënimin e objektit banesor. Prona është shkatëruar 

gjatë luftës dhe Komuna e Istogut është themeluar ne vitin 2000 dhe sipas  

dispozitave te Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale është e autorizuar për ta administruar 

pronën shoqërore prandaj ka vendosur për destiminimin e tokës përkatese. Pala 

ankuese II permend Vendimet e Gjykatës Komunale të Istogut për hedhjen poshtë të 

kërkespadive për kompensimin e dëmeve drjetuar nga pala ankuese I në Gjykatë. 

 

17. Përfundimisht pala ankuese II kerkon nga Gjykata që ta prish vendimin e KKPK-së 

dhe çështjën ta kthej në rishqyrtim ose ta hedhe poshë kërkesen e palës ankuese I. 

 

Arsyetimi ligjor 

 

Pranueshmëria e ankesës  

 

18. Pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe pretendimeve ankimore sipas nenit 194 të 

Ligjit Nr. 03/L-006 mbi procedurën kontestimore (Gaz. Zyrtare e Republikës së 

Kosovës Nr.38/2008) (në tekstin e mëtejmë LPK), Gjykata lidhur me shqyrtimin e 

aktgjykimit sipas detyrës zyrtare dhe  për  shkaqet e cekura dhe jo të  cekura në 

ankesë gjeti se ankesat janë të  pranueshme dhe të afatëshme sipas nenit 186 par. 

1 lidhur me nenin 196 të LPK-së.  
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19. Edhe pse në shkresën përcjellëse të AKP-së për Gjykatën Supreme thuhet se pala 

ankuese I e ka pranuar vendimin me 29 Qershor 2015 kurse ankesën e ka paraqitur 

me 30 Korrik 2016  në shkresat e lëndës (faqe 213) është koverta e dorëzimit në 

zyrat e postës me 28 Korrik 2015 që i bie benda afatit 30 ditor pra në ditën e 30-të 

pas pranimit të vendimit.  

 

20. Nëse ankesa është dorëzuar me 28 Korrik 2015 atëherë ajo është e afatshme në 

kuptim të nenit 127.2  të Ligjit Nr. 03/L-006 mbi procedurën kontestimore  ku 

parashihet se “Në qoftë se parashtresa  (në rastin konkret ankesa) është dërguar me 

anë të postës me letër rekomande apo në rrugë telegrafike, dita e dorëzimit në postë 

konsiderohet si ditë e dorëzimit në gjykatën të cilës i është drejtuar” 

 

21.  Prandaj, Gjykata Supreme e pranoi ankesën si të afatshme shqyrtoi vendimin e 

kundërshtuar në përputhje me dispozitat ligjore dhe pas vlerësimit të pretendimeve 

të palës ankuese gjeti se: Ankesa është e pranueshme sepse ajo është paraqitur 

brenda afatit ligjor në përputhje me nenin 12.1 të Ligjit nr. 03/L-079 për ndryshimin e 

rregullores së unmik-ut 2006/50 per zgjidhjen e kërkesave lidhur me pronën e 

paluajtshme private, duke përfshirë pronën bujqësore dhe atë komerciale ( më tej 

Ligji nr. 03/L-079 )  i cili parasheh që “pala mund të paraqes ankesë kundër Vendimit 

të Komisionit brenda tridhjetë (30) ditëve nga njoftimi i palëve për vendimin ”. 

 
22. Ankesa II ishte paraqitur në afat por ishte drejtuar gjykatës që nuk ka pas juridiksion 

mbi çështjën dhe për arsye të parapara n  në nenin 128.1 të Ligjit  Nr. 03 / L-006 për 

Procedurën Kontestimore (tekstin e mëtejmë: LPK) ku parashihet se:  Në qoftë se 

parashtresa që lidhet me afat i është dorëzuar apo dërguar gjykatës jokompetente 

brenda afatit, kurse në gjykatën kompetente arrin pas skadimit të afatit, do të 

konsiderohet se është ruajtur afati po që se paraqitja e saj në gjykatën jokompetente 

mund t’I vishet padijenisë apo gabimit të hapur të parashtruesit”. Pala tjetër në 

përgjigje të saj në ankesë nuk e kundërshton afatshmerinë e ankesës. 

 

Meritat e ankesave    

23. Megjithatë, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës dhe pretendimeve të 

palëve ankuese, Gjykata Supreme vëren se ankesat janë të pabazuar dhe si te tilla 

nuk mund të aprovohen. 

