
 

       GSK-KPA-A-059/2016  

 

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, 

anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Sherif Krasniqi, në çështjen juridike 

të palës ankuese : 

J. A. në emër të të atit M. MBeograd, Republika e Serbisë. 

 

Kundër:  

Ukë. N., /Komuna e Pejës 

 

Vukmir Ivovic në emër të të atit D., paraqites i kërkesëes konkuruese KPA30021 

 

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

Pronësore të Kosovës KPCC/D/R/271/2015, të datës 12 Mars 2015, (lënda e regjistruar me 

numër KPA14159), pas shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë, 4 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/R/271/2015, të datës 12 Mars 2015, për sa i përket kërkesës së 

regjistruar në Agjencinë Kosovare të Pronës (AKP), me numër KPA14159.  

 

2. Vërtetohet Vendimi i Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës, 

KPCC/D/A/271/2015, i datës 12 Mars 2015, për sa i përket kërkesës së 

regjistruar në AKP, me numër KPA14159. 

 

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 pronës e cila evidentohet si ngastrat kadastrale nr. ... dhe ..., në zonën 

kadastrale ... me sipërfaqe prej 0.13.25h, (në tekstin e mëtutjeshëm: prona e kërkuar). 
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2. Në formularin e  kërkesës pala ankuese sqaron se pronën e kërkuar e  ka blerë në vitin 

1984 nga M. I., me të ka lidhur kontratë shitblerje të cilën nuk e ka vërtetuar në Gjykate 

për shkak të ligjeve që e ndalonin në atë kohë(aludim tek ligjet që ndalonin 

transaksioned midis pjestarëve të etnive të ndryshme). Ai deklaron se  prona 

momentalisht është në shfrytëzim të familjes N.U., nga fshati ... Si datë të humbjes së 

posedimit e shënon datën 12 qershor 1999, si pasojë e rrethanave që ndërlidhen me 

konfliktin e armatosur.   

 

3. Kërkesa ishe konkuruese me KPA30021 të parashtruar nga Vukmir Ivovic në emër të të 

atit Danilo dhe kjo ishte aprovuar me vendimin e KPCC/D/R/266/2015 i datës 12 mars 

2015. 

 

4. Së bashku me kërkesën në AKP,  ka dorëzuar inter alia dokumentet vijuese; 

 Pershkrimin e listes poseduese ... date 18 prill 1977  me te cilin deshmohet 

se prona e kerkuar ishte e evidentuar në emër të familjës ... 

 Aktvendim Nr..., datë 9 prill 1970 lëshuar nga  Kooperativa Bujqesor e Pejës 

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

shitorën e fshatity .. . 

 Aktvendim Nr..., datë 26 tetor 1981 me të  cilin pala ankuese jepte me qira 

lokalin për “Ndermarrjen Tregetare .A” nga Peja. 

 Aktvendim ..., i datës 4 shtator 1995 me të cilin palës ankuese i lejohet hapja 

e Dyqanit të pavarur afarist në fshatin ..., pa përcaktim ngastre dhe 

lokaciooni. 

 Planin kadastral, nr. ..., dt. 30.03.2011, që e paraqet pronën e kërkuar të 

regjistruar në emër të palës përgjegjëse.  

 Certifikatën e të drejtës pronësore,( CDP), ..., të dt. 30.03.2011,dhe dt. 

23.06.2011, që e paraqet palën përgjegjëse M. G., , pronar të vetëm të 

pronës së kërkuar. 

 Certifikata lindje që dëshmojnë se pala ankuese është vellai i D. R., e cila 

kërkonte pronën në ngastren ..., në kërkesën KPA14158.  

 Ujdi gjyqesore 164/09 date 22 Mars 2010 në gjykatën Komunale në Pejë në 

mes vëllezërve D. I., dhe M. Ić. 

 Deklarta të certifikuara në gjykatat e Krushevcit dhe Beogradit me të cilët 

dëshmitarët pohojnë se pala ankuese ka pas ndertu një objekt me destinim 

për lokal afarist dhe se këtë pronë e ka blerë nga familja Ivović. 

5. Sekretaria Ekzekutive e AKP-së, me datë 3 shtator 2008 dhe me 8 korrik 2010, 

kishte  bërë  Konfirmimin e notifikimit  duke vendosur tabelën e njoftimit në pronën e 

kërkuar. Në momentin e vizitës prona  ishte gjetur  shtëpi e shkatërruar  dhe oborr i 

pa kultivuar e okupuar nga Ukë. N., (tutje pala përgjegjëse). I Njëjti kishte 

pretenduar të drejtë ligjore në pronën e kërkuar dhe e  nënshkruan njoftimin e 
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pjesëmarrjes në procedurë. Në deklaratën e tij thekson se prona është e marre nga 

magjistralja Pejë-Prishtinë e ndertur ne vitin 1971 dhe se ngastrat .. dhe ... kurr nuk 

kane qenë pronësi e palës ankuese .    

