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                                                                                                                       GSK-KPA-A-032-2016  

 

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; 

 

 D. A., Mitrovicë  

 Për mes të autorizuarit: Avokat M. D., Mitrovicë. 

 

 Kundër;  

 

 R. B., nga Mitrovica, 

 Palë Përgjegjëse në kërkesë në AKP  

 

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

Pronësore të Kosovës KPPC/D/R/270/2014, të datës 17 Dhjetor 2014,(lënda e regjistruar në AKP 

me numër KPA..., pas shqyrtimit të mbajtur me datë, 30 Korrik 2019, merr;                                                                                                                             

 

AKTGJYKIM 

 

1. Refuzohet si e pabazuar, ankesa e paraqitur nga  pala ankuese D. A., kundër 

Vendimit të Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës nr. 

KPCC/D/R/270/2014, të datës 17 Dhjetor 2014, lidhur me kërkesën e regjistruar 

me numër KPA. 

 

2. Vërtetohet Vendimi i Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës, nr.  

KPCC/D/R/270/2014, i datës 17 Dhjetor 2014, sa i përket kërkesës KPA.  

 

Përmbledhja e çështjeve procedurale dhe faktike:  

 

1. Me  datë 04 Tetor 2007, D. A., (tani e tutje: pala ankuese), ka paraqitur kërkesë, në Agjencinë 

Kosovar të Pronave(tutje AKP), me të cilën ka kërkuar konfirmimin e të drejtës pronësore  

dhe ri posedimin e Banesës në sipërfaqe prej 55.00m2,  e cila gjendet në Mitrovicë (tani e 

tutje prona e kërkuar).  

 

2. Pala kërkuese deklaron se të drejtën pronësore e ka fituar nga bartësi i të drejtës  së ndarjes 

për mes shitblerjes ndërsa posedimin e saj e ka humbur si pasojë e konfliktit të armatosur në 

Kosovë të viteve 1998/99. Si datë të humbjes e shënon datën 01 Qershor 1999. Po ashtu 

thekson se nuk është i kënaqur me Vendimin e HPCC, i cili është negativ për shkak se nuk 
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ka paraqitur dokumentet valide me kohë. Nga AKP kërkon ti njihet e drejta pronësore dhe ti 

kthehet në posedim pasuria e kërkuar e cila është e uzurpuar në mënyrë të kundërligjshme.  

 

3. Në mbështetje të kërkesës së tij në AKP, ka dorëzuar këto dokumente; 

 Kopjen e Letërnjoftimit të tij me nr. Pers. ..., të dt. 10.10.2001,lëshuar nga UNMIK . 

 Aktvendimin e Gjykatës Komunale në Mitrovicë R.nr...,të dt. 12.04.2007,me të cilin 

vërtetohet  se A. D.,  bartës i të drejtës banesore në banesën e kërkuar, se i takon e 

drejta në blerjen e banesës lëndore  dhe pas plotfuqishmërisë së këtij vendimi i njëjti 

njihet si pronar i banesës dhe që ky vendim e zëvendëson kontratën mbi shitblerjen  

dhe paraqet bazë për fitimin e pronësisë. 

 Vendimin për ndarjen  nr. ... të dt. 03.10.1996, me të cilin banesa lëndore i është 

ndarë  me qira palës së tretë  V. G.,  nga bartësi i të drejtës së ndarjes RMHK 

“Trepça”. 

 Njoftimi nr. Ref...,, i dt. 27.12.1996, drejtuar nënës së palës përgjegjëse me të cilin 

konkuldohet se ajo nuk mundet që vetes t’ia transferoj të drejtën e banimit nga burri 

i saj i ndjerë. 

 Vendimin  nr. ..., të dt.10.02.1999, për mes të cilit  bartësi i të drejtës së ndarjes 

RMHK “Trepça”,  e ka anuluar  vendimin e më parmë nr..., të dt. 03/10/1996, me të 

cilin  banesa i ishte  ndarë palës së tretë V. G.,  me që e njëjta kishte refuzuar  ta 

pranoj banesën lëndore. 

