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                                                               GSK-KPA-A-050-2016 

 

GJYKATA SUPREME E  KOSOVËS, bazuar në nenin 16 të Ligji nr. 03/l-079, për ndryshimin e 

rregullores së UNMIK-ut 2006/50 për zgjidhjen e kërkesave lidhur me pronën e paluajtshme 

private, duke përfshirë pronën bujqësore dhe atë komerciale, kolegji në përbërje prej gjyqtarëve; 

Beshir Islami, kryetar i kolegjit, Ragip Namani dhe Nebojša Boričić, anëtar, dhe pjesëmarrjen e  

bashkëpunëtorit profesional Sherif Krasniqi, në çështjen juridike të palës ankuese; 

 

S. G.: Fshati ..., Komuna ..., 

 

Kundër :  

 

M. S., Jagodina, Republika e Serbisë,  

Praqitës i Kërkesës në AKP 

 

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

Pronësore të Kosovës nr. KPCC/D/A/242/2014, të datës 18 Qershor 2014, (lënda e  regjistruar në 

AKP me numër KPA25887), pas shqyrtimit të mbajtur me datë, 06 Nëntor  2019, merr ; 

 

AKTGJYKIM 

 

1. Pranohet  ankesa e paraqitur nga S. G., kundër Vendimit të Komisionit për Kërkesa 

Pronësore të Kosovës KPPC/D/A/242/2014, të datës 18 qershor 2014, sa i përket 

kërkesës nr. KPA25887. 

 

2. Prishet Vendimi i Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës 

KPPC/D/A/242/2014, i datës 18 qershor 2014, sa i përket kërkesës, nr. KPA25887. 

 

3. Hedhet poshtë kërkesa nr. KPA25887, e M. S., për arsye se  kërkesa nuk është në 

juridiksionin e  Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës. 

 

Përmbledhje e çështjeve procedurale dhe faktike; 

 

1. Me datë 10 prill 2007, M. Č. S., ka paraqitur një kërkesë në Agjencinë Kosovare të 

Pronës(AKP), (tutje; paraqitësi i kërkesës), në cilësinë e anëtarit të bashkësisë familjare në 

emër të babait të tij të ndjer Č. K. S., si bartës i të drejtës pronësore, me të cilën ka kërkuar 

konfirmimin e të drejtës pronësore dhe ri-posedimin e ngastrave kadastrale, nr… në 

sipërfaqe prej 1.12.46 ha., me kulturë arë e klasit të 5-të, dhe nr. …, në sipërfaqe prej 

1.22.00ha.,e kategorizuar si arë të klasit 5-të, dhe pjesa e saj prej 0.16.17ha., me kulturë, 

kullosë e klasit të 2-të, të cilat gjenden në vendin e quajtur …, Zona Kadastrale (ZK), …, 

Komuna e Pejës, (më tutje: prona e kërkuar).  
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2. Në kërkesë e shënon se babait i tij i ndjer Č., është pronar i paluajtshërisë sipas Fletës 

Poseduese nr…, Z.K. …-Pejë, të cilën e ka blerë nga S. L. qysh në vitin 1968. Tutje thekson 

se në këtë pronë ka qen e ndërtuar shtëpia me sipërfaqe rreth 60m2, aty kanë jetuar deri me 

30 maj 1998, kur është shtënë në ta me armë zjarri, dhe janë detyruar me e braktisur pronën 

për arsye sigurie. Deklaron se shtëpia ka qen e rindërtuar e cila ka pasur sipërfaqe rreth 

225m2. Ai e pranon se prona e blerë nuk ka qen e regjistruar në kadastër në emër të tyre. 

 

3. Sekretaria e AKP-së, pasi kishte pranuar kërkesën KPA25887, meqenëse bëhej fjalë për dy 

ngastra, ndau kërkesën KPA25887, e cila e përmban ngastrën kadastrale numër  …, 

në vendin e quajtur “…”, me kulturë tokë bujqësore, në sipërfaqe prej 1.12.46ha, (e 

cila është objekt i vendosjes në këtë lëndë sipas vendimit të AKP-së dhe ankesës së 

palës ankuese), dhe kërkesën KPA93418, për ngastrën kadastrale nr. …, me sipërfaqe prej 

1.38.17ha.  

