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URDHËR

(l)Në të secžlën prej 37 (tridhjetë e shtatë) kërkesave të regjistruara në pjesët A dhe B të

listës të bashkëngjitur, KOl1isioni

vendos që:

Në ditën e shkatërril1it të pronës banesore, paraqitësi i kërkesës apo bartësi i
së drejtës pronësore, siq l1und të jetë rasti, i ka përl1bushur kriteret për
vërtetil1in e pronësisë inbi pronën e kërkuar dhe l1bi ngastrën e bashkuar,
apo l1bi pjesën e tilë siç është spectfikuar në vendil1in përkatës individual;

(2) Në secilën prej 21 (njëzetë e një) kërkesave të regjistruara në pjesën C të listës së
bashkëngjitur, Komisioni

vendos që:

Në ditën e shkatërril1it të pronës banesore, paraqitësi i kërkesës i ka
përl1bushur kriteret për vërtetimin e pronësisë së bartësit të ndjerë të së
drejtës pronësore mbi pronën e kërkuar dhe l1bi ngastrën e bashkuar, apo
mbi pjesën e tillë siç është spectfìkuar në vendiniin përkatës individual;

(3) Në secilën prej 58 (pesëdhjetë e tetë) kërkesave të referuara në paragrafët (1) dhe (2)
l1ë sipër, KOl1isioni

urdhëron që:

(a) Paraqitësit të kërkesës ose bartësit të së drejtës pronësore, siç niund të
jetë rasti, t 'i jepet posedil1i i ngastrës në të cilën gjendej prona banesore;
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(b)Pala pergjegjëse dhe çdo person tjetër i cili e ka uzurpuar pronën,
ta lirojë atë brenda 30 (tridhjetë) ditësh nga dita e pranimit të këtij urdhri;
dhe

(c) Nëse pala përgjegjëse ose çdo person tjetër i cili e ka UZUl7Juar pronën

dështon të përmbush urdhrin për lirim të pronës brenda kohës së dhënë,
ata të dëbohen nga prona; dhe

(4) Në secilën kërkesë të përmendur në pjesët A, B dhe C të listës së bashkëngjitur,
Komisioni më tutje vendos që kërkesat të re.fÌtzohen për aq sa paraqitësit e kërkesave
kërkojnë kompensil1 për dëmin fizik apo për hum~jen e shfrytëzimit të pronës së
kërkuar dhe;

(5) Në rastet kur ka më shumë se një pronar, vendimet dhe urdhri i mësipërm nuk
ndikojnë në të drejtat e asnjërit nga bashkëpronarët përkatës.

KORNIZA LIGJORE

1. Më 13 qershor 2008, Kuvendi i Republikës së Kosovës ("Kuvendi") ka miratuar
Ligjin NI' 03/L-079 duke përshtatur dhe ndryshuar Rregulloren e UNMIK-ut 2006/50
("UNMIK/REG/2006/50") mbi zgjidhjen e kërkesave që kanë të bëjnë me pronën e
paluajtshme private, përfshirë pronën bujqësore dhe komerciale. Ligji përmban një aneks
("Aneksi 1") duke përshtatur dhe ndryshuar Urdhëresën Administrative të UNMIK-ut NI'
2007/5 ("UNMIK/ADM/DIR/2007/5"), e cila zbaton UNMIK/REG/2006/50. Ligji NI'.
03/L-079 dhe Aneksi 1 ka themeluar Agjencinë Kosovare të Pronës ("KP A") si agjenci të
pavarur sipas Nenit 142 të Kushtetutës së Kosovës, dhe ka ndryshuar dispozitat përkatëse
të UNMIK/REG/2006/50 dhe UNM1K/ADM/DIR/2007/5 si të domosdoshme për të
zbatuar ndryshimet në kornizën e aplikueshme ligjore. Në pajtueshmëri me kriteret e tyre,
Ligji NI'. 03/L-079 dhe Aneksi 1 kanë hyrë në fuqi me publikimin e tyre në Gazetën
Zyrtare të Republikës së Kosovës.