 Vendimin për ndarjen e banesës lëndore nr. Ref. ..., i dt. 04.03.1999, sipas të cilit 

palës ankuese i është njohur e drejta e marrjes me qira e banesë lëndore  nga 

Kompania Trepça. 

 Llogaritja përfundimtare e çmimit të banesës lëndore(Vlerësimi i pronës), lëshuar në 

Prill 1999, nga Kompania Trepça. 

 Vërtetimin  nr. ..., dt. 31.10.2006, lëshuar nga Trepça AD Zveçan, me të cilin 

provohet se pala ankuese e ka paguar çmimin e shitblerjes së banesës lëndore sipas 

kontratës  nr. ..., të dt. 17.10.2006.      

 

4. Prona e kërkuar  nga ekipi i AKP-së, është vizituar më 01.08.2008, gjatë notifikimit  ishte 

evidentuar se banesa lëndore e kërkuar ishte në shfrytëzim, e uzurpuar nga personi i pa 

njohur. Në AKP me datë 08.11.2013, ishte paraqitur L. B..., anëtarë i familjes së bartësit të 

pretenduar të drejtës pronësore në emër të R. B..,(tani e tutje pala përgjegjëse në ankesë PP), 

i cili kishte  pretenduar të drejtë ligjore në pronën e kërkuar dhe e ka nënshkruar formularin 

e pjesëmarrjes. I njëjti deklaron se, banesa lëndore  nga bartësi i të drejtës së ndarjes 

Kompania Trepça, i ishte ndarë  në shfrytëzim me qira babait të tij dhe familja e tij e kishte 

në shfrytëzim prej vitit 1969 .  

5.  Në  mbështetje të pretendimeve të tij pala përgjegjëse në ankesë  në AKP, ka paraqitur 

dokumentet në vijim; 
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 Kontratën  për ndarjen në shfrytëzim të banesës lëndore  në kohë të pa 

kufizuar nr.ref...,të dt. 01.10.1969, të lidhur në mes të babait të tij  si bartës i 

të drejtës së banimit  dhe Ndërmarrjes për Qeverisjen e banesave.   

 Certifikatën e Lindjes  të dt. 26.11.1996 në emër të së tij(L. B.i) ,që e tregon 

marrëdhënien e palës përgjegjëse me prindin e  tij R. B. 

 Fatura të pagesës për harxhimet e ujit të vitit 1998, në adresën e banesës 

lëndore në emër të prindit të tij R. B. 

 Vendimin e HPCC  nr. HPCC/D/176/2005/C, i dt. 30.04.2005, me të cilin i 

ishte aprovuar kërkesa  DS 301131, e palës përgjegjëse për ri posedimin e 

banesës lëndore.  

 

6. Gjatë kontaktit të Sekretarisë së AKP-së me palët, pala ankuese ka qartësuar  dhe e ka 

pranuar se, nuk e ka pasë asnjëherë në posedim banesën lëndore para apo gjatë konfliktit, 

sepse  sipas tij certifikimi  përfundimtar  i banueshërisë  nuk ishte finalizuar  para konfliktit  

dhe për shkak të rrethanave të vitit 1998/99,  dhe nuk kishte arrit të lidhë kontratë 

shfrytëzimi me qira  me ndërmarrjen e banesave, andaj  nga këto shkaqe nuk e kishte 

përmbushur kushtin  e marrjes në posedim me të drejtë ligjore të banimit apo pronësore para 

konfliktit të vitit 1998/99. 

 

7. Në anën tjetër pala përgjegjëse kishte deklaruar dhe kishte ofruar dëshmi në AKP, që banesa 

e njëjtë lëndore, i ishte ndarë në vitin 1969, për shfrytëzim me qira babait të tij, e cila ishte 

banesë shoqërore në shfrytëzim të familjes së tij gjer në vitin 1998, kur janë detyruar të 

largohen nga banesa për shkak të rrethanave.  

