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                                                                                                  GSK-KPA-A-033/2016 

 

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 palëve ankuese; 

 

 B. K, Komuna e Malisheves, Në emër të Kompanisë N.N.P. ..., ..., Malishevë,  

 

Kundër: 

 

M. R.,   me banim në adresë; ... “V. M.”, ..., Republika e Serbisë. 

 

Pala 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/A/106/20114, të datës 13 Maj 

2011,(lënda e regjistruar në AKP me numër KPA48329), pas shqyrtimit të mbajtur 

me datë, 30 Korrik 2019, merr;       

                                                                          

AKTGJYKIM 

 

Ankesa e ushtruar nga B. K.,   në emër të Kompanisë N.N.P. ..., 

Malishevë, kundër Vendimit të Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës, 

KPPC/D/A/106/2011, të datës 13 Maj 2011, për sa i përket kërkesës me numër, 

KPA..., hidhet poshtë si e papranueshme për shkak se pala ankuese nuk ka 

marrë pjesë në procedurën e shkallës së parë (Neni 10.2 i Ligjit nr.03/L-079). 

 

 

Përmbledhje e çështjeve procedurale dhe faktike: 

 

1. Me datë 12 Mars 2007, M. R., (në tekstin e mëtejmë: pala përgjegjëse në 

ankesë), ka paraqitur kërkesë në Agjencinë Kosovare të Pronave (AKP), në 

cilësinë e  bartësit të së drejtës pronësore  në formën e bashkëpronësisë me 

1/5 , me të cilën kërkon konfirmimin e të drejtës së pronësore dhe ri-

posedimin e ngastrës kadastrale nr. ..., në sipërfaqe prej 0.02.00 h., me 

kulturë arë e kl. III,  e cila gjendet në vendin e quajtur “Ulica”, Komuna 

Kadastrale ..., Komuna Malishevë në tekstin e mëtejmë: (prona e kërkuar).  
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2. Në kërkesë thekson se është pronar i vetëm i  pronës së kërkuar, e cila 

evidentohet në Fl. Poseduese nr. ..., Komuna Kadastrale  ..., Komuna 

Malishevë. Po ashtu deklaron se prona e kërkuar është e uzurpuar nga N.N. 

persona,dhe si datë të humbjes ka cekur 13 qershorin 1999 andaj kërkon ri 

posedimin e saj.   

 

3.  Në mbështetje të kërkesës e tij, të njëjtës i bashkëngjit inter alia këto 

dokumente; 

 

 Fletën Poseduese nr. 31, të datës 21 Maj 2004, lëshuar nga Drejtoria e 

Gjeodezisë në Klinë e dislokuar në Serbi, nga e cila vërtetohet se 

ngastra kadastrale, ..., në sipërfaqe prej 0.02.00 h., me kulturë arë e 

klasit të III-të evidentohet si bashkepronesi e 1/5 e palës përgjegjëse  

 Letërnjoftimin e paraqitësit të kërkesës,(palës përgjegjëse në ankesë), 

të lëshuar nga Republika e Serbisë me datë 6 Tetor 2003.  

 

4. Me datë 27 Mars 2008, AKP-ja bëri  njoftimin  dhe notifikimin e kërkesës, 

duke vendosur një afishe me informatat rreth kërkesës në pronën e kërkuar 

,e cila në kohën e vizitës është gjetur se është mal, i pa shfrytëzuar apo 

uzurpuar nga askush.  

 

5. Me datë 1 Korrik  2010 Notifikimi dhe konfirmimi i kërkesës është bërë për 

mes publikimit në gazetën zyrtare nr.3, në UNHCR, njoftimi është publikuar 

edhe në Komunë malishevës, Gjykatat  Komunale në Regjion, UNHCR 

Ombudsperson etj. 

 

6. Asnjë palë përgjegjëse nuk është paraqitur në Sekretarinë e AKP-së, për të  

kontestuar kërkesën e tani palës përgjegjëse në ankesë, para skadimit të 

afatit prej 30 ditë, ashtu si parashihet në kuptim të nenit 10.2., të Ligjit  nr. 

03/L-079, andaj kërkesa është konsideruar si e pa kontestuar nga askush. 

 

7. Sipas raportit të konsoliduar të verifikimit të AKP-së, të datës 23 maj 2008, 

dokumentet e paraqitura nga pala përgjegjëse në ankesësi dhe Fleta 

poseduese nr..., e dt. 17.10.2007, janë verifikuar pozitivisht dhe i është 

bashkangjitur Certifikata e pronës e datës 22 Maj 2008 që deshmon se 

ngastra ..., ështe e regjsitruar si bashkepronësi e palës përgjegjëse në 

ankesë. 

