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                                                               GSK-KPA-A-051-2016 

 

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 bujqësoredhe atë komerciale, 

Kolegji i përbërë nga Beshir Islami, kryetar i kolegjit, Shukri Sylejmani dhe Nebojša  

Boričić, gjyqtarë me bashkepunëtore Sherif Krasniqi, në çështjen juridike të Palës 

ankuese : 

  

S. I.: Komuna e Ferizajt 

 

Kundër: R. K., Kragujevac 

Republika e Serbisë 

 

Duke vendosur lidhur me ankesën e paraqitur kundër vendimit të Komisionit për 

Kërkesa Pronësore të Kosovës nr. KPCC/D/A/260/2014 (lënda e  regjistruar në AKP me 

numër KPA07143), të datës 21 Tetor 2014, pas shqyrtimit të mbajtur më 23 tetor 2019 

mori këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

Ankesa e S. I. e paraqitur kundër vendimit të Komisionit për Kërkesa 
Pronësore të Kosovës KPCC/D/A/260/2014, të datës 21 Tetor 2014, për 
sa i përket kërkesës së regjistruar në Agjencinë Kosovare të Pronës me 
numrin KPA07143, hedhet si e pasafatshme. 

 

Përmbledhje e çështjeve procedurale dhe faktike  

 

1. Më 14 Dhjetor 2006, R. K. (në tekstin e mëtejmë: “pala përgjegjese”) ka 

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

“AKP”) ka kërkuar kthimin e posedimit të  ngastrës kadastrale nr. në ..., të 

Ferizajt në vendin e quajtur Kurkulica ku në tokën e tij pa lejen dhe pa 

kompensim ishte ndërtuar Kampi Ushtarak i KFOR-it (Kontigjenti i SHBA-ve). 

Pala përgjegjëse deklaroi se ështe bashkepronar i pjesës ideale 5/70  me 

siperfaqe prej 54.22.83 h dhe se prona ishte humbur si pasojë e konflitit që ka 

ndodhur në vitin 1998/99 dhe si datë të humbjes kishte cekur 12 qershor 1999. 

Ai kërkoi edhe kompensimin e demit dhe fitimit të humbur për periudhen e 

shfrytëzimit të pronës pa pëlqimin e tij dhe kthimin e posedimit. 

 

2. Së bashku me kërkesën ai kishte dorëzuar në AKP inter alia dokumentet 

vijuese: 
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 Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Ferizaj P.Br..., të datës 29 mars 

1996 me të cilin nulohej kontrata e shotblerjës e lidhur mes babait të 

palës ankuese G. K. dhe Ndermarrjes shoqeropre  “Poljoprivredno Dobro” 

Ferizaj dhe babait të palës anuese i kthehej toka –prona e kërkuar.  

 Aktvendim i Zyrës kadastrale në Ferizaj  me numër protokoli ... datë 13 

qershor 2005 me te cilin pala ankuese azhuron të dhënat kadastrale mbi 

bazën e Aktgjykimit P.Br.30/94 të datës 29 mars 1996. 

 Letërnjoftim  në emër të palës ankuese. 

 Certifikatë mbi të drejtat e pronësisë  datë 23 qershor 2005 që deshmon 

se ngastra ..., evidentohet si bashkepronar i 5/70 dhe është në emër të 

palës ankuese dhe ka siperfaqe prej 54.22.83 h 

3. Sekretaria Ekzekutive e AKP-së kishte bërë njoftimin e kërkesës më 12 gusht 

2008 dhe kishte publikuar Kërkesën në Buketinin e kërkesave në Gazetën e 

KPA-së me 21 Korrik 2010. Njoftimi për kërkesën ishte  publikuar në bdërtesën 

e Komunës së Ferizajt, Gjykatës Komunale në Ferizaj, Zyrën Rajonale të AKP-s 

në Prishtinë, UNHCR, Danish Refugee Council, dhe tek lideri i fshatit. Sekretaria 

kishte konstatuar se ajo ishte e zënë nga kampi ushtarak i KFOR-it –kontigjenti i 

SHBA-ve dhe se zyrtaret nuk ishin lejuar te venë shenjën në pjesën e brenda 

kampusit ushtarak.  

 

4. Në zyrat e AKP-së janë paraqitur Q. R., S. R., M. R. R. R.  dhe S. M. në emër të 

S. I. (tani e tutje pala amluese). Ky i fundit kishte deklaruar se i ka blerë 5/7 të 

pjesës ideale të ngastrës kadastrale ... ne siperfaqe prej 3.87.34 h me datën 21 

qershor 2007. Ka bashkangjitur kontratën  me numër ...,  datë 6 Korrik 2007 e 

lidhur mes S. I. dhe S. T. 

5. Sipas raportit  të Verifikimit të datës 6 Gusht 2013, prona e kërkuar ishte gjetur e 

regjistruar në Kadastër në emër të palës përgjegjese dhe por se ishte në 

shfrytëzim me leje të palës ankuese nga KFOR-i (Kontigjenti i SHBA-ve).  

 

6. Më 21 tetor 2014, KKPK-ja me vendimin e saj KPCC/D/A/260/2014 (në tekstin e 

mëtejmë: “Vendimi i KKPK-së”, “Vendimi”) e kishte hedhur poshtë kërkesën për 

shkak të faktit se ajo binte 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. Gjithashtu, KKPK-ja konsideroi se 

nuk kishte juridiksion për sa i përket kërkesave për kompensim për shfrytëzimin 

e pronës pa pëlqim.  

