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C.nr.2203/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Kaltrinë 

Haliti, në çështjen juridike të paditëses M.Sh.- D nga Gjilani, tani me vendqëndrim në shtetin e 

Zvicrës, të cilën me autorizim e përfaqëson Elvira Haziri avokate nga Gjilani, kundër të 

paditurit H. D nga Gjilani, me vendqëndrim në shtetin e Zvicrës, të cilin me autorizim e 

përfaqëson Vlora Berisha avokate nga Gjilani, me objekt kontesti pengim posedim me 

propozim për caktimin e masës së përkohshme të sigurisë, pas mbajtjes së seancës publike mbi 

shqyrtimin kryesor të datës 25.05.2021, mori këtë:  

 

A K T V E N D I M 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses M.Sh.- D nga Gjilani me 

venqëndrim të përkohshëm në shtetin e Zvicrës e ushtruar kundër të paditurit H. D nga Gjilani 

me venqëndrim të përkohshëm në shtetin e Zvicrës dhe VËRTETOHET se i padituri me datë 

09.11.2020 ka penguar paditësen në posedim dhe shfrytëzim e qetë të shtëpisë së tyre të 

përbashkët e cila gjendet në Gjilan, në lagjen Zabeli i Sahit Agës Rr. ,,,, nr. 10, në parcelën 

kadastrale me numër P-,,, ZK Gjilan, në sipërfaqe të përgjithshme 1042m
2
, ashtu që në në 

shtëpin dhe ngastrën kadastrale si më lartë i padituri e ka ndërruar cilindrin e derës së shtëpis 

dhe me këto veprime ka penguar paditësen në posedimin e qetë dhe të lire të shtëpisë së tyre të 

përbashkët. 

 

II. OBLIGOHET i padituri H. Dnga Gjilani, që në të ardhmen mos ta shqetësojë  dhe pengojë 

paditësen M. Sh.D nga Gjilani në posedimin dhe shfrytëzimin e qetë të shtëpisë së tyre të 

përbashkë e cila gjendet në lagjen Zabeli i Sahit Agës në Gjilan Rr. ..., nr. 10 në parcelën 

kadastrale me numër P-... ZK Gjilan, në sipërfaqe të përgjithshme 1042m
2
. 

 

 

III. OBLIGOHET i padituri H. D nga Gjilani që paditësve M. Sh.- D. të i’a paguajë 

shpenzimet e kësaj procedure në shumën e përgjithshme 239€, në afat prej 7 ditëve nga marrja 

në dorëzim e aktvendimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësja pranë kësaj gjykate me dt.16.11.2020, përmesë përfaqësueses së saj me autorizim si 

në shkresat e lëndës ka paraqitur padi kundër të paditurit me objekt kontesti pengim posedimi, 

duke theksuar se paditësja me të paditurin kanë qenë të martuar dhe nga kjo bashkësi martesore 
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i kanë pesë fëmijë të njejtit jetojnë në shtetin e Zvicrës përafërsisht rreth 30 vite, me dt. 

09.11.2020 paditësja ka ardhur në pushim në shtëpin e tyre të përbashkët në Lagjen Zabeli i 

Sahit Agës Rr. ... nr.10, mirëpo e njejta nuk ka mundur ta hap derën e shtëpisë me qelësin që e 

kishte pasur pasi që i padituri e kishte ndërruar cilindrin e derës së shtëpisë pa e lajmëruar fare 

tani paditësen veprime me të cilat paditëses i është mohuar hyrja në shtëpin e saj në të cilën ajo 

së bashku me ish bashkëshortin e saj kishin kontribuar së bashku për ndërtimin e saj për rreth 

23 vite duke jetuar dhe punuar në shtetin e Zvicrës.  Nga gjykata ka kërkuar që të vërtetohet se 

i padituri H. D. nga Gjilani me vendbanim të përkohshëm në shtetin e Zvicrës, e ka penguar 

paditësesn M.Sh-D nga Gjilani, me vendbanim të përkohshëm në shtetin e Zvicrës, në 

shfrytëzimin e shtëpisë së tyre të përbashkët e cila gjendet në adresën në Gjilan në lagjen 

Zabeli i Sahit Agës Rr. ... nr. 10, në parcelën me numër P-... ZK Gjilan, në sipërfaqe të 

përgjithshme prej 1042m
2
 dhe të Obligohet i padituri që të durojë dhe të mos e pengojë në të 

ardhmen paditësen në shfrytëzimin e shtëpisë së tyre të përbashkët duke përfshir edhe 

shfrytëzimin e mobileve, gjërave të saj personale dhe të gjitha gjërave të tjera të cilat gjenden 

në kuadër të saj e gjithashtu të obligohet i padituri që paditëses t’ia kompensojë të gjitha 

shpenzimet e procedurës kontestimore sipas përllogaritjes përfundimtare të gjykatës në afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit nën kanosje të përmbarimit me dhunë. 

