
 

          GSK-KPA-A-060/2016  

 

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 i përbërë nga gjyqtarët Beshir 

Islami, kryetar i kolegjit, Ragip Namani dhe Jelena Krivokapić, anëtar, me pjesëmarrjen e 

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

M. M.,   rr. ”. Republika e Serbisë. 

 

Kundër:  

 

U. N., /Komuna e Pejës, palë përgjegjëse, dhe  

 

V. I., në emër të të atit D., paraqitës i kërkesës konkurruese KPA30021 

 

Duke vendosur  ankesën e palës ankuese, kundër Vendimit të Komisionit për Kërkesa Pronësore të 

Kosovës KPCC/D/A/267/2015, të datës 30 Mars 2015, (lënda e regjistruar me numër KPA14160), 

pas shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë, 04 Dhjetor 2019, merr;  

 

 

AKTGJYKIM 

 

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

Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës, (KKPK), KPCC/D/A/267/2015, të 

datës 30 Mars 2015, për sa i përket kërkesës së regjistruar në Agjencinë Kosovare 

të Pronës (AKP), me numër KPA14160.  

 

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 në AKP, me numër KPA14160. 

 

 Përmbledhje e çështjeve procedurale dhe faktike;  

 

1. Me datë 14 Shtator 2006, M. M., (në tekstin e mëtutjeshëm: pala ankuese), ka paraqitur 

kërkesë në Agjencinë Kosovare të Pronës (në tekstin e mëtejmë: AKP), në cilësinë e bartësit 

të drejtës pronësore, me të cilën kërkon vërtetimin e të drejtës pronësore dhe ri-posedimin e 

ngastrës kadastrale, nr. ..., me sipërfaqe prej 0.03.00.,ha, me kulturë arë e klasit të pestë, e 

cila gjendet në vendin e quajtur ..., Zona Kadastrale ..., Komuna Pejë, (tutje, prona e 

kërkuar). 
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2. Në formularin e  kërkesës pala ankuese M. M., sqaron se, është pronar i pronës së kërkuar, e 

cila evidentohet sipas Fletës poseduese nr. .... ZK ...,  të cilën e ka blerë nga D. dhe M. I, në 

vitin 1971, për mes transaksionit jo formal në prezencën e disa dëshmitarëve, por nuk e ka 

bërë bartjen e pronës në të dhënat Kadstrale, me që ligji i asaj kohe kishte ndryshuar.  

 

3. Po ashtu deklaron se  prona momentalisht është në shfrytëzim të familjes U, N, nga fshati 

.... Si datë të humbjes së posedimit e shënon datën 12 qershor 1999, si pasojë e rrethanave 

që ndërlidhen me konfliktin e armatosur. Kërkon shpërnguljen e uzurpuesit nga prona, 

kthimin e saj në posedim, kompensimin e dëmit dhe  rentë për kohën sa ka qen e uzurpuar.   

 

4. Tujet pala ankuese kishte theksuar se në pronën e kërkuar e kishin ndërtuar lokalin i cili 

quhej “...”, i cili lokal ishte hapur në bazë të një vendimi të vitit 1995, e  i cili ishte djegur në 

vitin 1999. Më vonë kishte pranuar se lokali ishte i ndërtuar në ngastrën kad. nr...., e jo në 

pronën lëndore e cila pjesërisht ishte shpronësuar në vitin 1971.  

 

5. Së bashku me kërkesën  pala ankuese në AKP, ka dorëzuar  dokumentet në vijim; 

 Përshkrimin e listës poseduese nr...., të dt.18 prill 1977, me të cilën dëshmohet se 

ngastrat kad..., ... dhe ..., evidentohen në emër të familjes I., në bashkëpronësi të 

babait të palës kërkuese nr.2 të pronës së njëjtë, V. I.1, D. I.2, dhe pesë 

bashkëpronarëve të tjerë. 

