
 

           GSK-KPA-A-031/2016  

 

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; 

B. J., Vushtrri/Vučitrn  

Kundër; 

V. Z., Vushtrri 

Duke vendosur lidhur me ankesën e paraqitur, kundër Vendimit të 

Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës( më tej KKPK) 

KPPC/D/A/260/2014, lënda e regjistruar në Agjencinë Kosovare të Pronës (në 

tekstin e mëtutjeshëm: AKP) me numër KP..., të datës 21 Tetor 2014, pas 

shqyrtimit të mbajtur me datë 30 Korrik  2019, merr;                                                              

 

AKTGJYKIM  

 

1. Refuzohet si e pa bazuar ankesa e B. J., kundër Vendimit të Komisionit për 

Kërkesa Pronësore të Kosovës KPCC/D/A/260/2014, të datës 21 Tetor 2014, 

lidhur me lëndën e regjistruar në Agjencinë Kosovare të Pronës me numër 

KPA. 

 

2. Anulohet Vendimi i Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës 

KPCC/D/A/260/2014, i datës 21 Tetor 2014 për sa i takon lëndës të 

regjistruar me numër KPA. 

 

3. Kërkesa e B. J., e regjistruar në Agjencinë Kosovare të Pronës nën numrin 

KPA, hidhet poshtë si e papranueshme për mungesë të juridiksionit 

 

Përmbledhje e çështjeve procedurale dhe faktike  

1. Më 11 janar 2007, B. J., (në tekstin e mëtejmë: pala ankuese), ka paraqitur një  

kërkesa në Agjencinë Kosovare të Pronës ( në tekstin e mëtutjeshëm: AKP), ku 
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kërkonte ri-posedimin ndaj ngastrës kadastrale nr. 16, arë  e klasës së 3-të, me 

sipërfaqe prej 00.56.97 ha, që gjendet në vendin e quajtur “Sejishte”, Komuna 

Kadastrale ..., (në tekstin e mëtejmë: prona e kërkuara). Posedimi mbi pronën e 

kërkuar ishte humbur më 1 Qershor 1999 për shkak të rrethanave që ndërlidhen 

me konfliktin e viteve 1998-1999. 

   

2. Për të mbështetur kërkesën e tij, pala ankuese ka dorëzuar dokumentet vijuese: 

 Lista Poseduese e leshuar nga Komuna e Vushtrrië me 26 Dhjetor 2006 

me të cilën dëshmohet se prona e kërkuar evidentohej në emër të palës 

ankuese., 

 Aktvendim i Komisionit të Komasacionit i Komunës së Vushtrrisë i datës 

30 Mars 1988 me të cilion deshmohet se pala ankuese ka dhene toke dhe 

ka marrë pronën e kerkuar si distribujim nga Komisioni i Komasacionit i 

Komunës së Vushtrrisë, 

 Lista poseduese për ngastrat tjera në fshatin ... 

 Letërnjoftim i leshurar me 16 Prill 2005 nga organet paralele të Vushtrrisë 

 Kopje e planit re datës 6 Mars 2012 e lëshuar nga zyra kadastrale e e 

dislokuar në Serbi që dëshmon se ngastra kadastrale 16 ëshrë 

bashkepronësi e familjes Z... 

 

3. Më 25 Prill 2013, AKP-ja kishte bërë njoftimin e kërkesës. Vërtetimi i saktësisë së 

njoftimit ishte bërë përmes publikimit në gazetën njoftuese të AKP-së nr.11 dhe 

në Zyrën e UNHCR-it për Pronë. Ekipi njoftues e kishte lënë gazetën dhe listën 

në Komunën e Vushtrrisë, në gjykatë dhe në zyrën Kadastrale.  

 

4. Me 16 Shtator 2014 ishte paraqitur V. Z., dhe kishte deklaruar se pretendon të 

drejta pronesore mbi pronën e kërkaur. 

 

 

5. Bashkë me përgjgijen ne kërkesë ai kishte dorëzuar: 

- Listën poseduese Nr. 47 të datës 11 Tetor 2006 lëshuar nga Komuna 

e Vushtrrisë që dëshmon se prona e kërkuar ishte bashkepronësi e 

familjës Z. 

- Dëshmi e tatimit në pronë e evidentuar në emër të familjës së palës 

përgjegjëse  

- Kopje e planit e viti 1984  për ngastrën ... 

 

6. Sekretaria Ekzekutive e AKP-së e kishte verifikuar dhe kishte gjetur se shenimet 

e komasacionit nuk ishin azhuruar në kadastrin e Vushtrrisë. Vendimi i 

Komasacionit ishte gjetur dhe verifikaur pozitivisht. 
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7. Më 21 Tetor 2014, Komisioni për Kërkesa Pronësore të Kosovës (në tekstin e 

mëtejmë: KKPK) me vendimin e saj KPCC/D/A/260/2014,  kishte refuzuar 

kërkesën. Në arsyetim të vendimit të saj (paragrafët 67-68), KKPK-ja konstatoi 

se se paraqitësi i kërkesës nuk e kishte dëshmuar të drejtën pronësore mbi 

prona e kërkuar menjëherë para apo gjatë konfliktit të viteve 1998-1999 dhe se 

nuk e kishte humbur si pasojë e konfliktit. 

