
                                                                                                                  

Faqe 1 prej 8 

 

 

             GSK-KPA-A-064/16                       

                          

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 prej gjyqtarëve, Ragip Namani kryetar i kolegjit, Beshir Islami dhe Jelena 

Krivokapić anëtar, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Sherif Krasniqi, në 

çështjen juridike të palës ankuese; 

 

I.  S. M., K. Podujevë 

 

Kundër; 

 

M. R. G.,  Kuršumlija, R. Srbija  

 

Palë përgjegjëse në ankesë/paraqitësi i kërkesës në AKP/ 

 

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

Kërkesa Pronësore të Kosovës KPPC/D/R/221/2013, të datës 27 nëntor 2013, (lënda e 

regjistruar në AKP me numër KPA93040), pas shqyrtimit të mbajtur me datë, 18 Dhjetor 

2019, merr;                                                              

 

AKTGJYKIM 

 

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

Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës KPCC/D/R/221/2013, të datës 27 

nëntor 2013, për sa i përket kërkesës së regjistruar në AKP, me numër KPA93040. 

 

2. Vërtetohet Vendimi i Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës 

KPCC/D/R/221/2013, i datës 27 nëntor 2013, për sa i përket kërkesës së 

regjistruar në AKP, me numër, KPA93040. 

 

Përmbledhje e çështjeve procedurale dhe faktike 

 

1. Me datë 27 tetor 2006, M. G.,, (në tekstin e mëtejmë: pala përgjegjëse në ankesë), ka 

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

a bashkëpronarit me 5/24 pjesë ideale, me vëllain e tij, me të cilën kërkon konfirmimin e të 

drejtës pronësore  dhe ri posedimin e ngastrave kadastrale numër ..., ... dhe ... ,me  kulturë 

pemishte dhe  dy ara të klasit të 6-të, në vendin e quajtur,” ... tek ...”, f. ... , Komuna 

Podujevë. 
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2. Në kërkesë thekson se pronën e kërkuar e kanë trashëguar nga babai i tyre R. të cilit i ka 

takuar 5/24 pjesë ideale, të pronës lëndore. Po ashtu thekson se prona lëndore momentalisht 

pa të drejtë është e uzurpuar  andaj kërkon që e njëjta tu kthehet në posedim të sërishëm.  

 

3. Kërkesa fillestare  e paraqitur në AKP, KPA16356, nga ky organ ishte ndarë dhe kërkesa në 

shqyrtim KPA93040, objekt shqyrtimi e ka ngastrën kadastrale nr. ..., e cila gjendet në vendin 

e quajtur, “Grčaci-kod Plevnje”, në sipërfaqe prej 1.21.78ha, e cila evidentohet në Fletën 

Poseduese nr. ..., Zona Kadastrale ..., në të cilën pala kërkuese  M. R.G., është bashkëpronarë 

me familjarët e tjerë  me, 10/96 pjesë ideale,(tutje prona e kërkuar).  

 

4. Pala përgjegjëse në ankesë thekson se, posedimin e pronës së kërkuar e  ka humbur si pasojë 

e rrethanave të viteve 1998/99, si datë të humbjes së posedimit e cek datën 14 Qershor 1999. 

 

5. Në mbështetje të kërkesës në AKP ka dorëzuar dokumentet në vijim; 

 Përshkrimin e Fletës poseduese nr. ..., të dt.25.03.2005,të lëshuar nga R. Serbi,  Enti 

Republikan për Gjeodezi-Shërbimi për kadastër Podujevë, nga e cila shihet se për veç 

paluajtshërive të tjera ngastra kad. nr. ..., evidentohet në emër të pesë 

bashkëpronarëve ndër ta babai i palës përgjegjëse në ankesë G. M. R., është 

bashkëpronarë me 5/24, pjesë ideale. 

 Aktvendimin e Trashëgimisë nr. ..., të dt. 26.10.2005, të nxjerrë nga gjykata komunale 

në Kragujevac, sipas të cilit  pas vdekjes së trashëgimlënësit G. R., palujtshmërinë 

lëndore e trashëgojnë, djemtë e tij, G. M. nga f. ..., me ½ pjesë ideale dhe G.R. nga ..., 

me ½ pjesë ideale. 