 

8. Me 20 Qershor 2008, Komisioni për Kërkesa Pronësore i Kosovës (KKPK), 

nëpërmjet Vendimit  KPCC/D/A/19/2008, aprovoi kërkesën dhe konstatoi se, 

paraqitësi i kërkesës   M. R., ka dëshmuar se, është pronar me  1/5, të 

pronës së kërkuar dhe ka të drejtë në ri posedimin e pronës së kërkuar . 

Vendimi i KKPK-së iu  dorëzua palës përgjegjëse në ankesë, me dt. 15 Prill 
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2009 ku pala përgjegjës bëri kërkesë për administrimin e pronës nga ana e 

Agjencisë.  

 

9.  Me 24 Shkurt 2010  KKPK-ja ,e Rezoluitën  KPCC/RES/16/2010 vendosi të 

shfuqizoi vendimin e vet KPCC/D/A/19/2008 sa i përket kërkesës KPA48329 

për lëshime në publikimin e kërkesës dhe gabimit në indentifikimin fizik të 

pronës së kërkuar. 

 

10. Me 13 Maj 2011 KKPK me vendimin e vet KPCC/D/A/106/2011 e pranoi 

kërkesën dhe konstatoi se, paraqitësi i kërkesës   Momir Rakic, ka dëshmuar 

se, është pronar me  1/5, të pronës së kërkuar dhe ka të drejtë në ri 

posedimin e pronës së kërkuar. 

 

11. Palës Përgjegjëse në ankesë Vendimi KKPK-së i është dorëzuar me 9 

Dhjetor 2011dhe prap ka perseritur kërkesën për administrim të propnës nga 

ana e Agjencisë. 

 

12. Me 3 Qershor 2015 pala ankuese la parshtruar ankesë në cilësinë  e palës 

së interesur. Ai ankesën e tij e ka paraqitur kundër urdherit për dëbim 

E/15/0139/HQ në momentin e pranimit të urdherit i cili lështë lëshuar mbi 

bazën e vendimit të KKPK-së i cili ishte i formës së prerë.  

 

13.  Palës përgjegjëse në ankesë M. R., (palë kërkuese në AKP), me datë 26 

Korrik 2016, i është dorëzuar kopja e ankesës e palëve ankuese, për të 

paraqitur përgjigje në ankesën e tyre. I njëjti me datë 23 Gusht 2016, ka 

paraqitur përgjigje në ankesë.  

 

     Pretendimet e palës ankuese: 

 

14.  Pala ankuese, si palë e interesuar  Nuk e ka kundershtuar ne menyre diekte 

Vendimin e KKPK-së por Urdherin për dëbim i cili është nxjerre ne , e  atakon 

në tërësi që nënkuptohet nga të gjitha shkaqet ankimore, pasi që i është 

dhënë urdhër i dëbimit nga prona lëndore në kuotim të nenit 16 të 

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

 

15.  Në arsyetim të ankesës ndër të tjera thekson se, pretenduesi Filipovic 

Radomir nuk është pronarë i pronës së kërkuar  dhe as shfrytëzues i saj për 

kohën të cilën e cek se i është uzurpuar, sepse ai pretendon se pronat jane 

te evidentuara si shoqerore dhe se sipas dokumentyave te gjetura ne arkivin 

e komunes ato prona jane tjetesuar nga pronaret me kompensim para 

konflikit 

 



                                                                                                                

Faqe 4 prej 7 

 

 

16. Për ta mbeshtetur pretendimin e tij ai dorezoi bashk me ankesen kunder 

urdherit per debim edhe: 

 

- Kontrate mbi ndrrimin e palujtshmerise ne mes te Kombinatit 

Agroindustrial “A.” dhe D. R., (vetem mbiemri i njejtë me palën 

ankuese) 

- Kontrate e lidhur mes bashkëpronarëve të pronës së kërkuar dhe 

Kombinatit Agroindustrial “Agrokosova për ndrrimin dhe trampin e 

pasurisë seë palujtëshe midis tjerash edhe ngastra ..., Kontrata nuk 

ishte e vërtetuar në gjykatë por ishe e certifikuar në Komunën e 

Malisheves ..., datë 27 Tetor 1987 

- Kontratë prokurimi Nr. ...., datë 18 dhjetor  2008 midis Komunës së 

Malishevës dhe NNP “M. C.” të cilën e përfaqëson B. K., dhe ka të 

bëjë me dhënjen e lokacionit në siperfaqe prej 0.83.52 h në ngastrat 

...,...,...,... dhe ... por jo edhe ngastren ... 