  

 

Gjykata bashkë me provat dhe padinë i ka dërguar aktvendimin për përgjigjje në padi të 

paditurit, ku i njejti me dt.12.04.2021, përmesë përfaqësueses së tij me autorizim si në shkresat 

e lëndës ka paraqitur përgjigjjen në padi ku ka theksuar se nuk e kundërshtonë faktin se palët 

ndërgjyqëse kanë qenë të martuar, por e kundërshtonë bazën e kërkesëpadisë pasi që palët 

ndërgjyqëse jetesën faktike mes vete e kanë pushuar me vullnet nga dt. 01.05.2018 të njejtit i 

kanë kryer procedurat e shkurorëzimit në shtetin e Zvicrës për të cilën është marrë aktgjykimin 

i fromës së prerë si dhe është bërë njohja e të njejtit vendim në vendin tonë, me rastin e ndarjes 

në shtetin e Zvicrës e kanë bërë edhe ndarjen e pasurisë së përbashkët të cilën e kanë pasur në 

Zvicër, meqë paditësja ka hequr dorë nga pushteti faktik dhe për kohë të gjatë nuk ka ushtruar 

posedim në një sendë përkatësishtë në shtëpinë e të paditurit konsiderojmë se nuk ka pengim 

posedim, pengim posedimi nga ana e paditëses është shuar duka u bazuar në LPDTS neni 170 

ku theksohet se ,, Posedimi shuhet kur poseduesi  heqë dorë nga pushteti faktik mbi sendin ose 

në ndonjë mënyrë e humb pushtetin faktik,,, ndërsa veprimet e të paditurit si posedues dhe 

pronarë is htëpisë në këtë rastë i arsyetojm  dhe bazojmë në nenin 112 të LPDTS ku theksohet 

se ,, Poseduesi mund të përdorë forcën e arsyeshme për veprimet e paligjshme në pengimin e 

posedimit të tij, në qoftë se ndërhyrja e atë çastëshme dhe janë ndërmarrë masat adekuate 

proporcionale për mbrojtje, menjëherë me paraqitjen e ndërhyrjes,, veprimet e të paditurit për 

ndërrimin e  cilindrittë derës së hyrjes së shtëpisë i arsyetojm me faktin se pas ndarjes faktike 

të jetesës së bashkëshortëve me marrëveshje dhe tani ndarjes juridike- shkurorëzimit e paditura 

përveç që ka marrë në posedim veturën e blerë nga i padituri e njejta ka filluar të tërheqë gjëra 

nga shtëpia duke pretenduar se ato veprime po i ndërmarrin familjarët e të paditurit, ndërsa sa i 

përketë gjërave personale palët ndërgjyqëse janë marrë vesh që ato mund të tërheqen me leje 

kurdo që është vullneti i të paditurit. Andaj nga të lartëcekurat i njejti i ka propozuar gjykatës 

që kërkesëpadinë e paditëses ta refuzojë në tërësi si të pa bazuar. 

 

Përfaqësuesja e paditëses në seancën pergatitore, kryesore dhe në spjegimet përfundimtare ka 

mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë duke theksuar se  paditesja e ka kuptuar në 

daten 09.11.2020 se i është ndërruar çelesi i shtepisë në të cilën kanë jetuar së bashku me ish 

bashkshortin e saj tashmë H. D  dhe 5 fëmijet e tyre, këtë e ka kuptuar vetëm në momentin kur 

ka ardhur për pushime në Kosovë sepse palët ndergjyqese edhe pas divorcit në Zvicër  kanë 

jetuar në periudha të ndryshme kohore së bashku pasi që ka pasur raste kur janë pajtuar dhe e 
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kanë filluar bashkjetesën por prapë janë ndarë ndersa shtepinë në Kosovë e kanë shfrytezuar 

me fëmijët e tyre vazhdimishtë së bashku kur kanë ardhur për pushime, mirëpo raportet mes 

tyre tashmë janë ftohur shumë dhe skanë me fare kontakt për shkak se i padituri ka krijuar një 

jetë të re me një person tjeter i njeti ua ka mohuar hyrjen në shtepinë e përbashkët  ish 

bashkshortes dhe fëmijëve të tij duke e ndërruar cilindrin e derës së shtëpisë me çka ua ka 

pamundësuar hyrjen në shtëpi. Në ditën kur e paditura e kupton se i padituri e ka ndërruar 