 

 

8. Më 20 Mars 2015, Vendimi i KKPK-së i ishte dorëzuar palës ankuese.Palës 

përgjegjëse vendimi i ishte dorëzuar me 12 Shkurt 2015. Më 17 Prill 2015 ai 

kishte paraqitur ankesë.Një kopje e ankesës ishte dorëzuar palës përjegjëse me 

30 mars 2016 por e nejta nuk ishte përgjigjur në ankesë në afatin e paraparë 

ligjor.  

 

Pretendimet e palës ankuese  

 

9. Pala ankuese thekson se Vendimi i KKPK-së është i jashtëligjshëm dhe i pasaktë 

sepse ai përmban shkelje të rëndë të procedurës, zbatim të gabuar të së drejtës 

materiale dhe se kërkesat e tij për ri-posedimin e pronës së kërkuar nuk ishin 

vërtetuar në mënyrë të plotë.  

 

10. Pala ankuese insistoi se arsyetimi i dhënë në Vendimin e komisonit është i 

paqendrueshem sepse ai nuk e ka tjetersuar ppronën dhe se e ka humbur si 

pasojë e konflikit të armatorsur 

 

11. Në fund, pala ankuese kërkon nga Gjykata Supreme të miratoj ankesën e tij si të 

bazuar dhe të bie një aktgjykim me të cilin ajo njeh të drejtën e palës ankuese 

mbi pronën e kërkuar.  

 

Pranueshmëria e ankesës  

12. Ankesa është e  pranueshme sepse është  paraqitur brenda periudhës prej 30 

ditësh, nga dita e pranimit të Vendimit të KKPK, siç është paraparë me nenin 

12.1 të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-079, mbi 

zgjidhjen e kërkesave lidhur me pronën e paluajtshme private, duke përfshirë 

pronën bujqësore dhe atë komerciale. 

 

13. Ankesa u shqyrtua në kuptim të  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 
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dhe  për  shkaqet e cekura dhe jo të  cekura në ankesë gjen se,  ankesa nuk 

është e pabazuar dhe është pa merita por sipas detyres zyrtare gjeti se 

vendimi duhej prioshur dhe kërkesa duhej hedhur . 

 

 

  Arsyetimi ligjor- Juridiksioni  

14. Sipas nenit 3.1 të Ligjit nr. 03/L-079, KKPK-ja, ka kompetenca për t’i zgjidhur 

kërkesat që janë të lidhura me konfliktin, duke përfshirë rrethanat që 

drejtpërsëdrejti janë të ndërlidhura me të, ose janë pasojë e konfliktit të 

armatosur që ka ndodhur në Kosovë, në periudhën ndërmjet 27 Shkurt 1998 dhe 

20 Qershor 1999. Prandaj, paraqitësi i kërkesës nuk duhet vetëm të vërtetojë të 

drejtën e tij pronësore mbi pronën e paluajtshme private por gjithashtu duhet të 

dëshmojë se ai, apo ajo, nuk është në gjendje të ushtrojë të drejtat e tilla 

pronësore për shkak të rrethanave që ndërlidhen drejtpërsëdrejti apo që janë 

pasojë e konfliktit të armatosur.  

 

15.  Sipas KKPK-së si në vendimin e saj, vërtetohet se pala ankuese nuk posedon 

prova nga arkivat e zhvendosura  të Kadastrit në Serbi, për tu dëshmuar se mbi 

çfarë baze prona e kërkuar është regjistruar në emër të tij, një fakt i tillë nuk 

është arrit të vërtetohet as nga sekretaria ,ndërsa ex officio  është vërtetuar se  

në bazën e të dhënave Kadastrale në Regjistrin Kadastral në Kosovë-Vushtrri 

prona e kërkuar evidentohet në emër të familjes Z... Andaj nga dëshmitë e 

ofruara, KKPK, arrin në përfundimin se  paraqitësi i kërkesë ka dështuar të tregoj 

të drejtën pronësore ose çfarëdo të drejte tjetër pronësore , menjëherë, para, ose 

gjatë konfliktit të vitit 1998-99, dhe humbja e posedimit nuk ndërlidhet me 

rrethanat e konfliktit të armatosur.  

 

16.   Në rastet kur e drejta e pronësisë fitohet nga veprimi juridik ashtu si parashihet 

në nenin 33  të Ligjit për Marrëdhëniet Themelore Juridike Pronësore  (ZG RSFJ 

nr.6/1980,  përcaktohet se në bazë të veprimit juridik, ( në këtë rast  konkret 

është komasacioni ),e drejta e pronësisë  mbi pasurinë e pa luajtshme fitohet  me 

regjistrimin në librin publik,(librin kadastral), ose në mënyrën tjetër përkatëse të 

caktuar me ligj. Aktvendimi i Komisionit të Komasacionit nuk ishte regjistruar ne 

kadaster. 

