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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; 

R. Dj., R.  Crna Gora  

 

Kundër; 

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, (përfaqësuar nga R. S.)  

Palë përgjegjëse  nr. 1., dhe 

 

Gj. K., nga Gjakova, Përfaqësuar nga av. Q. A.) 

Palë përgjegjëse  nr. 2 

 

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

Pronësore të Kosovës KPPC/D/A/267/2015, të datës 30 Mars 2015,(lënda e regjistruar në 

AKP me numër KPA...),  pas shqyrtimit të mbajtur me datë, 11 Shtator 2019, merr;                                                              

 

AKTGJYKIM 

 

1. Refuzohet si e pabazuar Ankesa e paraqitur nga R. Dj., kundër Vendimit të 

Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës KPCC/D/A/267/2015, të datës 30 

Mars 2015, për sa i përket kërkesës së regjistruar në Agjencinë Kosovare të Pronës 

me numër KPA....  

 

2. Vërtetohet Vendimi i Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës 

KPCC/D/A/267/2015, i datës 30 Mars 2015, për sa i përket kërkesës së 

regjistruar me numër, KPA.... 

 

 

          Përmbledhje e çështjeve procedurale dhe faktike;  

1. Me datë 30 Nëntor 2006, R. Dj. (në tekstin e mëtutjeshëm: pala ankuese),fillimisht ka 

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

cilësinë e bartëses së të drejtës pronësore, ( më vonë ajo është pajtuar që kërkesa fillestare e 

saj të përpunohet në emër të nënës së saj  D. B.), si bartëse e të drejtës pronësore), me të 

cilën kërkon  konfirmimin e të drejtës pronësore dhe ri-posedimin e  ngastrës kadastrale 

nr...., sipas kërkesës KPA...,(fillimisht në kërkesë të kërkuara si ngastra kadastrale, me numra 
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të vjetër nr. ..., nr. ...,nr...., dhe  nr....,të cilat ngastra ishin të përfshira në procesin e 

konsolidimit  të tokave), që gjenden në Komunën Kadastrale ..., Komuna Gjakovë, në 

tekstin e mëtejmë; prona e kërkuar),dhe ngastrës kadastrale nr. ..., sipas kërkesës KPA..., e 

cila nuk është objekt shqyrtimi në këtë lëndë( fillimisht ngastrat e kërkuara sipas kërkesës nr. 

..., nr.... dhe nr. ...), që gjenden po ashtu në Komunën kadastrale ..., Komuna Gjakovë. 

  

2.  Paraqitësja e kërkesës,(  pala ankuese), pohon se e ka humbur mundësin e  posedimit dhe 

shfrytëzimit të pronave të kërkuara si pasoj e konfliktit të viteve 1998/99, si datë të humbjes 

e shënon datën 11.06.1999.  Po ashtu sqaron se  pronën e kërkuar e ka uzurpuar dhe është 

duke e shfrytëzuar   KFOR-i italian, si aeroport .  

 

3. Së bashku me kërkesën  kishte dorëzuar në AKP inter alia  ndër të tjera dokumentet vijuese; 

 Vendimin për ndarje në masë të tokave të konsoliduara nr. ref. ..., të dt.08.05.1985, 

sipas të cilit nënës së palës kërkuese si bartëse e të dr. Pronësore, i ishte ndarë 

ngastra e regjistruar në tabelën ..., dhe ate ngastra kad. ..., Komuna Kadastrale ..., 

për tu kompensuar ngastrat  të cilat ishin pjesë e konsolidimit të tokave me numër 

..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... dhe ... në ...  

 Vendimin e Trashëgimisë nr. 51/97, dt.26.08.1997, lëshuar nga gjykata komunale 

Gjakovë  sipas të cilit nëna e palës kërkuese  shpallet bashkëtrashëgimtare  e 

pronave  sipas fletës poseduese  numër ... , zyra Kadstrale ... pas vdekjes së S. M. (ish 

pronare). 