 

6. Në mbështetje të pretendimeve të tij pala përgjegjëse në AKP ka paraqitur këto 

prova; 

 Procesverbal 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 një pjese të ngastrave ... dhe ... 

 

 Deklarata të noterizuara me të cilën deshmohet se prona e kërkuar është 

eksproprijuar dhe kompensuar për interes publik të ndertimit të rrugës 

Prishtinë Pejë. 

 

7. Komisioni kishte vendosur të mbaj seance degjimore dhe e kishte mbajtur me 20 

dhe 21 Tetor 2014 dhe ishin marre në pyetje pala ankuese dhe pala përgjegjëse. 

Pas seances degjimore ishte rekomanduar KKPK-së të refuzoi kërkesën e tani 

palës ankuese sepse nuk kishte mundur të deshmojë se ka pas ndonje të drejtë 

pronësorembi pronën e kërkuar. 

 

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

kërkuar sipas CDP, evidentohet në emër të familjes Ivović dhe në raportin e 

konsoliduar të verifikimit të datës 9 shator 2014 Danilo. I., cekej si bartës i të drejtës 

pronësore. 

 

9. Me 12 Mars 2015, KKPK-ja me vendimin e saj, KPCC/D/R/271/2015,  e refuzoi 

kërkesën e palës ankuese. Në  arsyetimin e  dhënë  në vendimin grupor në mënyrë 

specifike  për kërkesën  e palës ankuese KPA14159, në paragrafet 54 -63 të, 

Komisioni konstaton se, bazuar në lloje të ndryshme të dokumenteve dhe të 

siguruara ex officio,  si   dhe deklaratave të vetë palëve, 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 

Ivović nuk u dëshmua edhe për faktin se familja Ivović kishin paraqitur kërkesë 

konkuruese KPA30021 e cila ishte aprovuar me Vendimin e KKPK-së me numër 

KPCC/D/A/266/2015 datë 12 Mars 2015. KKPK-ja kishte mbajtur edhe seance 

degjimore me 12 Nëntor 2014. 

 

10. Në versionin e vendimit individual në gjuhën serbe ka një mosperputhje gjuhesore 

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

”kërkesa refuzohet”. 
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11. 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 17 Maj 2016, dhe ka 

paraqitur përgjigje në ankesë  me 13 Qershor 2016 

 

Pretendimet e palës ankuese;  

12. Pala ankuese  kërkon nga Gjykata Supreme që të pranohet ankesa e tij, të 

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

prishet vendimi KKPK-së dhe çështja të kthehet në rivendosje.  

 

13. Ai në ankesë përseritë pretendimet e dhëna në kërkesë dhe në seancën degjiomore 

duke pohuar se prona ka qenë në posedim të papenguar të tij deri në ditën e 

humbjes si pasojë e konfliktit.  

 

  

14. Pala ankuese e kundershton edhe Vendimin e KKPK-së me të cilin prona i kthehej 

familjes Ivović. Këtë e mbeshtet edhe me deklaratat e dhëna në Gjykatën e 

Krushevcit nga dëshmitarët të cilët dëshmojnë se prona ka qenë në posedimin e 

palës ankuese. 

     

Pretendimet e palës përgjegjese;  

 

15. Pala përgjegjese e kundershton ankesën e konsideron se vendimi i KKPK-së është i 

ligjshem sepse prona e M. M., ështe e locuar në utrinë të fshatit në ngastrën ..., e 

cila është ndertuar në tokë publike dhe edhe tani i ka themelet aty dyqani i ndëruar 

nga pala ankuese. Ngastrat që i permend pala aankuese i referohen siperfaes 

ndremjete rrugës publike dhe janë shitur në vitin 1974  nga pronarët e mepareshem 

Milovan Ivović dhe M. C.  

Arsyetimi ligjor; 

16. 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.  

 

17. 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 
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Kosovë në mes të 27 Shkurt 1998 dhe 20 qershor 1999, apo rrethanave që 

rezultojnë nga ky konflikt.   

 

18. Nuk kontestohet se pala ankuese fillimisht e kishte humbur posedimin mbi pronën e 

kërkuar 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 kishte paraqitur faturë për rrymën 

e paguar dhe padinë e paraqitur në gjykatë të rregullt kundër palës së tretë për 

vërtetimin e të drejtës pronësore.  