 

8. Me  datë 17 Dhjetor 2014, Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës (tani e tutje: 

KKPK), me Vendimin e vet KPCC/D/R/270/2014, (tani e tutje: Vendimi i KKPK-së),e ka 

hedhur poshtë kërkesën e palës ankuese me bazë juridike se është jashtë mandatit të  tij. Në 

arsyetimin e vendimit grupor, si në paragrafin 19, që i dedikohet kërkesës lëndore KPA.., 

KKPK-ja, ka sqaruar se parashtruesi i kërkesës fillimisht kishte deklaruar se e ka humbur 

posedimin si pasojë e konfliktit të armatosur  dhe në mes tjerash në mbështetje të drejtës së 

tij ka paraqit  vendimin për ndarje të vitit 1999, sipas të cilit i ishte dhënë në shfrytëzim 

banesa lëndore  në periudhë të pa caktuar kohore. I Kontaktuar nga sekretaria ekzekutive i 

njëjti kishte  konfirmuar se asnjëherë nuk ka hyrë në posedim të pronës së kërkuar  andaj si 

rezultat i kësaj KKPK-ja, konstaton se humbja e posedimit e pronës së kërkuar nuk ishte si 

rezultat i rrethanave të konfliktit të viteve 1998/99, dhe rrjedhimisht kërkesa bie jashtë 

juridiksionit të komisionit  dhe qëndron të hidhet poshtë.  

 

9. Vendimi i KKPK-së, i është dorëzuar palës ankuese me datë 28 Prill 2015. Kundër këtij 

vendimi i njëjti për mes të autorizuarit të tij avokat M. D., me datë 26 Maj 2015, ka paraqitur 

ankesë.  
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10. Me datë 04 Qershor 2015 Vendimi i KKPK-së i është dorëzuar palës përgjegjëse, në shkresa 

të lëndës nuk ka dëshmi se i njëjti ndaj tij ka paraqitur ankesë. Po ashtu i është dorëzuar 

kopja e ankesës së palës ankuese  me datë 10.02.2017 për përgjigje në ankesë por nuk  

dëshmohet se ka paraqitur përgjigje.  

 

  Pretendimet e palës ankuese  

 

11. Pala ankuese pasi e përshkruan  vendimin e ankimuar lidhur me mënyrën e vendosjes  nga 

KKPK-ja, ndër të tjera thekson se; është e vërtetet se në fillim kërkesën në AKP, e ka bazuar 

në vendimin për ndarje të vitit 1999, por më vonë e ka fituar të drejtën e pronësisë në 

mënyrë ligjore  sipas Aktvendimit  të Gjykatës Komunale në Mitrovicë, R nr. ...,të dt. 

12.04.2007, andaj konkludon se drejta pronësore-pronësia  është e drejta më e fortë ligjore, 

se këtë banesë nuk e shfrytëzon por të njëjtën e shfrytëzon djali i R. B., L.,   të cilit H., ia ka 

dhënë në shfrytëzim me pagesë mujore të qirasë. 

 

12. Në fund  nga të lartë cekurat dhe të tjerat si në ankesë propozon që, komisioni ta ndërroj 

vendimin e saj  dhe po ashtu të urdhëroj të tërhiqet vendimi i  HPD për dhënien me qira të 

banesës dhe të jap urdhër që ushtruesit të kërkesës D. A.,  ti dorëzohet në posedim.   

 

Arsyetimi ligjor  

 

Pranueshmeria e ankesës 

 

13.  Neni 12.1 i Rregullores së UNMIK-ut nr. 2006/50, e ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-079 (në 

tekstin e mëtejmë: Ligji nr. 03/L-079) mbi zgjidhjen e kërkesave që kanë të bëjnë me pronën 

e paluajtshme private, përfshirë pronën bujqësore dhe atë komerciale parasheh që, “brenda 

tridhjetë (30) ditëve nga dita e njoftimit të palëve nga Agjencia Kosovare e Pronës për vendimin e Komisionit 

lidhur me kërkesën, pala përmes Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë Kosovare të Pronës mund të dorëzoj 

ankesë në Gjykatën Supreme të Kosovës kundër një vendimi të tillë”. Ankesa e palës ankuese është e 

lejueshme dhe e afatshme ashtu si parashihet me dispozitën e cituar. 