2. Sipas Nenit 22 të UNMIK/REG/2006/50, Rregullorja pushon së aplikuari me

datën 31 dhjetor 2008. Prandaj, Ligji NI' 03/L-079 është aktualisht burimi i vetëm i
autoritetit ligjor të Komisionit. Dispozitat e UNMIK/REG/2006/50 vazhdojnë të mbesin
relevante vetëm ashtu siç janë inkorporuar duke ju referuar Ligjit NI'. 03/L-079

3. Sipas Nenit 10 të Ligjit NI' 03/L-079, i cili ka ndryshuar nenin 7.1 të

UNMIK/REG/2006/50, Komisioni për Kërkesa Pronësore ("Komisioni") duhet të
emërohet nga Kuvendi me nominim nga Kryetari i Gjykatës Supreme, me kusht që deri
në përfundim të mbikëqyrjes ndërkombëtare mbi zbatimin e Propozimit Gjithëpërfshirës
të Marrëveshjes për Statusin e Kosovës të datës 26 mars 2007, dy nga tre anëtarët,
përfshirë Kryetarin, duhet të emërohen nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar. Dy anëtarët
ndërkombëtar të Komisionit janë emëruar Ilga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar me
vendimin e datës 6 mars 2009. Komisionari veiidor është emëruar me vendimin e
Kuvendit të datës 12 mars 2009.



,.
.)

4. Nga ajo që u tha më sipër, Komisioiii konsideroii se është i caktuar
sipas rregullave dhe është kompetellt të ushtrojë funksionin e vet sipas Ligjit NI' 03/L-
079, si dhe urdhëresave dhe legjislacionit relevant për zbatim.

ARSYET PËR VENDIMIN

5. Paraqitësi i kërkesës ose bartësi i së drejtës proiiësore, siq muiid të jetë rasti, ka të

drejtën për urdhër nga Komisioni për riposedim të pronës, nëse paraqitësi i kërkesës
dëshmoii:

(a) pronësiiië mbi pronën e paluajtshme private, duke përfshirë pronën bujqësore
dhe komerciale; ose

(b) të drejtën e shfrytëzimit Ilë lidhje me pronën e paluajtshme private, duke
përfshirë proiiëii bujqësore dhe komerciale,

ku paraqitësi i kërkesës apo bartësi i së drejtës proiiësore, siç muiid të jetë rasti, tani nuk
mund të ushtrojë të drejta të tilla proiiësore, dhe ku kërkesa përfshinë rrethaiiat e
ndërlidhura drejtpërsëdrejti me, apo që jaiië pasojë e konfliktit të armatosur që ka
ndodhur në Kosovë mes 27 shkurtit 1998 dhe 20 qershorit 1999. (Shih nenin 3.1 të
Rregullores së UNMIK-ut 2006/50 të përshtatur Ilë Ligjin NI'. 03/L-079.)

6. Kur paraqitësi i kërkesës paraqet kërkesë për pronësi në bazë të Ilenit 3.1 (a) të
Rregullores së UNMIK-ut 2006/50 të përshtatur Ilë Ligjin NI'. 03/L-079, Komisioiii duhet
të zgjidhë çështjen e proiiësisë dhe, Ilëse Komisionit i është dëshmuar pronësia në mënyrë
të këiiaqshme dhe paraqitësi i kërkesës Iluk tregon të kundërtën, të jap urdhër për
riposedim në dobi të paraqitësit të kërkesës apo bartësit të së drejtës pronësore, siç mund
të jetë rasti. Kur paraqitësi i kërkesës paraqet kërkesë për të drejtën e shfrytëzimit të
pronës në pajtim me neiiin 3. I(b) të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50 të përshtatur në
Ligjin Nr. 03/L-079, Komisioiii mund të shqyi10jë kërkesëii me procedurë përmbledhëse
dhe të lëshojë urdhër për kthimin e posedimit. (Shih Ileiiiii 3.1 të Rregullores së UNMIK-
ut 2006/50, lexo bashkë me Ilenin 9 të Aneksit II të Urdhëresës Administrative të