 

4. Paraqitësi i kërkesës në mbështejtje të kërkesës në AKP, ka paraqitur inter alia këto 

dokumente; 

 Përshkrimin e Listës Poseduese nr. …, të dt. 02.06.2004, lëshuar nga kadastri i 

Pejës, i dislokuar në Krushevac-Serbi, nga e cila dëshmohet se prona e kërkuar 

lëndore, ngastra kad. …, evidentohet në emër të L. S.. 

 Letërnjoftimin në emër të tij(M. S.), në Pejë, Reg.nr. …, nr.pers…, lëshuar me 

datë 25 maj 1995, nga MPB Beograd. 

 Më vonë në plotësim të kërkesës me datë 21.03.2011, ai kishte paraqitur, 

deklaratën e dt. 29.10.2010, të M. M., fqinjë i tij, të vërtetuar në Gjykatë 

Themelore Danilovgrad, Ov.br…, i cili ndër të tjera pohonte se, pala kërkuese 

dhe i ati i tij Č. S., me familje kishin jetuar në pronën e kërkuar, deri në kohën e 

luftës në vitin 1998, të cilën e kishin blerë nga L. S., S. H. dhe një pjesë tjetër ua 

kishte lëshuar Koperativa Bujqësore.   

 Letërnjoftimin e tij nr. P…, të dt. 27.07.2011, lëshuar nga MPB Beograd. 

 Skicën e paluajtshmërisë dhe sqarimet dt.14.12.2010. 

 Përshkrimin e Fletës Poseduse nr. …, të dt.13.12.2010, lëshuar nga kadastri 

paralel në Krushevac-Serbi nga e cila vëtetohet se ngastra kad. Nr…., dhe …, 

ZK Krushec, K. Pejë në sipërf. të përgjithshme prej 5.53.89ha, evidentohen në 

emër të bashkpronarëve, G. M. H. me/2/3, pjesë ideale, dhe M. M. M. me 1/3, 

pjesë ideale, të dy nga f. …, K. Pejë 

 Certifikatën nga libri amë i të vdekurve, të dt. 31.03.2008, nga dëshmohet se   Č. 

S., ka vdekur me datë 12 Tetor 1995, në Beograd-Novi Beograd.     

 

5. Me datë 15 tTetor 2008, sekretaria e AKP-së, bëri njoftimin dhe notifikimin e pronës sipas 

kërkesës dhe rezultoi se vendosja e shenjave nuk ishte bërë në ngastrat e duhura 

kontestuese, objekt i kërkesës por ishin vendosur gabim në pronë tjetër.  Njoftimi është 
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përsëritur mes publikimit të datës 1 korrik 2010, në gazeten nr.3 dhe në buletinin zyrtar për 

palujtshmri të UNHCR. Megjithate me 31 janar 2013, AKP-ja, identifikoi fizikisht saktë 

pronën e kërkuar duke vendosur njoftim në pronën e kërkuar, që tregon se prona është 

objekt i një kërkese dhe se palët e interesuara mund t’i paraqesin përgjigjet e tyre brenda 30 

ditësh. Prona u gjet të jetë kullosë dhe rrënoja të objekteve e pa shfrytëzuar. 

 

6. Pasi që askush nuk reagoi ndaj njoftimit, kërkesa u trajtua si e pakontestuar. 

 

7. Sipas raportit të verifikimit të AKP-së, të dt. 05.03.2008, dhe Listës Poseduese …, të dt. 

04.03.2008, ngastrat e kërkuara nr. … dhe …, me sipërfaqe të njëjtë si në kërkesë, janë 

gjetur se evidentohen në emër të pronarit S. L., me 1/1 pjesë ideale. Sipas raportit tjetër të 

verifikmit të dt. 14.02.2014 të AKP-së, në kadastër Pejë është gjetur Certifikata e të Drejtës 