- Certifikata pronesie për ngastrat e permendure perfishirë edhe 

ngastrën ...-Ceritifikatë pronesie e dt.12 Dhjetor 2012 që deshmon 

se ngastra ..., ishte e evidentuiar si prone shoqerore Ekonomija e 

Pyjeve sipas azhurimit të vitit 2009 pa e cekur bazen e ndryshimit. 

 

 

17.  Në fund  propozon që në këtë çështje të pezullohet procedura  për dëbim 

nga prona duke e hedhur poshtë kërkesën e palës pergjejëse). 

 

18.  Pala përgjegjëse M, R,, në përgjigjen  e tij, ankesën e palëve ankuese 

paraqitur kundër vendimit të KKPK-së e konteston si te pabazuar, andaj 

propozon që e njëjta të hedhet sepse i vetmi pronar legjitim është ai. 

 

      Arsyetimi ligjor:  

 

      Pranueshmëria e ankesës 

 

19.   Kolegji i Gjykatës Supreme pasi shqyrtoi ankesën, Vendimin e ankimuar 

dhe shkresat e tjera të lëndës gjen se, Ankesa është e papranueshme në 

baza procedurale, pasi që pala ankuese nuk ka marrë pjesë në procedurën e 

zhvilluar në shkallën e parë në Komisionin për Kërkesa Pronësore Juridike të 

AKP-së.  

 

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

ankesë kundër një aktgjykimi të shkallës së parë. 

 

21.  Neni 10.1 i Ligjit nr.03/L-079, parasheh se pas pranimit të kërkesës, 

Sekretaria Ekzekutive njofton dhe dërgon një kopje të kërkesës çdo personi 

përveç paraqitësit të kërkesës i cili aktualisht ushtron apo mëton se ka të 

drejta mbi pronën që është objekt i kërkesë.  

 

22.  Neni 10.2 i ligjit të njëjtë parasheh se “Çdo person përveç paraqitësit të 

kërkesës i cili aktualisht ushtron apo mëton se ka të drejta mbi pronën që 

është objekt i kërkesës dhe/ose ndonjë person tjetër që mund të ketë interes 

ligjor në pronën e kërkuar do të jetë palë … , me kusht që ai person e 

informon Sekretarinë Ekzekutive për qëllimin e tij/saj që të merr pjesë në 

procedurën administrative brenda tridhjetë (30) ditësh nga data e njoftimit të 

kërkesës nga Sekretaria Ekzekutive […]”. 

 

23.  Vetëm pala e cila ka marrë pjesë në procedurë në shkallën e parë, ka të 

drejtë që të paraqet ankesë kundër Vendimit të KKPK-së. Bazuar në 

praktikën e Kolegjit të Apelit të AKP-së të Gjykatës Supreme, përjashtimi i 

vetëm ndaj këtij rregulli paraqitet nëse personi i cili mund të kërkojë një të 

drejtë mbi pronën e kontestuar, nuk ka pasur njohuri se kërkesa ishte 

paraqitur në AKP, apo për shkak të njoftimit të gabueshëm dhe prandaj ai/ajo 

nuk është në gjendje ta paraqet njoftimin dhe interesin e saj ligjor të 

pjesëmarrjes në procedurën e shkallës së parë në AKP. 

 

24.  Gjykata Supreme vlerëson se, pala ankuese nuk ka marrë pjesë dhe nuk e 

ka informuar AKP-në, rreth qëllimit të tij që të merr pjesë si palë në 

procedurën e shkallës së parë në AKP-së/KKPK-së, lidhur me lëndën KPA..., 

deri ne fazen e debimit reth 5 vite pas Vendimit të KKPK-së 

 

