
Faqe 1 nga 7 

 

                                                                                                              GSK-KPA-A-052/16   

 

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; 

 

N. M.,  me vendbanim në, Beograd, R.Serbisë 

 

Kundër; 

 

Xh. U. nga ... 

Palë përgjegjëse në kërkesë 

 

 

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

Pronësore të Kosovës KPPC/D/C/241/2014, të datës 30 Prill 2014,(lënda e regjistruar në 

AKP me numër KPA13274), pas shqyrtimit të mbajtur me datë, 06 nëntor 2019, merr;    

                                                                                                                         

 

AKTGJYKIM 

 

1. Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga N. M., kundër Vendimit të 

Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës KPCC/D/C/241/2014, të 

datës 30 Prill 2014, sa i përket kërkesës së regjistruar në AKP me numër, 

KPA13274. 

 

2. Vërtetohet Vendimi i Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës 

KPCC/D/C/241/2014, i datës 30 Prill 2014, sa i përket kërkesës së 

regjistruar në AKP, me numër  KPA13274. 

 

 

Përmbledhje e çështjeve procedurale dhe faktike; 

 

 

1. Me datë 18 gusht 2006, N. M., (tutje: pala ankuese), ka paraqitur kërkesë në 

Agjencinë Kosovare të Pronave (tutje: AKP), me të cilën kërkon si bartëse e të 

drejtës pronësore, ri posedimin e lokalit afarist në sipërfaqe të përgjithshme prej 
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85.50m2,(përdhesë dhe nën kulm), i cili ndodhet në pjesën e ngastrës kadastrale 

nr. ..., në ...  

 

2. Në kërkesë thekson se pronën e kërkuar e ka shfrytëzuar si ordinancë 

specialistike mjekësore, të njëjtën e ka humbur me datë 12.06.1999, si pasojë e 

konfliktit të vitit 1998/99, të  cilin e ka uzurpuar I. Z.,  dhe e shfrytëzon si 

Supermarket “M.”.    

 

3. Në mbështetje të kërkesës së saj, në AKP ka dorëzuar dokumentet si në vijim; 

 

 Vendimin administrativ të lëshuar nga Kuvendi i Komunës në Ferizaj-organi 

për urbanizëm punë komunale banesore dhe pronësore juridike, nr. ..., të dt. 

14.07.1997, me të cilin i lejohet e drejta për shfrytëzimin e një pjese të 

ngastrës kad. ..., fl. posed..., për ndërtimin e një objekti me karakter të 

përkohshëm, në sipërfaqe prej 63,25m2, me afat shfrytëzimi në kohë të 

caktuar 5 vite, me ripërtëritjen e kontratës së shfrytëzimit me komunën për 

çdo vit, dhe në raste rregullimi të hapësirës, obligohet që objektin ta largoj me 

shpenzime të veta në afat prej 3 ditë. 

 Kontratën mbi Qiranë nr..., dt.30.03.1999, të lidhur në mes të saj dhe 

Ndërmarrjes Hekurudhore Transportuese, ”B.”,  me të cilën i epet me qira 

toka e hekurudhës në sipërfaqe prej 76,50m2, e cila është në ngastrën kad. .., 

për ngritjen e lokalit afarist në sipërfaqe,(Gabarit), prej 7,7 x 8,4 m2, për 

ordinancë mjekësore.   

 Kopjen e planit nr. ..., që e paraqet  Ndërmarrjen Publike të Hekurudhave  

“B.” si pronare e ngastrës kad... 

 Pëlqimin  e ndërmarrjes publike te hekurudhave “B.”,nr..., ... dt.07.09.1995, 

për dhënien me qira të tokës së hekurudhës ne regjionin e stacionit Ferizaj, 

M. N., për ngritjen e objektit të përkohshëm përdhese me elemente 

montuese. 