 

24. Gjykata e Supreme, mbështetur në dispozitat ligjore të nenit 194 dhe nenin 182.2 (b) 

të LPK-ës, ex officio ndryshoi në tërësi pikën (1) të Vendimit Individual duke ja 

përshtatur të njejtën Vendimit origjinal burimor ti lishuar nga KKPK-ja. Vendimi 

individual me pasaktesi ishte certifikuar nga Kryesekretaria mbi bazën e 

autorizimeve te KKPK-së dhe ishte në tejkalim të atij orgjinal burimor ashtu siç 

arsyetohej ne pëaragrafet 35-37.  
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25. Sipas nenit 3.1 të Ligjit Nr. 03 / L-079, paraqitësi i kërkesës ka të drejtë në një urdhër 

nga KKPK-ja për ri-posedimin e pronës nëse paraqitësi i kërkesës jo vetëm që 

dëshmon të drejtën e tij pronësore mbi pronën private, por gjithashtu që ai tani nuk 

është në gjendje të ushtrojë të drejta pronësore të tilla mbi pronën përkatëse për 

shkak të rrethanave që lidhen drejtpërsëdrejti me ose që rezultojnë nga konflikti i 

armatosur që ka ndodhur në Kosovë ndërmjet 27 shkurtit 1998 dhe 20 qershorit 

1999. 

 

26. KKPK tregoi se pala ankuese I  ka paraqitur dokumente të ndryshme në mbështetje 

të kërkesës së tij, duke përfshirë edhe dokumente qe deshmoje se e ëma e palës 

ankuese I  ishte bashkëpronare e pronës se ndertutar ne ngastren objekt i kërkes 

por se pprona e banimit ishte shkaterruar teresisht. 

 

27. Pala Ankuese II dhe Sekretaria Ekzekutive e AKP-së kanë sjelle dokumente që 

flasin se toka mbi të cilën ishte e ndëtuar prona, ishte tokë ndërtimore në pronësi 

shoqërore e ndarë në shfrytëzim palës ankuese I. Megjithate Sekretaria ka  qenë në 

gjendje t’i verifikojë pozitivisht të gjitha dokumentet e sipërpërmendura që e shpien 

Komisionin në përfundimin se pala përgjegjëse në ankesë e ka përmbushur kriteret 

për të drejtën e vlefshme të shfrytezimit në momentin e shkaterrimit të pronës.  

  

28. Megjithatë, prona ishte shkatërruar totalisht dhe në këtë fazë, pretendimet e palës 

ankuese nuk vlerësohen nga Gjykata Supreme, sepse objekti i kërkesës ishte 

objekti-ndërtesa ndërsa  toka që ishte në pronësi shoqerore bie jashtë domenit të 

juridiksionit të KKPK-së dhe si i tillë vendimi individual qe përveç urdhërit deklarativ 

të njohjës së pronësisë mbi objektin e shkaterruar dhe të drejtën e pakontestueshme 

në shfrytezimin e tokës ndërtimore, lëshoi  urdhër  për dëbim që ishte jashtë 

juridiksinit të KKPK-së për arsyet që do të ceken në vijim. 

 

29. Nga Ligji mbi Tokën për Ndërtim (Gazeta Zyrtare e KSAK nr. 14/80 dhe 42/86, në 

tekstin e mëtejmë: LTN), veçanërisht nenet 2, 3, 5, 8 dhe 24, del  definicionin vijues i 

tokës për ndërtim: Toka për ndërtim, si e mirë e interesit të përbashkët, i shërben 

nevojave të komunitetit social dhe shfrytëzohet në bazë të destinimit. Komuna ofron 

shfrytëzim racional të tokës shoqërore për ndërtim. Nga data e vendimit të komunës 

për përcaktimin e kufijve të tokës urbane për ndërtim, kjo tokë shpallet si tokë nën 

pronësi shoqërore. Pronari i objektit në tokën urbane për ndërtim ka të drejtë të 

shfrytëzoj tokën nën objekt brenda kufijve të ngastrës ndërtimore. Toka urbane për 

ndërtim mund të përcaktohet nga komuna. Komuna ndan ngastrat për ndërtim .  

 
 

30. Pra toka për ndertimështë në pronësi shoqeroe e dhënë në shfrytëzim personave 

fizik  në kushte të parapara me Ligj. Nga ana tjeter sipas nenit 3.1 të Ligjit UNMIK 

2006/50, te ndrushuar me Ligjin Nr. 03 / L-079 për aq sa është relevant këtu, KKPK 
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ka kompetencën të zgjidhë kërkesat e pronësisë që kanë të bëjnë me konfliktin dhe 

kërkesat që përfshijnë të drejtat e shfrytëzimit të pronës për sa i takon pronës së 

paluajtshme private ashtu siç u cek në pikën 25 të këtij aktgjykim.  

