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Numri i lëndës: 2019:160036 

Datë: 15.01.2021 

Numri i dokumentit:     01411172 

 

 

C. nr. 219/2017 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË KAMENICË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, me gjyqtarin Artan Abazi, në çështjen juridike kontestimore të 

paditësit Sh.K. nga …….., rruga “………”, pa nr, të cilin me autorizim e përfaqëson F.Y., 

avokat nga ……, kundër të paditurës H.S. nga  me objekt kontesti për lirimin e shtëpisë nga 

njerëzit dhe sendet, me vlerë të kontestit prej 3.050,00 euro, pas mbajtjës së shqyrtimit kryesor 

dhe publik, në prezencën e palëve ndërgjygjëse, më datën 06.01.2021, mori, ndërsa më datën 

15.01.2021 e përpiloj këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I.  REFUZOHET SI E PA BAZUAR në tërësi kërkesëpadia e paditësit SH.K. nga ……, 

përmes së cilës ka kërkuar që të OBLIGOHET e paditura H.S. nga …….,, që të liroj shtëpinë 

e paditësit nga njerëzit dhe sendet, e cila gjendet në …..,, pa nr, ngastra kadastrale nr. P-, në 

vendin e quajtur “…….”, me kulturë shtëpi dhe oborr, në sipërfaqe prej ….. m2, e evidentuar 

në emër të paditësit SH.K. nga ……., në Çertifikatën e Pronës, me nr. ……., e datës ……, të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

II. Secila palë ndërgjygjëse i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore.  

 

A r s y e t i m 
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Paditësi SH.K. nga ……..”, pa nr, përmes të autorizuarit të tij F.Y., avokat nga ……., më datën 

11.12.2017, në këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër të paditurës H.S. nga …..,  “……”, pa 

nr, për lirimin e shtëpisë nga njerëzit dhe sendet, me vlerë të kontestit prej 3.050,00 euro.  

1. Pretendimet e palëve ndërgjygjëse 

I autorizuari i paditësit avokati F.Y., në seancën përgaditore dhe në seancën e shqyrtimit 

kryesor ka deklaruar se mbetët në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke shtuar se 

patundshmëria – ngastra kadastrale me numër 440/0, me kulturë arë e klasit të V, në sipërfaqe 

prej 0.04.62 ha, në vendin e quajtur “…….”, në bazë të kontratës së shitëblerjës e kishte blerë 

babai i paditësit, L.K., nga shitësi T.GJ., nga ….., për shumën prej 6.000 dinar, tutje ka shtuar 

se kjo paluajtshmëri më vonë është ndarë dhe paditësit SH.K., i ka takuar më rastin e 

shkëputjes nga bashkësia ekonomike familjare, poashtu ka shtuar se në bazë të aktvendimit të 

Gjykatës Komunale në Kamenicë, T. nr. 79/2012, i datës 24.12.2012, është rregulluar 

trashigimia pas vdekjës së të ndjerit L..K., nga ……… dhe SH.K., tani paditësi është shpallur 

trashigimtar i paluajtshmërisë – ngastrës kadastrale me nr. P-……., në sipërfaqe prej …. m2. 

Tutje ka shtuar se paditësi SH.K. në vitin ……, me mjetet e veta materiale të realizuara nga 

puna e tij në botën e jashtme, në këtë paluajtshmëri e ka ndërtuar objektin për banim, 

respektivisht shtëpinë dy katëshe, meqenëse kjo pronë është e tij, tutje ka theksuar se është fakt 

se e paditura H.S. është vajza e paditësit, SH.K. dhe është e martuar më G.S. si dhe i kanë dy 

fëmijë së bashku, e cila pas martesës ka vazhduar të jetoj të burri i saj, por, ka shtuar se e 

paditura me çdo kusht, për kundër dëshirës dhe vullnetit të paditësit dëshiron të kthehet në 

shtëpinë e paditësit dhe të jetoj aty, ndërsa paditësi mendon se nuk ka nevoj se e njëjta e ka 

shtëpinë e burrit të saj, poashtu ka shtuar se e paditura është e pa denjë për ty kthyer në 

shtëpinë e paditësit, ngase e njëjta sipas tij, ka sjellje ofenduese ndaj prindit të  saj, duke shtuar 

se paditësi nuk është i detyruar t’i duroj këto sjellje e duke e pasur parasysh se e paditura nuk 

ka kontribuar në ndërtimin e shtëpisë, pas administrimit të provave të propozuara, ka kërkuar 

nga gjykata që t’a detyroj të paditurën t’a lirojë shtëpinë e paditësit, nga njerëzit dhe sendet dhe 

atë personalisht e paditura dhe sendet e saja personale, ndërsa në fjalën përfundimare ka 

kërkuar nga gjykata që të aprovohet në tërësi si e bazuar padia dhe kërkesëpadia e paditësit, si 

dhe i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedures dhe atë 104 euro për përpilimin e padisë, si dhe 

për 3 seanca gjyqësore për secilen nga 140 euro, e në shumë të përgjithshme prej 524 euro.  