 Fletën Poseduese nr. ... , dt. 26.07.2001, lëshuar nga kadastri i zhvendosur që e 

paraqet si pronare të vetme të ngastrave kad. Nr..., nr..., nr...., nr...., nr...., nr. ... dhe 

nr...., palën e tretë  S. M. 

. 

 Fletën Poseduese nr. 23, dt.23.01.2003, që e paraqet nënën e palës kërkuese D. B. si 

pronare me 2/6, pjesë ideale të pronave të kërkuara (parcelat  në këtë fl. posed. nr...., 

..., ..., ..., ..., ..., dhe ...,(sipas kërkesës KPA...4, dhe KPA ..., Komuna Kad. ..., 

Komuna Gjakovë. 

 Certifikatën e lindjes së palës kërkuese nr. ..., dt.21.04.2008, që e dëshmon lidhjen 

familjare me  nënën e saj D. B., si bartëse e të drejtës pronësore. 

  Vendimin e  HPCC të shkallës së parë dhe të dytë HPCC/D/1/76/2005/C, dt. 

24.02.2005 me të cilin i ishte aprovuar kërkesa e ri posedimit të pronës banesore  në 

ngastr. Kad. ..., M. Dj., DS 600284 dhe HPCC/RE//C/91/2007, me të cilën ishte 

refuzuar kërkesa për rishqyrtimin e vendimit të shkallës së parë. 

 Letrën Informuese për AKP-në të dt. 04.06.2009, dërguar nga pala ankuese sipas së 

cilës jep sqarime lidhur me pronën e kërkuar sipas kërkesë KPA 17614 dhe KPA..., 

duke theksuar se prona lëndore në vitin 1939, është blerë nga S. B., pastaj  pas 

bartjeve në mënyrë ligjore së fundi  ka kaluar në emër të nënës së saj, se  prej atëherë 

e kanë në posedim e deri në vitin 1999,  kur prona është okupuar  dhe në te është 

ndërtuar aeroporti ushtarak për nevoja të KFOR-it. Se gjithnjë për te e kanë paguar 
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tatimin  në K. Gjakovë ndërsa sipas vendimit  të K. Gjakovë, ..., të dt. 08.05.1985, 

është bërë konsolidimi i tokës sipas komasacionit  dhe pranim dorëzimi është bërë 

në mënyrë të rregullt i cili është i përhershëm. 

 Vendimin e Trashëgimisë  nr. ... dt.17.01.1995, lëshuar nga Gjykata Komunale në 

Gjakovë, sipas të cilit pas vdekjes së babait të palës ankuese R. B., (i cili e kishte të 

drejtën e pronësisë me ¼ pjesë ideale të pronave në Fletën Poseduese nr.., I RI, 

Zona kadastrale ..., dhe Fleta Poseduese nr...., I RI, Zona kadastrale ...), është 

trashëguar nga pala ankuese R. me 1/3, pjesë  ideale, dhe nëna e saj D. B., me 2/3, 

pjesë ideale, ndërsa motra e saj J., kishte hequr dorë nga trashëgimia në favor të 

nënës së saj.(në këtë vendim nuk ceken pronat e kërkuara). 

 

4. Njoftimi i kërkesës  nga AKP-ja, për herë të parë  ishte bërë me datë 20.11.2008,  prona e 

kërkuar  është gjetur duke u shfrytëzuar nga KFOR-i italian, si aeroport ushtarak,  (sipas 

fletës poseduese  ngastrat e kërkuara janë livadhe dhe pyll). Notifikimi i dytë ishte bërë me 

datë 26.09.2014, ngastra kad. ..., (prona lëndore) është gjendur brenda rrethojave të 

aeroportit ,e cila menaxhohet nga Ministria e  Tregtisë dhe Industrisë. Stafi menaxhues i 

aeroportit nuk e kanë nënshkruar formularin e pjesëmarrjes në procedurë  dhe po ashtu 

ekipi nuk është lejuar të bëjë notifikimin. 