Pronësore, (CDP), nr…, dt.14.02.2014, në të cilën të gjitha ngastrat,kad.nr……, …, …-, …, 

dhe …, evidentohen në emër të katër bashkëpronarëve me mbiemër G. dhe bashkëpronarit 

të pestë M. M.(M.). Sipas CDP, nr…., prona lëndore, evidentohet në emër të S. L.  Nga 

raporti i konsoliduar i verifikimit të datës 18 shkurt 2014, Sekretaria konstaton se nuk ka 

kurrfar evidence në kadastër që dëshmon ndonjë të drejtë të ligjshme pronësore të palës 

kërkuese Miodrag Striković, apo prindit të tij Č. S. mbi pronën e kërkuar. 

 

8. Me 18 qershor 2014, KKPK-ja me vendimin e saj KKPC/D/A/242/2014, vendosi se pala 

kërkuese, e kishte vërtetuar se i ati i ndjerë i tij Č. K. S., është pronar me 1/1 pjesë të pronës 

së kërkuar, ngastrës kadastrale nr. …, me sipërfaqe prej 1.12.46ha., dhe urdhëroi që pala 

kërkuese M. Č. S., ka të drejtën e posedimit të pronës së kërkuar, dhe se çdo person që e ka 

uzurpuar pronën e kërkuar duhet ta lirojë atë, ose përndryshe do të dëbohet. Në arsyetim në 

paragraf 16 të vendimit grupor, KKPK-ja gjen se, paraqitësi i kërkesës nuk ka qen bartës i të 

drejtës pronësore në datën e humbjes së posedimit, por pohon të ketë trashëguar pronën, se 

ka dëshmuar që është anëtar i bashkësisë familjare i bartësit të ndjerë të drejtës pronësore, 

megjithate nuk ka paraqitur vendim të vlefshëm të trashëgimis, apo ndonjë dëshmi të 

vlefshme të dokumenutar nga i cili do të dëshmohej të jetë trashëgimtar i pronës së kërkuar, 

dhe as sekrtearia nuk ka mundur të gjej dokument të tillë, ndërsa komisioni nuk ka 

juridiksion të zgjidh qështjet që kan të bëjnë me trashëgimin, por KKPK gjen se 

rrjedhimisht vendimi i cili konfirmon të drejtën pronësore në favor të bartësit të ndjerë të 

drejtës pronësore,  duhet të aprovohet në secilën nga kërkesat  si epet më sipër në pjesën E, 

dhe se vendimi i komisionit nuk cënon  vendimin e gjykatave kompetente për mënyrën se si 

trashëgimtarët  do të trashëgojnë të drejtën pronësore nga i ndjeri.  

 

9. Me datë 13.10. 2014, paraqitësi i kërkesës, e ka pranuar Vendimin e KKPK-së.  

 

10. Me datë 14 mars 2016, F. G. nga AKP e ka pranuar Vendimin e KKPK-së, ndërsa me datë 

29 mars 2016 S. G., (tani e tutje Pala Ankuese), ka paraqitur Ankesë që është brenda afatit 

ligjor 30 ditë pas njoftimit mbi vendimin, ashtu si parashihet në nenin, 12.1 të Rregulores së 
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UNMIK, nr. 2006/50, e mdryshuar me Ligjin nr.03/L-079, për zgjedhjen e kërkesave 

pronësore lidhur me pronën e pa luajtshme private, duke përfshirë pronën bujqësore dhe 

komerciale. Me datë 12.10.2016, pala ankuese ka paraqitur plotësim ankese, për mes të 

autorizuarit av. Sh. B. nga ...  

 

11. Ankesa e palës ankuese i është dorëzuar me datë 26 korrik 2016, palës kërkuese në AKP M. 

S., për të paraqitur përgjigje. Në shkresa të lëndës nuk ka prova se ai ka paraqitur përgjigje 

në ankesë. 