25.  Nga shkresat e lëndës kuptohet se, shkalla e parë- Sekretaria e  AKP-ja, 

përkatësisht ekipi i njoftimit dhe verifikimit, njoftimin e kërkesës e ka bërë si 

duhet në mënyrë të rregullt, ashtu si parashihet me dispozitat e lartë cekura 

ligjore,( shih shkresat e lëndës).  Ekipi kompetent i këtij organi me datë 27 

Mars 2008, bëri  njoftimin  dhe notifikimin e kërkesës, duke vendosur një 

afishe me informatat rreth kërkesës në pronën e kërkuar e cila në kohën e 

vizitës është gjetur se është toke ndertimore e pa punuar, i pa shfrytëzuar 

apo uzurpuar nga askush. Po ashtu me datë 31 Gusht 2010, Notifikimi dhe 

konfirmimi është bërë për mes publikimit në gazetën zyrtare nr.8, në UNHCR, 

dhe po ashtu njoftimi për pronën e kërkuar (në të tri gjuhë), është publikuar 

në Komunë Malisheves, Avokaturë publike, zyrën kadastrale, Gjykatë 

Komunale mandej është lënë tek udhëheqësi i fshatit, është vendos në hyrje 
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dhe dalje të fshatit Kijevë, dhe organet tjera relevante si OSCE, UNHCR, 

Ombudsperson dhe Agjencinë Kosovare të Privatizimit. 

 

26.  Gjykata Supreme vëren se në bazë të fakteve të lartcekura, pala ankuese i 

ka pasur të gjitha mundësitë që të jetë në dijeni për procedurën që po 

zhvillohej në shkallën e parë, duke pasur parasysh se njoftimi ishte kryer si 

duhet duke i vendosur shenjat përkatëse te ngastra e cekur. Në ankesë nuk 

ka dhënë arsye pse nuk ka marrë pjesë në shkallën e parë  e po ashtu nuk 

pretendon parregullsi lidhur me njoftimin e kërkesës për pronën  kontestuese. 

 

27. Në shkresat e lëndës në faqe 27 dhe 28 shihet fotot e notifikimit qe 

përmbajnë njoftimin për kërkesëm e parshtruar për pronën e kërkuar. 

Lokacioni i pronës së kërkuar ështe vend i frekuentuar dhe lehtëesisht shenja 

vërehet. 

 

28. Pala ankuese as në periudhen e vendimit të parë të KKPK-së të vitit 2008, të 

anuluar në vitin 2010 e as në kohen e vendimit të dytë objekt i ankimimit në 

vitin 2011 nuk ka ndërmarrë asnjë veprim procedural. Prej vitit 2011 prona e 

kerkuar eshte evidentuar si pronë nën administrimin e AKP-së dhe lënda 

ishte mbyllur. Vetëm pas kërkesë për kthimin e posdimit të pronës së kerkuar 

pala anlkuse e ka kundërshtuar veprimin e dëbimit me qëllim të kthimit të 

pronës së kekruar titullarit të Vendimit të KKPK-së 

 

29.  Nga gjendja e elaboruar si më lartë e duke i marrë para sysh theksimet në 

ankesë si dhe përmbajtjen e shkresave të lëndës, edhe pse ankesa është e 

pa pranueshme, megjithatë  gjykata edhe pse nuk gjykoi për meritat e 

ankesës gjen se, Vendimi i KKPK-së, nuk është i përfshirë me gabime 

thelbësore apo me zbatim të gabuar të  së drejtës materiale  në fuqi, dhe nuk 

është i përfshirë me vërtetim të gabuar apo jo të plotë të fakteve mbi të cilat 

ka vendosur e të cilat i konteston pala ankuese, sepse jane gjetur dëshmite 

se në kohën e humbjës së pronës pala përgjegjese ka qenë bashkëpronar 

por se ndryshimi i të dhenave kadastrale në vitin 2009 nuk është objekt 

shqyrtimi i kësaj gjykate në ketë procedure.  

 

30.  Kolegji vlerëson se  Ankesa duhet të hidhet poshtë  si e pa pranueshme, 

andaj vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, në përputhje me nenin 12.1 

dhe 13.3 (b), të Ligjit nr. 03/L-079 dhe nenin 195.1, nën-paragrafi (a) të Ligjit 

për Procedurën Kontestimore.   

 

31.  Ky aktgjykim nuk paragjykon të drejtën e palëve ankuese apo palëve të 

interesuara, për të kërkuar të drejtën e pretenduar para organit, apo gjykatës 

kompetente nëse e konsiderojnë me interes. 
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      Këshillë ligjore; 

 

Në përputhje me nenin 13.6 të Ligjit UNMIK 2006/50, ky aktgjykim është i 

plotfuqishëm dhe i detyrueshëm dhe nuk mund të kundërshtohet përmes 

mjeteve të rregullta apo të jashtëzakonshme juridike. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

      GSK-KPA-A-033-2016, me datë 30 Korrik 2019 

 

 

 

Bashkp. Profesional             Kryetari i Kolegjit, 

 Sherif Krasniqi                                 Beshir Islami 

 

 

 

 


