
 

           GSK-KPA-A-035/2016  

 

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; 

I. M., Prishtinë 

Kundër; H. H.  

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

Kërkesa Pronësore të Kosovës KPPC/D/R/270/2014 ,(lënda e regjistruar në AKP me 

numër KPA...), të datës 17 Dhjetor 2014, pas shqyrtimit të mbajtur me datë 20 Gusht 

2019, merr;                                                                                        

 

AKTGJYKIM 

 

1. Refuzohet si e pabazuar ankesa e paraqitur nga I. M., kundër Vendimit të 

Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës KPCC/D/R/270/2014, të 

datës 17 Dhjetor 2014, sa i përket kërkesës së regjistruar në AKP, me 

numrin KPA... 

 

2. Vërtetohet Vendimi i Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës 

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

regjistruar në AKP me numrin KPA...  

 

Përmbledhje e çështjeve procedurale dhe faktike 

 

1. Më 27 Nëntor 2007, I. M., (më tutje: pala ankuese), ka paraqitur një kërkesë në 

Agjencinë Kosovare të Pronave (më tutje: AKP), duke kërkuar ri-posedimin e 

Banesës, me sipërfaqe prej 45 m2, që ndodhet në  ... në Kishnicë, Ndertesa Nr.2 

hyrja djathtas,(më tutje: prona e kërkuar).  

 

2. Kërkesën e ushtroi në cilësi të anëtarit të bashkësisë familjare, thekson i ati i tij F. 

M., pronën e kërkuar e lëshuar pasi i është ndarë nje banesë ma e madhe në 

Prishtinë por që më vonë janë anuluar vendimet e ndarjës. 

 



GSK-KPA-A-35/2016 

2 

 

3. Për ta mbështetur kërkesën e tij, pala përgjegjëse në ankesë në AKP i dorëzoi 

këto prova: 

 Aktvendimin e ndarjës Nr...,datë 15 Shkurt 1968 me të cilin palës ankuese 

i ndahej banesa pronë e kërkuar. 

 Shpallje për ndarjën e banesave Nr.,, datë 13 Nëntor 1986 me te cilin 

Komisioni Banesor i Dhënësit të baneses shapallë se ndahen banesat e 

Minjerës së  Kishnicës . 

 Certifikatën e vdekjës,  dt. 30 Dhjetor 2004, që dëshmon se bartësi i të 

drejtës së shfrytëzimit në atë kohë-F, M,m kishte vdekur me 24 Shkurt 

1991. 

 Certifikatë e martesës e datës 7 Prill 1981 që dëshmon se Shemsije 

Ibrahimi ishte  bashkeshortje e F. M., ndërsa në leter sqaruese deshmohet 

se paraqitesi i ankesës eshtë i biri i tyre.  

 Aktvendim i Gjykatës Komunale në Prishtinë me të cilin Gjykata shpallej 

jokompetente lidhur me padinë e parashtrur nga Sh. M., për njohjen e të 

drejtës së shfrytëzimit të pronës së kërkuar. Aktvendimi C.Nr3696/04 datë 

21 Prill 2005. 

 Ankesë Kundër aktvendimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë 

C.Nr3696/04 me te cilin Gjykata shpallej jokompetente lidhur me padinë e 

parashtrur nga Shmesije Mustafa për njohjen e të drejtës së shfrytëzimit të 

pronës së kërkuar. 

 Aktvendim i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë Ac.Nr. 744/2005 datë 9 

Shkurt 2007 me të refuzohej ankesa e Sh. M,, ndaj Aktvendimi 

C.Nr3696/04 datë 21 Prill 2005. 

 Vendimi Komisinit për ndarjën e banesave pa numër dhe datë që  nën 

pikën 5 pershkruan se babait të palës ankuese i ndahet banesa në 

lokacionin ... 

 Vertetim i lëshuar nga Kombinati Trepça nën administrimin e UNMIK-ut 

Nr.272 datë 9 Shtator 2005. 

 Aktvendim i lëshuar nga Kombinati Minjerat  Kshnicë dhe Novoberdë  Nr. 