 Certifikatën nga libri amë i të vdekurve, III ...,  të dt.12 gusht 2004, regjioni amë, 

Grosnica ,K. Kragujevac, nga dëshmohet se R. G., ka vdekur me datë 08.08.2004, në 

Grosnica-Kragujevac. 

 

6. Me datë 03 maj 2007, AKP bëri publikimin e kërkesën ndërsa me 28 dhjetor  2010, është 

bërë  publikimi i kërkesës për mes gazetës nr. 10, në Buletinin e zyrtar të UNHCR, në 

organet e tjera si K. Podujevë, Gjykatë Komunale, tek udhëheqësi i fshatit R.M., dhe organe 

tjera. Me datë,18 shtator 2013, nga AKP është vizituar prona e kërkuar dhe është gjet të jetë 

shtëpi e re e ndërtuar me objekte ndihmëse dhe tokë e punuar e uzurpuar nga I. M., i cili nuk 

ishte prezent në kohën e vizitës, anëtari i familjes F. M., nga ekipi është njoftuar për 

pjesëmarrje, e njëjta formularin nuk e ka nënshkruar. 

 

7. Me datë 19.09.2013, I. M., i është drejtuar me shkrim AKP-së,  i njëjti thekson se ka kontratë 

gojore të lidhur me ushtruesin e kërkesës (palën përgjegjëse në ankesë), për ta shfrytëzuar 

pronën e kërkuar dhe ka kërkuar nga AKP që mos të vin përsëri, ndërsa ka refuzuar të 

nënshkruaj formularin e njoftimit. 
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8. Lidhur me pretendimet e palës ankuese  I. M., me datë 25.09.2013, nga AKP-ja, është 

njoftuar pala përgjegjëse M. G., i cili ka deklaruar se, prona e kërkuar është e tij,  të njëjtën 

nuk e ka shitur  dhe askujt nuk i ka dhënë leje për ta shfrytëzuar të njëjtën. 

 

9. Në shkresat  e kësaj lënde (Faqe  nr. 044, dhe faqe nr.049-50), gjykata gjen se  I. M. i është 

drejtuar me datë 02.10.2013, me kërkesë AKP-së, përkatësisht deklaratata me datë 

04.10.2013, dhe 10.01.2014, në të cilat thekson se,  me palën përgjegjëse në ankesë, vëllain e 

tij R. dhe M. G., ka kontraktuar çmimin blerës me marrëveshje lidhur blerjen e tokës në të 

cilën edhe ka ndërtuar shtëpinë, por që ata asnjëherë më von nuk janë lajmëruar  dhe nuk 

kanë ardhur për të nënshkruar kontratën e shitblerjes, as edhe për pronat e  tjera të cilat au 

kanë shitur blerësve tjerë në prezencën e dëshmitarëve prezent, B., B. dhe E. M.. 

    

10. Pasi pala përgjegjëse I. M., nuk e kishte nënshkruar formularin e pjesëmarrjes në procedurë, 

kërkesa e palës përgjegjëse në ankesë në AKP është trajtuar si jo e kontestuar. 

 

11. Sipas raportit të Konsoliduar të verifikimit të AKP-së të datës 21 maj 2013, Dokumentet e 

paraqitura në AKP nga pala përgjegjëse në ankesë, ishin verifikuar pozitivisht e ndër to edhe 

Fleta poseduese  nr..., e dt. 04.10.2007, e verifikuar me 21.05.2013 në departamentin e 

kadastrit në Podujevë , nga e cila  shihet se ngastra kad. ..., ,me kulturë shtëpi 70 m2 dhe 

pemishte në sipërfaqe prej 1.21.08ha,(me sipërfaqe të përgjithshme prej 1.21.78ha) , 

evidentohet në emër të pesë bashkëpronarëve e ndër ta edhe në emër të prindit të palës 

përgjegjëse në ankesë G. R. (M.) me 5/24, pjesë ideale.   