 

12. Pala ankuese ankesës i ka bashkangjitur këto dokumente; 

- Procesverbalin e shqyrtimit në çështjen gjyqësore, C. Nr. 452/14, të mbajtur me 

datë 25 nëntor 2015, në Gjykatën Themelore në Pejë, sipas padis së palës 

ankuese S. G., kundër L. S. për kthimin e Palujtshmërisë,  

- Aktvendimin, C.Nr. 294/2014, të datës 18 Shtator 2015, i nxjerrë në mungesë me 

të cilin konsiderohej se është terhequr padia për vërtetim pronësie e M. S., 

kundër të paditurve L. S., Sh. G., R. G., A. G. dhe M. M.. Arsyeja e konsiderimit 

se padia është tërhequr ishte mungesa e paarsyetuar e palës paditëse në seancën e 

shqyrtimit. 

- Certifikatën e Pronësisë, (CDP), nr. 01-7491-14, të datës 12 dhjetor 2014, që 

dëshmon se prona e kërkuar ngastra kad….-00471-0, në sipërfaqe prej 11246m2, 

evidentohet në emër të L. S. 

- Përshkrimin e Fl. posed. …, lëshuar nga Kadstri i zhvendosur në R. Serbisë- … 

të dt. 02.06.2004, nga cila dëshmohet se prona e kërkuar evidentohet në emër të 

pronares S. L. 

- Certifikatën nga libri amë i të vdekurve, (nr. rend …, vdekjet e vitit 1968), nr. III-

…, dt. 30.04.2014, lëshuar në Kragujevac për K. Pejë, nga e cila dëshmohet se L 

S., (e vejë), ka vdekur me 30 mars 1968 në ... 

 

Pretendimet e palës ankuese 

 

13. Pala ankuese në ankesën e tij dhe plotësim ankesë, pretendon se vendimi i KKPK-së është 

jo ligjor, sepse përmban shkelje thelbësore dhe zbatim të gabuar të drejtës procedurale 

kontestimore, vërtetim të mangët dhe të gabuar të gjendjes faktike dhe zbatim të gabuar të 

drejtës materiale. 

 

14. Në arsyetimin e ankesës ndër të tjera thekson se, vendimi i ankimuar është i pa qart, 

dispozitivi kontradiktor me arsyetimin e tij, i nxjerrë pa u dëshmuar prova të besueshme dhe 

valide ligjore dhe pa u dhënë mundësia palëve të deklarohen për pronën lëndore, se 

komisonit i ka munguar kompetenca ashtu si parashihet në nenin 3.1 të rreg. së UNMIK, 

për kthimin e një prone e cila nuk ka qen e palës kërkuese, të cilën nuk e ka pas në posedim 

dhe këtë nuk mund ta dëshmoj asnjëherë, ndërsa pala ankuese qe 30 vite e e ka në posedim 
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dhe shfrytëzim, prej viteve të 80-ta. Palës kërkuese i ka munguar legjitimiteti aktiv për të 

kërkuar pronën lëndore, e cila në kadastër evidentohet në emër të pronares  Leposava 

Savelić dhe nga asnjëra bazë e ligjit për marëdhënije juridike pronësore, pala kërkuese nuk 

është bërë pronar  ligjor i pronës së kërkuar, andaj  komisioni gabimisht ka aplikuar  të 

drejtën materiale.Vendimi i ankimuar i KKPK-së është i pa qëndrueshëm  ashtu siq  

theksohet në te se, kinse është dëshmuar  se babai i palës përgjegjëse është pronar i pronës, 

sepse asnjë provë nuk e ka pala kërkuese se është pronar i pronës së kërkuar dhe as vendim 

trashëgimie , andaj nga këto fakte dëshmohet se komisioni pa kurrfar dokumenti ia njeh të 

drejtën e pronësisë  palës kërkuese, në kundërshtim me ligjin dhe me sistetimin juridik. Po 

ashtu në ankesë dhe plotësim ankesë thekson se, nuk është njoftuar asnjëherë më heret në 

mënyrë ligjore për kërkesën e palës kërkuese në AKP ashtu si parashihet në nenin 10, të 

Rreg.2006/50, ndërsa për vëretimin e pronësisë për këtë prone, janë zhvilluar procedura 

gjyqësore në gjykatë të rregullt në Pejë, ku padia e palës përgjegjëse M. S., kundër të 

paditurve L. S. e të tjerëve, është konsideruar e  tërhequr, për shkak të mos prezentimit të tij 

apo të autorizuarit të tij në proces gjyqësor, etj. 