..., të datës 30 Gusht 1991 me të cilin banesa që i ishte ndarë me parë F. 

M., tani nga Organi i përkohëshem i ndahej N. At. 

 

4. Më 30 Janar 2008, AKP-ja e vizitoi pronën e kërkuar e cila u gjet se ishte një 

banesë-apartman  i uzurpuar nga I. H. dhe se i njejti kerkon të drejta ligjore neë 

pronë 

 

5. Me 28 Tetor 2010 H. H., ëshë paraqitur dhe ka plotësuar formularin e përgjigjës 

në kërkesë duke deklaruar se prona e kërkuar i është ndarë H. H., ne vitin 1988 

dhe se me pëlqimin e tij ai jeton këtu qe nga viti 1999. Pala ankuese e mbështeti 

pjesëmarrjen e tij në procedurën e AKP-së me këto prova: 
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 Aktvendim i Drejtorit të Minjeres Nr 57 i datës 1 Shkurt 1988 me të cilin H. 

H., i ndahej banesa në Kishnicë, pa numër dhe pa siperfaqe të 

specifikuar. 

 Kontratën e shfrytezimit e lidhur mes H. H., dhe Minjerës  Kishnica dhe 

Novoberdë për banesen pa numer pa siperfaqe. 

 

6. Dokumentet e palës përgjegjëse në ankesë dhe të palës ankuese ishin gjetur 

dhe verifikuar pozitivisht. Pala ankuese kishte liruar pronën me qëllim të marrjës 

së banesës së re në Bregun e Diellit. 

 

7. Sekretatia e AKP-së kishte gjetur se për pronën në Bregun e Diellit kishe pasur 

kërkesa konkuruese A kategori humbje e pronës si pasoje e disklriminimit 

kerkesa DS000855 parqitur nga Xh. M., dhe C ktegori si humbje e posedimit si 

pasojë e luftës DS001181 e paraqitur nga Ljubinka Arsić dhe se Komisdioni i 

Kërkesave Pronesore dhe Banesore me Vendimin e vet HPCC/D/97/2003 të 

dates 17 tetor 2003 kishte urdhruar që kërkesa A të refuzohej dhe posedimi t’i 

kthehej paraqit’ses së kërkesës C. Ky vendim ishte atakuar me kerkesë për 

rishqyrtim por Komisioni kompetent e kishte refuzuar kërkesën për rishqyrtim. 

 

8. Më 17 Dhjetor  2014, KKPK-ja me Vendimin e saj  grupor, KPCC/D/R/270/2014, 

hodhi kërkesën me arsyetimin se pala ankuese e ka liruar pronën ne menyrë 

vullnetare në vitin 1988 pasi atij i është ndarë një banesë tjetër. Edhe pse ai e ka 

humbur posedimin e banesës se re kjo nuk konsiderohet se pronen e kerkuar-

banesen të cilen e ka liruar nuk e ka humbur si pasojë e konflikitt të armatosur 

por si rezultat i procesit të ndarjës së banesave të reja. 

 

9. Me datë 5 Maj 2015, Vendimi iu dorëzua palës ankuese I. M., i njëjti ankesë 

kundër tij ushtroi me datë 3 Qershor 2015. 

 

10. Palës përgjegjëse në ankesë H. H., i është dorëzuar kopja e ankesës së palës 

ankuese me datë 19 Prill 2016 i njëjti nuk ka paraqitur përgjigje në ankesë në 

afatin e caktuar ligjor.   
 

Pretendimet e palës ankuese 

 

11. Pala ankuese pretendon se vendimi i KKPK-së, përmban vërtetim të gabuar dhe 

të mangët të gjendjes faktike, shkelje esenciale të dispozitave të procedurës së 

privatizimit dhe për shkak të aplikimit të urdhëresave të UNMIK dhe ligjeve  në të 

cilat eventualisht është thirre, KKPK. 
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12. Sipas palës ankuese, ai dyshon se Komisioni i ka pasur përpara të gjitha 

dokumentet që ai ka dorëzuar sepse ai konsideron se e drejta e shfrytezimit të 

pronës së kërkau buron nga momenti kur i është refuzuar e drejta e shfrytezimit 

të banesës në Bregun e Diellit(Lagje e Prishtinës) 