 

4. Me datë  16 Shkurt 2007 ishte bërë njoftimi i kërkesës së palës ankuese, me datë 

28 dhjetor 2010 nga  AKP-ja, ishte bërë notifikimi  dhe identifikimi i  pronës-

objektit të kërkuar, i cili u gjet se është lokal afarist që shfrytëzohej nga uzurpuesi 

Xh. U.,(tutje pala përgjegjëse PP). I njëjti kishte pretenduar të drejtë ligjore në 

pronën e kërkuar dhe me datë 16.07.2007, e nënshkroi formularin e pjesëmarrjes 

në procedurë. PP deklaron se, ka marrëveshje me Ndërmarrjen e Hekurudhave, 

nën administrim të UNMIK, për shfrytëzimin me qira të pronës së kërkuar, prej 

vitit 2002 ndërsa Kontratën e ka përtërirë me Hekurudhat e Kosovës në vitin 

2007. 

 

5. Në mbështetje të pretendimeve të tij PP në AKP kishte paraqitur këto dëshmi; 
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 Marrëveshjen mbi qiranë nr.../..., të dt. 01.11.2002, të lidhur në mes tij 

dhe Ndërmarrjes së Hekurudhave, në menaxhim të UNMIK, me të cilën 

i jepet e drejta për shfrytëzimin me qira prej 01.11.2002, deri me dt. 

31.12.2002. 

 Marrëveshjen ..., dt. 25. 06. 2003, të lidhur në mes të  Ndërmarrjes së 

Hekurudhave në administrim  të UNMIK, dhe palës përgjegjëse, për 

shfrytëzimin e pronës së kërkuar nga 01. 01.2002, deri me 31. 12. 2003. 

 Marrëveshje Qiraje, nr. ..., dt.09.02.2007, të lidhur në mes të  

Ndërmarrjes së Hekurudhave në menaxhim të UNMIK dhe PP,  për 

shfrytëzimin e pronës lëndore për një vit. 

 Konfirmimin  nr. ..., dt.20.07.2007, me të cilin  Hekurudha e Kosovës 

konfirmon se,  PP ka një kontratë qiraje  me ndërmarrjen që nga  data 

01.11.2002. 

 

6. Pala Përgjegjëse gjatë zhvillimit të procedurës e kishte informuar AKP-në se, 

prona e kërkuar ishte shkatërruar nga Komuna e Ferizajt për ndërtimin e rrugës 

në qendër të qytetit. Ky informacion ishte konfirmuar nga Zyra Rajonale në 

Gjilan  me datë 01.03.2011, andaj sekretaria nuk e kishte parë të nevojshme që të 

verifikoheshin dokumentet e paraqitura nga PP. 

 

7. Sekretaria Ekzekutive e AKP-së, e verifikoi pozitivisht kontratën për 

shfrytëzimin me qira të palës ankuese, nr..., të dt. 30.03.1994,( verifikuar në 

arkivin e zhvendosur të gjykatës  së Ferizajt), dhe kopjen e planit nr. ..., ndërsa 

vendimi administrativ nr. nr. ..., të dt. 14.07.1997,dhe Pëlqimi i dt.07.09.1995, 

ishin verifikuar negativisht.  

 

8. Sekretaria e AKP-së, ex officio kishte gjetur se sipas Fletës Poseduese ..., të dt. 

12.12.2006, Hekurudhat e Kosovës  janë bartëse të drejtës pronësore të pronës së 

kërkuar, ngastrës kad. ..., në regjistra kadastral e regjistruar si ndërmarrje 

Aksionare hekurudhat e Kosovës  me seli në Fushë Kosovë, dhe e shënuar si 

pasuri shoqërore.(Pëlqimi nga Ndërmarrja publike e Hekurudhave “B.”, për 

lejimin e ngritjes së lokalit afarist  dhënë N. M., i referohet kësaj ngastre 

kadastrale nr. ...).  

