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                                                                                                          GSK-KPA-A-030/2016 

 

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; 

 

I. M.,   nga Mitrovica, të paraqitur nga përfaqësuesi sipas autorizimit Avokat N. K. nga 

Prishtina,  

 

Kundër: 

 

I. S. M.,   R. Srbija, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson avokat M. S. nga Nishi,  

Palë përgjegjëse në ankesë, /Ushtruese e kërkesës në AKP/ 

 

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

Pronësore të Kosovës KPPC/D/R/197/2013, të datës 18 Prill 2013, (lënda e regjistruar në 

AKP, me numër KPA06607), pas shqyrtimit të mbajtur me datë, 30 Korrik  2019, merr;       

                                                                           

 

AKTGJYKIM  

 

Hedhet Poshtë si e papranueshme ankesa e I. M., kundër Vendimit të 

Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës, KPPC/D/R/197/2013, të datës 

18 Prill 2015, për sa i përket kërkesës me numër, KPA... 

 

Përmbledhje e çështjeve faktike dhe procedurale; 

 

1. Me datë 12 Shkurt 2007, I. S. M., (në tekstin e mëtejmë: pala përgjegjëse në ankesë), 

ka paraqitur kërkesë në Agjencinë Kosovare të Pronës (në tekstin e mëtejmë: AKP),  

në cilësinë e  bartëses së të drejtës pronësore, me të cilën kërkon ri posedimin dhe   

njohjen e të drejtës  pronësore në banesën e cila gjendet në  rrugën, “ ...”, në 

Prishtinë, në sipërfaqe prej 25.68m2, Grasonijer, (në tekstin e mëtejmë: prona e 

kërkuar).  

 

2.  Pala përgjegjëse në ankesë ka deklaruar se banesën e kërkuar e ka trashëguar pas 

vdekjes së motrës së saj S. S., e cila të drejtën banesore për shfrytëzim, e kishte fituar 

nga Banka Themelore Prishtinë të cilën sa ishte në jetë e kishte privatizuar duke e 

blerë që dëshmohet nga kontrata e shitblerjes së banesës dhe fletëpagesave.  
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3. Sipas palës përgjegjëse në ankesë, humbja e posedimit mbi pronën e kërkuar kishte 

ndodhur më 16 Qershor 1999, si rezultat i rrethanave gjatë viteve 1998/1999 në 

Kosovë, e cila pastaj ishte uzurpuar nga N N persona, andaj kërkon rikthimin e 

posedimit. 

 

4. Në mbështetje të  kërkesës së saj, pala përgjegjëse në ankesë në AKP kishte dorëzuar 

dokumentet vijuese:   

 Vendimin  No. ..., të datës 12. 07.1985, me të cilin Banka Themelore në 

Prishtinë, ia kishte ndarë për shfrytëzim banesën lëndore, punëtores së saj S. 

S., nga baza e marrëdhënies së punës,  

 Kontratën mbi shfrytëzimin e banesës, nr..., të datës 27.06.1994, lidhur në 

mes të Ndërmarrjes  Publike  Banesore në Prishtinë  në një anë dhe S. S., në 

anën tjetër , me të cilën caktoheshin kushtet e shfrytëzimi të   pronës së 

kërkuar në kohë të pa caktuar .  

 Kontratën mbi shitblerjen e banesës numër 01-232/1, të lidhur me datë 13 

Prill 1993, në mes të Bankës së Kosovës në falimentim në Prishtinë të cilën e 

përfaqëson  I, M.,  në një anë si shitëse,  dhe  S. S.,  si blerëse e pronës së 

kërkuar.( Kontrata e Vërtetuar në Gjykatë Komunale Prishtinë nr. 

0/4519/94, të dt.24.05.1994). 

 Certifikatën nga libri amë i të vdekurve, lëshuar në  Kralevë nr.../,me datë 

06.11.2007,sipas të cilës nga libri amë i të vdekurve në komunën Zubin 

Potok, vërtetohet se S. S., ka vdekur me datë 27.05.1999,  Komuna Zubin 

Potok. 

 Aktvendimin mbi Trashëgimin O.nr.175/00,dt.03.01.2000,lëshuar nga gjykata  

Gjykata Komunale Prishtinë e dislokuar në Serbi, me të cilin pala përgjegjëse 

në ankesë shpallet trashëgimtare e pronës së kërkuar, pas vdekjes së motrës 

së saj S. S.  