 

19.  Megjithatë 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 palëve të treta,. Kjo  gjendje dëshmohet 

edhe në bazë të Certifikatave të drejtës pronësore, fakte këto të cilat nuk i konteston 

as pala ankuese. 

 

20. Transaksioni joformal i pohuar nga pala ankuese nuk u deshmua dhe për më tepër 

pala paraqitese e kërkesës konkuruese KPA30021 kishte dëshmuar se ka pasë të 

drejtë pronësie dhe mbi këtë bazë KKPK-ja kishte urdhëruar kthimin e posedimit tek 

paraqitesi i kërkesës konkuruese . 

 

21. Prandaj KKPK dhe gjykata supreme nuk kanë tagër për të shqyrtuar elementet e 

tjera që i referohen çështjes së vlefshmërisë të kontratës së shitblerjes apo 

vlefshmërisë së procedurave të transaksioneve të palëve të treta me palën 

përgjegjëse  dhe regjistrimin në libra publik kadastral të cilat i konteston pala 

ankuese, sepse kjo bie jashtë kompetencave të KKPK-së dhe kolegjit të gjykatës 

supreme gjatë vendosjes sipas ankesës kundër vendimit të KKPK-së.  

 

22. Sa u përket pretendimeve të palës ankuese Gjykat gjene se janë sqaruar me rastin 

e shqyrtimit d sipas ankesës së tij, KKPK-ja mbajti  seancë dëgjimore, ftoi palët dhe 

dëshmitarët e propozuar nga ai dhe 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”.  
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23. Sipas dispozitave ligjore të cituara si më lartë, gjendjes së fakteve dhe dëshmive të 

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

kontratë shitblerje  me shkrim dhe të vërtetuar në organin kompetent për 

konfirmimin e të drejtës pronësore në pronën kontestuese dhe me ankesë nuk  

paraqet prova të reja juridikisht të vlefshme, apo me ndikim për të vendosur ndryshe 

në këtë çështje.  

 

24. 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 nuk janë pronar të regjistruar të kësaj prone. Deklarimet e 

dëshmitarëve si prova shtesë nuk do të ishin mbrojtje valide dhe nuk kanë efekt 

dokumentues në bazë të cilave konstituohet pronësia.  

 

25. Kjo për arsye të cakura ne nenin 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 ligjore, 

lidhur me pronën kontestuese. 

 

26. 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 faktet dhe dëshmitë e 

vërtetuara ,kur gjen se  kërkesa e palës  ankuese nuk është përmbajtjesore dhe nuk 

i përmbush  kriteret e përcaktuara për tu shqyrtuar dhe vendosur lidhur me të, ashtu 

si parashihet në nenin 3.1, parag 3, të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50, e miratuar 

me Ligjin nr. 03/L-079, andaj  kërkesa si e tillë  me të drejtë është refuzuar.  

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

gjuhë serbe, që i referohej kërkesës  së palës ankuese me numër  KPA14159, 

KPCC/D/C/271/2015, i datës  12 mars 2015, ishte i përfshirë me gabim gjuhësor por 

që ky gabim nuk ndikon në përmbajtjen e qështjes së vendosur. Në vendimin 

individual në gjuhën serbe thuhet se, “kërkesa  hedhet”, kurse në vendimin grupor 

në të trija gjuhët zyrtare në përdorim dhe në vendimin individual në versionin në 

gjuhën shqipe dhe angleze thuhet se, ”kërkesa  refuzohet ”. 

 

28. Sipas dispozitave material 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, 
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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, të 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 verzionit në gjuhën angleze të dokumentit apo vendimit karshi 

verzionit në gjuhën shqipe apo serbe, fjala, fraza apo interpretimi në gjuhën angleze 

do të mbizotërojë dhe do të përdoret”. 

 

29. Prandaj me që vendimi burimor grupor në të trija gjuhët, dhe ai individual në gjuhë 

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

ndikim gabimi gjuhësor  në vendimin indivudal në gjuhë serbe, sepse duhet të jetë 

kërkesa refuzohet , e jo kërkesa hedhet, sepse interpretimimi dhe verzioni në gjuhë 

angleze mbizotëron si origjiner dhe si i tillë përdoret.  

 

30. 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  apo organit 

kompetent, nëse e vlerësojnë me interes legjitim.   

 

31. 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;  

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

079, ky aktgjykim është i plotfuqishëm dhe nuk mund të kundërshtohet përmes 

mjeteve të rregullta  apo atyre të jashtëzakonshme. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË                                       

GSK-KPA-A-059-2016, me datë 4 Dhjetor 2019 

Bashkp. Profesional,      Kryetari i kolegjit,                                

Sherif Krasniqi             Beshir Islami 

                         

 