   

9. Me datë 30 Prill 2014, KKPK-ja, me Vendimin KPCC/D/C/241/2014, e hedhë 

poshtë kërkesën e palës ankuese, KPA13274, për shkak të mungesës së 

juridiksionit. Sipas arsyeve të dhëna në Vendimin grupor si në paragrafët 19-21 

dhe 38, që aplikohet për rastin konkret, ndër të tjera theksohet se; në bazë të 

provave para tij komisioni gjen se bartësi i pretenduar i të drejtës pronësore  ka 

përfituar vetëm të drejtën e  përkohshme të shfrytëzimit  në pronën e kërkuar , 

dhe për rrjedhojë ka qen i  autorizuar të ndërtoj vetëm një strukturë të luajtshme  
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në pronën e kërkuar, andaj kjo çështje  dhe kërkesë ndërlidhet me pronë të 

luajtshme e jo të pa luajtshme, gjer sa juridiksioni i  KKPK-së ndërlidhet me 

nenin 3.1, të Rregullores  së UNMIK 2006/50 i miratuar me Ligji nr. 03/L-079, 

dhe është i kufizuar për kërkesa  për ri posedimin e pronës së pa luajtshme 

private përfshirë pronën komerciale, e jo për pronë të luajtshme. Po ashtu 

komisioni vendos që sipas Rreg. 2006/50, nuk ka kompetencë të vendos lidhur 

me dëmtimin fizik të objektit dhe kërkesa e tillë hedhet poshtë ndërsa pala 

udhëzohet për çdo lloj kompensimi për dëmtimin fizik apo humbjen e rritjes së 

vlerës ti drejtohet gjykatave vendore.   

 

10. Me datë 10 Qershor 2015, vendimi i është  dorëzuar palës ankuese N.M.. Me 09 

Korrik 2015, pala ankuese kishte paraqitur ankesë. Pala përgjegjëse në ankesë e 

kishte pranuar nji kopje të ankesës së palës ankuese me 07 Dhjetor 2015, 

përgjigje në ankesë nuk kishte paraqitur. 
 

Pretendimet e palës ankuese;  

 

11. Pala ankuese pretendon se vendimi i KKPK-së, është i përfshirë me vërtetimin jo 

të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike dhe me aplikimin e gabuar të drejtës 

materiale dhe procedurale. Sipas palës ankuese  nuk janë  të sakta theksimet në 

arsyetim të Vendimit të KKPK-së, se kjo e ka pas të drejtën  e shfrytëzimit vetëm 

në objekt të përkohshëm, sepse kjo pronën lëndore e ka fituar për shfrytëzim me 

qira në kohë të pa caktuar nga JZT Beograd, për ngritjen e lokalit afarist, se pa 

marrë parasysh që e kishte me qira pronën, në te ka ndërtuar objektin me material 

të fortë, prandaj ka qen objekt i pa luajtshëm e jo i luajtshëm, se objekti ka qen i 

murosur si objekt i përhershëm, andaj komuna është dashur ta shpronësoj së pari 

pronën e pastaj të ndërtoj për interes të përgjithshëm, se është e pa lejueshme të 

merret prona private  apo të rrënohet pa procedurë paraprake ligjore, etj.  

 

12. Në fund  propozon që  Gjykata Supreme duke e aprovuar ankesën e palës 

ankuese të nxjerrë Vendim dhe të vërtetohet se i takon e drejta pronësore në 

lokalin afarist-pronën lëndore.  

Arsyetimi ligjor 

 

Pranueshmëria e ankesës  

 

13. Pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe pretendimeve ankimore sipas nenit 194 

të Ligjit Nr. 03/L-006 mbi Procedurën Kontestimore, LPK (Gaz. Zyrtare e 

Republikës së Kosovës Nr.38/2008), gjykata lidhur me shqyrtimin e aktgjykimit 

sipas detyrës zyrtare dhe  për  shkaqet e cekura dhe jo të  cekura në ankesë gjeti 
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se ankesa është e pranueshme dhe e afatshme sipas nenit 186 par. 1 lidhur me 

nenin 196 të LPK-së.  

 

Meritat e ankesës  

14. Megjithatë, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës dhe pretendimeve 

të palës ankuese, Gjykata Supreme gjen  se ankesa është e pabazuar. 