UNMIK-ut nI' 2007/5 të përshtatur Ilë Ligjin. Nr. 03/L-079)1

7. Komisioni ka mbajtur seaiicëii e tij të njëmbëdhjetë me prej 21 deri 24 prill 2009
në Prishtinë. Gjithsej 62 kërkesa për pronë banesore i janë paraqitur Komisioiiit Ilë
seancëii e tij të njëmbëdhjetë, Ilga Sekretaria Ekzekutive e KP A-së ("Sekretaria

Ekzekutive"), së bashku me dokumeiitacionin mbështetës, raportet e shqyrtimit të
kërkesave, raportet e verifikimit, memorandumet ligjore dhe iiiformata tjera relevaiite.

J Si duket në Aneksin 1 ka një gabim teknik. Gjersa Aneksi 1 në mënyrë të qartë duket se është menduar të

zëvendësojë në tërësi UNMIK/ADM/DIR/2007/5, përfshirë të tri anekset e saj, Neni 26 i Aneksit 1
parasheh që e drejta nga Aneksi II i UNMIK/ADM/DIR/2007/5 duhet të zëvendësohet me të drejtën e cila
i referohet Aneksit Ii. Megjithatë, nuk ka asnjë dispozitë të veçantë dhe as ndonjë indikacion tjetër në
Ligjin Nr. 03/L-079 apo në Anekset e tij që qëllinii i këtij ndryshimi specifik ishte të fshijë Aneksin 1 dhe
Aneksin Il të UNMIK/ADM/DIR/2007/5. Rrjedhimisht, Komisioni konsideron se që të tri anekset e
UNMIK/ ADM/DIR/2007 /5 janë të përfshira në pakon legj isJative dhe Komisioni në vendimet e tij do t'u
referohet atyre si Nën-Anekset J, II dhe II, respektivisht.
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8. Në seancën e Komisionit, Sekretaria Ekzekutive i ka prezantuar kërkesat

Komisionit dhe i ka raportuar mbi shqyrtimin e kërkesave si dhe mbi çështjet ligjore dhe
dëshmuese të cilat kanë njedhur nga kërkesat. Më kërkesë të Komisionit, Sekretaria
Ekzekutive ka ofruar informacione dhe sqarime shtesë, sipas nevojës.

A. Kërkesat për pronësi

9. Në të gjitha kërkesat që përfshihen në këtë vendim, paraqitësit e kërkesave kërkojiië
zgjidhjen e kërkesës për proiiësi dhe të gjitha kanë të bëjiië me pronat banesore, përfshirë
edhe tokëii e bashkuar. Ky vendim shqyrton kërkesat për proiia banesore të cilat, Ilë
kohëii kur është bërë notifikimi, janë gjetur të shkatërruara tërësisht.

10. Duke u bazuar në shqyrtimin e kërkesave dhe dokumentacionit mbështetës, si dhe Ilë
informatat e ofruara dhe verifikimin e bërë Ilga Sekretaria Ekzekutive, dy kërkesa i jaiië
kthyer Sekretarisë Ekzekutive nga Komisioiii për shqyrtim dhe verifikim shtesë. Këto
kërkesa, të cilat janë përfshirë në pjesën D të listës së bashkëiigjitur, do të shqyi10heii Ilga
Komisioni Ilë kohën e duhur. Gjatë seancës, një kërkesë për pronën banesore është ri-
kategorizuar si kërkesë për pronën bujqësore. Ky vendimi aplikohet për 58 kërkesat të
cilat janë të regjistruara Ilë pjesët A, B dhe C të listës së bashkëngjitur. Kërkesa tjetër e
mbetur është përfshirë Ilë veiidimin tjetër, me saktë në KPCC/D/R/39/2008.