 

12. Me 27 Nëntor 2013, me vendimin e vet KKPK/D/R/221/2013,  komisioni vendosi që 

paraqitësi i  kërkesës,(pala përgjegjëse në ankesë), M. R. . e ka dëshmuar se është pronar  me 

10/96, pjesë ideale, i pronës së kërkuar-ngastrës kad. nr. ..., në sipërfaqe prej 1.21.78ha., dhe  

e ka të drejtën në posedimin e pronës së kërkuar. Në paragraf 15, të vendimit grupor-

kapitulli, “kërkesa pronësore jo kontestuese”, (arsyet zbatohen veçanërisht për kërkesën në 

fjalë), theksohet se; bazuar në dëshmitë para tij komisioni gjen se paraqitësi i kërkesës  ka 

ofruar dëshmi të mjaftueshme  në mbështetje të kërkesës së tij, që  e vërtetojnë se ai nuk ka 

qen bartës i të drejtës pronësore në datën e  humbjes së posedimit  të pronës së kërkuar, por 

ka paraqitur prova  më pas që ai e ka trashëguar pronën e kërkuar me anë të trashëgimisë.  

 

13. Me datë 14 shkurt 2014, Vendimi i është dorëzuar palës përgjegjëse në ankesë M. R G., i 

njëjti ankesë ndaj tij nuk ka ushtruar. 

 

14.  Vendimi i njëjtë  i KKPK-së, me datë 30 Mars 2016, i është dorëzuar N. M., B. M., Enver L. 

dhe I. M.. 
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15.  Kundër këtij Vendimi ankesë në Gjykatën Supreme ka ushtruar pala ankuese I. M.,  me datë 

19 prill 2016, plotësim ankese me datë 03. 07.2019,dhe parashtresë-njoftim me dt. 

25.11.2019. 

 

16. Pala përgjegjëse në ankesë M. G.,  ka paraqitur përgjigje në ankesën e palës ankuese me datë 

12 Korrik 2016. 

 

Pretendimet e palës ankuese  

 

17. Pala ankuese vendimin e  KKPK-së, e atakon për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike, tutje ndër të tjera thekson se nuk është uzurpues i pronës së kërkuar 

por është posedues me mirë besim i pjesës së saj, sipërfaqes prej 0.29.80 ha., të ngastrës 

kadastrale nr. ...,  se me M., dhe bashkëpronarët e tjerë në nëntor 2013 janë takuar  në fshat  

dhe janë marrë vesh për shitblerjen e kësaj prone, sipas marrëveshjes çmimi është 

kontraktuar 120 € për një ari tokë, shuma e tërësishme për pjesën e tij është 3.600, të cilën 

është në gjendje ta paguaj në çdo kohë dhe qëndron pas marrëveshjes së arritur me shitësit, 

se në këtë pronë ka ndërtuar shtëpinë dhe ka bërë investime të tjera për të cilat është i 

njoftuar edhe pala shitëse i cili nuk ka pasur vërejtje, por problemi i palës përgjegjëse në 

ankesë është me blerësit e tjerë të cilët nuk ja kanë paguar tokën sipas marrëveshjes që  e 

kanë pasur në mes tyre, andaj ky është viktimë e të tjerëve, se lidhur me këto probleme është 

e njoftuar edhe AKP-ja, andaj kërkon që kjo çështje të kthehet edhe një here në AKP, lidhur 

me pjesën e tij të cilën e ka blerë nga pala përgjegjëse në ankesë dhe familjarët e tij, në 

prezencën e dëshmitarëve të  cilët janë të gatshëm të dëshmojnë e pastaj të  vendoset në 

mënyrë të drejtë kjo çështje, etj.   

   

18. Pala ankuese, ankesës dhe plotësim ankesës  i bashkëngjit; 

 Njoftimin dërguar zyrës ligjore të APK-së me të cilën njofton këtë organ se ky e ka 

blerë pjesën e pronës së kërkuar. 

 Deklaratën në dorëshkrim të M. G., drejtuar AKP-së, të dt. 19.04.2016, me të cilën 

kërkon ti lirohen ngastrat kad..., dhe ..., nga E.. L.,. Në deklaratë po ashtu deklaron se 

me S., për këto ngastra nuk ka asgjë. 