 

15. Andaj rezulton se Vendimi i KKPK-së është i drejtë dhe ligjor, ky organ ka bërë 

vlerësimin e saktë të dëshmive kur ka vendosur që kërkesa nuk është brenda 

juridiksionit të saj,  sepse  prona  e kërkuar- lokali afarist në bazë të gjitha 

provave të ofruara nga pala ankuese të bashkëngjitura si në kërkesën e saj në 

AKP, dhe sipas theksimeve në ankesë, dëshmohet se prona shoqërore i ishte 

dhënë në shfrytëzim të përkohshëm për ndërtimin e një objekti me karakter të 

përkohshëm, të tipit montues-strukturë të luajtshme.  

 

16. Sipas nenit 3.1 të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50 e ndryshuar me Ligjin nr. 

03/L-079, paraqitësi i kërkesës ka ta drejtë nga Komisioni në urdhër për kthim në 

posedim të pronës nëse paraqitësi i kërkesës dëshmon të drejtën pronësore, ose 

të drejtën e shfrytëzimit të pronës private, duke përfshirë pronën bujqësore dhe 

komerciale dhe se ai ose ajo tani nuk është në gjendje t’i ushtrojnë ato të drejta 

pronësore për shkak të rrethanave që lidhen drejtpërdrejtë apo që rezultojnë nga 

konflikti i armatosur që ka ndodhur në Kosovë, ndërmjet 27 shkurtit 1998 dhe 20 

Qershor 1999.  

 

17. Nga kjo dispozitë ligjore rezulton se, juridiksioni i Komisionit për kërkesa 

pronësore i AKP-ës dhe rrjedhimisht i Gjykatës Supreme është i kufizuar 

ekskluzivisht për zgjidhjen , gjykimin dhe vendosjen e kërkesave  të së drejtës së 

pronësisë për pronën e paluajtshme private, duke përfshirë  pronën e paluajtshme 

bujqësore dhe komerciale. 

 

18. Nuk është kontestuese se  nga provat e ofruara nga pala ankuese, si Vendimi i 

KK Ferizaj, mandej Kontrata e qirasë për shfrytëzimin të përkohshëm të tokës 

ndërtimore  në pronësi shoqërore dhe Pëlqimi i lëshuar nga Ndërmarrja publike e 

Hekurudhave Beograd, palës ankuese i ishte dhënë leja, për ndërtimin e një 

objekti me karakter të përkohshëm, në sipërfaqe prej 63,25m2, me afat 

shfrytëzimi në kohë të caktuar 5 vite dhe ripërtëritjen e kontratës së shfrytëzimit 

me komunën për çdo vit, dhe në raste rregullimi të hapësirës obligohet që 

objektin ta largoj me shpenzime të veta në afat prej 3 ditë, (sipas vendimit të KK 

Ferizaj, ..., dt.14.07.1997), apo në afat 30 ditë sipas Kontratës për dhënien e tokës 

me qira për lokale afariste nr..., dt.15.03.1999 . 
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19. Nga gjendja e konstatimeve faktike në bazë të dëshmive të cekura si më lartë të 

paraqitura nga pala ankuese, si dhe theksimet e saj gjatë komunikimit me 

sekretarin e AKP-së, Gjykata Supreme gjen se pa dyshim  vërtetohet  që vendimi 

ankimor i Komisionit për Kërkesa Pronësore  është i drejtë dhe i ligjshëm, sepse 

vërtetohet se lokali afarist sipas lejes ndërtimore, ishte i paraparë të ndërtohet, 

objekt ndërtimor me strukturë të luajtshme, i tipit montues dhe me karakter të 

përkohshëm, e jo me material të fort siç  thekson në ankesë se ka qen i ndërtuar 

lokali i kërkuar nga ajo. Nga kjo vërtetohet se  pala ankuese në mënyrë arbitrare  

ka vepruar në kundërshtim me lejen e dhënë. Injorimi i Vendimit të komunës, 

mandej i kushteve urbanistike, kontratës mbi qiranë për lejimin e vendosjes së 

lokalit afarist  dhe normave juridike në të cilat mbështeten këto akte, me 

ndërtimin e objektit me material të fort, nuk mund të ketë mbrojtje juridike- 

ligjore administrative apo gjyqësore. 