11. Komisioni cek se të gjitha kërkesat e regjistruara në pjesët A, B dhe C të Listës së
bashkëiigjitur janë të pakontestueshme në kuptim se në kohën e notifikimit të pronave të
kërkuara nuk ka pasur dëshmi të uzurpimit të paligjshëm, të shfrytëzimit apo kultivimit të
këtyre proiiave nga Ildonjë person ose, edhe kur ka pasur dëshmi të tilla, asiijë palë Iluk e
ka koiitestuar vlefshmërinë e kërkesës breiida periudhës prej 30 ditësh të paraparë Ilë
neiiiii 10.2 të UNMIK/REG/2006/50 të përshtatur Ilë Ligjin nr. 03/L-079. Bazuar Ilë
informatat e otì'uara Ilga Sekretaria Ekzekutive, Komisioiii është i kënaqur që Sekretaria
Ekzekutive ka bërë përpjekje të arsyeshme për të notifikuar pronat e kërkuara, personat të
cilët aktualisht mund t'i keiië uzurpuar pronat, dhe persoiia tjerë të cilët mund të keiië
interes ligjor në proiiat e tilla, siç kërkohet Ilga neiii 10.1 i UNMIK/REG/2006/50 dhe
neni 10.1 i Ligjit nr. 03/L-079. Rrjedhimisht, këto kërkesa duhet të konsideroheii

jokoiitestuese.

12. Në kërkesat e regjistruara në pjesët A, B dhe C të listës së bashkëiigjitur, Komisioiii
cek se paraqitësit e kërkesave kaiië paraqitur lloje të Ildryshme të dokumeiiteve Ilë

mbështetje të kërkesave për pronësisë, duke përfshirë fletët poseduese, koiitratat mbi
shitblerjeii, koiitratat mbi dhurimin, kontratat mbi ndaijen e pasurisë, vendimet mbi
trashëgiminë, veiidimet e gjykatës mbi njohjeii e proiiësisë, koiitratat mbi përkujdesjeii
jetësore dhe cei1ifikatat për të drejtat mbi proiiëii e paluajtshme. Komisioni është i
kënaqur se këto dokumente me të vërtetë përbëjiië dëshmi të pronësisë. Shumë paraqitës
të kërkesave gj ithashtu kanë paraqitur dokumeiite mbështetëse shtesë, duke përfshirë
vendimet mbi tatimin, deklaratat e dëshmitarëve, kopjet e planeve dhe veiidimet
kadastrale.

13. Në 19 kërkesat e regjistruara Ilë pjesëii A të Listës së bashkëngjitur, paraqitësi i
kërkesës e ka paraqitur kërkesën në cilësiiië e bartësit të së drejtës proiiësore. Në bazë të
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konstatimeve të Komisioiiit Ilë paragrafin 12 më sipër, të gjitha këto kërkesa
qëndrojnë të aprovoheii.

14. Në 18 kërkesat e regjistruara në pjesëii B të listës së bashkëngjitur, paraqitësit e
kërkesave kaiië paraqitur kërkesën në cilësinë e anëtarit të bashkësisë familjare të bartësit
të së drejtës proiiësore në bazë të neiiit 1.2 të Aiieksit II të UNMIK/ADM/DIR/2007/5 të
përshtatur në Ligjin NI' 03/L-079. Neiii i i Urdhëresës Administrative i përshtatur në

ligjiii NI' 03/L-079 përcaktoii që si "Allëtar i Bashkësisë Familjare" përfshiheii

"bashkëshorti/ja, fëmijët (të liiidur brenda dhe jashtë mai1esës ose të adoptuar) dhe
personat tjerë të cilët bartësi i së drejtës pronësore është i obliguar t'i mbështesë në pajtim
me ligjin e aplikueshëm apo personat që janë të obliguar ta mbështesin bartësiii e së
drejtës pronësore në pajtim me ligjin e aplikueshëm pavarësisht nëse ata persona kaiië
qëiidruar në pronë së bashku me bartësiii e së drejtës proiiësore apo jo." Komisioiii ka
përcaktuar se, sipas ligjit të aplikueshëm, ky definicion përfshin përveç bashkëshortëve
dhe fëmijëve gjithashtu edhe prindërit, vëllezërit, motrat, gjyshërit dhe nipat/mbesat e
bartësit të së drejtës proiiësore. Të gjithë paraqitësit e kërkesave në kërkesat e regjistruara
në pjesën B të Listës së bashkëngjitur përfshihen në definicionin e anëtarit të bashkësisë
familjare. Rrjedhimisht, vendimi i cili koiifirmon të drejtën proiiësore në dobi të bartësit
të së drejtës pronësore qëndroii të aprovohet në secilëii kërkesë, siç është dhënë më sipër.
Komisioiii cek se në Kërkesën nr. 40517 të dy shtëpitë në pronëii e kërkuar janë të
shkatërruara.