 Fletëpagesat e pagesës së tatimit për pronë, në emër të babait të palës kërkuese 

numër 2, për vitet 1994, 1995 (nr.15580), dhe 1999, nr. (07382, të ofruar edhe nga 

pala kërkuese nr.2), pa u specifikuar numri i ngastrave kadastrale. 

 Aktvendimin, Nr. 1221,të dt. 9 prill 1970, lëshuar nga  Kooperativa Bujqësore e 

Pejës për palën ankuese, me të cilin caktohej në punë dhe detyra të shitësit në 

shitoren e fshatit Gllaviçicë . 

 Kontratë mbi qiranë, nr.518 ,datë 26 Tetor 1981 me të  cilin pala ankuese e jepte me 

qira lokalin, “Ndërmarrjes Tregtare,”Agrometohija”, nga Peja. 

 Aktvendimin, 06 Nr. ..., të  datës 4 shtator 1995, lëshuar nga K. Pejë me të cilin 

aprovohej kërkesa  e djalit të palës ankuese  S., për hapjen e lokalit afarist në fshatin 

... pa u përcaktuar ngastra-lokacioni. 

 Vërtetimin e dt. 29.01.2002, me të cilin të hyrat publike republikane gjejnë se pala 

ankuese ka paguar tatimin ndër të tjera edhe për pronën e kërkuar. 

  Më vonë në AKP ka dorëzuar deklaratat e dëshmitarëve K. Č., B. B. dhe V. Č., të 

cilët deklarojnë se pala ankuese në vitin 1970, i ka blerë pronat e kërkuara në 

sipërfaqe të përgjithshme prej 0.29.23ha., nga  babai dhe xhaxhai i palës kërkuese nr. 

..., dhe i ka pas në posedim deri në vitin 1999. 

 Fletën poseduese  nr. ..., pa datë viti 199_,që e paraqet babin e palës kërkuese nr..., 

pronar të pronës së kërkuar lëndore ngastrës ...,me 1/2 , pjesë ideale. 
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 Kërkesës i ka bashkangjitur edhe dokumente të tjera të cekura si në tabelë të 

dokumenteve në lëndë,( faqe, 196-203), të cilat nuk kanë të bëjnë me pronën e 

kërkuar,(ngastrën kadastrale numër ...).   

6. Për pronën e njëjtë ngastrën kad. ..., dhe ngastrat kad. Nr... dhe ..., ishte parashtruar Kërkesë  

konkurruese ,me numër KPA30021,nga Vukmir Ivović,(paraqitësi i kërkesës nr...), i cili 

pretendon se ishte bashkëpronar i pronave të kërkuara nga pala ankuese sipas Fletës poseduese 

nr. ...  në emër të të atit D., dhe  mbi këto prona e  kanë humbur posedimin në vitin 1999 si 

rezultat i konfliktit të armatosur. V., kishte deklaruar se babai i tij nuk ja ka shitur pronat e 

kërkuara palës ankuese asnjëherë. Kërkesa e tij konkurruese nga KKPK për pronën e njëjtë 

ishte aprovuar me vendimin e KPCC/D/A..., të dt. 12 mars 2015. 

 

7. Në mbështetje të kërkesës së tij në AKP në mes tjerash ka paraqitur këto dëshmi; 

 Një fletëpagesë tatimi të dt.12.02.1999, që paraqet se babai i tij kishte paguar tatimin 

për pronë të pa tundshme,(pa u specifikuar numrat e ngastrave). 

 Autorizimin e vitit 2001,me të cilin babai D., e  autorizon palën kërkuese V. I., për ti 

shitur pronat e tij të cilat gjenden në Zonën Kadastrale G... 

 Fl. posed. Nr. ..., të dt.17.09.2001,sipas së cilës babai i palës kërkuese nr... D. Ivović 

paraqitet si bashkëpronarë i pronave të kërkuara me ½ pjesë. 