 

7. Pala përgjegjese e kishte pranuar vendimin e KKPK-së me 21 Shkurt 2015 dhe 

kishte parqitur me 20 Mars 2015. 
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8. Një kopje e ankesës i është dorezuar S. I. (tani palës ankuese) me 7 Dhejtor 

2015 dhe ai nuk kishte paraqitur përgjigje ne afatin ligjor 

 

9. AKP-ja e kishte përcjellë ankesën konform procedurave standarde ne Gjykatën 

Sypreme e cila  e Aktgjykimin e vet GSK-KPA-A-266-2015 të datës 24 Janar 

2019 kishte refuzuar ankesen e palës përgjegjese Radivoje Kruljevic si të 

pabazuuar dhe kishte vertetuar Vendimin e KKPK-së, 

 

10. Edhe pse Vendimi i KPCC/D/A/260/2014 i datës 21 Tetor 2014 ishte dorëzuar 

palës ankuese më 11 Shkurt 2015, ai kishte paraqitur ankesë më 21 Mars 2016.  

 

Pretendimet e palës ankuese  

 

11. Pala ankuese e ka pranuar se kishte deklaruar se i ka blerë 5/7 të pjesës ideale 

të ngastrës kadastrale ..., ne siperfaqe prej 3.87.34 h me datën 21 qershor 2007. 

Ka bashkangjitur kontratën  me numër ...  datë 6 korrik 2007 e lidhur mes S. I. 

dhe S. T. Të gjitha keto pretendime kane qene te shqyrtuara ne fazën e parë. 

 

Arsyetimi ligjor  

 

12. Ankesa është e paafatshme. Neni 12.1i ligjit nr. 03/L-079 “Mbi zgjidhjen e 

kërkesave lidhur me pronën e paluajtshme private, duke përfshirë pronën 

bujqësore dhe atë komerciale” (në tekstin e mëtejmë “Ligji nr. 03/L-079”) 

përcakton si në vijim: “Brenda tridhjetë (30) ditëve nga njoftimi i palëve nga 

Agjencia Kosovare e Pronës për vendimin e Komisionit mbi ankesën, pala mund 

të paraqes ankesë ndaj vendimit të tillë në Gjykatën Supreme  përmes 

Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë Kosovare të Pronës” 

 

13.  Pala ankuese e ka pranuar personalisht vendimin e KKPK-së  më 11 Shkurt 

2015, ai kishte paraqitur ankesë më 21 mars 2016. Kjo do të thotë se ankesa 

është paraqitur jashtë afatit të përcaktuar me ligj.  

 

14. Gjykata ka gjetur se dorëzimi është bërë personalisht në përputhje me nenin 

110.1 të Ligjit nr. 03/L-006 për procedurën kontestimore (Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës nr. 38/2008). Pala ankuese nuk ka paraqitur asnjë arsye 

për vonesën në paraqitjen e ankesës, dhe as gjykata nuk ka gjetur asnjë arsye 

për vonesën në shkresat e lëndës. 
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15. Gjykata vuri re se pala ankuese tani S. I., kishte ezauruar mundesine e marrjes 

pjesë në procedurën sipas ankeses së R. K., tani pala përgjegjëse, sepse sipas 

dëshmive në shkresat e lëndës një kopje e ankesës i është dorëzuar S. I. (tani 

palës ankuese) me 7 Dhejtor 2015 dhe ai nuk kishte paraqitur përgjigje në afatin 

ligjor. 

 

16.  Prandaj, ankesa hedhet poshtë si e pasafatshme në bazë të arsyeve 

procedurale të ligjit të lartpërmendur. Rrjedhimisht, Gjykata Supreme nuk ka 

mundur t’i shqyrtoj meritat e ankesës edhe për faktin se çështja ka përfunduar 

me Aktgjykimin GSK-KPA-A-266/2015 të datës 24 janar 2019. 

 
17. Sipas  nenit 166 të LPK-ës i cili mbi parimin mutatis mutandis zbatohet ashtu siç 

e parasheh  neni 13.5 i Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2006/50 e ndryshuar me 

Ligjin nr. 03/L-079,  nuk lejohet gjykimi i ri në mes palëve të njëjta për çështjen 

juridike, për të cilën ekziston vendimi i formës së prerë, siç është rasti konkret. 

 

18. Në bazë të asaj që u tha më lart dhe në përputhje me nenin 13.3.(b) të Ligjit nr. 

03/L-079 dhe   nenin 195, paragrafin 1(a) të Ligjit për procedurën kontestimore, 

është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Këshillë ligjore  

 

19. Sipas nenit 13.6 të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, të ndryshuar me Ligjin 

03/L-079, ky aktgjykim është i formës së prerë dhe nuk mund të kundërshtohet 

përmes mjeteve të zakonshme apo të jashtëzakonshme. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NE PRISHTINE 

GSK-KPA-A-051-2016 me datën 23 Tetor 2019 

 

 

 

Bashkp.Profesional                  KRYETARI I KOLEGJIT              

Sherif Krasniqi             Beshir Islami 

 