15. Në 21 kërkesat e regjistruara në pjesëii C të Listës së bashkëngjitur, paraqitësi i
kërkesës nuk ishte bartës i së drejtës pronësore Ilë datëii e humbjes së posedimit të pronës
së kërkuar por pohon të ketë trashëguar proiiën. Në secilën prej këtyre kërkesave,
paraqitësi i kërkesës ka dëshmuar se ai apo ajo është aiiëtar i bashkësisë tàmiljare të
bartësit të ndjerë të së drejtës proiiësore. Megjithatë, nuk është paraqitur vendim val id
mbi trashëgëminë apo ndoiijë dëshmi tjetër dokumentuese Ilga paraqitësi i kërkesës që
do të vërtetoiite se Ildoiijëri prej paraqitësve të kërkesave të jetë trashëgimtar i pronës së
kërkuar, dhe as Sekretaria Ekzekutive Iluk ka mundur të gjejë ndoiijë dokumeiit të tillë.
Disa nga paraqitësit e kërkesave kanë paraqitur si dëshmi "vendimet mbi trashëgiminë"
gjoja të lëshuara Ilga gjykata paralele Ilë Serbi. Komisioni nuk koiisideroii që dokumentet
e tilla vërtetojnë të drejtën Ilë trashëgimi. Komisioiii cek që, për qëllime të implemeiitimit
të këtij vendimi nga Sekretaria Ekzekutive, Kërkesat NI'. 24734, 31826 dhe 31828, në
njërën anë, dhe Kërkesat Nr. 24727, 31802 dhe 3181 i, Ilë aiiëii tjetër, janë paraqitur për
dy ngastra të Iljëjta nga dy aiiëtarë të Ildryshëm të bashkësisë familjare të bai1ësit të
ndjerë të së drejtës pronësore. Komisioni nuk ka jurisdiksioii të zgjidhë çështjet që kaiië
të bëjiië me trashëgëminë. Veiidimi i cili koiifirmon të drejtën proiiësore në dobi të
bartësit të Ildjerë të së drejtës proiiësore për këto kërkesa dhe Ilë secilën nga kërkesat e
regjistruara në pjesën C të listës së bashkëngjitur qëndron të aprovohet, siç është dhëiië
më sipër. Vendimi i Komisionit Ilë lidhje me të gjitha kërkesat e regjistruara në këtë pjesë
C të Listës së bashkëngjitur është pa paragjykim në përcaktimiii e gjykatës kompetente se
si trashëgimtarët do ta trashëgojiië të drejtëii pronësore të të Ildjerit.

16. Llojet e ndryshme të dokumenteve Ilë të cilat janë mbështetur paraqitësit e kërkesave
si përkrahje të kërkesave të cekura në paragratèt 13, 14 dhe 15 më sipër janë të
regjistruara në shtyllat përkatëse të pjesëve A, B dhe C të listës së bashkëngjitur.
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17. Në një numër të kërkesave, paraqitësit e kërkesave apo bartësit e së drejtës

pronësore, siç mund të jetë rasti, jaiië larguaI' nga prona jashtë periudhës prej 27 shkurtit
1998 deri më 20 qershor 1999, e cila parashihet në Ilenin 3 të Rregullores së 2006/50 të
përshtatur në Ligjin nI' 03/L-079. Komisioni ka përcaktuar që, ndoiiëse data e largimit në
këto kërkesa është jashtë periudhës së mësipërme, humbja e së drejtës proiiësore në
secilin rast është rezultat i rrethanave që ndërlidhen drejtpërsëdrejti me, apo që jaiië
pasojë e koiiflktit të armatosur që ka ndodhur Ilë Kosovë mes 27 shkurtit 1998 dhe 20
qershorit 1999, siç kërkohet me nenit 3 të Rregullores së UNMIK-ut 2006/50 të
përshtatur Ilë Ligjin nI' 03/L-079.