8. Pas njoftimit lidhur me pretendimet e  palës ankuese, në një deklaratë të dhënë për AKP me 

datë 06.06.2012,motra e palës kërkuese nr. ..., D. I. si dhe kushëriri i tyre S. M. I., i cili ishte 

gjetur i regjistruar si bashkëpronarë me 1/10 pjesë në pronën e kërkuar, e mohojnë se 

ndonjëherë i është shitur prona e kërkuar palës ankuese. Pretendimet e palës ankuese dhe 

dëshmitë e dëshmitarëve që ai i paraqet  i vlerësojnë jo të vërteta. 

 

9. Sekretaria Ekzekutive e AKP-së, me datë 15.02. 2007 dhe me 8 korrik 2010, kishte  bërë  

Konfirmimin e notifikimit  duke vendosur tabelën e njoftimit në pronën e kërkuar. Në 

momentin e vizitës prona e kërkuar ngastra kad..., ishte gjetur, tokë e pa kultivuar-livadh. U. 

N., (tutje pala përgjegjëse),  kishte pretenduar të drejtë ligjore, pronësore për  ngastrat kad. ... 

dhe ..., i njëjti e  nënshkruan njoftimin e pjesëmarrjes në procedurë. Në deklaratën e tij 

thekson se prona, (një pjesë e saj  e cila gjendet afër Hotel “V.”),ishte shpronësuar në vitin 

1971 për ndërtimin e rrugës magjistrale Pejë-Prishtinë, dhe tani është në pronësi të 

Drejtorisë së rrugëve. Ai po ashtu ka deklaruar se ngastrat ... dhe ..., kurrë nuk kanë qenë 

pronësi e palës ankuese dhe ai asnjëherë nuk kanë qen në shfrytëzim të tyre.    

 

10. Në mbështetje të pretendimeve të tij pala përgjegjëse U. N., në AKP ka paraqitur këto 

prova; 
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 Procesverbalin mbi shqyrtimin publik të Komunës së Pejës sektori për punë 

pronësor e Nr...., i datës 4 Shtator 1971, me të cilin caktohej kompensimi i dakorduar 

për eksproprijimin e  pjesëve të ngastrave  kadastrale numër ... dhe ... 

 Deklaratë të pa vërtetuar, të vitit 2010, e nënshkruar nga 12 persona, të cilët 

deklarojnë  se pas kthimit në fshat pas vitit 1999, të gjitha shtëpitë  dhe objektet  

ishin gjetur të shkatërruara,(të shqiptarëve dhe serbëve),për veç kishës së fshatit dhe 

shkollës. 

 Deklaratë të vërtetuar të vitit 2010,me të cilën deklaron se nuk e ka dëmtuar dhe as 

nuk e ka uzurpuar pronën e kërkuar apo të palës ankuese dhe se pretendimet e tij 

janë të pa vërteta. 

 Deklaratë të noterizuar me të cilën dëshmohet se prona -ngastra kad. ... dhe ..., është 

eksproprijuar dhe kompensuar për interes publik të ndërtimit të rrugës Prishtinë 

Pejë. 

 

11. Sipas raporteve të Verifikimit, sekretaria  e AKP-së, ex officio, në kadastër ka gjetur se prona 

e kërkuar sipas CDP P-71611918-...,të dt.10.09.2014, evidentohet në emër të babait të palës 

kërkuese nr...,  Danilo Ivović, si bartës i të drejtës pronësore, ashtu si edhe në raportin e 

konsoliduar të verifikimit të datës 11 shtator 2014. 

 

12. Për të sqaruar këtë çështje pronësore, Komisioni i AKP-së kishte vendosur të mbajë seancë 

dëgjimore të cilën e kishte mbajtur me 20 dhe 21 Tetor 2014, ku ishin  prezent dhe janë 

marrë në pyetje vetëm pala ankuese  M. M. dhe pala përgjegjëse U. N.. Pas seancës 

dëgjimore  i ishte rekomanduar KKPK-së, të refuzoi kërkesën e tani palës ankuese sepse 

nuk kishte mundur të dëshmojë se ka pas ndonjë të drejtë pronësore mbi pronën e kërkuar. 

