
 

           GSK-KPA-A-25/2016  

 

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 Jelena Krivokapić anëtar, me pjesëmarrjen e 

Bashkëpunëtorit Profesional Sherif Krasniqi, në çështjen juridike të palës 

ankuese; 

S. P., Podgorica, Crna Gora  

Kundër; 

A. Q. në emër të B. Q.,   Komuna Deçan  

Duke vendosur lidhur me ankesën e paraqitur, kundër Vendimit të 

Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës( më tej KKPK) 

KPPC/D/A/267/2015, lënda e regjistruar në Agjencinë Kosovare të Pronës (në 

tekstin e mëtutjeshëm: AKP) me numër KP..., të datës 30  Mars 2015, pas 

shqyrtimit të mbajtur me datë 12 Qershor 2019, merr;    

                                                           

 

AKTGJYKIM 

1. Ankesa e paraqitur nga S. P., kundër Vendimit të Komisionit për 

Kërkesa Pronësore të Kosovës KPCC/D/A/267/2015, të datës 30 Mars 

2015, për sa i përket kërkesës së regjistruar në Agjencinë Kosovare të 

Pronës me numër KPA.., refuzohet si e pabazuar 

 

2. Vërtetohet Vendimi i Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës 

KPCC/D/A/262/2015, i datës 30 Mars 2015, për sa i përket kërkesës së 

regjistruar me numër, KPA... 

 

          Përmbledhje e çështjeve procedurale dhe faktike  

1. Me datë 5 Dhjetor 2006, S. P., (në tekstin e mëtutjeshëm: pala ankuese), ka 

paraqitur kërkesë në Agjencinë Kosovare të Pronës (në tekstin e mëtutjeshëm: 

AKP), në cilësinë e bartësit të drejtës pronësore, me të cilën kërkon konfirmimin 

e të drejtës pronësore, dhe ri-posedimin e ngastrave kadastrale, nr. .., nr. .., nr... 

dhe  nr..., në sipërfaqe të përgjithshme prej 2.55.25 h, me kulturë tokë 
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bujqësore,  të cilat ndodhen në  ..., Komuna kadastrale ... Komuna Deçan, (në 

tekstin e mëtejmë; prona e kërkuar)  

 

2.  Paraqitësja e kërkesës,( tani palë ankuese), pohon se e ka humbur mundësin e  

posedimit dhe shfrytëzimit të pronave të kërkuara si pasoj e konfliktit të viteve 

1998/99, si datë të humbjes e shënon datën 28 Dhjetor 1954.  

 

3.   Pala ankuese kishte parashtruar kërkesat: 

 

- KPA... për ngastrat ..., ... dhe ... 

- KPA... për ngastrat ...,..., ... dhe ... 

- KPA... për ngastrat ...,..., ... dhe ... 

4. Ankesa i referohet  kërkeës KPA... për ngastrat ...,..., ... dhe ... 

 

5. Së bashku me kërkesën ajo kishte dorëzuar në AKP inter alia dokumentet 

vijuese; 

 Aktvendim i Komunës së Deçanit –Drejtoria për Urbanizem dhe çështje 

pronesore juridike ... datë 28.09.1994 me të cilin aprovihej kërkesa e 

palës ankuese dhe i ktheheshin  toka në siperfaqe prej 4.88.88h në 

Komunën kasastrale D. Në pikën dy të Aktvendimit thuhej se obligohet 

pala përgjegjëse S. C.  nga ... i Deçanit që ti kthej  siperfaqen e tokes si 

në pikën 1 palës ankuese sipas Kontratës së shitblerjes Ov.Nr.. ... e 

vërtetuar në Gjykatën Komunale në Pejë. S. C., keto toka i ikishte marr si 

ndrrim për pasojë tokat e veta i kishte dhënë Kombinatit B..., sor 

Industrial “...” në Gjakovë. 