 Skicë të bërë me dorëshkrim për pjesën që ky e ka blerë dhe e shfrytëzon. 

 Kopjen e padisë për vërtetimin dhe kthimin e pasurisë C. nr.228/15, drejtuar gjykatës 

Themelore në Prishtinë –dega në Podujevë, të ushtruar nga paditësit M. M. dhe D. 

G., kundër të paditurve, I. , B. dhe B. M.. 

 Përgjigjen në padi të paraqitur nga të paditurit, I., B. dhe B. M.,  

 

Pretendimet e palës përgjegjëse në ankesë 
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19. Pala përgjegjëse në ankesë, në përgjigjen e tij në ankesën e palës ankuese ndër të tjera 

thekson se, me palën ankuese I. M. nuk ka ekzistuar kurrfarë marrëveshje rreth shitjes së 

ngastrës kadastrale, nr. ..., ZK ..., dhe nëse posedon ndonjë dëshmi me shkrim se e ka blerë 

ashtu si thekson ne ta paraqet, se ky dhe familja e tij ja kanë tërheq vërejtën  palës ankuese që 

ta lëshoj pronën e zënë dhe ta kthej në gjendjen e më parme, se pala ankuese për dëshmitar i 

propozon personat të cilët po ashtu e kanë uzurpuar pronën e tij prej vitit 1999, andaj 

kërkon që prona e tij ti lirohet, ti kthehet në posedim dhe ti kompensohet dëmi për fidanet e 

prera nga uzurpuesi, sepse të njëjtën nuk e ka shit dhe as nuk ja ka dhënë në shfrytëzim 

askujt.  

Arsyetimi ligjor  

 

Pranueshmëria e ankesës  

20. Gjykata Supreme e Kosovës, Vendimin ankimor e shqyrtoi në pajtim me dispozitat e nenit 

194 të LPK-së, dhe pas vlerësimit të thënieve ankimore gjeti se ankesa është e afatshme 

ngase është paraqitur brenda afatit ligjor sipas  nenit 12.1, të Rregullores së UNMIK-ut 

2006/50,  e ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-079 ,ku parashihet që pala mund të paraqesë 

ankesë kundër vendimit të Komisionit, brenda afatit prej tridhjetë (30) ditë nga njoftimi i 

palëve për vendimin.  

 

21. Sa i përket pranueshmërisë së ankesës, edhe pse sipas nenit 10.2, të Ligjit nr. 03/L-079 

parashihet se çdo person tjetër për pos paraqitësit të kërkesë i cili aktualisht pretendon mbi 

pronën e kërkuar do të jetë palë  në kërkesë dhe procedurë lidhur me ate kërkesë me kusht 

që personi i tillë të informoj AKP-në  për synimet e tij  ose të saj që të merr pjesë në 

procedurë, dhe sipas nenit 12.1 të njëjtit ligj brenda 30 dite të paraqes ankesë kundër 

vendimit të KKPK-së. 

 

22. Edhe pse fillimisht pala ankuese kishte refuzuar të nënshkruaj formularin e pjesë marrjes në 

këtë procedurë megjithatë i njëjti     i ishte drejtuar AKP-së me kërkesë me datë 02.10.2013 

përkatësisht deklaratë me datë 04.10.2013, dhe 10.01.2014,  duke shprehur interes ligjor për 

pronën e kërkuar sipas të cilave parashtresa thekson se,  me palën përgjegjëse në ankesë, 

vëllain e tij R. dhe M. G. ka bërë   marrëveshje dhe janë merr vesh lidhur me çmimin blerës 

të  pjesës së kësaj prone.  

 

23. Nga këto fakte nuk mund të konkludohet se pala ankuese nuk ka qen palë në shkallën e parë 

sepse  megjithatë  pala ankuese ka komunikuar për mes parashtresave të cekura si më lartë të 

cilat gjenden në shkresa të lëndës dhe si palë e ka  informuar AKP-në lidhur me synimet e tij 

në pronën e kërkuar, andaj  nga ky fakt  kërkesa palës përgjegjëse në ankesë në AKP nuk 

mund të trajtohet si jo kontestuese sepse kontestohet nga pala ankuese, mbi këtë parim   
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gjykata supreme vlerëson se ankesa është e pranueshme, e po ashtu e afatshme e paraqitur 

brenda afatit prej 30 ditë, nga dita e dorëzimit nga  AKP-ja, e vendimit të ankimuar.  

