
 

  GSK-KPA-A-024/16   

                                      

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 Jelena Krivokapić anëtar, me 

pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Sherif Krasniqi, në çështjen juridike të palës ankuese; 

V. Š.,  R. Mali i Zi   

 

Kundër: 

 

R.N., me banim në Srbi 

Palë  përgjegjëse në ankesë/Palë kërkuese në AKP/ 

 

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

Pronësore të Kosovës, KPPC/D/R/261/2014, të datës 21 Tetor 2014 ,(lënda e regjistruar në AKP 

me numër KPA...), pas shqyrtimit të mbajtur me datë, 12 Qershor 2019, merr;     

                                                                                     

AKTGJYKIM 

 

Hedhet Poshtë si e pas afatshme ankesa e paraqitur nga V. Š., kundër Vendimit të 

Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës, KPCC/D/R/261/2014, të datës 21 

Tetor 2014, për sa i përket kërkesës të regjistruar në AKP, me numër  KPA... 

 

Përmbledhje e çështjeve procedurale dhe faktike; 

 

1. Më 25 Tetor 2006, R. N.,  ka paraqitur kërkesë në Agjencinë Kosovare të Pronës (AKP-së), 

në cilësinë e bartësit të drejtës pronësore (BDP),  (tutje; pala përgjegjëse në ankesë), me të 

cilën ka kërkuar konfirmimin e të drejtës pronësore dhe ri-posedimin e banesës tri 

dhomëshe, në sipërfaqe prej 80.88m2, e cila gjendet në Gjakovë tani e tutje: “prona e 

kërkuar”).  

 

2.  Ushtruesi i kërkesës në AKP (pala përgjegjëse në ankesë ), deklaron se posedimin e banesës 

së kërkuar e ka humbur  si pasojë e rrethanave të konfliktit të armatosur, si datë të humbjes 

së posedimit e shënon datën 12 Qershor 1999, i njëjti  deklaron se banesa e kërkuar  është e 

uzurpuar nga NN personi ,andaj kërkon ti kthehet në posedim.  

 

3. Në mbështetje të kërkesës, pala ankuese në AKP inter alia ka paraqitur dokumentet  si në 

vijim: 
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 Vendimin mbi ndarjen e banesës, nr. ..., të datës 14.02.1997,me të cilin tregohet se 

Komuna e Gjakovës ja ka ndarë   banesën për shfrytëzim. 

 Kontratën mbi Qiranë, nr. ..., të datës 01.07.1997,që dëshmon se Ndërmarrja Publike 

Banesore në Gjakovë,  ka lidhur kontratë për shfrytëzimin e banesës lëndore me palën 

përgjegjëse në ankesë.  

 Fatura të ndryshme telefonike të vitit 1997-99, që dëshmojnë se pala përgjegjëse në 

ankesë ka paguar për shfrytëzimin e telefonit në banesën lëndore. 

 Fatura në emër të palës përgjegjëse për pagesën e energjisë elektrike  për dy muaj të vitit 

1999, për banesën e kërkuar. 

 Kontratën e Shitblerjes së banesës lëndore nr. ..., të datës, 05.12. 2000, që tregon se pala 

përgjegjëse në ankesë e ka blerë banesën lëndore nga bartësi i pretenduar i të drejtës 

pronësore Komuna Gjakovë, (kontrata e vërtetuar në gjykatë paralele jashtë territorit të 

Kosovës ,në Serbi). 

 

4. Me datë 10 korrik 2007  nga AKP ishte bërë notifikimi i banesës lëndore, gjatë vizitës prona 

ishte gjetur në shfrytëzim si apartament banimi e uzurpuar nga T. I.,-pala përgjegjëse nr.1., 

(tutje PP1). E njëjta e nënshkruan formularin e pjesëmarrjes në procedurë  duke kërkuar të 

drejtë ligjore dhe deklaron se këtë banesë e shfrytëzon në bazë të autorizimit nga pala 

përgjegjëse në ankesë.  