 

15. Përfundimisht pala ankuese kërkon nga Gjykata Supreme që kërkesën e palës kërkuese ta 

hedhë si të palejuar, ose Vendimin ta prishë dhe çështjen ta kthej në rivendosje, ose ta 

ndryshoj vendimin e ankimuar, ashtu që kërkesa e tij të refuzohet si e pa bazuar. 

 
Arsyetimi ligjor:  

 

Pranueshmëria e ankesës 

 

16. Gjykata Supreme e Kosovës shqyrtoi ankesën, në përputhje me nenin 12 dhe 13, të 

Rregullores së UNMIK 2006/50, e ndryshuar me ligjin nr.03/L-079, dhe nenin 194 të LPK-

së, dhe fillimisht pasi që pala ankuese nuk ka qenë palë në shkallën e parë,  duhet të 

vlerësojë nëse ankesa e palës ankuese është e pranueshme. 

 

17. Sipas nenit 10.2, të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, parashihet se çdo person, përveç 

paditësit i cili aktualisht ushtron ose pretendon se ka të drejtë në pronën e kërkuar, dhe çdo 

person tjetër i cili mund të ketë ndonjë interes ligjor në pronën ndaj së cilës është 

parashtruar kërkesë, do të jetë palë në kërkesë dhe në procedurat e ndërlidhura, me kusht që 

personi i tillë ta informojë AKP-në për qëllimin e tij që të marrë pjesë në procedurën para 

AKP-së/KKPK-së,  brenda 30 ditëve nga njoftimi për kërkesën nga AKP-ja. Mënyra e 

njoftimit të kërkesës në këtë procedurë është parashikuar me nenin 10.1 të Rregullores së 

UNMIK-ut 2006/50. Sekretaria Ekzekutive duhet të bën përpjekje të arsyeshme që ta 

njoftojë me kërkesën çdo person që mund të ketë interes ligjor në pronën dhe pala e 

paraqitur është palë e cila e kundërshton kërkesën e palës kërkuese, në këto raste tutje 

zhvillohet procedurë kontestimore sipas provave që i paraqesin palët. Sa here që një personi 

i pa mundësohet e drejta e pjesëmarrjes në një procedurë, i mohohet e drejta për një gjykim 

të drejtë dhe të ndershëm. 
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18. Pala ankuese deklaron se njoftimin e kërkesës, asnjëher nuk e ka marrë nga AKP, ndërsa 

këtë kontest e ka kuptuar me marrjen e urdhërin për debim nga prona e kërkuar, andaj nuk 

është njoftuar në kuptim të dispozatve ligjore ashtu si duhet bërë njoftimi, me kërkesën po 

ashtu është njoftuar edhe gjatë marrjes pjesë në procedurat gjyqësore në gjykatë të rregulltë 

sipas padis së pales kërkuesee në AKP, por i cili nuk ishte paraqitur fare në gjykatë të 

rregullt. 

 

19. Gjykata gjen se sipas raportit të njoftimit, notifikimi i parë në vitin 2008, ishte bër gabimisht 

duke u vendosur shenjat në pronë të gabuar. Me qëllim korigjimi njoftimi në vitin 2010 

është bërë për mes publikimit, megjithate me 31 Janar 2013, AKP-ja identifikoi pronën e 

kërkuar fizikisht, duke vendosur njoftimin në pronën e kërkuar që tregon se prona është 

objekt i një kërkese. Nga rrethanat e lartëcekura, Gjykata Supreme konsideron se vënja e 

njoftimit fizik në kohën kur aktiviteti i fermerëve në toka bujqësore është i kufizuar, jashtë 

sezonit të aktiviteteve bujqësor, mund të jetë jo i qasëshëm për palët dhe ekzistimit të 

mundësisë reale sipas lokacionit të pronës nga vendbanimi. Nga fotot e AKP-së, në dosje 

shihet se nuk ka asgjë të kultivuar në pronën e kërkuar. Në afishe shihet bora dhe dallohet 

qartazi sezona e dimrit kur është vënë shenja e njoftimit, andaj është e pranueshme që 

askush nuk është hasur duke e shfrytëzuar të njëjtën ashtu si theksohet në raport të AKP-së. 