  

Meritat e ankesës; 

24. Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës, pretendimeve të palës ankuese dhe  

palës përgjegjëse në përgjigjen në ankesën e palës ankuese,  gjykata supreme megjithatë  gjen  

 

se  ankesa është e pabazuar, ndërsa vendimi i KKPK-së është i drejtë dhe ligjor. Gjykata nuk 

gjen prova se Vendimi i ankimuar është i përfshirë me mos vërtetimin jo të plotë apo të 

gabuar të fakteve lidhur me gjendjen faktike, ashtu si thekson pala ankuese në ankesë dhe 

plotësim ankese, e as me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale dhe procedurale. 

 

25. Sipas nenit 3.1 Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-079, 

paraqitësi i kërkesës ka të drejtë në një urdhëresë nga Komisioni për ri-posedim të pronës, 

nëse paraqitësi i kërkesës jo vetëm që dëshmon pronësinë e pronës së paluajtshme private, 

por edhe që ai nuk është në gjendje aktualisht t’i ushtrojë këto të drejta pronësore për shkak 

të rrethanave që ndërlidhen drejtpërsëdrejti apo rezultojnë nga konflikti i armatosur që ka 

ndodhur në Kosovë, ndërmjet 27 shkurtit 1998 dhe 20 Qershorit 1999.  

 

26. Pasi që paraqitësi e kërkesës  e cek se data e humbjes së posedimit në pronën e kërkuar  

është Qershori i vitit 1999, kërkesa ka të bëjë me rrethanat që ndërlidhen drejtpërsëdrejti me, 

apo rezultojnë nga konflikti i armatosur në Kosovë dhe me që i njëjti e ka dëshmuar të 

drejtën e tij pronësore  dhe nuk është dëshmuar se prona e kërkuar është shitur, nga këto 

fakte kërkesa e tij  nga KKPK-ja, me të drejtë  është vendosur në favor të tij.  

 

27. Gjykata Supreme pajtohet me  vendimin e KKPK-së, se pala  ankuese, përderisa pretendon 

të drejtë ligjore ndaj pronës kontestuese, nuk ka paraqitur dokumentacion apo ndonjë 

informacion tjetër valid në mbështetje të drejtës së tij, as në kohën e njoftimit të pronës, apo 

gjer në vendosje në shkallën e parë  nga KKPK dhe as tani me ankesë, përkundër faktit se 

atij i është dhënë një mundësia e tillë për ta dëshmuar të drejtën e tij. 

 

28.  I njëjti për veç se është deklaruar deklarativisht për mes parashtresave me shkrim në  

shkallën e parë, si edhe tani në ankesë, se  pronën e kërkuar e ka blerë nga pala përgjegjëse në 

ankesë dhe familjarët e tij, duke e cekur edhe shumën e çmimit blerës të pronës në të cilën ka 

ndërtuar shtëpi, nuk ka ofruar asnjë dëshmi me vlerë juridike, që do të argumentonin një 

transaksion të tillë të shitblerjes së pronës kontestuese.  

  

29. Lidhur me pretendimet në ankesë, se dëshmitarët të cilët i cek  e din që pronën e kërkuar e 

ka blerë, të cilët  mund të deklarohen në çdo rast dhe të  dëshmojnë për transaksionin  e 

shitblerjes, kolegji i gjykatës supreme i vlerëson po ashtu si jo të qëndrueshme apo me  
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ndikim për vendosjen ndryshe të kësaj çështje, sepse  deklarimet eventuale të dëshmitarëve 

nuk do të ishin mbrojtje valide dhe nuk janë dokumente në bazë të cilave dëshmohet 

pronësia, gjer sa në anën tjetër të dhënat kadastrale dëshmojnë se prona kontestuese është e 

evidentuar në emër të palës përgjegjëse në ankesë dhe bashkëpronarëve –familjareve të tjerë 

të tij. 