 

5. Në njoftimin e kërkesës në AKP, po ashtu ishte paraqitur Gj. K., si palë përgjegjëse për mes 

të autorizuarit avokat Q. A., i cili ka kërkuar të drejtë ligjore në një pjesë të pronës së 

kërkuar dhe e ka nënshkruar  formularin e pjesëmarrjen në procedurë  në AKP, duke i 

dërguar njoftimet lidhur me pretendimet dhe të drejtën e tij në ngastrat kad. ..., ..., ..., ..., ..., 

... dhe .... Gjatë kontaktit me sekretarin ka deklaruar se është bashkëpronar i ligjshëm me 

4/6,  pjesë ideale i pronave  ndërsa për bartësen e të drejtës pronësore deklaron se është 

bashkëpronare me 2/6, të pronave të kërkuara në bazë të vendimit për trashëgimin 

T.nr.51/97. 

6. Në mbështetje të përgjigjes së tij ndër  të tjera ka paraqitur këto dëshmi;   

 Autorizimin  me vulë të noterit në Zvicër, me të cilin pala përgjegjëse e autorizon 

avokatin Q. A. që ta përfaqësoj në AKP. 

 Kontratën e shitblerjes nr. vert...., dt.12.11.2001, e lidhur në mes të I. M., dhe R. dhe 

V. V., si shitës të pjesës së tyre të pronës dhe palës përgjegjëse Gj. K., si blerës. 

 Certifikatën e të Drejtës Pronësore ul-..., të dt. 22.06.2010,që e paraqet palën 

përgjegjëse G. K. si pronar të vetëm të ngastrave nr. ..., nr....1 dhe ..., e që gjithashtu 

paraqitet gjendja se këto ngastra janë të përfshira në konsolidimin e tokave T-75. 

(Sekretaria e AKP-së, sipas certifikatës së drejtave pronësore të vitit 2014, kishte 

verifikuar se këto ngastra pas konsolidimit të tokave ishin në emër të palës 

përgjegjëse si pronar i vetëm.) 

7. Sekretaria kishte verifikuar se ngastra kad. nr...., i ishte nënshtruar eksproprijimit  për shkak 

të nevojës së zgjerimit të aeroportit i cili ishte në shfrytëzim nga KFOR-i italian pas vitit 

1999. Pasi ishte gjetur se Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE), është përgjegjëse për 
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aeroportin, është njoftuar lidhur me kërkesën e palës ankuese, sepse prona e kërkuar në 

kadastër evidentohej në emër të  bartësit të drejtë pronësore përkatësisht nënës së saj. Pala 

përgjegjëse një, (PP1), MZHE kishte kërkuar të drejtë ligjore, përfaqësuesi i saj R. S., kishte 

deklaruar se eksproprijimi është bërë sipas vendimit të plotfuqishëm të KK Gjakovë, i cili 

vendim nuk ishte përditësuar në  të dhënat kadastrale. Po ashtu sqaron se  pronat janë në 

pronësi të Ndërmarrjes Shoqërore, ”Aeroporti i Gjakovës “,ndërsa nuk kishte dhënë 

informata se a është bërë kompensimi për pronat e eksproprijuara dhe a ishte përfunduar 

eksproprijimi në mënyrë të rregullt  dhe ligjore me marrëveshje apo vendim kompensimi.  

   

8. Sekretaria e AKP-së, ex officio, ka siguruar Vendimin e Implementimit të konsolidimit të 

tokave nr.... të lëshuar nga KK Gjakovë me të cilin lejohej konsolidimi i tokave, në bazë të 

këtij vendimi pronat e kërkuara ishin përfshirë dhe finalizuar . Vendimin, nr. ..., 

dt.14.02.2007, sipas të cilit eksproprijohet ngastra kadastrale nr. ..., në sipërfaqe prej 

2.19.86ha.,në favor të aeroportit të Gjakovës,(mungojnë informatat lidhur me kompensimin 

e ngastrës së eksproprijuar). Vendimin nr. ...,  Lëshuar nga Qeveria e R. së Kosovës  me të 

cilin themelohet Ndërmarrja Publike “Aeroporti i Gjakovës”, SH.A.GJ, e cila e menaxhon  

dhe mirëmban Aeroportin e Gjakovës. 