 

5. Në mbështetje të pretendimeve të saj ajo paraqiti dokumentet në vijim; 

 Autorizimin  e përgjithshëm të vitit 2010, që tregon se pala përgjegjëse në ankesë e 

autorizon ta përfaqësoj ate në lidhje me të gjitha çështjet që ndërlidhen me banesën 

lëndore. 

 Autorizimin e vitit 2013 në Emër të M.I.(vëlla i PP1),që të shesë pronën e kërkuar. 

 

6. PP1 gjatë procedurës në AKP disa herë ka ndryshuar deklaratën e saj, herë duke pohuar se e 

ka blerë banesën lëndore  ndërsa më pas njofton se prona është nën administrimin e KPA-

së, dhe se aktualisht qiranë ja paguan V. Š., për mes AKP-së. Pas ballafaqimit të palës 

përgjegjëse në ankesë R. N.,lidhur me  pretendimet e PP1, i njëjti ka konfirmuar se me PP1 

kishte marrëdhënie miqësore dhe  ajo kishte shprehur interesim për blerjen e pronës së 

kërkuar. 

 

7. Komuna Gjakovë (tutje PP2 për mes përfaqësuesit të saj Xh. H. drejtor, po ashtu në AKP ka 

kërkuar të jetë palë në këtë procedurë ).  Komuna Gjakovë në njërën anë e konfirmon se 

pala përgjegjëse në ankesë e ka të drejtën e shfrytëzimit të banesës lëndore, por  të njëjtit ia 

kontestojnë pretendimet në drejtim të pronësisë së kësaj banese. 

 

8. Sekretaria ex officio kishte konfirmuar ekzistimin e një kërkese  të kategorisë “C”, për të 

njëjtën banesë nga V. Š. , në Drejtorinë Për Çështje Pronësore dhe Banesore,( HPD), e që 

ishte kontestuar nga vëllai i PP1. Kërkesa ishte aprovuar me Vendimin e shkallës së parë të 
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HPCC/D/78/2003/C, të dt. 27.06.2003, me të cilin V. Š. i aprovohet e drejta e posedimit të 

banesës lëndore. 

  

9. V. Š.,(tutje PP3), pas kontaktimit nga AKP-ja dhe njoftimit lidhur me kërkesën e palës 

përgjegjëse në ankesë R. N., konfirmon pjesëmarrjen në procedurë duke pretenduar të drejtë 

ligjore në pronën e kërkuar, i njëjti deklaron se banesa lëndore i ishte ndarë në vitin 1994 nga 

Komuna Gjakovë, por në te nuk kishte banuar asnjëherë nuk e kishte në posedim sepse ate 

ja kishte zënë R. N.. Për më tepër  e drejta e tij e posedimit si ligjore konfirmohet me 

vendimin e vlefshëm të HPCC-së, ndërsa dokumentet të cilat i paraqet pala përgjegjëse në 

ankesë, të cilat janë të vitit 1997, i konteston si jo legale apo të falsifikuara. 

 

10. Sipas dosjes në HPD sekretaria e AKP-së kishte gjetur dokumente lidhur me të drejtën 

pronësore të PP3 (V. Š.) dhe ate; 

 Vendimin e ndarjes së kësaj banese PP3 të dt. 20.12.1994. 

 Kontratën mbi shfrytëzimin e banesës të dt. 26.12.1994, me të cilin  Ndërmarrja 

banesore ka lidh kontratë shfrytëzimi me palën përgjegjëse në ankesë  për 

shfrytëzimin e pronës së kërkuar. 

 Vendimin për ndarjen të datës 03.12.1996, me të cilin komuna Gjakovë ia ndanë V. 

Š.,( PP3), një pronë tjetër. 