 

Arsyetimi ligjor     

 

18. Gjykata Supreme e shqyrtoi Vendimin e kundërshtuar në pajtim me dispozitat e 

nenit 194 të Ligjit për Procedurën Kontestimore Nr. 03 / L-006 (tani e tutje: LPK) 

dhe pas vlerësimit të pretendimeve të palës ankuese konstatoi se: 

 

19.  Ankesa është e pranueshme për shkak se është parashtruar brenda afatit ligjor 

në pajtim me nenin 12.1 të Ligjit nr. 03 / L-079 i cili parasheh se pala mund të 

ushtrojë ankesë kundër vendimit të Komisionit brenda tridhjetë (30) ditëve nga 

njoftimi i palëve për Vendimin. 

 

20. Poashtu ankesa ishte paraqitur nga familjari dhe nuk është e kontestueshme se 
pala ankuese e ka paraqitur kërkesën "në emër të nënës së toj Sh.", duke 
kërkuar të drejtën e ri-posedimit në emër të tij. Nuk është e kontestueshme babai 
si bartes i te drejtes se shfrytezimit ka vdekur dhe pasardhes i tij ishte paraqitesi i 
ankeses.. 

 

 
21. Sa i përket përfaqësimit të palës, neni 5.2 i Urdhëresës Administrative 2007/5 

parasheh: “Në procedurën para Komisionit, në rast se personi fizik nuk është në 
gjendje të bëjë kërkesë, kërkesa mund të bëhet nga anëtari i familjes së ngushtë 
të atij personi. Paraqitësi i kërkesës mund të përfaqësohet nga një person fizik i 
autorizuar me autorizim të vlefshëm dhe të zbatuar si duhet. Në raste të 
posaçme, ku dispozita e autorizimit është problematike, Sekretaria ekzekutive 
mund të vërtetojë një dokument alternativ duke autorizuar përfaqësimin e 
paraqitësit të kërkesës.” 

 

22. Sipas nenit 1 të së njëjtës Urdhëresës Administrative, “Anëtar i familjes së 
ngushtë” d. m. th. bashkëshorti/bashkëshortja, fëmijët (të lindur brenda dhe 
jashtë bashkësisë martesore apo të adoptuar) dhe personat e tjerë të cilët bartësi 
i të drejtës së pronës është i obliguar t’i mbajë në pajtueshmëri me ligjin në fuqi, 
apo personat që janë të obliguar ta mbajnë bartësin e së drejtës së pronës në 
pajtueshmëri me ligjin në fuqi, pa marrë parasysh nëse personi ka banuar apo 
nuk ka banuar në pronë së bashku me bartësin e së drejtës së pronës”.Prandaj 

pala ka legjitimitet ne paraqitjen e kerkeses dhe ankeses. 

 

Meritat e ankesës  
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23. Megjithatë, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës dhe 

pretendimeve të palës ankuese, Gjykata Supreme vëren se ankesa është e 

pabazuar. 

 

24. Vendimi i KKPK-së, është i drejtë dhe ligjor. Gjykata nuk mundi të gjejë një 

vërtetim të mangët të fakteve apo zbatim të gabuar të ligjeve materiale dhe 

procedurale. 

 

25. Sipas nenit 3.1 të Ligjit Nr. 03 / L-079, paraqitësi i kërkesës ka të drejtë në një 

urdhër nga KKPK-ja për ri-posedimin e pronës nëse paraqitësi i kërkesës jo 

vetëm që dëshmon të drejtën e tij pronësore mbi pronën private, por gjithashtu 

që ai tani nuk është në gjendje të ushtrojë të drejta pronësore të tilla mbi pronën 

përkatëse për shkak të rrethanave që lidhen drejtpërsëdrejti me ose që rezultojnë 

nga konflikti i armatosur që ka ndodhur në Kosovë ndërmjet 27 shkurtit 1998 dhe 

20 qershorit 1999. 