 

9. Gjatë kontaktit me AKP-në pala kërkuese,(tani ankuese),është pajtuar që kërkesa KPA ...,të 

përpunohet sipas ndryshimeve  në departamentin e kadastrit të viteve 1993 dhe 1995,dhe  

gjatë përpunimit të kësaj kërkese ex officio, ishte siguruar Certifikata e të drejtave 

pronësore(CDP), të krijuar pas konsolidimit të tokave, nr. Ul-,,,,e dt. 27.06.2014, në bazë të 

cilës nëna e palës kërkuese paraqitet si pronare e ligjshme e ngastrave kad. ..., dhe ..., dhe ate 

ngastra kadastrale lëndore  numër ...,, (sipas KPA ... në shqyrtim ), ka sipërfaqe të 

përgjithshme prej 2.19.97ha., (pas vendimit për konsolidimin e tokave), ndërsa 

ngastra kadastrale nr. ..., ka sipërfaqen e përgjithshme  prej 0.14.69ha.   

 

10. Sipas Raportit të konsoliduar të verifikimit nga AKP, të datës 11.09.2014, të dokumenteve 

identifikuese të palëve  të cekura si më lartë dhe sigurimit ex officio,  në kadastër të  

Certifikatave të Drejtës Pronësore si dhe vendimit për shpronësim të KK Gjakovë, janë 

verifikuar pozitivisht. Në të dhënat në kadastër prona e kërkuar është gjetur në emër të 

bartëses së pretenduar e të drejtës pronësore.  

 

11. Me datë  30 Mars 2015, KKPK-ja, me Vendimin numër, KPCC/D/A/267/2015,  e  hedhë 

poshtë kërkesën KPA... të palës ankuese, R. Dj., që e përfshinë ngastrën lëndore kadastrale 

nr. ..., me sipërfaqe prej 2.19.97ha., e cila evidentohet në fletën poseduese nr...., Zona 

Kadstrale ..., Komuna Gjakovë, sipas arsyeve konkrete të dhëna si në  paragrafin 18, (për 

veç  arsyeve në paragrafët e tjerë në vendimin grupor) për shkak se,  kërkesa  e palës 

ankuese bie jashtë juridiksionit të Komisionit, pasi që posedimi i pronës së kërkuar nuk ishte 

humbur si rezultat i konfliktit të armatosur që kishte ndodhur në Kosovë gjatë viteve 1998-

1999. Tutje ndër të tjera sqarohet se, komisioni konstaton që në bazë të llojeve të ndryshme 
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të dokumenteve dhe të siguruara ex officio , apo në bazë të vet deklaratave të palëve 

dëshmohet se ka dështuar të tregoj se kërkesa e saj i përfshinë rrethanat që lidhen 

drejtpërdrejtë ose që rezultojnë nga konflikti i viteve 1998/99. Nga këto rrethana komisioni 

vlerëson se kërkesa e paraqitëses  nuk i ka përmbushë kushtet për tu shqyrtuar sipas nenit 

3.1 paragraf 3, të Rregullores së UNMIK-ut,2006/50, e ndryshuar me Ligjin nr.03/L-079, 

dhe rrjedhimisht kërkesa është jashtë juridiksionit  të komisionit andaj si e tillë hedhet 

poshtë.  

 

12. Vendimi i KKPK-së i ishte dorëzuar palës ankuese  R... Dj..., me datë 24.04.2015, ndërsa 

palëve përgjegjëse Gj. K. me datë 11.06.2015  dhe  Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik me 

datë, 08.07.2015. 

 

13. Me datë 22.05.2015, pala ankuese R. Dj., ka parashtruar ankesë. Ankesa e palës ankuese për 

përgjigje në ankesë i është dorëzuar, palës përgjegjëse  Gj.K. me datë 30.06.2016, ndërsa 

palës përgjegjëse Ministria e Zhvillimit Ekonomik me datë 04.05.2016.  

 

14. Me datë 29.07.2016, pala përgjegjëse Gjon Krasniqi  për mes të autorizuarit avokat Q. A., ka 

paraqitur përgjigje në ankesën e palës ankuese R. Dj.. 

