
GSK-KPA-A-039/16                       

                           

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, Republika  Crna Gora  

 

Kundër; 

 

 Gj. K. Gjakovë 

 

Duke vendosur lidhur me ankesën e paraqitur, kundër Vendimit të 

Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës KPPC/D/A/266/2015, të datës 12 

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/266/2015, të 

datës 12 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/266/2015, i datës 12 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), ka 

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

AKP), në cilësinë e bartësit të drejtës pronësore, si bashkëpronare me të cilën 

kërkon konfirmimin e të drejtës pronësore, dhe ri-posedimin e ngastrave 

kadastrale, nr. ...,... dhe ..., në sipërfaqe të përgjithshme prej 2.54.24ha.,me 

kulturë tokë bujqësore, (tokë e Kultivuar dhe Livadh),  të cilat ndodhen në  
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vendin e quajtur “ Ljug-bunar”, Komuna e Gjakovës, (në tekstin e mëtejmë; 

prona e kërkuar). 

 

2. Më vonë për shkaqe praktike procedurale Agjencia e ka ndarë kërkesën dhe 

është identifikuar se kërkesa KPA... i referohet ngastrës kadastrale ..., me 

siperfaqe prej 0.14.69 ha, e cila ndodhet në vendin e quajtur Lugbunar, komuna 

kadstrale ... Në kontakt me Sekretariatin e AKP-së pala ankuese ka pranuar që 

kërkesa të procedohet sipas numrti të ri të ngastrës. 

 

3.  Paraqitësja e kërkesës,( tani palë 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 kërkuara është duke e shfrytëzuar   KFOR-i , përkatesisht kontigjenti 

italian. 

 

4. Së bashku me kërkesën ajo kishte dorëzuar në AKP inter alia  ndër të tjera 

dokumentet vijuese; 

 Fletën Poseduese nr..., të dt. 23.01.2003,  lëshuar nga  Komuna Gjakovë 

Drejtoria Komunale e Gjeodezisë , të cilat e paraqesin babain e palës 

ankuese R. B..., dhe Gj. M. K., si bashkepronar te ngastrave 

...,...,...,...,...,... dhe ... 

 Fletën Poseduese nr.23, të dt. 26 Korrik 2001,  lëshuar nga  Komuna 

Gjakovë Drejtoria Komunale e Gjeodezisë e dislokuar në Serbi, të cilat e 

paraqesin S. M. si pronare të ngastrave ...,...,...,...,...,... dhe ... 

 Certifikatën nga Libri Amë i të vdekurve, të dt. 21.01.1976, që e dëshmon 

vdekjen e  babait të saj R.  (M.) B. me datë 01.11.1975.  

 Vendim i Komisinit të Kërkesave Pronesore dhe Banesore 

HPCC/D/172/2005/C i datës 24 Shkurt 2005 lidhur me kërkesën derejtuar 

Drejtorisë Pronësore e Banesore DS600284 me te cilin Komisoni kishte 

nxjerr urdher deklarativ me te cilin konstaohej se ne diten e shkaterrimit të 

pronës banesore paaraqitesi i kërkesës i ka plotesuar kushtet per kthimin 

e posedimit të ngastrës 90/48 e cila përmbante edhe shtëpinë e banimit e 

cila ishte shkaterruar totalisht.  

 Aktvendim i perfshirjes së prones në masën e komasacionit Nr.... dtaës 

08.05.1985 me te cilin deshmohej se prona e kerkuar ngastrat ...,... dhe 

... ishtin perfshirë në masen e komasacionit. 

 Vendimin e Trashëgimisë  nr. 20/76, dt.17.01.1995, lëshuar nga Gjykata 

Komunale në Gjakovë  sipas të cilit pas vdekjes së babait të palës 

ankuese Radovan Biberdžić, (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 



  GSK-KPA-A-039/2016 

3 

 

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

pjesë ideale, ndërsa motra e saj Jelena kishte hequr dorë nga 

trashëgimia në favor të nënës së saj. 

 Vendimin plotësues të Trashëgimisë të viti 1995, lëshuar nga Gjykata 

Komunale në Gjakovë, që  sipas këtij vendimi  në mesin e ngastrave 

kadastrale të tjera sipas kërkesave në AKP, edhe në ngastrat kadastrale 

numër ...,... dhe ..., shpallen trashëgimtare bashkëshortja e 

trashëgimlënësit me 2/3, pjesë ideale dhe pala ankuese Radmila me 1/3 

pjesë ideale.  

 Vendime dhe deklarata qe lidhen me disa kërkesa tjera të palës ankuese 

te paraqitura ne AKP. 

  

5. Ekipi i notifikimi, më datë 20 Nëntor 2008 ekipi kishte bërë përpjekje për të 

notifikuar pronën por ishte gjetur se e njejta ishte e zënë nga KFOR-i italian .  

Me datë, 28 Maj 2010 AKP-ja e kishte publikua kërkesën në Gazetën Nr. 1 dhe 

shpërndarë në vendet frekuentuese .  