 Aktvendimin e plotfuqishëm të lëshuar nga Gjykata Komunale Prishtinë-

Dega Graçanicë ) nr.738/10, të dt. 03.06.2011, në bazë të cilit pas vdekjes së 

S. S., shpallet trashëgimtare e pronës së kërkuar motra e saj- pala përgjegjëse 

në ankesë I. M. 

 

5. Me datë 03 Maj 2007 është bërë publikimi i kërkesës së palës përgjegjëse në ankesë.   

Me datë 20.07.2007, Sekretaria Ekzekutive e AKP-së, bëri notifikimin e     kërkesës. 

Sipas raportit të notifikimit të AKP-së, banesa  e kërkuar është gjet e uzurpuar nga I. 

R., e cila ishte  prezentë me rastin e notifikmit. E njëjta e ka nënshkruar formularin e 

pjesëmarrjes në procedurë por nuk ka pretenduar të drejtë ligjore në banesën e 

kërkuar. Në deklaratën e dhënë me shkrim ka deklaruar se në këtë banesë banon 

përkohësisht, ndërsa pronare e banesës është S. S., që vërtetohet në bazë të faturave 

të tatimit në pronë dhe disa faturave të tjera të pagesës së komunalive  dhe sipas  

dëshmitarëve të lagjes.  
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6. Sipas raportit të konsoliduar të verifikimit të dt.24.10. 2011 Sekretaria Ekzekutive e 

AKP-së, kishte arritur ti verifikonte pozitivisht dokumentet me të cilat pala 

kërkuese- përgjegjëse në ankesë, e mbështeste kërkesën e saj dhe ate, Certifikatën e 

vdekjes nr...,të dt.06.11.2007, Vendimin e ndarjes  dhe Kontratën për shfrytëzimin e 

banesës nr. ..., të dt. 12.07.1985, në Ndërmarrjes Publike Banesore në Prishtinë, 

Kontratën e shitblerjes së banesës lëndore e vërtetuar në Gjykatë Komunale 

Prishtinë nr. ..., të dt.24.05.1994), Vendimin e trashëgimisë O.nr...., dt.03.06.2011, të 

lëshuar nga Gjykata Komunale në Prishtinë dhe faturat e tatimit në pronë ..., 

dt.23.04.2007. 

 

7. Më 18 Prill 2013, Komisioni për Kërkesa Pronësore të Kosovës, me vendimin e vet 

KPCC/D/R/197/2013, gjen se pala përgjegjëse në ankesë I. M., e kishte dëshmuar 

se është pronare me 1/1, pjesë ideale e pronës së kërkuar, andaj vendosi që 

posedimin mbi pronën e kërkuar t’ia kthej kërkueses. Sipas arsyeve të dhëna  në 

mënyrë specifike si në paragrafin 14, të vendimit grupor, të KKPK . 

  

8. Me datë  15.08.2013, Vendimi i është dorëzuar palës përgjegjëse në ankesë I. M. 

 

9. Kërkesa dhe kjo lëndë është mbyllur në AKP, me datë 03.09.2014, pasi që nuk ishte 

kontestuar nga asnjë palë dhe me kërkesën e I. M., të dt. 12.02.2014,prona është 

mare nën administrimin e AKP-së, deri me 7 Dhjetor 2015, kur për mes të 

autorizuarit B,S., kërkohet lirimi i pronës dhe kthimi i posedimit.  

 

10.  Me datë  8 Prill 2015 nga AKP, Vendimi, KPCC/D/R/197/2013, i dt. 18.04.2013, 

i është dorëzuar I. M. Me datë 10 Prill 2015 kundër  tij i njëjti parashtron ankesë për 

mes të autorizuarit  avokat N. K. 

 

11. Me datë 21 Prill 2016, ankesa e palës ankuese I. M.,  i dorëzohet për përgjigje, palës 

përgjegjëse në ankesë I. M. E njëjta për mes të autorizuarit të saj, avokat  M. S , me 

datë 16 Maj 2016, ushtron përgjigje në ankesën e palës ankuese. 

 

Pretendimet e palëve 

Pretendimet e palës ankuese; 

 

12. Pala ankuese  Vendimin e KKPK-së, e atakon për shkak se; është i përfshirë me 

gabime të rënda apo mos zbatim serioz të drejtës lëndore a procedurale dhe për 

shkak se i njëjti bazohet në fakte jo të plota apo në vlerësimin e gabuar të fakteve.    