 

Pretendimet e palës ankuese  

15.  Pala ankuese  e kundërshton në tërësi Vendimin e KKPK-së, për shkak të cenimit thelbësor 

të dispozitave procedurale, dhe vërtetimit të gabuar dhe  jo të plotë të gjendjes faktike . 

 

16.  Në ankesë pasi e përshkruan vendimin e ankimuar sipas mënyrës së vendosjes ndër të tjera 

thekson se,  me kërkesën  e ushtruar në AKP ka kërkuar kthimin e ngastrave kadastrale si në 

kërkesën fillestare në sipërfaqe prej 4.76.58ha., sipas fletës poseduese nr. ..., të cilat 

shfrytëzohen nga KFOR-i italian për nevojat e aeroportit, i cili në mënyrë të pa ligjshme dhe 

të dhunshme e ka okupuar  dhe asgjësuar pasurin e saj, se qëllimisht  janë dhënë shënime 

kadastrale jo të sakta( të falsifikuara), të cilat paraqesin ndjekje penale, sepse me mënyrën e 

vendosjes si në vendimin e ankimuar asgjë nuk përputhet as ngastrat kadastrale  dhe as 

sipërfaqja e kërkuar, ndërsa sipas fletës poseduese të njëjtë  nr. ..., bihet vendim tjetër vetëm 

për sipërfaqen prej  0.14.69ha.,pra për ngastrën kad. ..., ZK ..., e cila i kthehet në posedim 

dëshmi (KPA...),(faqe 7 parag. 30 ).Se  pasurinë e kërkuar e cila është e saj dhe evidentohet 

në emër të nënës së saj D. B., e ka humbur si pasojë e rrethanave të vitit 1998/99, sepse 

është detyruar të largohet nga Kosova, andaj për këtë çështje  dhe për të dëshmuar 

pronësinë e saj propozon të dëgjohen dëshmitarët si në ankesë.  Tutje në ankesë i thekson 

disa fakte dhe qëndrime të cilat nuk janë objekt i shqyrtimit dhe vendosjes kur thekson se, 

me këtë mënyrë të vendosjes  organet në mënyrë sinkronizuar  janë duke punuar në 

spastrimin etnik dhe pengimin e kthimit në Kosovë etj. 

 



  GSK-KPA-A-038/2016 

6 

 

17. Pala përgjegjëse në ankesë në përgjigjen e tij të ushtruar për mes të autorizuarit av. Q. A.,  

ndër të tjera thekson: se është pronar ligjor i ngastrave kadastrale të blera  sipas  kontratës së 

shitblerjes, nr. Leg.nr. 1625/2001, dt.12.11.2001, dhe është bashkëpronarë me 4/6, pjesë 

ideale të tyre, se ushtruesja e ankesës nuk e ka pas parasysh se nëna e saj në bazë të vendimit 

për trashëgimi  T nr.51/97 ,dt. 27.10.1997, është shpallur trashëgimtare në një pjesë të 

paluajtshmërisë së cekur si në vendimin e trashëgimisë, me trashëgimtarët e tjerë  dhe kjo 

gjendje vërtetohet edhe në bazë të historianit dhe gjendjes në kadastër. Se të gjitha 

dokumentet e paraqitura nga ai e vërtetojnë se është pronar ligjor i pronave të cilat janë në 

emër të tij. Në fund propozon që ankesa e palës ankuese të refuzohet si plotësisht e pa 

bazuar ndërsa vendimi i ankimuar i KKPK-së, të vërtetohet.    

Arsyetimi ligjor  

18. Pas shqyrtimit të shkresave të lëndës pretendimeve ankimore dhe sipas detyrës zyrtare në 

kuptim të nenit 194, të Ligjit Nr.03/L-006, mbi Procedurën Kontestimore, gjykata gjen se 

ankesa është e pranueshme dhe e afatshme sipas nenit 186 par.1, lidhur me nenin 196 të 

LPK. 