  

11.  Pala përgjegjëse V. Š. (PP3) ,për më tepër ka parashtruar në AKP një aktgjykim të vitit 1997, 

me të cilin Gjykata Komunale në Gjakovë e aprovoi kërkesën e tij që pala përgjegjëse në 

ankesë R. N. të liroj pronën lëndore dhe që e njëjta ti epet në ri posedim këtij.   

 

12. Sekretaria në fund lidhur me gjendjen e pronës lëndore konkludon se aktualisht prona-

banesa lëndore është nën administrim të AKP-së dhe në shfrytëzim të PP1. 

 

13. Sipas raportit përfundimtar të sekretarisë së AKP-së, dhe dokumentacionit të paraqitur të 

palëve konfirmohet se  PP3, asnjëherë nuk kishte qen në posedim të pronës së kërkuar  i cili 

ka pranuar se pala kërkuese(përgjegjëse në ankesë)  e kishte bllokuar duke qen në posedim të 

banesës para konfliktit të viteve 1998/99. Po ashtu Kontrata e shitblerjes e ofruar nga ai e 

vitit 2000 ishte vërtetuar në gjykatë paralele në Serbi, andaj ky dokument nuk konsiderohet 

se prodhon efekte juridike për më tepër pasi që kjo kontratë nuk është gjendur në bartësin e 

të drejtës pronësore të ndarjes në Komunë të Gjakovë.  

 

14. Me datë 21 tetor 2014, Komisioni për Kërkesa Pronësore të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

KKPK), përmes Vendimit të tij KPCC/D/R/261/2014, (në tekstin e mëtejmë: Vendimi i 

KKPK-së),  ka  vendosur se pala kërkuese (tani pala përgjegjëse në ankesë) R. N., e ka 

dëshmuar se e ka të drejtën e posedimit dhe shfrytëzimit  mbi 1/1 të pronës së kërkuar. Në 

arsyetimin e vendimit të saj grupor, ( në paragrafët 27-32 për kërkesën konkrete), KKPK-ja 

në parag. 32, ka konstatuar se bazuar në dëshmitë e paraqitura, paraqitësi i kërkesës(tani pala 

përgjegjëse në ankesë),  i ka përmbushur kushtet për të drejtë banimi në pajtim me ligjin për 
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Marrëdhëniet Banesore (42/86), të ndryshuar me ligjin për banim (52/92),i cili parasheh që 

një Vendim ndarje, marrja e posedimit  dhe bërja e një kontrate ,duhet të ekzistojnë para se 

një e drejtë banimi të mund të ngritët. Rrjedhimisht kërkesa për të drejtë shfrytëzimi duhet të 

miratohet në favor të  paraqitësit të kërkesës.  

 

15. Vendimi i KKPK-së, i është dorëzuar palës ankuese V. Š., (PP3 në kërkesë), me datë 20 Mars  

2015. Me datë 21 Prill 2015, ora 12H., pala ankuese ka paraqitur ankesë kundër tij, (dorëzuar 

në Post  Rekomande, R Posta Crne Gore ...,(bar cod RR 04159835 9 ME ). 

 

16.  Me datë 22 .12.2014, Vendimi  i KKPK-së, i ishte dorëzuar palës përgjegjëse në ankesë Rade 

Nikić,(palë kërkuese në AKP). 

 

17. Me datë 22.01.2015,Vendimi i është dorëzuar PP2, Kuvendi i Komunës në 

Gjakovë(Drejtorisë për kadastër dhe Gjeodezi). 

 

18. Me datë 21.01.2015,Vendimi i është dorëzuar PP1 T. B. 

 

19. Ankesa e palës ankuese  V. Š. për përgjigje u është dorëzuar palëve  përgjegjëse si më lartë. 

Me datë 01.06.2016 , R. N., ka paraqitur përgjigje në ankesë. Po ashtu  përgjigje ka paraqitur 

edhe Kuvendi i Komunës Gjakovë me datë 20.05.2016, për mes shërbimit postar “R”.  