18. Në kërkesëii Nr. 34394, paraqitësi i kërkesës ka vdekur pas paraqitjes së kërkesës.
Komisioni konsideron se vdekja e paraqitësit të kërkesës gjatë procedurave Iluk ndikon
në vlefshmëriiië e kërkesës. Rrjedhimisht, vendimi i cili konfirmon të drejtëii proiiësore
në dobi të bartësit të së drejtës proiiësore qëiidron të aprovohet në secilën kërkesë, siç
është dhënë më sipër. Ky vendim është pa paragjykim në përcaktimin e gjykatës
kompetente se si trashëgimtarët do ta trashëgojnë të drejtën pronësore të të ndjerit.
Kërkesat në të cilat paraqitësit e kërkesave kanë vdekur gjatë procedurave janë paraqitur
në shtyllat përkatëse të pjesëve A,B dhe të listës së bashkëngjitur.

19. Nga sa u tha më sipër, Komisioni është i këiiaqur, bazuar Ilë dëshmitë që i posedon
se:

(a) paraqitësi i kërkesës apo bartësi i së drejtës proiiësore, siç mund të jetë

rasti, ka të drejtëii e pronësisë Ilë lidhje me proiiëii e kërkuar, apo pjesën e
tillë siç është specitìkuar Ilë vendimin përkatës individual;

(b) secila kërkesë është e pakoiitestuar në kuptimin se asiijë persoii nuk e ka

koiitestuar vlefshmërinë e kërkesës; dhe

(c) paraqitësi i kërkesës apo bartësi i së drejtës proiiësore, siç mund të jetë

rasti, Ilë secilin rast tani nuk mund të ushtrojë të drejtën e tij apo të saj të
pronësisë; dhe

(d) kërkesa në seciliii rast përfshinë rrethanat e ndërlidhura drejtpërsëdrejti
apo që janë pasojë e koiitliktit të armatosur që ka Ildodhur mes 27 shkurtit
i 998 dhe 20 qershorit 1999.

20. Rrjedhimisht, paraqitësit e kërkesave apo bartësit e së drejtës pronësore, siç mund

të jetë rasti, kaiië treguar se i kaiië përmbushur kriteret për urdhër që vërtetoii proiiësinë
mbi proiiëii e kërkuar dhe tokën në të cilëii gjeiidej prona baiiesore në ditëii e shkatërrimit
të saj. Fakti se prona është e shkatërruar nuk Ildikoii Ilë të drejtëii e paraqitësit të kërkesës
për të marrë Iljë vendim deklarativ Ilga Komisioiii, që koiifirmon proiiësiiië e paraqitësve
të kërkesave mbi pronëii e tillë në datëii e shkatërrimit të pronës së kërkuar.

B. Kërkesat për kompensim

2 i. Në kërkesat e regjistruara Ilë shtyllat përkatëse të pjesëve A, B dhe C të listës së
bashkëngjitur, paraqitësit e kërkesave gjithashtu kërkojnë, përveç proiiësisë, kompensim
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për dëmin fizik apo humbje të shfrytëzimit të pronës së kërkuar. Sipas Rregullores së
UNMIK-ut 2006/50 të përshtatur në Ligjin Nr. 03/L-079 Komisioni Iluk ka jurisdiksion
mbi kërkesat e tilla. Rrjedhimisht, këto kërkesa duhet të refuzohen.

C. Vërejtjet përmbledhëse

22. Nga sa u tha më sipër, Komisioni koiistaton se kërkesat e regjistruara në pjesët A, B
dhe C të Listës së bashkëngjitur janë të suksesshme dhe urdhri sa i përket secilës kërkesë,
të jepet siç është dhënë më sipër.