 

31. Gjykata Supreme arrin në një konstatim se për aq sa Paraqitësi i kërkesës kërkon 

njohjen dhe ri-posedimin e të drejtës së shfrytëzimit mbi tokën për ndërtim, kjo pjese 

e kërkesës dhe urdhëri për debim bien jashtë juridiksionit të KKPK-së sepse një e 

drejtë e tillë e shfrytëzimit ndërlidhet me pronën e paluajtshme shoqërore dhe jo 

pronën e paluajtshme private siq ka qene rasti po te ekzistonte prona per banim.  

 
32. Meqenese në te dhenat kadastrale saktesisht eshte e evidentuar se prona e kerkuar 

eshte evidentuar si “Pronë shoqerore” në shfrytëzim të perhershëm të palës 

ankuese nuk mjete ligjore për ndrrimin e statusit të kesaj prone.  

 

33. Nga faktet e lartpërmendura rezulton se gjendja faktike në lidhje me këtë çështje 

ligjore është vërtetuar në mënyrë korrekte dhe të plotë dhe se vendimi grupor KKPK-

së nuk është kontestuar me ndonjë dëshmi të vlefshme nga asnjera pale. 

 

34. Gjykata e ndryshoi vendinin individual për arsye se përmbante mosperputhje me 

Vendimin Grupor të KKPK-së sepse në pikën 4 të Vendimit grupor që lidhet me 

këresën KPA23779 ka leshuar urdher deklarativ dhe e ka arsyetuar ne paragrafet 

35-37, ”Në ditën e shkatrrimit të pronës banesore( nenkupto shtepisë dhe objekteve 

percjellese) paraqitesi i kërkesës ka deshmuar pronësi mbi pronën e banimit dhe të 

drejte shfrytezimi ne token ndertimore ne pronesi shoqerore. 

 
35. Kete fakt qe prona e banimit ështe totalisht e shkaterruar e pohojne te dyja palët dhe 

se pala ankuese I kerkon kompensimin e demit kurse pala ankuese II e mohon te 

kete vensosur apo ta kete shkaterruar pronen e kekruar. 

 

36. Pra referuar vendimit grupor KKPK-ja nuk leshoi urdher dëbimi siç ishte rasti në 

certifikimin e vendimit individual i cili sipas detyres zyrtare u korrektua nga gjykta 

sepse si i tille bie ndeshe me kompetencën e përcaktuar ne nenin 3.1 të Ligjit nr. 

03/L-079.  

 

37. Per keto arsye dhe mbi bazën e nenit 195.1 e të të Ligjit Nr. 03/L-006 mbi 

procedurën kontestimore Gjykata ndryshoi vendimin individual duke e përshtatur me 

ate grupor të cilin e konsideroi si të nxjerrë ne pajtim me ligjin procedural dhe 

material pa përfshirë asnjë shkelje apo konstatim jo të plotë të gjendjes faktike. 

 
38. Per sa i pperket pretendimeve te palës ankuese I , lidhur me kompensimin e dëmit 

material, Gjykata Supreme gjeti se ankesa  përsërit të njëjtat pretendime që ai i ka 

bërë para KKPK-së. Për më tepër, nuk është paraqitur asnjë provë e re bashkë me 
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ankesën, që nuk është shqyrtuar më parë.Qenddrimi i KKPK-së sa i përket 

kompensimit është i drejt dhe i bzuar neë Ligj sepse  as Komisioni, as Kolegji i Apelit 

të AKP-së të Gjykatës Supreme nuk ka mandat për të lëshuar vendime mbi kërkesat 

për kompensim. Ligji Nr. 03/L-079 nuk siguron mekanizëm kompensues për pronën 

e shkatërruar. 

 

39. Ky Aktgjykim nuk e paragjykon të drejtën e palëve në procedurë që t’i kërkojnë të 

drejtat e tyre para organeve perkatese ose gjykatave të rregullta në Kosovë nëse e 

gjejnë të arsyeshme. 

 

40. Në bazë të lartcekurave dhe në përputhje me nenin 13.3 (c) të Ligjit nr. 03/L-079, 

Gjykata vendosi sikurse në dispozitiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Këshillë ligjore 

 

Në përputhje me nenin 13.6 të Ligjit 03/L-079, ky aktgjykim është i formës së prerë 

dhe nuk mund të kundërshtohet përmes mjeteve të zakonshme apo të 

jashtëzakonshme juridike. 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NE PRISHTINE 

GSK-KPA-A-067-2016 me datën 15 Janar 2020 

 

 

 

Bashkp. Profesional     KRYETARI I KOLEGJIT    

                    

 Sherif Krasniqi               Beshir Islami 

 