 

13.  Në arsyetimin e ankesës ndër të tjera thekson se, AKP nuk ka arritur të identifikoj 

palën përgjegjëse edhe pse banesa prej vitit 2000 ka qen e banuar dhe e uzurpuar 
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ndërsa prej vitit 2009, janë ndërruar katër pronarë me kontrata legjitime  të 

shitblerjes të vërtetuara në gjykatë dhe noteri, se asnjë palë nuk është ftuar prej vitit 

2009 që ti paraqes pretendimet e veta, ndërsa ftesa e parë nga AKP- dega te ABC, 

është bërë rreth muajit Shtator 2014 për I. M., dhe i janë dhënë informatat për 

kërkesën KPA 06607, andaj si pasojë e kësaj nuk është respektuar neni 10 i Rreg. së 

UNMIK, 2006/50, e sidomos neni 10.3 i kësaj rregullore, se nga sekretaria e pastaj 

nga komisioni nuk janë shqyrtuar pretendimet  dhe dokumentet e tij me këtë është 

privuar nga qasja në drejtësi, se gjatë marrjes së vendimit të KKPK është shkelur 

edhe neni 5, 6, 7 dhe neni 50, i Ligjit për procedurën administrative, e po ashtu i 

janë shkelur të drejtat e garantuara me kushtetutë dhe KEMDLNJ, etj.  

 

14.  Në fund  pala ankuese propozon që ankesa të miratohet si e bazuar, kurse vendimi i 

atakuar me ankesë i KPCC të ndryshohet, ashtu që ti vërtetohet e drejta e pronësisë 

në banesën lëndore.  

 

15. Pala ankuese ankesës i ka bashkangjitur në fotokopje ndër të tjera; 

 Letërnjoftimin e tij nr. pers..., 

 Autorizimin  e tij për përfaqësim të dhënë për avokatin N. K. 

 Kontratën e lidhur për shitblerjen e banesës, vërtetuar në gjykatën komunale 

në Prishtinë Ov.br. 478/1999, dt.29.03.1999, të në mes të R Srbija- AP KiM 

si shitës i banesës të cilën e përfaqëson V. T.,  dhe S. S., si blerëse e banesës 

lëndore,(Kontrata e paraqitur nga pala përgjegjëse në ankesë në AKP është 

tjetër, shish në shkresa të lëndës dhe si në këtë aktgjykim në paragrafin 3 

pika 3). 

  Kontratën për shfrytëzimin e banesës të lidhur në mes të BVI-së për banim 

në Prishtinë dhe S. S., nr...., dt.09.10.1990.(  Po ashtu tjetër nga ajo e ofruar 

nga pala përgjegjëse në ankesë ). 

 Marrëveshjen për lirimin e banesës lëndore të lidhur në mes të R. U. dhe  M. 

R., me të cilën ky i fundit obligohet ta liroj banesën lëndore. 

 Aktvendimin e K. Prishtinë nr..., ... dt.16.07.2009,me të cilin S. S., i caktohet  

taksa në transaksion të pronës lëndore në shumë prej 150€, (në bazë të 

kontratës së shitblerjes së pronës nr. ... dt,29.03.1999). 

 Kontratën e shitblerjes së pronës lëndore të lidhur me datë 17.06.2009 në 

mes të shitëses S. S. të cilën e përfaqëson I. M., nga Prishtina me nr. 

Personal ..., dhe blerësit R. U., nr. pers....   Podujevë. 

 Kontratën e shitblerjes së banesës (pronës së njëjtë lëndore), të lidhur me dt. 

30.10.2009,(sipas asaj që thuhet në hyrje të kontratës), me nr. Vërtetimi në 

Gjykatë Komunale Prishtinë, Vr. ..., me dt. 01.10.2009, në mes të  V. H. D., 

nga Prishtina,nr.pers..., si shitës në një anë, dhe I. S. K., nga   Vushtrria, ... 

nr.per....  
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 Certifikatën e të dr. Pronësore, (CDP) me nr. lënde ... dhe nr. të njësisë kad. 

..., azhuruar me dt. 04.02.2014, në bazë të cilës figuron pronar i  pjesës së 

ndërtesës në sipërfaqe prej 25,68m2 I. S. K.  