 

20. Nga faktet  dhe dokumentet e cekura si më lartë Gjykata Supreme konsideron se, 

prona e kërkuar  sipas dispozitës së nenit 9 par. 1 të Ligjit për Pronësi dhe Drejtat 

tjera Sendore, trajtohet send i luajtshëm. Sipas kësaj dispozite ligjore rezulton se, 

ndërtesat e përkohshme të ndërtuara në tokën ndërtimore të dhënë përkohësisht 

në shfrytëzim siç është rasti konkret, nuk konsiderohen sende të paluajtshme. Për 

më tepër sipas nenit 14 par.1 dhe nenit 26 par.2 të Ligjit për Tokën  Ndërtimore 

Gazeta Zyrtare e KSAK nr. 14/80, parashihet se, kur organi kompetent e jep në 

shfrytëzim të përkohshëm  për nevojat e përkohshme, kërkuesve për vendosjen 

objekteve të përkohshme të tipit montazh, atëherë  ai organ  ka të drejtë që sipas 

nevojave të planit urbanistik  ta dislokoj atë objekt me shpenzime personale të 

shfrytëzuesit. Objekti  me karakter të përkohshëm nuk mund të trajtohet si 

objekt pronësor dhe nuk mund të regjistrohet në regjistrat e pronësisë në 

kadastër.  

 

21. Pretendimet ankimore të ankueses  të cekura si në paragrafin 11, të këtij 

aktgjykimi,  si dhe theksimet e tjera si në ankesë e cila pretendon se është  

pronare  ekskluzive e paluajtshmërisë lëndore dhe nuk bëhet fjalë për shfrytëzim 

të  përkohshëm por se ajo e ka të drejtën e pronësisë dhe shfrytëzimit të 

përhershëm të pronës së kërkuar, andaj  nga këto fakte vendimin ankimor e 

konteston si jo ligjor, i nxjerrë me vërtetim të jo të plotë të gjendjes faktike  dhe 

me aplikim jo të drejtë të drejtës materiale  etj, kolegji i gjykatës Supreme këto 

pretendime dhe të tjerat i shqyrtoi me kujdes në baza ligjore dhe i vlerëson të 

pabazuara, jo të qëndrueshme apo me ndikim për vendosjen e çështjes ndryshe. 

Kjo pikërisht për arsyet e cekura si më lartë nga vërtetohet se Vendimi i ankimuar  

është i formuluar qartë dhe  përmban shpjegime të plota, të kuptueshme të bazës 

ligjore dhe faktike të çështjes, për aq sa është e nevojshme  për një vendim të 
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natyrës procedurale të vendimmarrjes me hedhjen poshtë të kërkesës si në këtë 

rast, për shkak të mungesës së juridiksionit.  

 

22. Nga theksimet si më lartë e në kuptim të nenit 13.3.C , të Rregullores së 

UNMIK-ut Nr. 2006/50, e ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-079), u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

23. Ky Aktgjykim nuk e paragjykon të drejtën e palës ankuese, apo palës së interesuar 

në procedurë  që lidhur me këtë çështje  të kërkojnë të drejtën e tyre para organit 

kompetent apo gjykatës së rregullt në Kosovë, nëse e gjejnë me interes të 

arsyeshëm dhe ligjor. 

 

Këshillë ligjore: 

 

Në përputhje me Nenin 13.6 të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, e ndryshuar 

me Ligjin 03/L-079, ky aktgjykim është i plotfuqishëm dhe nuk mund të 

kundërshtohet përmes mjeteve të rregullta apo të jashtëzakonshme juridike. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

      GSK-KPA-A-052-2016, me datë 06 Nëntor 2019 

 

     Bashkp. Profesional,                             Kryetari i Kolegjit, 

      Sherif Krasniqi                  Beshir Islami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 