 

17.  Gjykata Supreme konsideron se paraqitësi i kërkesës ka dështuar të dëshmoj të 

drejtën pronësore në emër të tij, sepse nuk ,mund të justifikohet  pengesa 

juridike apo rrethana të tjera praktike për tu regjistruar-azhuruar  prona e kërkuar 

në librat kadastral në  Vushtrri, në bazë të vendimit të Komasacionit 
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18. Gjykata Supreme konsideron se faktet e lartpërmendura shpien në përfundim se 

humbja e posedimit mbi pronën e kërkuara nuk është rrjedhojë e konfliktit të 

armatosur të ndodhur gjatë viteve,1998-1999, andaj pretendimet e palës 

ankuese edhe në këtë drejtim  kur thekson se; padyshim se  e ka pasur  pronën 

e kërkuar në pronësi në mënyrë ligjore  dhe këtë të drejtë e ka humbur për shkak 

të rrethanave  të konfliktit ë armatosur nuk provohet me asnjë provë, se pronën e 

kërkuar e ka pas në posedim dhe pronësi në mënyrë ligjore apo çfarëdo të drejtë  

tjetër pronësore në te në periudhën kohore , menjëherë, para, ose gjatë konfliktit 

në vitet 1998-99. 

 

19. Pretendimet e pales ankuese se prona ishte fituar me komasacion por se nuk 

ishte faji i tij qe nuk është azhuruar dhe përfunduar e bëjnë çështjen pa 

juridiksion për KKPK-në sepse humbja e posedimit nuk ndërlidhet me rrethanat e 

konfliktit të armatosur. 

 

20. KKPK-ja në tejkalim të kompetencave të dhena kishte vendosur që të marr në 

shqyrtim kërkesën dhe ta refuzoi në munges të provave. Sipas nenit 3.1 të Ligjit 

nr. 03/L-079, KKPK-ja ka kompetencë të zgjidhë kërkesat që kanë të bëjnë me të 

drejtën e pronësisë mbi pronën private dhe kërkesat që kanë të bëjnë me të 

drejtën e shfrytëzimit të pronës së paluajtshme private. Për më tepër sipas nenit 

2.1 të Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut 2007/5 mbi implementimin e 

Rregullores së UNMIK-ut 2006/50 mbi Zgjidhjen e Kërkesave që kanë të bëjnë 

me Pronën e Paluajtshme Private përfshirë Pronën Bujqësore dhe Komerciale, të 

ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-079, në tekstin e mëtejmë Urdhëresa Administrative 

(UA) “çdo person që ka pasur të drejtën pronësore, posedimin e ligjshëm apo 

çfarëdo të drejte të ligjshme në pronë të paluajtshme private, duke përfshirë 

pronën bujqësore dhe komerciale, i cili në kohën e parashtrimit të kërkesës nuk 

është në gjendje të ushtrojë të drejtën e tij pronësore për shkak të rrethanave 

drejtpërdrejt të lidhura me konfliktin e armatosur të vitit 1998/1999 apo 

rrethanave që kanë rezultuar nga ai, ka të drejtë në rikthimin e së drejtës së tij në 

pronë, në cilësinë e poseduesit të së drejtës në pronë”.  

 

21. Nga te dhenat kadastrale del se prona evidentohej ne emër të palës përgjgjëse 

edhe gjatë periudhes para, gjatë konflitit të armataosur kurse vleresimi i punëve 

jurdike rreth pronës siç ështe puna administrative e Komasacionit qe kane 

ndodhur para dhe pas konflitit nuk janë kompetence e KKPK-së  

 

22.  Andaj nga kjo gjendje faktike e çështjes lëndore, Gjykata Supreme gjen se 

vendimi i KKPK-së, si i tillë është i pa qëndrueshëm  prandaj anulohet, jo për 
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merita të ankesës në drejtim të njohjes së të drejtës së palës ankuese, por me 

rastin e ankesës së palës,  ex officio, si në kuptim të nenit 198.1, të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore,  i cili ligj zbatohet mutatis mutandis  në procedurën e 

kolegjit të Gjykatës Supreme dhe  gjykata e hedhë poshtë kërkesën e tij, në 

kuptim të nenit 11.4 (a), Rregullores së UNMIK nr.2006/50, e ndryshuar me Ligjin  

nr.03/L-079, për mungesë juridiksioni të Komisionit për Kërkesa Pronësore 

Juridike. Nga këto arsye Gjykata Supreme nuk mori në shqyrtim të mëtejmë 

meritat e ankesës. 

 

23. Ky aktgjykim nuk paragjykon  të drejtë pronësore të palëve në procedurë në 

pronën lëndore dhe nuk paraqet pengesë për inicimin  e procedurës pran organit  

apo gjykatës kompetente, nga secili, nëse e vlerësojnë të nevojshme dhe me  

interes ligjor.  

 

24. Në bazë të asaj që u tha më lartë dhe në përputhje me nenin  11.4, a),dhe 12.2  

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

nenin 198.1 të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.   

 

Këshillë ligjore  

 

25. 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. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NE PRISHTINE 

GSK-KPA-A-031/2016 me datën 30 Korrik 2019 

 

 

 

Bashkp.Profesional      KRYETARI I KOLEGJIT              

Sherif Krasniqi                   Beshir Islam 