23. Në një Ilumër kërkesash, paraqitësi i kërkesës ka paraqitur kërkesë për riposedim të
pronës së njëjtë edhe në Drejtoratin për Çështje Pronësore dhe Banesore, e cila kërkesë
më pastaj ishte aprovuar nga Komisioni për Kërkesa Pronësore dhe Banesore ("HPCC").
Komisioni konstaton se mjetet e veprimit në dispozicion të paraqitësve të kërkesave para
Komisionit aktual dhe HPCC-së, respektivisht, dhe, rrjedhimisht edhe jurisdiksioni i dy
Komisioneve, nuk janë të njëjta në kuptimin se, ndryshe nga HPCC-ja, Komisioni aktual
ka jurisdiksion për të konfirmuar pronësinë. Rijedhimisht, vendimet e HPCC-së nuk
mund të përbëjnë resjudicata para Komisionit aktual. Për më tepër, në rastet kur HPCC-
ja ka aprovuar urdhrin për dëbim në favor të Paraqitësit të kërkesës, Komisioni nuk
konsideron se një urdhër i tillë paraqet pengesë për këtë Komision që të lëshojë urdhër të
ri për dëbim në rastet kur prona është e uzurpuar në mënyrë të paligjshme.

24. Vendimet dhe urdhri i mësipërm i Komisionit gjithashtu aplikohen, ku është e
përshtatshme, edhe për çdo pronë të bashkuar, d.m.th. për çdo tokë apo Ildërtesë të
zotëruar apo të shfrytëzuar nga paraqitësi i kërkesës ose bartësi i së drejtës pronësore, siç
mund të jetë rast, të cilat formojnë një njësi me proiiën e kërkuar banesore.

25. Neni 8.8 i Aneksit III të Urdhëresës Admiiiistrative të UNM1K-ut nr. 2007/5 të

përshtatur Ilë Ligjin 03/L-079 lejon Kryetarin e Komisionit të nënshkruajë vendimin
grupor duke aprovuar të gjitha kërkesat individuale të identifikuara në vendimin grupor,
nëse Ilumri i kërkesave të vendosura gjatë seancës është i lartë. Komisioni konsideron se
kjo është e përshtatshme në rastin konkret.

Kryetari
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ANKESA T

Rregullorja e UNMJK-ut 2006/50 parasheh që:

12.1 Brenda 30 (tridhjetë) ditësh nga njoftimi i palëve nga AgjencIa Kosovare e Pronës për vendimin e
Komisionit mbi kërkesën, paJa mund të paraqes ankesë ndaj vendimit të tillë në Gjykatën Supreme të
Kosovës përmes Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë Kosovare të Pronës.

i 2.3 Ankesa mund të paraqItet duke u bazuar në atë se:

(a) Vendimi përmban gabim thelbësor apo moszbatim serIoz të ligjit materIal apo
procedural; apo

(b) Vendimi mbështetet në vlerësIm të gabuar apo të mangët të fakteve.

* Versioni në gjuhën angleze është versioni zyrtar i të gjItha vendimeve të Komisionit për Kërkesa
Pronësore. Në rast të mospërputhjes mes versionit në gjuhën angleze dhe versionit në gjuhën shqipe apo
serbe, atëherë mbizotëron versioni në gjuhën angleze.
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KPA08224 KPA10714 KPA11244 KPA15578 KPA22086 KPA26196 KPA28516
KPA32265 KPA33274 KPA38641 KPA40612 KPA44080 KPA44943 KPA52329
KPA52636 KPA53856 KPA54164 KPA54574 KPA56686

KPA00222 KPA10585 KPA10612 KPA13815 KPA17979 KPA27692 KPA27699
KPA34571 KPA34754 KPA38278 KPA38616 KPA39098 KPA39099 KPA40517
KPA51618 KPA51874 KPA53954 KPA56458

KPA01222 KPA07954 KPA10764 KPA13117 KPA15196 KPA17985 KPA24727
KPA24734 KPA28315 KPA31802 KPA31811 KPA31826 KPA31828 KPA39212
KPA50259 KPA51049 KPA51158 KPA51680 KPA53141 KPA53896 KPA34394

KPA13397
KPA27666
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