çelësin e ka lajmeruar rastin në polici me datë 09.11.2020, mirpo policia në këtë rast nuk ka 

ndërmmarrë asnjë veprim e meqenëse ajo nuk ka pasur se ku të qëndrojë  është kthyer brenda 3 

diteve në Zvicër përseri dhe që nga ajo kohë për shkak se nuk ka se ku të qendrojë nuk ka 

ardhur më në Kosovë. Vlen të theksohet fakti se palët ndërgjyqëse kanë qenë të martuar që nga 

viti 1996 kanë jetuar dhe punuar në Zvicër dhe me kontributin e tyre të përbashkët e kanë 

ndërtuar shëtpinë në vitin 2016 për të cilën bëhet fjalë ndërsa sot me veprimet e të paditurit 

paditësja nuk ka qasje në atë shtëpi mandje brenda shtepisë ndodhen edhe gjësendet e paditëses 

dhe fëmijeve të cilat gjësende paditësi nuk i ka lejuar që ti marrë, meqenëse shkurorzimin dhe 

ndarjën e pasurisë e kanë përfunduar në Zvicer kjo pronë kontestuese nuk është ndarë pasi që 

nuk ka qenë e deklaruar fare si pasuri e tyre në shtetin e Zvicrës ku edhe ata jetojnë.  

 

Përfaqësuesja  e të paditurit në seancën pergatitore, kryesore dhe në spjegimet përfundimtare 

ka mbetur në tërësi pranë përgjigjjes në padi duke kërkuar nga gjykata që t’a refuzojë 

kërkesëpadinë e paditëses si të pabazuar, arsyeja pse është ndërruar cilindri i derës është  sepse  

jetesa e tyre e përbashkët ka përfunduar dhe se të njejtit të gjitha çështjet e tyre të perbashketa i 

kanë sqaruar ashtu që posedusja përkatësisht paditësja ka hequr dorë nga pushteti faktik dhe 

për aq kohë të gjatë nuk ka ushtruar posedim në një send përkatesiht në shtëpinë e të paditurit, 

konisederojmë se nuk ka pengim  posedim andaj në rastin konkret posedimi nga ana e 

paditeses është shuar duke u bazuar në nenin 170 të LPDTS ku parashihet se “ Posedimi shuhet 

kur poseduesi heq dorë nga pushteti faktik mbi sendin ose në një mënyrë tjetër e humb 

pushtetin faktik”, ndërsa veprimet e të paditurit si posedues dhe pronar juridik i shtëpise në 

këtë rast i arsyetojmë dhe i bazojmë në nenin 112 te LPDTS ku theksohet se për vetndihm 

poseduesi mund të përdorë forcën e arsyeshme për mbrojte nga veprimet e paligjshme  në 

pengimin e posedimit të tij në qoftë se ndërhyrja është e atë çastëshme dhe janë ndermarrë 

masat adekuate për mbrojtje, menjëherë me paraqitjen e ndërhyrjes (rrezikut) sa i përket 

shpenzimeve procedurale i kundershtojmë në tërësi pasi që i padituri nuk ka mundësi dhe se 

nuk ka pasur asnjë interes të fillojë këtë procedurë duke e konsideruar këtë çështje si të 

përfunduar, duke shtuar se femijeve të palëve ndërgjyqese nuk iu është ndaluar shfrytzimi i 

shtëpisë, paditëses gjerat personale nuk ia ka ndaluar asnjëherë ti heqë dhe i njejti ka kërkuar 

që paditësja ti tërheqë ato kurdo që e sheh të arsyeshme në çfardo kohe. 

 

Për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata ka bërë 

administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave: Kontratën për dhurimin e paluajtshmerisë me 

nr.LRP…. e dt.06.11.2008, certifikatën e pronësisë me nr.P-… e dt.23.10.2020, Kopjet e 

dokumenteve personale në emër të M. D , A. M, Sh.D, Sh.D, M. D dhe R. D, një shkrese në 

gjuhën Gjermane, 2 fotografi në të cilat shihet dera e shtëpise dhe një çelës, bileta e aeroplanit 

e dt.09.11.2020, 1 CD me fotografi në të cilat shihet shtëpia e përbashkëtë e palëve 

ndergjyqëse ku paditësja nuk ka mundur ta hapë derën e shtepisë dhe të hyje brenda, 

procesverbali i marrjes në pyetje për të demtuarin me nr te rastit CA20-…534 i dt.09.11.2020  

lëshuar nga Stacioni Policor në  Gjilan, Aktvendimin me nr CN.nr87/20 i dt 15.09.2020, 