 

13. Me 30 Mars 2015, KKPK-ja me vendimin e saj, KPCC/D/A/267/2015,  e refuzoi kërkesën 

e palës ankuese. Në  arsyetimin e  dhënë  në vendimin grupor, si në paragrafët, ...-të, në 

mënyrë specifike  për kërkesën  e palës ankuese KPA14160, për ngastrën kad. ..., në sipërf. 

prej 03 ari, Komisioni konstaton se, bazuar në lloje të ndryshme të dokumenteve dhe të 

siguruara ex officio, deklaratave të vetë palëve, dhe nga seanca e mbajtur dëgjimore me 12 

nëntor 2014, pala kërkuese ka dështuar të dëshmoj humbjen e posedimit  dhe të drejtës 

pronësore si rezultat i  rrethanave të viteve 1998/99. Pohimi se prona e kërkuar ishte blerë 

në vitin 1970, nga familja I. nuk u dëshmua edhe për faktin se familja I. kishin paraqitur 

kërkesë konkurruese KPA30021 për pronën e njëjtë, e cila kërkesë ishte aprovuar në favor 

të tyre me njohjen e të drejtës pronësore, me Vendimin e KKPK-së, numër 

KPCC/D/A/266/2015, të datës 12 Mars 2015.  

 

14. Në versionin e vendimit individual në gjuhën serbe ka një mospërputhje gjuhësore ku 

thuhet se “kërkesa hidhet” ndërsa në versionin shqip dhe anglisht është korrekt ”kërkesa 

refuzohet”. 
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15. Vendimi i KKPK-së, i është dorëzuar vajzës së palës ankuese me datë  20 Maj 2015. Ai 

kundër këtij vendimi ka paraqitur ankesë me datë 18.06.2015. Pala përgjegjëse, Vendimin e 

KKPK-së, e ka pranuar me  datë 20 prill 2015. 

16. Ankesa e palës ankuese për përgjigje në ankesë i është dorëzuar  me datë 17.05.2016 ,palës 

përgjegjëse, i njëjti përgjigje ka parashtruar me datë 13.06.2016.  

 

Pretendimet e palës ankuese;  

17. Pala ankuese  Vendimin e ankimuar e atakon për shkak të, vërtetimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike andaj kërkon nga Gjykata Supreme që të pranohet ankesa e tij, të 

ndryshohet vendimi i KKPK-së  dhe të aprovohet kërkesa e palës ankuese, ose i njëjti  të 

prishet dhe çështja të kthehet në rivendosje.  

 

18. Në arsyetim të ankesës i përsëritë pretendimet e dhëna si në kërkesë, komunikimet me 

sekretarin e AKP-së, si dhe theksimet si seancën dëgjimore duke pohuar se pronën e ka 

blerë dhe e ka pas në posedim të papenguar të tij deri në ditën e humbjes si pasojë e 

konfliktit.  

  

19. Pala ankuese e kundërshton edhe Vendimin e KKPK-së me të cilin prona i kthehej familjes 

Ivović. Të drejtën e tij e mbështet edhe në deklaratat e dhëna nga dëshmitarët të vërtetuara 

në Gjykata dhe organe kompetente, të cilët sipas tij dëshmojnë se prona ka qenë në pronësi 

dhe posedim të palës ankuese. 

     

Pretendimet e palës përgjegjëse;  

 

20. Pala përgjegjëse  U. N. e kundërshton ankesën e palës ankuese si jo të drejtë dhe të pa 

argumentuar, konsideron se vendimi i KKPK-së është i ligjshëm sepse prona e M. M. nuk 

është kjo që e kërkon asnjëherë nuk ka qen e tij dhe as që e ka blerë, lokali ku ka qen i  

ndërtuar lokali i tij është në  tokë publike, utrinë të fshatit në ngastrën ..., që edhe tani i ka 

themelet aty. Ngastrat që i përmend pala ankuese i referohen sipërfaqes ndërmjet rrugës 

publike, dhe janë shitur në vitin 1974  nga pronarët e mëparshëm M. I. dhe M. C.. Se prona 

e kërkuar nga pala ankuese nuk ka të bëjë me pronat e këtij të cilat i posedon në mënyrë të 

ligjshme, me dokumentacion të duhur. 