 

6. Me 23 Qeshor 2010 ishte paraqitur në Agjenci Gj. K., i cili kishte pretenduar se e 

ka blerë pronen e kerkuar nga bashkepronaret I. M., R. dhe V. V. 

 

7. Në mbështetje të pretendimeve pala përgjegjëse në mes tjerash ka paraqitur 

këto dokumente; 

 Certifikate pronësie e datës 22 Qershor 2010 me të cilin dëshmohej se 

Gj. K. ishte pronar i ngastrave ... dhe ... por jo edhe i ngastrës ... që është 

prona e kërkuar. 

 Kontratën joformale të lidhur në vitin 2000 ë midis palës përgjegjese dhe 

I. M., R. dhe V. V. me të cilen i shitëshin palës përgjegjëse ngastrat e 

trasheguara nga Vendimi Trashigimor i Nr. 51/97. 

 Historiati i ndryshimeve kadastrale ... datë 25 janar 2011 me të cilin 

përshkruhej ecuria e ndryshimeve kadastrale të ngastrave të kërkuara 

dëshmohet së prona e kërkuar është e evidentuar në ngastrën kadastrale 

... dhe evidentohet në ëmer të D. B., dhe ka sipefaqe prej 0.14.69 h. 

 

8. Notifikimi sipas raporteve te njoftimiit për kërkesën nga tereni del se në vizitën e 

parë me 20 Nëntor 2008 është gjetur se prona është zonë e Aeroportit ushtarak 

te KFOR-it Italian ndersa me nltifikimin e dytë me 26 Shtator 2014 prona është 

gjetur nën administrimin e Ministrisë së Trgëtisë dhe Industrisë dhe të Aeroportit.  

 

9.  Sipas Raportit të konsoliduar të verifikimit nga AKP, të datës 7 Tetor 2014, ishte 

gjetur se ngastra kadstrale ..., ishte në pronësi të D, B.,  ndersa ngastrat që 



  GSK-KPA-A-039/2016 

4 

 

pretendohen nga pala përgjegjese ishin ..., dhe ..., ishin gjetur në emër të palës 

përgjgjese(Shih qertifikata e pronesisë) 

 

10. Gjatë komunikimit me sekretarin e AKP-së, pala ankuese ka sqaruar se  prona e 

kërkuar ishte në emër të S. M., i cili ka vdekur me 1965 dhe se e njeta ështe 

trasheguar se bashku me anetarët e tjerë të familjës por se nëna e saj e ka 

shfrytezuar pa pengesa dhe ka paguar tatimin mbi pronën. 

 

11. Me datë  12 Mars 2015, KKPK-ja, me Vendimin numër, KPCC/D/A/266/2015,  e  

aprovon kërkesën duke u bazuar ne raportet e verifikimit dhe konstaton se D. B., 

është pronare e ngastrës ., dhe se Parashtruesja e kërkesës 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 ka urdhëruar që posedimi t’i 

kthehet palës ankuese për arsyet e dhëna në paragrafet 28 deri 32 të Vendimit 

të KKPK-së. 

 

12. Vendimi i KKPK-së i ishte dorëzuar palës ankuese  R. Dj., me datë 24 Prill 2015, 

ndërsa palës përgjegjëse  Gj.K., me 11 Qershor 2015.  

 

13. Me datë 22 Maj 2015, pala ankuese R. Dj., ka parashtruar ankesë. Ndersa nje 

kopje e ankesës i është dorëzuar palës përgjegjëse dhe ai ka paraqitur 

përgjegje me 29 Korrik 2016. 

 

Pretendimet e palës ankuese  

 

14.  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 por konsideron se ashtu siç është urdheruar kthimi i 

pronës së kerkuar ne ngastren 1116/4 duhej te kthehej e tere prona e 

palujtëshme e saj.  

 

15. Sipas palës ankese  nuk kuptohet se  sipas cilave konkludime  i janë hedhur 

shtatë kërkesat e saj nga AKP-ja, tutje në ankesë e përshkruan historikun e 

gjendjes së pronave të saj  dhe humbjen e tyre, ashtu si edhe në kërkesë dhe 

deklaratave plotësuese me shkrim  dhe komunikimeve që i ka dhënë në AKP, në 

ankesë nuk jep sqarime konkrete lidhur me pronat lëndore të vendosura me 

vendimin e ankimuar në shqyrtim, por thekson në mënyrë të përgjithësuar ndër 

të tjera se perveç siperfaqes 0.14.86 fare nuk eshte marre pjesa tjeter e tokës së 

familjes së saj. Po ashtu thekson se kërkesat e saj janë vendosur në mënyrë 
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diskriminuese sepse kjo është përzënë nga pasuria e saj për shkak të 

rrethanave të luftës  ndërsa nëna e saj është vrarë, andaj vlerëson se Vendimi i 

KKPK-së, është jo i drejtë, pa bazë ligjore, i pa kuptueshëm, dhe jo i arsyetuar, 

Etj. Ankesës i bashkëngjit dokumentet e njëjta të paraqitura edhe në AKP. 