Vendimin e Gjykatës Rajonale në Oberland me nr 157/20 i dt.14.09.2020 i përkthyer në gjuhën 

shqipe, dy vendime në gjuhën gjermane, procesverbali për ndarjen e pasurisë së përbashkët 

bashkëshortore në shtetin e Zvicrës, shkresa e dt.08.04.2021 me nr…., shkresa e dt.08.04.2021, 
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shkresa me nr…. e dt.08.04.2021, si dhe shkresat me të dhënat e tatimpaguesit të lëshuar nga 

Departamenti i Tatimit në pronë e dt.23.11.2020. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartëcekura, në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit Për Procedurën Kontestimore, me kujdes dhe ndërgjegjje ka cmuar 

cdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka vërtetuar gjendjen faktike : 

 

Se i padituri H.D nga Gjilani me vendqëndrim të përkohshëm në shtetin e Zvicrës me dt. 

09.11.2020 e ka penguar paditësen M. Sh- Dushica nga Gjilani me venqëndrim të përkohshëm 

në shtetin e Zvicrës në shfrytëzim dhe posedim të qetë të shtëpisë së tyre të përbashkët e cila 

gjendet në Gjilan në Lagjen Zabeli i Sahit Agës, Rr. ... nr.10, në atë mënyrë që i njejti e ka 

ndërruar cilindrin e derës së shtëpisë me çka ia ka pamundësuar hyrjen në shtëpi paditëses, 

fakte këto të vërtetuara nga procesverbali i lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë – 

Stacioni Policor në Gjilan me numër të rastit ..., nga e cila gjykata vërtetoi faktin se paditësja 

ka lajmëruar rastin në Polici pasi që nuk ka mundur të hyjë brenda shtëpis së saj, sepse i 

padituri e kishte ndërruar cilindrin e derës së hyrjes me çka i ka pamundësuar paditëses 

shfrytëzimin dhe posedimin e shtëpis së cekur si në pikën I të dispozitivit të këtij aktvendimi, 

nga fotografit dhe video inqizimi i bashkangjitur në CD si provë në shkresat e lëndës dhe nga 

deklaratat e përfaqësueseve të palëve ndërgjyqëse. 

 

Nga Certifikata pronësore me numër P-... gjykata ka vërtetuar faktin se  paditësja së bashku me 

të paditurin janë bashkëpronar të patundshmërisë kontestuese respektivisht ngastrës kadastrale 

të lartëcekur në të cilën është ndërtuar shtëpia për të cilën pretendon paditësja se është kryer 

akti i pengim posedimit 

 

Nga përgjegjja në padi e të paditurit e dorëzuar në këtë gjykatë me dt. 12.04.2021 e gjithashtu 

nga deklaratat e përfaqësueses të të paditurit në seancën gjyqësore të dt. 25.05.2021 u vërtetua 

fakti se i padituri pas ndarjes me paditësen e kishte ndërruar cilindrin e derës së hyrjes së 

shtëpisë, pra të njejtit e kanë pohuar faktin e ndërrimit të cilindrit të derës së hyrjes së shtëpisë 

veprim ky me të cilin paditësja është privuar nga e drejta e shfrytëzimit të shtëpisë së saj pasi 

që nuk ka mundur fare të hyjë në shtëpi, e gjithashtu kto fakte i mbështesin edhe fotografit e 

bëra nga vendi i ngjarjes nga shtëpia e palëve ndërgjyqëse ku shihet se paditësja nuk mund të 

hyjë në shtëpi sepse derës së hyrjes së shtëpis i është ndërruar cilindri dhe me çelësin të cilin e 

ka në dorë paditësja nuk mund ta hap derën. 

 

Sa i përket vërtetimit të vendit se ku dhe kur është kryer akti i pengimit të posedimit gjykata 

këtë e vërtetoi nga vetë deklarimi i palëve ndërgjygjëse në seancë, konkretishtë përfaqësueseve 

me autorizim të palëve ndërgjyqëse, ku përfaqësuesja e paditëes u deklarua se akti i pengimit të 

posedimit është kryer në shtëpin e përbashkët të palëve ndërgjyqëse e cila gjendet në ngastrën 

kadastrale nr. P-... në lagjen Zabeli i Sahit Agës Rr. ..., nr.10, ndërsa përfaqësuesja e të 

paditurit deklaroi se i padituri  e ka ndërruar cilindrin e derës së shtëpisë(e cila gjendet në 

ngastrën kadastrale nr. P-... në lagjen Zabeli i Sahit Agës Rr. ... nr.10) dhe se në atë shtëpi 

fëmijët e përbashkët të palëve ndërgjyqëse nga martesa e tyre mund të shkojnë pa pengesa ta 

shfrytëzojnë shtëpin, ndërsa sa i përketë paditëses e njejta me leje mundet vetëm ti marrë 

gjësendet e saja personale.  