 

19. Gjykata Supreme, pasi shqyrtoi  pretendimet në ankesë dhe përmbajtjen e dosjes së lëndës, 

konstaton se Vendimi KKPK-së, nuk  është i përfshirë me asnjë gabim thelbësor apo zbatim 

të gabuar të së drejtës së aplikueshme materiale dhe as nuk mbështetet në vërtetimin jo të 

plotë dhe të gabuar të fakteve. Prandaj ankesa nuk mund të miratohet.  

 

20. Sipas nenit 3.1 të Ligjit nr. 03/L-079, KKPK-ja, ka kompetencë të zgjidh kërkesat pronësore 

që kanë të bëjnë me konfliktin dhe kërkesat për të drejtën pronësore, “që drejtpërdrejtë kanë 

të bëjnë me konfliktin e armatosur që ka ndodhur në mes të datave 27 shkurt 1998 dhe 20 

qershor 1999, apo që rezultojnë nga ai. Prandaj paraqitësi i kërkesës duhet të paraqes jo 

vetëm  titullin e pronësisë mbi pronën e paluajtshme private, por edhe të dëshmoj se  ai apo 

ajo nuk është në gjendje ti ushtroj këto të drejta pronësore për shkak të rrethanave që 

ndërlidhen  drejtpërdrejtë me, apo rezultojnë nga konflikti i armatosur.  

 

21. Nga provat në shkresa të lëndës të   dhe administruara nga KKPK-aj,  vërtetohet se prona e 

kërkuar që përfshin ngastrën lëndore nr...., të vendosur sipas kërkesës KPA..., nuk ishte 

humbur si pasojë e konfliktit të viteve 1998-99, ashtu si pretendon pala ankuese. 

Dokumentet e paraqitura nga pala ankuese sipas të cilave nëna e saj  paraqitet si 

bashkëpronare e   pronës kërkuar dhe tjerave janë verifikuar pozitivisht, megjithatë këto  

dokumente nuk e pasqyrojnë gjendjen reale të fakteve të gjetura ex officio, nga sekretaria e 

AKP-së, sepse prona e kërkuar ishte e përfshirë me rregullimin e tokave sipas procesit të 

komasacionit dhe kishte marrë numrin si ngastër kadastrale numër ..., e cila ngastër rezulton 

se  fillimisht është marrë në shfrytëzim për interes të përgjithshëm për nevoja të KFOR-it 

(Kontingjenti italian) duke u përshtatur dhe ndërruar destinimi   për shfrytëzim si aeroport 

ushtarak,  që më vonë kjo paluajtshmëri  me Vendim ishte eksproprijuar nga Komuna 
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Gjakovë për qëllimin e njëjtë, ndërtimi i aeroportit dhe objekteve tjera përcjellëse  që i 

shërbejnë përdorimit të rregullt të tij për nevojat e shfrytëzuesit  Forcat Ajrore Ushtarake 

Italiane, ndërsa tani  e regjistruar si Ndërmarrja Shoqërore,  ”Aeroporti i Gjakovës”.  

 

22. Pala ankuese  sipas pretendimeve në kërkesë, dhe tani në  ankesë po ashtu e konfirmon se 

KFOR-i në pronën e kërkuar dhe prona tjera edhe të palëve të treta, ka ndërtuar aeroportin 

për nevoja ushtarake, andaj kolegji vlerëson se KKPK-ja, ashtu siç edhe ka vendosur si 

organ, nuk është kompetent,(nuk ka juridiksion), për të vendosur  lidhur me vlerësimin e 

ligjshmërisë së eksproprijimit dhe as të procedurave të kompensimit që rezultojnë nga 

eksproprijimi. Pra vlerësimi i rrethanave dhe procedurës së aplikuar gjatë eksproprijimit, bie 

jashtë juridiksionit të KKPK-së.   