 

16. Pala përgjegjese deklaron se kerkesa e palës ankuese është e paligjeshme dhe 

se duhet refuzuar si e tillë. 

Arsyetimi ligjor  

17. 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. 

 

18. Gjykata Supreme, pasi shqyrtoi  pretendimet në ankesë dhe përmbajtjen e 

dosjes së lëndës, konstaton se Vendimi KKPK-së, është i përfshirë gabim në 

zbatim të së drejtës së aplikueshme materiale  për faktin se prona nuk ishte 

humbur si pasojë e konfliktit dhe se mundesia e shfrytëzimit nuk ishte si rezultat 

që buron nga Konflikit i vitit 1998/99. Për më tepër kjo kishte ndodhur si rezultat i 

ndëritmit të aeroportit ushtarak italian dhe pronat që kanë qenë të tjetërsuara e 

kanë mundësinë e mjetit ligjor të kompensimit mbi bazën e marrjës së pronës për 

interes publik.  

 

19. Edhe pse nuk përmendet në ankesë dhe pretendimet ankimore janë të 

përgjithesuara për tërë pasurinë e kërkuara në disa kërkesa por ankesa nuk i 

referohet pjeses qe ka të beje me Urdhërin për kthim të pronës së kërkuar në 

kërkesën KPA...i cili ishte nxjerre në mungesë të juridiksinit per shkaqet e 

meposhtme.  

 

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 konfliktit i armatosur.  

 

21. Pala ankuese kishte konfirmuar për mes deklaratave të shkruara dhe bisedave 

me Sekretarinë e AKP-se,  se prona ishte e zënë me aeroportin.Këtë gje e 

verteton edhe notifikimi i datës 6 Shtator 2014. 
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22. Gjykata Supreme sipas konkludimeve të nxjerra të  cekura si më lartë, gjatë 

shqyrtimit të ankesës dhe  duke u bazuar edhe në dokumentet-provat në 

shkresa të lëndës vlerëson se pala ankuese nuk ka dëshmuar se humbja e 

posedimit të pronave të kërkuara në kërkesat tjera ka të bëjë me konfliktin.  

 

23. Në rastin e aprovimit të kërkesës KPA... gjegjesisht pjesa e Vendimit të 

Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës KPPC/D/A/266/2015, të datës 12 

Mars 2015,(lënda e regjistruar në AKP me numër KPA17615) ku urdherohet 

kthimi i posedimit mbetet i pashqyrtuar nga se në këtë pjesë nuk ka pasur 

ankesë. 

 

24. Kjo për faktin se gjithnjë sipas nenit 3. 1 të Ligjit nr. 03/L-079 Vendimet e KKPK-

së janë nën subjekt i shqyrtimit të Gjykatës Supreme dhe se çështja e vendosur 

nga Komisioni bie ne domenin e kontrollit të gjykatës dhe nuk ështe 

ekskluzivisht përjashtuese Gjykata gjeti se nuk mund të ndryshehet pjesa e 

vendimit ne favor të palës qe ka paraqite ankesë. 

 

25. Kjo për arsye se në dispozitat e nenit 194 dhe lidhur me nenin 203 të të Ligjit Nr. 

03/L-006 mbi procedurën kontestimore ku parashihet se Gjykata që vepron 

sipas ankesës e ekzaminon vendimin e shkallës së parë në pjesët në të cilat 

është goditur dhe se nuk mund ta ndryshoi vendimin e shkallës së parë në dëm 

të palës ankuese po që se vetëm ajo ka paraqitur ankesë jo edhe pala 

kundershtare.  

 

26. Neni 12.2 i Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, të ndryshuar me Ligjin 03/L-079 

parasheh se “  Përveç nëse me këtë Rregullore apo me ndonjë urdhëresë 

administrative me të cilën zbatohet kjo Rregullore parashihet ndryshe, dispozitat 

e Ligjit mbi procedurën civile zbatohen përshtatshmërisht në procedurën e apelit 

pranë Gjykatës Supreme” 

 

27. Pala përgjegjëse nuk ka parashtruar fare ankese kurse pala ankuese nuk e ka 

atakuar pjesën e urdhërit për kthimin e posedimit prandaj për këto shkaqe 

Vendimi i KKPK-së mbetet i pa shqyrtuar në respekt të parimit “reformatio in 

pejus”  që nuk lejon vendosjën në dëm të palës që praqet si e vetme ankesë. 

 

28.  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.  
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29. Ky aktgjykim nuk e paragjykon të drejtën pronësore të palës ankuese apo palës-

ve të interesuara, andaj nuk paraqet pengesë  për  inicimin e procedurës para 

organit apo  gjykatës kompetente, për zbatim të urdherit përmes procedurëës së 

kompensimit sipas ligjit në fuqi, nëse  e vlerësojnë palët me interes ligjor.  

Këshillë ligjore: 

30. 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-039-2016, me datë 11 Shtator 2019. 

 

 Bashkp. Profesional        Kryetari i Kolegjit, 

 Sherif Krasniqi                    Beshir Islami 

 