 

Gjykata në shqyrtimin e çështjes sipas kësaj padie është kufizuar vetëm në konstatimin e 

fakteve të gjendjës së fundit të posedimit dhe të pengimit të bërë konform nenit 480 të LPK-ës. 
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Nga gjendja faktike e spjeguar si më lartë, përkatësisht duke vërtetuar se i padituri e ka penguar 

paditësen në shfrytzim dhe posedim të qetë të shtëpis së tyre të përbashkët e cila gjendet në 

Gjilan Lagja Zabeli i Sahit Agës Rr. ..., nr.10 në njërn anë ndërsa në anën tjetër gjykata duke u 

bazuar në nenin 103 të Lgjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore ku parashihet se 

,,Personi i cili e ushtron pushtetin faktik mbi një send është posedues i drejtpërdrejtë,, 

lidhur me nenin 111.1 të Lgjit për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore ku parashihet se ,, 

Personi i cili e privon nga posedimi poseduesin ose e pengon në posedim kundër vullnetit 

të poseduesit vepron kundërligjshëm, përveç nëse privimi ose pengimi lejohen 

shprehimisht me ligj,, u vendos si në pikën I të dispozitivit të këtij aktvendimi. 

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktvendimi nga gjendja faktike si më lartë 

dhe bazuar nenin 108 të LPDTS-së ku parashihet se ,, Nëse disa persona e kanë 

bashkëposedimin në një send, e drejta e një personi për përdorimin e sendit në raport me 

të tjerët dhe mbrojtja individuale e poseduesit për posedimin e tij është e kufizuar me të 

drejtën e personave të tjerë për përdorimin e sendit ashtu siç është paraparë përdorimi,,, 
lidhur me nenin 113 të LPDTS-së ku parashihet se “Nëse poseduesi privohet nga posedimi 

në mënyrë të kundërligjshme, poesduesi mund të kërkojë rivendosjen e posedimit prej 

personit ndërhyrës...” andaj edhe në kuptimin e dispozitave materiale-juridike të cituara 

gjykata vlerësoj se veprimet e lartëcekura janë veprime penguese nga ana e të paditurit, i cili e 

ka penguar paditësen në shfrytëzim dhe posedim të shtëpis së tyre të përbashkët e cila gjendet  

ngastrën P-... në lagjen Zabeli i Sahit Agës Rr. ..., nr.10. 

 

Gjykata vendosi si në pikën III të dispozitivit të këtij aktvendimi në bazë të 452.1 të LPK-së ku 

parashihet se ,, Pala e cila e humbë procesin gjyqësor tërësisht ka për detyrë që palës 

kundërshtare gjyqfituese, dhe ndërhyrësit që i është bashkuar, t’ia shpërblej të gjitha 

shpenzimet gjyqësore,, prandaj e detyroi të paditurin që paditëses t’ia kompensojë shpenzimet 

gjyqësore për përpilimin e padisë 104€, për taksë gjyqësore për padi 41 €, për përfaqësim një 

seancë gjyqësore 135 €, në total shumën në lartësi prej 279€ e në afat prej 7 ditësh pas ditës së 

pranimit të këtij aktvendimi. 

 

Gjykata administroj edhe provat të tjera materiale, por të njejtat nuk i arsyetoj veç e veç pasi që 

nuk ishin relevante në këtë çështje dhe nuk do të kishin ndikim që të vendoset ndryshe siç edhe 

është vendosur.  

 

Prandaj, nga të lartëcekurat duke përfshirë gjendjen faktike, dispozitat ligjore, bindjen e lirë të 

gjykatës dhe bazuar në nenin 2 lidhur me nenin 142 pika 1 dhe 2 të LPK-së, gjykata vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.2203/20, dt.25.05.2021 

Gjyqtarja, 

Kaltrinë HALITI 
 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa, në afat prej 7 (shtatë) 

ditësh nga marrja e të njejtit, përmes kësaj gjykate për Gjykatën e Apelit në Prishtinë, ankesa 

eventuale dorëzohet nëpërmjet kësaj Gjykate në ekzemplarë të mjaftueshëm. 
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