Nga këto shkaqe vërtetohet se përpjekjet e AKP-së, për njoftimin e pronës të konsiderohen 

si të pamjaftueshme dhe vlerësohet se pala ankuese nuk është njoftuar si duhet për 

kërkesën, prandaj e drejta e tij për ankesën nuk duhet përjashtuar.  

 

20. Nga këto arsye Gjykata ia pranon statusin e palës në procedurë parashtruesit të ankesës, 

sepse nuk mund të konkludohet se ai është njoftuar si duhet për kërkesën për shkak të 

sezonës kur është bërë njoftimi, andaj ankesa është e pranueshme dhe e afatshme ashtu si 

parashihet në nenin 12.1., të Rreg.2006/50, e ndryshuar me ligjin nr. 3/L-079. 

 

Juridiksioni; 

 

21. Bazuar në dispozitat ligjore të nenit 194 të LPK-ës dhe nenin 182.2 (b) të Ligjit, Nr. 03 / L-

006, për Procedurën Kontestimore, (tekstin e mëtejmë: LPK), dhe duke u bazuar në 

theksimet në ankesë, theksimet e palës kërkuese, shkresat e lëndës dhe nga përmbajtja e 

vendimit të ankimuar, Gjykata e Supreme gjen se, edhe ex officio duhet të vlerësohet nëse 

Komisioni kishte juridiksion lëndor për të shqyrtuar dhe vendosur lidhur me kërkesën e 

palës kërkuese. 

 

22. Në pajtim me nenin 3.1 të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, KKPK-ja ka kompetencë 

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 ate komerciale, dhe (b) kërkesat lidhur me të drejtat mbi shfrytëzimin e 
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pronës së paluajtshme private, ku pretenduesi i pronës nuk është në gjendje të ushtrojë të 

drejtat e tilla pronësore.  

 

23. Në lidhje me çështjen, është e nevojshme të përcaktohet nëse pala kërkuese në AKP, ka 

paraqit prova valide se ai, apo babai i tij i ndjer Čedomiri ka qen pronar i pronës së kërkuar, 

në periudhën e viteve para vitit 1999, se e kan pas në shfrytëzim dhe se e ka humbur si 

pasojë e konfliktit të viteve 1998/99.  

 

24. Gjykata Supreme gjen se pala kërkuese në AKP, nuk ka paraqitur asnjë provë se ai, apo 

babai i tij i ndjerë e ka pasë pronësinë mbi pronën e kërkuar, ashtu si parashihet me ligj. I 

njëjti në kërkesën e tij deklaron se babai i tij e ka blerë këtë pronë prej pronares së ndjerë 

Savelić Leposava, me kontratë të shtiblerjes në vitin 1968, e cila kontratë thot se i ka mbetur 

në shtëpin e tij në f. Krushevac, ashtu si edhe kontratat tjera të viteve 1970-1978, për 

pronën tjetër të blerë rreth 5 hektar, në lokacionin e njejtë dhe tani nuk i posedon ato.  

 
25. Pala kërkuese nuk ofron as tani me ankesë, asnjë provë se ka provuar ti siguroj kontratat që 

i cek të shitblerjes, në organet ku janë vërtetuar të njëjtat dhe ku është dashtë ligjërisht të 

kenë qenë, ndërsa në anën tjetër thekson se, pronat e kërkuara në libra të kadastrit nuk janë 

të regjistruara në emër të babait të tij por në emër të shitësve. Kjo gjendje dëshmohet edhe 

në bazë të fletave poseduese të ofruara nga pala kërkuese, pala ankuese, dhe të siguruara ex 

officio nga AKP, të cekura si më lartë në këtë aktgjykim, nga vërtetohet se pronat e kërkuara 

në libra të kadastrit, evidentohen në emër të palëve të treta si bartës të drejtës pronësore, të 

cilët nuk dëshmohet se janë në lidhje familjare me palën kërkuese në AKP. 