Arsyetimi ligjor; 

21. Gjykata Supreme, pasi shqyrtoi pretendimet në ankesë, vendimin e ankimuar si dhe shkresat 

e tjera të lëndës, vlerëson se Vendimi KKPK-së, nuk është i përfshirë me asnjë gabim 

thelbësor apo zbatim të gabuar të së drejtës së aplikueshme materiale dhe po ashtu nuk 

mbështetet në vërtetimin jo të plotë apo  të gabuar të  gjendjes faktike, prandaj, ankesa nuk 

mund të miratohet.  
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22. Neni 3.1 të Ligjit nr. 03/L-079, e parasheh që paraqitësi i kërkesës ka të drejtë në një urdhër  

nga KKPK-ja, për ri posedimin e pronës, nëse paraqitësi i kërkesës jo vetëm që e vërteton të 

drejtën pronësore mbi pronën e pa luajtshme private, por edhe që ai, apo ajo, nuk është në 

gjendje ta ushtrojë të drejtën e tillë pronësore për shkak të rrethanave të lidhura 

drejtpërdrejtë me konfliktin e armatosur i cili ka ndodhur në Kosovë në mes të 27 Shkurt 

1998 dhe 20 Qershor 1999, apo rrethanave që rezultojnë nga ky konflikt.   

 

23. Nuk kontestohet se pala ankuese fillimisht kishte pretenduar se është pronar i pronës së 

kërkuar dhe se e kishte humbur posedimin  e saj për shkak të rrethanave që rezultojnë nga 

konfliktit i armatosur i viteve 1998/99, ashtu siç ka deklaruar, e po ashtu edhe sekretaria e 

AKP-së nuk kishte gjetur argumente për të kundërtën. Pala ankuese në mbrojtje të drejtës së 

tij, në AKP kishte paraqitur dokumente të ndryshme të cekura në parag.4., të këtij aktgjykimi 

por që të gjitha këto dokumente pronësie e dëshmonin pronësinë mbi pronën e kërkuar të 

palës së tretë, përkatësisht babit të palës kërkuese nr.2, V. I., D. I., e jo të palës ankuese.  

 

24. Gjithashtu sipas verifikimit të Sekretarisë ekzekutive, pohimit të palës ankuese, palës 

përgjegjëse dhe provave të administruara si në vendimin e ankimuar, vërtetohet se në rastin 

konkret kemi të bëjmë me një të drejtë pronësore e cila para konfliktit nuk dëshmohet se 

ishte  e regjistruar në libra pronësor në emër të palës ankuese, por ishte e regjistruar në emër 

të prindit të palës kërkuese nr.... Kjo  gjendje dëshmohet edhe në bazë të Certifikatave të 

drejtës pronësore, fakte këto të cilat nuk i konteston as pala ankuese. 

 

25. Transaksioni joformal i pohuar nga pala ankuese për blerjen e pronës së kërkuar nuk u 

dëshmua, për më tepër pala paraqitëse e kërkesës konkurruese KPA30021,V. I., motra dhe 

kushëriri i tij të cekur si më lartë në këtë aktgjykim, në deklaratat e tyre si në  lëndë e  

mohojnë se i është shitur  nga paraardhësit e tyre ndonjëherë palës ankuese kjo pronë-

ngastra Kadastrale lëndore ..., dhe ngastrat nr. ... dhe ..., ashtu si pretendon ai edhe sipas 

kërkesës tjetër të ndërlidhur të tij nr. KPA14159, e cila po ashtu është refuzuar nga KKPK, 

me vendimin e tij KPCC/D/A/271/2015, të dt. 12 mars 2015.  