 

30. Sipas Fletës poseduese nr. ..., dt.10.04.2007 dhe të dt. 21.05.2013, në departamentin e 

kadastrit në Podujevë, ngastra kadastrale nr...., ZK ..., evidentohet në emër të pesë 

bashkëpronarëve, me mbiemër Grćak, dhe njëri nga ata R.G., është babai i palës kërkuese 

me 5/24 pjesë ideale të pronësisë, ndërsa në bazë të vendimit për trashëgimin  0.1500/04,të 

dt. dt. 26.10.2004, i plotfuqishëm prej 09.12.2004, pas vdekjes së babait të tij Ranko është 

shpallur trashëgimtar pala përgjegjëse në ankesë dhe vëllai i tij me nga  5/48, (10/96), pjesë 

ideale të pronës së kërkuar. Këto dokumente janë verifikuar pozitivisht nga sekretaria e 

AKP-së.  

 

31. Bazuar në legjislacionin në fuqi konkretisht nenit 33 të Ligjit për Marrëdhëniet Themelore 

Juridike-Pronësore (GZ RSFJ, Nr.6/80) 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 ligjore, lidhur me pronën kontestuese në mesë të palës ankuese dhe palës përgjegjëse. 

32. Sipas nenit 12.11 të Ligjit 03/L-079, për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2006/50 , 

faktet e reja dhe dëshmitë materiale të paraqitura nga cilado palë lidhur me ankesë, nu k 

pranohen dhe nuk shqyrtohen nga Gjykata Supreme, përpos nëse  dëshmohet se  faktet dhe 

dëshmitë  e tilla me arsye nuk kanë mundur të jenë të njohura  për palën në fjalë. Bazuar në 

këtë dispozitë ligjore, pala ankuese në ankesë, plotësim ankese dhe njoftim, nuk ka ofruar 

asnjë dëshmi materiale me vlerë juridike, për veç se thirret në prova dhe deklarata të njëjta të 

paraqitura edhe më parë, ndërsa nuk është me peshë juridike  as njoftimi që e ofron lidhur 

me padinë e paraqitur në gjykatë të rregullt nga pala përgjegjëse në ankesë, me të cilën ka 

kërkuar ti lirohet prona e tijë e uzurpuar, sepse edhe sipas vendimit të ankimuar si në 

paragraf  c), dhe d), të vendimit individual parashihet se pala e cila e ka uzurpuar pronën 

lëndore, duhet ta liroj në afatin prej 30 ditë nga dita e pranimit të vendimit dhe nëse nuk e 

liron në afatin e caktuar do të dëbohet nga prona.  

 

33. Gjykata Supreme ve në pah po ashtu sipas bazës ligjore  si në vijim: Neni 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  
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Pronën Bujqësore dhe Komerciale thekson se: “Procedura para Komisionit bazohet në parashtresat 

verbale dhe dokumentat , 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”.  Andaj Gjykata vlerëson se lënda aktuale në shqyrtim nuk ka 

nevojë për sqarime shtesë, prandaj nuk është e nevojshme të zbatohet neni 12.10 i 

Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, e ndryshuar me Ligjin 03/L-079, që të mbajë shqyrtim 

apo të administroj prova tjera shtesë. 

 

34. Nga faktet e lartpërmendura rezulton se gjendja faktike në këtë çështje juridike është 

vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë andaj konfirmimi i vendimit të KKPK-së, nuk është 

sjellë në dyshim nga theksimet në ankesë, sepse nuk bazohen në asnjë provë të vlefshme 

juridike. 

 

35. Në bazë të lartcekurave dhe në lidhje me nenin 13.3 (c) të Ligjit nr. 03/L-079 , Gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Këshillë ligjore; 

 

Sipas nenit 13.6 të Ligjit 03/L-079, ky aktgjykim është i plotfuqishëm dhe i detyrueshëm 

andaj nuk mund të kundërshtohet përmes mjeteve të rregullta apo atyre të jashtëzakonshme 

juridike. 

 

   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

           GSK-KPA-A-064/16, me datë 18 Dhjetor 2019 

 

Bashkp. Profesional                         Kryetari i Kolegjit, 

  Sherif Krasniqi                          Ragip Namani 

 