 

26. Sipas nenit 20 i Ligjit mbi Mardhënjet pronësore juridike (Gaz.Zyrtare e RSFJ Nr 6/80, 

36/90 parashihet se, “E drejta e pronësisë fitohet sipas vetë ligjit, në bazë të veprimit juridik dhe me 

trashëgim. E drejta e pronësisë fitohet edhe në bazë të vendimit të organit shtetëror në kushtet dhe në 

mënyrën e caktuar me ligj”- që nënkupton formën me shkrim vërtetimin e autoritetit dhe 

regjistrimin e pronës në regjistra publik. Edhe Ligji aktual nr. 03/l-154 Për pronësinë dhe të 

drejtat tjera sendore në nenin 36 parasheh se “1. Për bartjen e pronësisë në paluajtshmëri është e 

nevojshme një punë juridike e vlefshme ndërmjet tjetërsuesit dhe fituesit si bazë juridike dhe regjistrimi i 

ndryshimit i pronësisë në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmeri . (anglisht. 

 

27. Pala kërkuese nuk posedon dëshmi me shkrim për të dëshmuar fitimin e pronësisë nga ai, 

apo prindi i tij i ndjerë me një punë juridike të vlefshme, ashtu si parashihet me dispozitën e 

nenit 20 apo 36 të ligjit të lartë cekur. Të vetmen provë që e paraqet lidhur me pretendimet 

e tij është një deklaratë e dëshmitarit e siguruar nga ai, i cili i dëshmon pretendimet e palës 

kërkuese, ndërsa nuk ka prova pronësore dhe dëshmi për posedimin e pronës në kohën e 

konfliktit të viteve 1998/99. Deklarata e dëshmitarit nuk është dëshmi e mjaftueshme dhe 

nuk ka efekt dokumentues për tu konfirmuar blerja e pronës, sepse së pari ai nuk ishte 

pronar i pronës së kërkuar, e po ashtu në bazë të një deklarate të dëshmitarit nuk mund të 

konstituohet pronësia apo një e drejtë juridikisht pronësore.  
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28. Të dhënat kadastrale tregojnë se para, gjatë kohës së konfliktit, edhe tani, prona e kërkuar 

evidencohet e regjistruar në emër të ndjerës L. S., si pronare ligjore. Andaj Gjykata 

konsideron se pohimi i palës kërkuese se babai i tij i ndjerë e ka blerë nga L. S. në vitin 1968, 

dhe se kontrata gjendet në gjykatën e Pejës, është   i pa qëndrueshëm, sepse asnjë e dhënë 

në gjykatë në vitin që e deklaron pala nuk është gjetur në evidence nga AKP, dhe as në libra 

kadastral në organin komunal kompetent nuk dëshmohet se para konfliktit, apo më pas 

është ekzekutuar ndonjëherë një kontratë e tillë, duke u regjistruar prona në emër të  babait 

të tij të ndjerë, apo në emër të palës kërkuese. 

 

29. Nga informatat e dhëna nga AKP-ja, padyshim mund të konkludohet që mund edhe të ketë 

ekzistuar një punë juridike- transakcion shitblerje ashtu si deklaron pala kërkuese, të cilën 

nuk arrin ta dëshmoj, por nëse është ekzistues si dokument mund të jet i vlefshëm. 

Megjithate në këtë lëndë sipas ligjit, marrja e posedimit dhe fitimi i pronësisë, nuk i ka 

pëmbushur dy momentet kyçe: baza (titulli) juridik, (iustus titulus), dhe momenti tjetër është 

mënyra e fitimit (modus acuirendi), pra puna e ligjshme juridike nënkupron kontratë në 

formë të shkruar dhe të verifikuar në gjykatë dhe regjistrim i asaj pune në regjistrat publik të 

palujtshmërive, (kadastër). Mos ekzistimi i kësaj të forme ligjore në kohën e konfliktit e bënë 

çështjen pronësore të natyrës jo kontaktuale dhe të pa regjistruar në kadastër, e po ashtu nuk 

provohet as posedimi dhe shfrytëzimi i saj në periudhën para konfliktit gjë që qartazi bie 

jashtë juridiksionit të KKPK. 