 Kontratën për shitblerje të banesës të përpiluar nga noter F. M. me nr. LRP 

nr. ..., REF nr...., të lidhur në mes të shitësit I. K., dhe blerësit I. M., të 

pronës sipas CDP ... 

 Aktvendimin  e MMPH –AKK, Komuna Prishtinë, të dt. 15.05.2014, nr. i 

lënd..., Zona kad. Prishtinë, me të cilin aprovohet kërkesa e I. M., për bartje 

të pronës së paluajtshme nga njësia kad. banesa  me nr. ..., me sipërfaqe prej 

25,68m2, e cila gjendet në Zonën kadastrale Prishtinë.    

 

Pretendimet e palës përgjegjëse në ankesë; 

 

16. Pala përgjegjëse në përgjigjen e saj ndër të tjera thekson se, Vendimi i ankimuar nga 

pala ankuese i KPCC është i drejtë dhe ligjor në harmoni dispozitat pozitive të 

Kosovës, dhe nuk është i përfshirë me shkelje ligjore apo procedurale. Se pronar i 

vetëm i banesës lëndore është I. M. të cilën e ka fituar në bazë të trashëgimisë sipas 

vendimit  O.br...,prej 03.06.2011, i cili është në shkresa të lëndës dhe mund të 

verifikohet nga gjykata supreme, se pronarja e më parme e ndjera S. S., banesën e ka 

blerë sipas kontratës nr....,dt.13.04.1993, nga Banka e Kosovës dd, në falimentim, 

me seli Prishtinë, andaj nuk janë të sakta theksimet e palës ankuese, se S. S., me datë 

29.03.1999, e ka blerë banesën nga Republika e Serbisë sipas kontratës që e paraqet. 

Në përgjigje po ashtu thekson se e ndjera S, S.,  asnjëherë nuk  i ka dhënë autorizim  

për shitjen e banesës I. M., apo ndonjë personi tjetër  dhe nuk ja ka shitur këtë 

banesë as R. U.,  sipas kontratës së lidhur me 17.06.2009, se edhe sikur të kishte 

dhënë autorizim  e ndjera, e që nuk e ka bërë, një autorizim i tillë  nuk do të vlente 

ligjërisht pas vdekjes së S. S., e cila ka ndërruar jetë me datë 27.05.1999, andaj të 

gjitha punët juridike pas kësaj date do të ishin nule, nuk do të prodhonin veprime 

juridike, as si në rastin konkret, se të dokumentet e dorëzuara nga pala ankuese në 

emër të S. S., qartë tregohet se janë të falsifikuara të cilat janë përpiluar për 

uzurpimin e banesës lëndore, andaj konsideron se ankesa e ushtruar nga pala 

ankuese është bërë për qëllim të zhagitjes dhe uzurpimin e banesës në mënyrë të 

kundërligjshme dhe pengimin e kthimit të banesës, gjer sa e  drejta e saj pronësore 

për shfrytëzimin e lirë të pasurisë mbrohet me nenin 22 të Republikës së Kosovës 

dhe nenin 1 të protokollit të KELDNJ etj,. Në fund propozon që ankesa e palës 

ankuese të refuzohet  si e pa bazuar dhe të vërtetohet vendimi i ankimuar i KPCC.  

 

17. Ankesës i bashkëngjit autorizimin për av. M. S., si dhe dokumentet e tjera të 

paraqitura edhe më parë në AKP të cituara si në paragrafin 3, të këtij aktgjykimi. 

 

Arsyetimi ligjor: 
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Pranueshmëria e ankesës 

 

18. Gjykata Supreme e  Kosovës e shqyrtoi ankesën në përputhje me dispozitat e nenit 

194 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, (Ligji nr. 03/L-006), dhe konstaton se 

ankesa është  e paraqitur brenda afatit ashtu si parashihet në nenin  12.1 të Ligjit nr. 

03/L-079, mbi Zgjidhjen e Kërkesave që kanë të bëjnë me Pronën e Paluajtshme 

Private përfshirë Pronën Bujqësore dhe Komerciale, pala mund të dorëzoj ankesë 

brenda tridhjetë (30) ditëve nga njoftimi për Vendimin.  