 Aktgjykim i Gjykatës Supreme te Kosoves  U.Br.1328/88 i datës 9 Dhjetor 

1988 me të cilin prishej Aktvendimi i Drejtorisë Krahinore për punë 

pronësore juridike  me të cilin ishte hedhë poshtë kërkesa e palës 

ankuese për kthimin e tokës, pronë e kërkuar. 

 Vendimin i Ministrisë së Financave të Republikës së Serbisë  Br. 1704/96 

datë 14 Nëntor 1996 me të cilin hedhej poshtë ankesa e palës 

përgjegjëse lidhur me Vendimin e kthimit të vititi 1995. 

 Përshkrim i listes poseduese Nov. 16 Qershor 1995 në të cilin 

evidentohet se pronare e pronës së kërkuar është pala ankuese. 

Shenimet janë nga zyra kadastrale e Deçanit e dislokuar në Serbi.  

 Aktvendim i Sekretariatit Krahinor të Kosovës dhe Metohisë Nr. 03-

17535/64 i datës 28 Janar 196(numri i fundit i palexueshem)me të cilin 

konstatohet se babait të palës ankuse M. P., i ështe marë pa të drejtë 

prona e paluajtëshme.  
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 Certifikatë e lindjës e datës 31 Tetor 1995 që dëshmon se pala ankuese 

ëhtë i biri i M. P. 

 Aktvendimi Drejtorisë Krahinore për punë pasurore juridike Nr. ..., i datës 

20 Shkurt 1989 me to cilin prishej akti administrativ i Komunës së Deçanit 

dhe procedura kthehej në rivenndosje. 

6. Njoftimi i kërkesës për këtë pronë, nga AKP-ja ishte bërë me datë 22 Mars 2007,  

sipas raportit të notifikimit prona e kërkuar, ngastrat kadastrale, nr. ..., ... dhe ..., 

gjatë kohës së vizitës ishin gjetur  pronë komerciale pa ndërtime, përkatësisht 

nuk kishte shenja aktiviteti mbi pronën e kërkuar. Me 1 Korrik 2010 ishte bërë 

njoftimi përmes publikimit në Gazetën e AKP-së Nr. 3 dhe ishte shpërndarë në  

Komunën e Deçanit, Zyrën Kadastrale në Deçan, Gjykatën komunale në Pejë, 

Agjencinë Kosovare të privatizimit, zyra rajonale në Pejë, Agjencinë Kosovare të 

pronave, Zyra Rajonale në Pejë, UNHCR, Këshili Danez për Refugjatë dhe Zyra 

e Ombudspersonit. Konfirmimi i notifikimit të pronës së kërkuar është bërë me 

datë 30 Janar 2014, në bazë të hartave Kadstrale  Ortofotove dhe GPS 

koordinatave. 

 

7. Me datë 12 Shkurt  2014, Agim Qufaj në emër të të atit B. Q., është përgjigjur në 

kërkesë dhe deklaron se prona është blerë nga familja  O. para 80 vitesh. Për ta 

mbeshtetur pohimin e tij ai paraqiti në AKP: 

 

- Certifikaten pronësore të datës 12 shkurt 2014 që deshmon se prona e 

kërkuar, ngastrat kadastrale, nr. ...,..., ... dhe ..., evidentoheshin në emër të 

H. Q.  

 

8. Sipas raporteve të Verifikimit të sekretarisë së AKP-së pronat e kërkuara  nga 

pala ankuese si dhe dokumentet e verifikuara nga ky organ tregojnë se këto 

prona kanë qenë të regjistruara në emër të  palës përgjegjëse. 

 

9.  Sipas Raportit të konsoliduar të verifikimit nga AKP, të datës 26 Nëntor 2014, të 

gjitha dokumentat e palës ankuese nuk ishin gjetur në regjistrat përkatës përveç 

Vendimit administrativ  Nr..., i datës 14 Nëntor 1996 dhe atë ishte verifikuar me 

krahasim me dokumenta tjera. 