 

      Pretendimet e palës ankuese; 

 

20. Pala ankuese  ndër të tjera thekson se banesa lëndore është e tij, e cila i është ndarë në 

mënyrë të ligjshme dhe me vendim gjyqësor i është njohur e drejta dhe pala tjetër është 

obliguar me urdhër  ta liroj banesën lëndore, se banesa është uzurpuar nga R. N., i cili pa të 

drejtë dhe me dokumentacion të falsifikuar  dhe marrëveshje të kundërligjshme me zyrtarët 

komunal e mban në posedim  të cilën e ka dhënë me qira, ndërsa më vonë ja ka shitur T.B., 

andaj kërkon që prokuroria të inicioj procedurë për kthimin e banesës sepse e njëjta është 

shitur pa pëlqimin e tij, etj. 

 

  Arsyetimi ligjor;  

 

Pranueshmëria e ankesës, 

21. Ankesa është e pa pranueshme sepse e njëjta është e pas afatshme. Neni 12.1, i Ligjit nr. 

03/L-079, Mbi zgjidhjen e kërkesave lidhur me pronën e paluajtshme private, duke përfshirë 

pronën bujqësore dhe atë komerciale, (në tekstin e mëtejmë “Ligji nr. 03/L-079”), përcakton 

si në vijim: “Brenda tridhjetë (30) ditëve nga njoftimi i palëve nga Agjencia Kosovare e Pronës për 

vendimin e Komisionit mbi ankesën, pala mund të paraqes ankesë ndaj vendimit të tillë në Gjykatën 

Supreme  përmes Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë Kosovare të Pronës”. 
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22.  Pala ankuese e ka pranuar  personalisht Vendimin e KKPK-së , me datë 20 Mars 2015, 

kurse ankesën kundër tij e ka paraqitur me datë 21 Prill 2015, (data e vendosur sipas vulës së 

protokollimit dhe pranimit në shërbimin postar ,Posta Crne Gore R ... ,dt.21.04.2015, 12H, 

bar. Cod. RR 04159835 9 ME). Pas llogaritjes së afatit për paraqitje të ankesës, vërtetohet se 

ankesa është paraqitur jashtë afatit të përcaktuar me ligj 30 ditë, nga dita e pranimit të 

Vendimit të KKPK-së.  

 

23. Afati për ankesë ka qen gjer me datë 19 Prill 2015, me që ka qen e Diele, i njëjti ka pas të 

drejtë të ushtroj ankesë ditën e parë të punës, pra me 20 Prill ditë e Hënë, ndërsa pala 

ankuese ka paraqitur ankesë me datë 21 Prill 2015,  pra pas skadimit të afatit ligjor.  

 

24.  Nga këto fakte të vërtetuara gjykata gjen se dorëzimi është bërë në përputhje me nenin 

110.1, të Ligjit nr. 03/L-006, për Procedurën Kontestimore, (Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Kosovës nr. 38/2008). Pala ankuese nuk ka paraqitur asnjë arsye apo provë për vonesën në 

paraqitjen e ankesës, gjithashtu gjykata nuk ka gjetur arsye të justifikueshme për vonesën e 

palës ankuese në shkresat e lëndës. 

 

25.  Prandaj, ankesa hedhet poshtë si e papranueshme, në bazë të arsyeve procedurale të Ligjit të 

lartpërmendur. Rrjedhimisht Gjykata Supreme nuk ka mundur t’i shqyrtoj arsyet e ankesës 

dhe të vendosi meritorisht në këtë çështje në bazë të saj. 

 

26. Në bazë të asaj që u tha më lart dhe në përputhje me nenin 13.3.(b) të Ligjit nr. 03/L-079 

dhe nenin 195, paragrafin 1(a) të Ligjit për Procedurën Kontestimore, është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

      Këshillë ligjore ; 

 

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-024-2015, me datë 12 Qershor 2019 

 

 

Bashkp. Profesional,                                                                         Kryetari i Kolegjit,   

Sherif Krasniqi                                                                                   Beshir Islami 