 

Meritat e Ankesës 

 

14. Gjykata Supreme pas shqyrtimit të pretendimeve në ankesë, Vendimin  e ankimuar si dhe 

shkresave dhe dokumenteve në shkresa të lëndës lidhur me çështjen në shqyrtim, si në 

kuptim të nenit 12 dhe 13 të Ligjit nr.03/L-079, dhe sipas detyrës zyrtare si në kuptim të 

nenit 194 të Ligjit për Procedurën Kontestimore ,  vlerëson se ankesa është jo e bazuar. 

Kolegji i gjykatës supreme gjen se vendimi i ankimuar nuk është i përfshirë me asnjë shkelje 

thelbësore të dispozitave procedurale apo zbatim të gabuar të së drejtës materiale dhe po 

ashtu nuk bazohet në fakte të pa vërtetuara apo të vërtetuara gabimisht si theksohet në 

ankesë. 
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15. Çështja që duhet shtjelluar në këtë lëndë gjatë vendosjes sipas ankesës është, nëse pala 

ankuese ka pas prova se gjatë periudhës së konfliktit të armatosur ka qen pronar i pronës së 

kërkuar, se e ka pas në posedim dhe shfrytëzim, dhe se e ka humbur si pasoj e konfliktit dhe 

nëse KKPK-ja, ka pasur kompetencë  për të shqyrtuar dhe vendosur çështjen në mënyrë 

meritore si pretendon pala ankuese në ankesë, dhe në kërkesën e tij të ushtruar në AKP në 

vitin 2007.   

 

16. Në bazë të nenit 3.1 të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50 të ndryshuar sipas ligjit nr. 03/L-

079, “Agjencia Kosovare e Pronës përmes Sekretarisë ekzekutive ka kompetenca për të pranuar dhe për të 

regjistruar dhe, përmes Komisionit për kërkesa pronësore ,ka kompetenca për t’i zgjidhur kategoritë vijuese të 

kërkesave që janë të lidhura me konfliktin, duke përfshirë rrethanat që drejtpërsëdrejti janë të ndërlidhura 

me te, ose janë pasojë e konfliktit të armatosur që ndodhi në periudhën ndërmjet 27 shkurtit 1998 dhe 20 

qershorit 1999: 

(a) Kërkesat e pronësisë lidhur me pronën e paluajtshme private, duke përfshirë pronën bujqësore dhe 

komerciale, dhe 

(b) Kërkesat lidhur me të drejtat mbi shfrytëzimin e pronës së paluajtshme private, duke përfshirë pronën 

bujqësore dhe komerciale, ku pretenduesi i pronës, aktualisht nuk është në gjendje të ushtrojë të drejtat e tilla 

pronësore”. 

 

17. KKPK ka vendosur  si në vendimin e saj ta hedhë kërkesën e tani palës ankuese  me që 

çështja lëndore nuk bie në kompetencën e saj, duke u bazuar në faktin se  humbja e 

posedimit e pronës së kërkuar, nuk ishte si rrjedhojë e konfliktit  të ndodhur në Kosovë në 

vitet 1998/99, pasi që është vërtetuar se pala ankuese nuk e kishte pas në shfrytëzim-

posedim  apo pronësi asnjëherë para konfliktit as gjatë konfliktit pronën e kërkuar, andaj  ky 

kontest nuk mund të ndërlidhej me rrethanat e  viteve 1998/99, për të pas mandat KKPK-ja,  

për të vendosur në mënyrë meritore, ashtu si u citua  më lartë sipas nenit 3.1. 

 

18.  Kolegji  gjithnjë duke u bazuar në interpretimin sa më korrekt të bazës ligjore lidhur me 

mandatin e AKP-së, vlerëson se  AKP ka mandat të shqyrtoj dhe vendos  lëndët pronësore 

që drejtpërdrejt janë të ndërlidhura  me konfliktin  ose janë pasojë e konfliktit ndërmjet 

periudhave 27 shkurt 1998 dhe 20 qershor 1999,dhe fushëveprimi i ekzaminimit do të 

përfshinte se  kush ishte  pronar apo kush ishte në posedim të pronës në këtë periudhë apo 

para kësaj periudhe, kush është në posedim tani, dhe kur dhe për çfarë arsye është humbur 

posedimi  në periudhën e cekur si më lartë 1998/99.  