 

10. Me datë  30 Mars  2015, KKPK-ja, me Vendimin numër, KPCC/D/A/2607/2015,  

e  hedhë poshtë kërkesën e palës ankuese, KPA... për ngastrat ...,..., ...  dhe ...  

sipas arsyeve konkrete në paragrafin 18, për veç  arsyeve në paragrafët e tjerë 

në vendimin grupor për shkak se,  kërkesa  e palës ankuese bie jashtë 

juridiksionit të Komisionit, pasi që posedimi i pronës së kërkuar nuk ishte 
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humbur si rezultat i konfliktit të armatosur që kishte ndodhur në Kosovë gjatë 

viteve 1998-1999. Tutje ndër të tjera sqarohet se komisioni konstaton se në 

bazë të llojeve të ndryshme të dokumenteve dhe të siguruara ex officio  apo në 

bazë të vet deklaratave të palëve dëshmohet se ka dështuar të tregoj se 

kërkesa përfshinë rrethanat që lidhen drejtpërdrejtë ose që rezultojnë nga 

konflikti i viteve 1998/99. Nga këto rrethana komisioni vlerëson se kërkesa e 

paraqitësit  nuk i ka përmbushë kushtet për tu shqyrtuar sipas nenit 3.1 paragraf 

3, të Rregullores së UNMIK-ut,2006/50, e ndryshuar me Ligjin nr.03/L-079, dhe 

rrjedhimisht kërkesa është jashtë juridiksionit  të komisionit andaj si e tillë hedhet 

poshtë.  

 

11. Vendimi i KKPK-së i ishte dorëzuar palës ankuese  S. P.,  me datë 24 Prill 2015, 

ndërsa palës përgjegjëse A. Q.,  me datë 19 Maj 2015. 

 

12. Me datë 29 Prill 2015, pala ankuese S. P., ka parashtruar ankesë. Një kopje e 

snkesës për përgjigje i është dorëzuar, A. Q.,  me datë 26 Prill 20162016 dhe 

nuk ka paraqitur përgjigje ë afatin ligjor.  

 

Pretendimet e palës ankuese  

13. Pala ankuese  e kundërshton në tërësi Vendimin e KKPK-së, për shkak të 

cenimit thelbësor të dispozitave procedurale, dhe vërtetimit të gabuar dhe  jo të 

plotë të gjendjes faktike . 

 

14. Sipas palës ankese  prona ishte marre nga familja e tij ne vitin 1953 dhe se 

familja e O. P., ju ka marre tokën pa të drejtë dhe duke mos qenë pronar ka hy 

në transakcion dhe tokën i ka shitur Kombinatit Bujqesor “E.” i cili ka bërë ndrrim 

me familjen e palës përgjejese . Babai i tij kurre nuk ka rreshtur se kerkuari 

pronën dhe nga organi Kompetent Komunal për çështje pronosore i Komunës së 

Deçanit ka marr vendim për kthimin e pronës së kërkuar ndersa palës 

përgjegjese në ankesë sipas ketij vendimi është dashur t’i kthehet tokë tjeter në 

kompensim  për tokën të cilën tani e shfrytezon dhe ka dokumenta pronesie. 

Edhe ne ankesë nuk e mohon faktin se prona i është marr në vitin 1953 dhe se 

përkunder vendimeve te marra administrative nukka arritur ta kthej ne posedim. 

Arsyetimi ligjor  

15. Pas shqyrtimit të shkresave të lëndës pretendimeve ankimore dhe sipas detyrës 

zyrtare në kuptim të nenit 194,të Ligjit Nr.03/L-006, mbi Procedurën 

Kontestimore, gjykata gjenë se ankesa është e pranueshme dhe e afatëshme 

sipas nenit 186 par.1, lidhur me nenin 196 të LPK-së. 
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16. 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.  