 

26. Të drejtën pronësore  pala kërkuese nr. 2, e kishte dëshmuar në bazë të fletës poseduese që e 

paraqet babain e tij si bashkëpronarë me të tjerë familjar të tij të pronës së kërkuar e 

konfirmuar edhe ex oficio, se prona ishte e paraqitësit të dytë të kërkesës, andaj mbi këtë bazë 

KKPK-ja kishte urdhëruar kthimin e posedimit tek paraqitësi i kërkesës konkurruese 

KPA30021, sipas vendimit KPCC/D/A/266/2015, dt.12 mars 2015. Nga këto fakte 

relevante e refuzon kërkesën e palës ankuese, sepse ai dështon të tregoj të drejtë pronësore 

apo çfarëdo të drejtë tjetër pronësore për pronën e kërkuar  menjëherë ,para ose gjatë 

konfliktit të viteve 1998/99 . 

 

27. Sa u përket pretendimeve të palës ankuese si në ankesë, gjykata supreme gjen se  

pretendimet e njëjta dhe provat e njëjta të ofruara nga pala ankuese, janë  shqyrtuar dhe 
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sqaruar me rastin e shqyrtimit edhe në seancë publike të mbajtur me palët me rastin  e 

vendosjes së kërkesës së tij, KKPK-ja me këtë shqyrtim përmbushi obligimin ligjor  sipas 

Nenit 5.3 i Shtojcës III të Urdhëresës Administrative 2007/5 për Zbatimin e Rregullores së 

UNMIK-ut nr. 2006/50 mbi Zgjidhjen e Kërkesave që kanë të bëjnë me Pronën e 

Paluajtshme Private përfshirë Pronën Bujqësore dhe Komerciale përcaktohet se: “Procedura 

para Komisionit bazohet në parashtresat verbale dhe dokumentet , aty ku e kërkon interesi i 

drejtësisë, seanca verbale. Në kuptim të nenit 11.2 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 

2006/50, për kërkesat  vendoset mbi bazën e parashtresave nga palët, përfshirë provat 

dokumentuese”.  

 

28. Sipas dispozitave ligjore të cituara si më lartë, gjendjes së fakteve dhe dëshmive të 

administruara nga KKPK-ja, Gjykata Supreme gjen se pala ankuese  nuk posedon kontratë 

shitblerje  me shkrim dhe të vërtetuar në organin kompetent për konfirmimin e të drejtës 

pronësore në pronën kontestuese, ndërsa me ankesë nuk  paraqet prova të reja juridikisht të 

vlefshme, apo me ndikim për të vendosur ndryshe në këtë çështje.  

 

29. E drejta pronësore në  pronë të pa luajtshme, ligjërisht nuk konstituohet  vetëm për mes 

deklaratave të dëshmitarëve ashtu si vlerëson pala ankuese, sepse dëshmitarët e propozuar 

nga ai nuk janë pronar të regjistruar të kësaj prone. Deklarimet e dëshmitarëve si prova 

shtesë nuk do të ishin mbrojtje valide, nuk përbëjnë dëshmi të mjaftueshme dhe nuk kanë 

efekt dokumentues në bazë të cilave konstituohet pronësia.  

 

30. Sipas  nenit 33 të Ligjit për Marrëdhëniet Themelore Juridike-Pronësore (GZ RSFJ, 

Nr.6/80) ku përcaktohet se, në bazë të veprimit juridik e drejta e pronësisë mbi pasurinë e 

paluajtshme fitohet me regjistrimin në regjistrat publik ose në mënyrën tjetër përkatëse të 

caktuar me ligj. Edhe Ligji aktual  nr. 03/l-154, Për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore, në 

nenin 36 pika 1, e parasheh se “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 të pronësisë 

në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri”, ndërsa është evidente dhe e vërtetuar se në çështjen 

në shqyrtim  nuk dëshmohet me asnjë provë relevante se ka ndodhur një transaksion valid 

me një punë juridike ligjërisht të vlefshme, lidhur me pronën kontestuese. 