 

19. Megjithate ankesa është e papranueshme në baza procedurale pasi që pala  ankuese 

nuk ka marrë pjesë në procedurë në shkallën e parë, në AKP, (neni 13.3 (b) i 

Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, mbi zgjidhjen e kërkesave që ndërlidhen me 

pronën e paluajtshme private, përfshirë pronën Bujqësore dhe Komerciale, e 

ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-079 (më tej: Ligji nr.03/L-079). 

 

20. Neni 12.1 i Ligjit nr.03/L-079, parasheh si në vijim: “Pala mund të paraqet [...] ankesë 

kundër një vendimi të tillë brenda tridhjetë (30) ditësh nga njoftimi i palëve nga Agjencia Kosovare 

e Pronës për vendimin e KKPK-së mbi kërkesën”. Po ashtu, neni 176.1 i Ligjit nr.03/L-079 

për Procedurën Kontestimore (më tej: LPK) parasheh se (vetëm) palët mund të 

ushtrojnë ankesë kundër një aktgjykimi të shkallës së parë. 

 

21.  Palë përgjegjëse në kërkesë  në AKP dhe procedurat përkatëse është “Çdo person, 

përveç paraqitësit të kërkesës, i cili aktualisht ushtron ose pretendon se ka të drejtë në pronën e cila 

është objekt i kërkesës ose çdo person tjetër i cili mund të ketë ndonjë interes ligjor në pronën e 

kërkuar [...], me kusht që personi i tillë ta informojë Sekretarinë ekzekutive për 

qëllimin e tij që të marrë pjesë në procedurën administrative brenda tridhjetë 

(30) ditëve nga njoftimi për kërkesën nga Sekretaria ekzekutive në pajtim me 

nenin 10.1” (Neni 10.2 i Ligjit nr.03/L-079). 

 

 

22.  Në rastin konkret, vërtetohet se pala ankuese nuk ka marrë pjesë dhe nuk e ka 

informuar AKP-në rreth qëllimit të tij për të marrë pjesë si palë në procedurën e 

shkallës së parë në AKP-së/KKPK-së, pas njoftimit të kërkesës në afatet ligjore si u 

cek më lartë dhe as gjat zhvillimit të procedurës gjer në vendosjen me Vendimin e 

ankimuar KPCC/D/R/197/2013, të dt.18.04.2013.  

 

23.  Sipas theksimeve në ankesë dhe provate të tjera të cilat i bashkangjet asaj, 

vërtetohet se pala ankuese interesin juridik në këtë qështje e ka konstituar vetëm pas 

lidhjes së Kontratës së shitblerjes së banesës lëndore LRP nr…., ref.nr…, të datës 

22.04.2014, gjer sa procedura në shkallën e parë ka përfunduar me nxjerrjen e 

Vendimit të ankimuar KPCC/D/R//197/2013, i dt. 18.04.2013, i cili  Vendim nga 
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AKP i është dorëzuar me datë 8 Prill 2015 palës ankuese dhe ate pasi që lënda në 

AKP ishte mbyllur  si e pa kontestuar me datë 03 Shtator 2014.  

 

24.  Gjykata vëren se njoftimi i kërkesës në shkallën e parë  nga AKP-ja, ishte bërë 

ashtu si parashihet. Me datë dhe 20.07.2007, Sekretaria Ekzekutive e AKP-së, kishte 

bërë notifikimin e kërkesës, ku sipas raportit të notifikimit të AKP-së, banesa është 

gjet e uzurpuar nga I. R., e cila ishte  prezente me rastin e notifikmit. E njëjta e ka 

nënshkruar formularin e pjesë marrjes në procedurë por nuk ka pretenduar të drejtë 

ligjore në banesën e kërkuar. Në deklaratën e dhënë me shkrim ka deklaruar se në 

këtë banesë banon përkohësisht, ndërsa pronare e banesës është S. S. 

 

25.  Thekimet  në ankesë të palës ankuese se, nuk është njoftuar për kërkesën me kohë 

andaj në kuptim të nenit 10.3, ka të drejtë të jetë palë në procedurë, sepse si person i  

interesuar nuk është njoftuar, andaj mund të pranohet si palë kurdo qoft gjat gjat 

procedurës, etj., gjykata supreme i vlerëson se nuk janë të qëndrueshme apo të 

bazuara  dhe si të tilla këto pretendime dhe të tjerat  refuzohen për arsye se, njoftimi 

i kërkesës  ishte bërë në mënyrë të rregullt por pala ankuese  nuk disponon me asnjë 

provë se ishte palë me interes ligjor për pronën lëndore në kohën e njoftimit, apo në 

faza të më vonshme të  zhvillimit të procedures, dhe as gjer në vendosjen  e kësaj 

lënde me vendimin e ankimuar.  