 

19. Në rastin konkret  ishte dëshmuar se pala ankuese nuk e kishte pasur asnjëherë në posedim 

pronën e kërkuar , para, gjatë dhe as pas konfliktit, e cila më parë dhe në këtë periudhë 

kohore  ishte banesë  në pronësi shoqërore e jo  private. Në anën tjetër në bazë të një 

vendimi për ndarje  në shfrytëzim me qira të vitit 1969, banesën lëndore e kishte në posedim 

dhe  shfrytëzim faktik  familja e palës përgjegjëse, sipas deklarimit të palës përgjegjëse prej 

vitit 1969 e gjer në vitin 1998, kur janë detyruar ta braktisin për shkak të rrethanave.  
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20. Theksimet në ankesë të palës ankuese se; në bazë të Vendimit gjyqësor të vitit 2007 është 

vërtetuar pronësia e palës ankuese në pronën e kërkuar ,dhe  në bazë të këtij vendimi ai është 

pronar ligjor  i saj, andaj KKPK-ja duhet të anuloi edhe vendimin e HPCC dhe ti njihet palës 

ankuese e drejta në pronën e kërkuar, kolegji  këto pretendime dhe të tjerat i shqyrtoi me 

kujdes dhe në baza ligjore dhe i vlerëson se nuk janë të qëndrueshme apo të bazuara në  baza 

ligjore, sepse pala ankuese nuk e kishte të drejtën pronësore apo  në posedim banesën 

lëndore para apo gjatë viteve 1998/99,  andaj  kjo çështje nuk mund të ndërlidhen me 

periudhën e konfliktit të viteve 1998/99. Nga këto shkaqe juridiksioni i KKPK-së apo 

gjykatës supreme është përjashtues, sepse  nuk është kompetencë e  këtyre organeve të 

vlerësojnë dhe aprovojnë të drejtë pronësore të konstituar në vitin 2007. Për këtë çështje  

dhe të tjera është kompetente të veprojnë  të vendosin  apo ti zbatojnë vendimet e tyre 

qofshin pronësore si në rastin konkret apo të tjerave, gjykatat dhe organet kompetente  

vendore sipas parashtresave të palëve.  

 

21. Nga këto fakte  dhe konfirmimi edhe nga pala ankuese në AKP se nuk e kishte pasur në 

posedim  apo pronësi asnjëherë banesën lëndore në asnjë periudhë kohore të cekur si më 

lartë, dëshmohet se KKPK-ja ka marrë vendim të drejtë  me bazë ligjore të cekur si në 

vendimin e saj me hedhjen e kërkesë dhe shpalljen jo kompetent për të vendosur, në 

përputhje me nenin 11.4 c, të Rregullores së UNMIK, nr. 2006/50, e ndryshuar me Ligjin nr. 

03/L-079, andaj vendimi i ankimuar vërtetohet.   

 

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

interesuar  lidhur me të drejtën pronësore në pronën kontestuese, andaj nuk paraqet pengesë 

për të  inicuar procedurë  administrative apo  procedurë gjyqësore, nëse  e gjejnë me interes 

ligjor. 

 

23. Në bazë të arsyeve të lartpërmendura, në pajtim me nenin 13.3.(c) të Rregullores së 

UNMIK-ut 2006/50, të ndryshuar me Ligjin nr.03/L-079 dhe me nenin 195, paragrafin 1(d), 

të Ligjit për Procedurën Kontestimore, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Këshillë juridike  

 

Në pajtim me nenin 13.6 të Ligjit 03/L-079 të ndryshuar me Ligjin nr.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-032-2016, me datë 30 Korrik 2019 

 

Bashkp. Profesional,          Kryetari i Kolegjit, 

Sherif Krasniqi           Beshir Islami 

 