 

30. Nga gjendja e fakteve si më lartë, gjykata supreme konstaton se vendimi i KKPK-së, sipas 

mënyrës së vendosjes është jo i qëndrueshëm ligjërisht, kur vendos t,ia njohë të drejtën e 

pronësisë prindit të ndjerë të palës kërkuese Č. S. me 1/1, pjesë ideale. Kjo mënyrë e 

vendosjes nuk bazohet në asnjë dokument-provë valide materiale pronësie, apo vendim të 

trashëgimisë, që e paraqet pronar ligjor të ndjerin babain e palës kërkuese. Arsyet që jepen 

në arsyetimin e vendimit të ankumuar në drejtim të trashëgimisë, janë jo të qëndrushme. Në 

shkresat e kësaj lënde nuk ka asnjë provë se ekziston një lidhje familjare në mes pronares 

ligjore të pronës lëndore si BDP, të ndjerës L.a S., e cila ka vdekur në vitin 1968, dhe 

ushtruesit të kërkesës në AKP, apo prindit të tij të ndjer Č. K. S., për tiu njohur e drejta në 

bazë të trashëgimisë, ashtu si theksohet në vendimin e KKPK-së. Këtë fakt, se mund të jenë 

trashëgimar eventual apo se e kanë trashëguar pronën lëndore  nga BDP L. S., nuk e 

thekson as pala kërkuese në asnjë fazë të shqyrtimit të kësaj lënde në AKP, andaj edhe nuk 

ofron kurrfar dëshmie, (përkundrazi në kërkesë dhe të gjitha fazat e shqyrtimit në AKP, pala 

kërkuese pretendon se babai i tij i ndjerë Č.,  me kontratë shitblerje e ka blerë pronën nga e 

ndjera   L. S. në vitin 1968),por që ky fakt nuk provohet, e gjithashtu nuk provohet se i 

ndjeri babai i tij është pronar i pronës sipas Fletës Poseduese nr. … ZK Krusevac, K. Pejë, 

ashtu si e thekson në kërkesë.  
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31. Si rrjedhojë e gjithë kësaj gjykata supreme konstaton se  kërkesa e palës kërkuese  nuk është 

në juridiksionin e KKPK-së, sepse nuk dëshmohet pronësia  dhe as posedimi i ligjshëm i saj 

në peridhën, para, gjat, apo pas kofliktit të armatosur, të viteve 1998/99, andaj si pasojë nuk 

provohet se humbja e posedimit është pasojë e konfliktit apo rrethanave që rezultojnë apo 

ndërlidhen me te, kështu që vendimi i komisionit  nuk mund të qëndroj sipas mënyrës së 

vendosjes me te  prandaj duhet të anulohet, sepse rezulton se është marrë  jashtë 

kompetencës, në kundërshtim me dispozitat ligjore, ashtu si parashihet në nenin 3.1, të 

Rreg. së UNMIK 2006/50, e ndryshuar   dhe plotësuar me Ligjin nr. 03/L-079. Andaj në 

kuptim të nenti 13.3, të të Rreg. së lartë cekur, kërkesa e palës kërkuese hedhet poshtë. 

  

32. Ky aktgjykim nuk paragjykon të drejtë pronësore të palëve në procedurë, apo palës së 

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

kompetente të rregulltë,  për vërtetimin e të drejtës së pronësisë, nëse  palët e vlerësojnë me 

interes ligjor.  

33. Nga theksimet si më lartë, Gjykata Supreme vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.    

 

Këshillë juridike: 

 

Sipas nenit 13.6, të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, ky aktgjykim është i plotfuqishëm 

dhe i detyrueshëm, nuk mund të kundërshtohet përmes mjeteve të rregullta apo të 

jashtëzakonshme juridike. 
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