 

31. Nga faktet e cekura si më lartë Gjykata Supreme vlerëson se, padyshim vërtetohet që 

KKPK,  ka marrë vendim të drejtë dhe ligjor të bazuar në fakte dhe dëshmi të vërtetuara, 

kur gjen se  kërkesa e palës  ankuese nuk është përmbajtjesore dhe e dokumentuar dhe si e 

tillë në mungesë të dokumentacionit mbështetës është refuzuar sepse nuk i përmbush  

kriteret e përcaktuara për të vendosur ndryshe, ashtu si parashihet në nenin 3.1, par. 3, të 

Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, e miratuar me Ligjin nr. 03/L-079.  

32. Gjykata gjatë shqyrtimit të kësaj lënde edhe ex officio gjen se, Vendimi individual 

KPCC/D/A/267/2015, dt.30.03.2015, që i referohej kërkesës  së palës ankuese me numër  

KPA14160, në gjuhën serbe, ishte i përfshirë me gabim gjuhësor por që ky gabim nuk 
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ndikon në përmbajtjen e çështjes së vendosur. Në vendimin individual në gjuhën serbe 

thuhet se, “kërkesa  hedhet”, kurse në vendimin grupor në të tri gjuhët zyrtare në përdorim 

dhe në vendimin individual në versionin në gjuhën shqipe dhe angleze thuhet se, ”kërkesa  

refuzohet ”. 

 

33. Sipas dispozitave materiale përcaktohet se, në rast mospajtimi apo ndryshimi në mes të 

versionit në gjuhë angleze dhe versionit në gjuhët e tjera, versioni në gjuhë angleze 

mbizotëron,bazuar në nenin 3.3, të Urdhëresës Administrative nr. 2007/5, për 

implementimin e Rregullores së UNMIK-ut nr. 2006/50, mbi zgjidhjen e kërkesave lidhur 

me pronën e paluajtshme private, përfshirë pronat bujqësore dhe ato komerciale, e 

ndryshuar me Ligjin 03/L-079, ku parashihet se, “Kurdo që paraqitet ndonjë dallim apo 

papajtueshmëri në lidhje me ndonjë fjalë, frazë apo interpretim ndërmjet versionit në gjuhën angleze të 

dokumentit apo vendimit karshi versionit në gjuhën shqipe apo serbe, fjala, fraza apo interpretimi në gjuhën 

angleze do të mbizotërojë dhe do të përdoret”. 

 

34. Prandaj me që vendimi burimor grupor në të tri gjuhët, dhe ai individual në gjuhë burimore 

angleze dhe gjuhë shqipe, figuron se “refuzohet kërkesa”, nuk është me ndikim gabimi 

gjuhësor  në vendimin individual në gjuhë serbe, sepse duhet të jetë kërkesa refuzohet , e jo 

kërkesa hedhet, sepse interpretimi dhe versioni në gjuhë angleze mbizotëron si origjiner dhe 

si i tillë përdoret.  

 

35. Ky aktgjykim nuk e paragjykon të drejtën e palës ankuese apo palëve me interes ligjor, për të 

kërkuar të drejtën e tyre pronësore para gjykatës së rregullt, apo organit kompetent, nëse e 

vlerësojnë me interes legjitim.   

 

36. Nga theksimet si më lartë, 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. 

   Këshillë ligjore;  

37. Sipas nenit 13.6 të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, të ndryshuar me Ligjin 03/L-079, ky 

aktgjykim është i plotfuqishëm, nuk mund të kundërshtohet përmes mjeteve të rregullta  

apo atyre të jashtëzakonshme juridike. 

 

   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË                                       

GSK-KPA-A-060-2016, me datë, 04 Dhjetor 2019 

Bashkp. Profesional,                        Kryetari i kolegjit,                                

Sherif Krasniqi                          Beshir Islami 

                         

 