 

26. Nga gjendja e elaboruar si më lartë e duke i marrë para sysh theksimet në ankesë, 

përmbajtjen e shkresave të lëndës, edhe pse ankesa është e pa pranueshme,  dhe 

gjykata nuk gjykoi mbi meritat e ankesës, megjithate, gjeti pa qëndrueshmëri tek 

pretendimet ankimore lidhur me autorizimin e dhënë  nga e ndjera S. S., e cila ka 

vdekur në vitin 1999. Autorizimi  nuk mund të prodhojë pasoja juridike pas 

vdekejes së saj dhe ate në vitin 2009, ( rreth 10 vite pas vdekjes së saj), ku sipas 

theksimeve në ankesë të palës ankuese, është bartur prona e kërkuar nga i 

autorizuari i saj, në blerësin e parë.  

27. Sipas nenit 82 të Ligjit mbi Mardhënijet Detyrimore Ligji nr. 04/I-077, Prokura-

autorizimi pushon të prodhojë pasoja juridike me vdekjen e autorizimdhënësit, 

andaj i autorizuari e humb zëtësinë personale të veprimit sipas autorizimit për punë 

juridike të kësaj natyre, pas vdekjes së autorizimdhënësit. 

 
28. Po ashtu Vendimi   lidhur me ndarjen në shfrytëzim dhe  Vendimi për Privatizimin 

e kësaj banese nga e ndjera S. S., në të cilat thirret pala ankuese dhe i paraqet si 

prova në ankesë, nuk janë të njëjta,(janë të ndryshme nga ato të paraqitura nga pala 

përgjegjëse në ankesë). Këto dokumente, paraqiten si të dy fishta dhe të kundërta 

me ato të paraqitura nga pala përgjegjëse në ankesë në AKP dhe tani në përgjigje në 

ankesë, në bazë të cilave pasi janë verifikuar pozitivisht, asaj i është njohur e drejta 

në kthimin e pronës së kërkuar. Dhënësi ,përkatësisht shitësi i dytë i banesës sipas 
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dokumenteve që i paraqet pala ankuese, nuk ka mundur ta shes- privatizojë për here 

të dytë banesën sepse pronësinë mbi te e ka humbur me shitjen e parë. 

 
29.  Gjykata gjeti se të drejtat e fituara me kontrata të më vonshme dhe të lidhura edhe 

në zyrën notriale, nuk janë objekt  shqyrtimi  gjykatës dhe i KKPK-së në këtë 

procedurë sepse bien jashtë juridiksionit në kuptim të nenit 3.1 të Ligjit nr.03/L-

079, që parasheh se KKPK-ja ka kompetenca për ti zjgidhur kërkesat që janë të 

lidhura me konfliktin, duke përfshirë rrethanat që drejtpërdrejti janë të ndërlidhura 

me te, ose janë pasojë e konfliktit të armatosur që ka ndodhur në Kosovë, në 

periudhën prej 27 Shkurt 1998 dhe 20 Qershor 1999. Paraqitësi i kërkesës nuk duhet 

vetëm të vërtetojë të drejtën e tij pronësore mbi pronën e pa luajtshme private, por 

gjithashtu duhet të dëshmojë se ai apo ajo ,nuk është në gjendje të ushtroj të drejtat 

e tilla pronësore për shkak të rrethanave që ndërlidhen drejtëpërdrejti , apo që janë 

pasojë e konfliktit të armatosur.    

 

30.  Në bazë të lartcekurave dhe në përputhje me nenin 13.3 të Ligjit nr.03/L-079, 

lidhur me nenin 186.3, të LPK-së, Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Këshillë ligjore:  

 

Sipas nenit 13.6 të Ligjit 03/L-079, ky aktgjykim është i plotfuqishëm dhe i 

detyrueshëm ,i njëjti nuk mund të kundërshtohet përmes mjeteve të rregullta apo 

atyre të jashtëzakonshme juridike. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

      GSK-KPA-A-030-2016, me datë 30 Korrik 2019 

 

  Bashkp. Profesional        Kryetari i Kolegjit, 
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