 

26. Sekretaria Ekzekutive e AKP-së, ka qenë në gjendje të verifikojë pozitivisht  

dokumentat e palës ankuese por njekohesisht edhe sipas dokumenteve të 

gjetura edhe sipas deklaratës së vetë palës është jokontestuese se pamundësia 

për të shfrytzuar pronën nuk buron nga Konflikti i armatosur që ka ndodhur në 

Kosovë në vitet 1998/99 dhe me rrethanat që lidhen me këtë konflikt. 

 

27. Nuk është kontestuiaese se pala ankuese e ka pasur në posedim pronën e 

kerkuar deri në vitin 1988 por se e ka liruar vullnetrisht me qellim të marrjes së 

prones tjetër të Kombinatit e cila i është ndarë. Poashtu është provuar edhe fakti 

se Organi i përkoheshëm e ka anuluar ndarjën e banesës dhe se banesa e re në 

Beregun e Diellit i ëshë ndare palës së tretë. Por menyra e anulimit te vendimit të 

ndarjes dhe dhenja e baneses në Bregune Diellit dhe lidhmeria e kësaj banese 

me pronën e kërkuar nuk janë objekt shqyrtimi i KKPK-së e as i Gjykatës në këtë 

procedurë. 

 

28. Sekretaria kishte gjetur se kishe pasur kerkesa konkuruese të kategorisë A 

kategori humbje e prones si pasoje e diskriminimit, kërkesa DS000855 parqitur 

nga Xh. M. dhe DS001181 e paraqitur nga Lj. A., me pretendimin e kthimit të 

posedimit të humbu si pasojë e konflikit të armatosur dhe se Komisdioni i 

Kërkesave Pronesore dhe Banesore me Vendimin e vet HPCC/D/97/2003 të 

dates 17 tetor 2003 kishte uredheruar qe kerkesa A te refuzohej dhe posedimi t’i 

kthehej paraqiteses se kerkeses C (Shih Neni 1.2  I UNMIK/REG/1999/23 

parasheh se “ Si përjashtim nga juridiksioni i gjykatave lokale, Drejtoria merr dhe 

regjistron kategoritë kërkesve që kanë të bëjnë me pronën banesore, duke 
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përfshirë këtu edhe pronën e shoqëruar me të dhe pas perpunimit ia referon 

Komisionit ) 

 

29. Nga faktet e lartpërmendura rezulton se gjendja faktike në këtë çështje është 

vërtetuar në mënyrë korrekte dhe të plotë dhe se vendimi i KKPK-së, lidhur me 

kërkesën KPA01268, nuk është kontestuar me ndonjë dëshmi të vlefshme nga 

pala ankuese, andaj si i tillë është i drejtë dhe ligjor ashtu si parashihet në nenin 

3.1, të Rreg. së UNMIK nr. 2006/50, e ndryshuar sipas Ligjit nr. 03/L-079, të 

Kuvendit të Republikës së Kosovës, sepse është dëshmuar mjaftueshëm nga 

dokumentet e paraqitura dhe të gjetura nga Sekretaria, se humbja e posedimit të 

pronës së kërkuar  nuk ka ardhë si pasoj e rrethanave të konfliktit të armatosur, 

sepse nuk ka dëshmuar se e ka pas në posedim para apo gjatë konfliktit të 

armatosur apo se me ndonjë punë juridike me bazë ligjore apo të shitblerjes ka 

hyrë në posedim pas përfundimit të rrethanave të luftës. 

 

30. Ky Aktgjykim nuk e paragjykon të drejtën e palëve në procedurë që t’i kërkojnë të 

drejtat e tyre për kompensim para gjykatave të rregullta në Kosovë. 

 

31. Në bazë të lartcekurave dhe në përputhje me nenin 13.3 (c) të Ligjit nr. 03/L-079, 

Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Këshillë ligjore; 

 

Në përputhje me nenin 13.6 të Ligjit 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 NE PRISHTINE 

GSK-KPA-A-035/2016 me datën 20 Gusht 2019 

 

 

 

 

Bashkp.Profesional      KRYETARI I KOLEGJIT              

Sherif Krasniqi             Beshir Islam 