 

17. Sipas nenit 3.1 të Ligjit nr. 03/L-079, KKPK-ja, ka kompetencë të zgjidh kërkesat 

pronësore që kanë të bëjnë me konfliktin dhe kërkesat për të drejtën pronësore, 

“që drejtpërdrejtë kanë të bëjnë me konfliktin e armatosur që ka ndodhur në mes 

të datave 27 shkurt 1998 dhe 20 qershor 1999, apo që rezultojnë nga ai. Prandaj 

paraqitësi i kërkesës duhet të paraqes jo vetëm  titullin e pronësisë mbi pronën e 

paluajtshme private, por edhe të dëshmoj se  ai apo ajo nuk është në gjendje ti 

ushtroj këto të drejta pronësore për shkak të rrethanave që ndërlidhen  

drejtpërdrejtë me, apo rezultojnë nga konfliktit i armatosur.  

 

18. Nga provat në shkresa të lëndës të  administruara nga KKPK-aj, pa dyshim 

vërtetohet se prona e kërkuara nuk ishte humbur si pasojë e konfliktit të viteve 

1998-99, ashtu si pretendon pala ankuese Çështja buron nga kontesti viti 1953 

dhe se te gjitha provat qe jane dorezuar deshmojne se pala ankuese nuk ka 

arritur të deshmoje se e ka fituar të drejtën pronësore dhe se të njetën e ka 

humbur si pasojë e konfliktit të armatosur të ndoshur në periushen kohore 1998-

1999.  

 

19. Nga gjendja e cekur si më lartë nga sqarimet e vet palës ankuese në AKP, dhe 

tani në ankesë si dhe  Shkresave të lëshuara dëshmohet se humbja e posedimit 

të pronave të cilat janë kontestuese qysh më herët nuk janë humbur si pasojë 

konfliktit të viteve 1998/99.Këte e pohon edhe pala ankuese ne formularin e 

kërkesës. 

 

20. Nga faktet e theksuara nga vet pala ankuese si më lartë  shënimeve kadastrale 

të  ekzaminuara ex officio është gjetur Certifikaten pronësore e datës 12 shkurt 

2014 që deshmon se prona e kërkuar, ngastrat kadastrale, nr. 384-0,385-0, 386-

0 dhe 387-0 evidentoheshin në emër të H. Q .  

 

21. Gjykata Supreme, sipas konkludimeve të cekura si më lartë, theksimeve në 

ankesë dhe provave në shkresa të lëndës vlerëson se kërkesa e palës ankuese 

nuk është në përputhje me  nenin 3.1, parag 3., të Rregullores së UNMIK-ut 

2006/50, e miratuar me Ligjin nr. 03/L-079, për tu shqyrtuar dhe vendosur, andaj 

në mungesë juridiksioni nga AKP-ja për të vendosur mbi meritat e kërkesës 

është hedhë poshtë. Përmes ankesë nuk është provuar e kundërta prandaj 
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bazuar në të lartë cekurat e në përputhje me nenin 13.3 (c) të Rregullores së 

UNMIK-ut 2006/50, të ndryshuar me Ligjin 03/L-079, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

 

22. Ky aktgjykim nuk e paragjykon të drejtën e palës ankuese, apo palës së 

interesuar  lidhur me të drejtën pronësore dhe as nuk paraqet pengesë   për  

inicimin e procedurës ,ushtrimin e një kërkese para organit apo  gjykatës 

kompetente, nëse  vlerësohet me interes legjitim.  

   Këshillë ligjore;  

Sipas nenit 13.6, të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, të ndryshuar me Ligjin 

03/L-079, ky      aktgjykim është i plotfuqishëm dhe nuk mund të kundërshtohet përmes 

mjeteve të rregullta  apo atyre të jashtëzakonshme juridike. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NE PRISHTINE 

GSK-KPA-A-025-2016 me datën 12 Qershor 2019 

 

 

Bashkp. Profesional      KRYETARI I KOLEGJIT                       

  Sherif Krasniqi        Beshir Islami                                          