 

 

23. Lidhur me propozimin e palës ankuese, që gjykata supreme  të   dëgjoi dëshmitarët  e 

propozuar  nga ajo si në ankesë, të cilët do të konfirmonin të drejtën e saj pronësore në 

pronën e kërkuar dhe lidhur me posedimin e saj gjer në  në vitin 1999,etj., kolegji i gjykatës 

supreme   propozimin e tillë e vlerëson si, jo të qëndrueshëm, të pa nevojshëm  dhe jo me 

ndikim për vendosjen ndryshe të kësaj çështje, sepse nuk është kontestuese që prona e 

kërkuar ishte pronë e saj gjer në vitin 1999, e po ashtu nuk është kontestuese dhe nuk vehet 

në dyshim se e kishte në posedim gjer në këtë periudhë, por gjatë vitit 1999, e  më pas prona 

e palës ankuese si dhe pronat e tjera të palëve të treta, janë marrë në shfrytëzim nga KFOR-

i, e më vonë janë eksporoprijuar për interes të përgjithshëm ashtu si u cek më lartë. Por sido 

qoft deklarimet eventuale të dëshmitarëve  si prova shtesë nuk do të ishin mbrojtje valide 

dhe nuk kanë efekt dokumentues në bazë të cilave dëshmohet pronësia apo konstituohet e 

drejta pronësore.  

 

24.  Po ashtu sipas nenit 12.11 të Ligjit 03/L-079, për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 

nr. 2006/50 , faktet e reja dhe dëshmitë materiale të paraqitura nga cilado palë lidhur me 

ankesë nuk pranohen dhe nuk shqyrtohen nga Gjykata Supreme, përpos nëse  dëshmohet se  

faktet dhe dëshmitë  e tilla me arsye nuk kanë mundur të jenë të njohura  për palën në fjalë. 

Bazuar në këtë dispozitë  ligjore  pala ankuese  me ankesë nuk ka paraqitur anjë fakt relevant 

apo prove të re   materale  nga ato të paraqitura në AKP, andaj gjykata supreme vlerëson se 

lënda aktuale në shqyrtim nuk ka nevojë për sqarime shtesë, prandaj nuk është e nevojshme 

të zbatohet neni 12.10 i Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, e ndryshuar me Ligjin 03/L-

079, që të mbajë shqyrtim , të dëgjohen dëshmitarë apo të administroj prova shtesë. 

 

25. Nga gjendja e cekur si më lartë, nga sqarimet e vet palës ankuese në AKP, dhe tani në 

ankesë, pa dyshim vërtetohet se paqartësitë dhe kontesti lidhur me pronat e kërkuara dhe  

disa prona të tjera sipas kërkesave të tjera në AKP,  lidhur me të drejtën pronësore të palës 

ankuese, janë të natyrës së eksproprijimit,  me këtë proces është krijuar  gjendje e re, me 

eksproprijimin edhe të pronave të tjera të palëve të treta të cilat formojnë një tërësi kadastrale 
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të re, të krijuar për interes publik, andaj padyshim vërtetohet se KKPK, si në vendimin e saj, 

ka vendosur drejt dhe në baza ligjore kur ka gjetur se kërkesa e palës ankuese nuk mund të  

vendoset në mënyrë meritore, ashtu si parashihet në nenin 3.1, parag 3., të Rregullores së 

UNMIK-ut 2006/50, e miratuar me Ligjin nr. 03/L-079, andaj në mungesë juridiksioni 

AKP-ja kërkesën e njëjtë e ka hedhë poshtë si jo lëndore në kuptim të nenit 11.4,(b),të Ligjit 

nr. 03/L-079.  

 

26.  Nga të lartë cekurat e në përputhje me nenin 13.3 (c) të Rregullores së UNMIK-ut 

2006/50, të ndryshuar me Ligjin 03/L-079, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

27. Ky aktgjykim nuk e paragjykon të drejtë pronësore të palës ankuese apo palës-ve të 

interesuara, andaj nuk paraqet pengesë  për  inicimin e procedurës para organit apo  gjykatës 

kompetente, për kërkimin e drejtës pronësore apo kompensimin për pronën lëndore  nëse  e 

vlerësojnë me interes legjitim.  

   Këshillë ligjore;  

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 juridike. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË                       

GSK-KPA-A-038 -2016, me datë, 11 Shtator 2019. 

 

 

  Bashkp. Profesional          Kryetari i Kolegjit,     

   Sherif Krasniqi                                 Beshir Islami 

 