E paditura H.S., në përgjigje në padi, në seancën përgaditore dhe në seancën e shqyrtimit 

kryesor ka deklaruar se, e kundërshtoj në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa 

bazuar, ngase e njëjta ka shtuar se paditësi me asnjë fakt dhe provë të vetme nuk e ka provuar 



 Numri i lëndës: 2019:160036 
 Datë: 15.01.2021 
 Numri i dokumentit: 01411172 
 

3 (11)  

 2
0

1
9

:1
6

0
0

3
7

 

se unë H.S., jam duke e penguar pronën e paditësit, tutje ka shtuar se paditësi në asnjë formë 

nuk e ka arsyetuar se i njëjti është penguar në shfrytëzimin e objektit të tij, si dhe konkretisht 

nga cilat sende dhe persona duhet të lirohet ajo shtëpi. E paditura H.S., tutje ka shtuar se jeton 

me burrin e saj dhe me dy fëmijët e tyre, në shtëpinë e burrit të saj dhe atë në adresën rr. 

“……”, pa nr, në ……., e që e njëjta thekson se kjo nënkupton se në asnjë formë nuk qëndron 

në shtëpinë e paditësit dhe poashtu nuk ka asnjë gjësend të vetëm të saj, në pronën e paditësit. 

Poashtu, e paditura ka shtuar edhe faktin se përveq se nuk është e vërtetë se unë kinse jetoj në 

shtëpinë e paditësit, unë madje nuk kam shkuar që 3 (tri) vitet e fundit as në vizitë si mysafire 

te nëna ime, e cila jeton dhe banon në shtëpinë e paditësit por në katin e parë, e ndarë nga 

bashëshorti i saj, tani paditësi i cili banon në katin e dytë, ngase e njëjta ka theksuar se është 

friksuar nga kërcënimet që i ka marr nga babai i saj, tani paditësi SH.K., e paditura ka theksuar 

se fëmjët e saj janë të rritur poashtu edhe janë duke punuar, si dhe e ka banesën e burrit të saj, 

ku edhe jeton me burrin e saj dhe më fëmijët e saj dhe ka ku të banojë, e që sipas saj nuk ka 

asnjë arsye të shkoj e të banon në shtëpinë e paditësit, tutje ka theksuar se sa i përket 

pretendimt të paditësit se gjësendet e mija gjinden në shtëpinë e paditësit, nuk është aspak e 

vërtetë që unë të kem së paku një “Xhemper - blluzë”, në shtëpinë e tij, kurse lidhur me 

pretendimet e paditësit për sjelljet e saja ofenduese ndaj t’i, e njëjta ka shtuar se nuk është 

aspak e vërtetë që unë t’a kem ofenduar paditësin respektivisht babain tim, ngase unë me të 

njëjtin nuk kam pasur kontakt që 3 (tri) vite, ndërsa në fjalën përfundimtare, ka kërkuar nga 

gjykata që padia dhe kërkesëpadia e paditësit të refuzohet në tërësi si e pa bazuar, ngase sipas 

të njëjtës u vërtetua se as unë H.S. dhe as asnjë gjësend personal i imi, nuk gjinden në shtëpinë 

e paditësit, e rrjedhimisht nuk mund të detyrohem për lirimin e shtëpisë nga njerezit dhe 

sendet, si dhe i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës të pa specifikuara.  

2. Provat e administruara në shqyrtimin kryesor 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjës faktike në këtë çështje juridike 

kontestimore në procedurën e provave i ka administruar këto prova materiale dhe personale: 

Kontrata mbi shitëblerjen e pasurisë së patundshme me nr. Vr. nr. 383/78, e vitit 1978, e 

vërtetuar në Gjykatën Komunale në Kamenicë, më datën 11.07.1978, përmirësimi i kontratës 

me nr. Vr. nr. 383/78, e datës 02.07.1979, e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Kamenicë, 

aktvendimi me numër T. nr. 79/2012, i datës 24.12.2012, i Gjykatës Komunale në Kamenicë, 

Çertifikata e Pronës me numër 2974/2014, e datës 15.12.2014, e lëshuar nga Zyra Kadastrale 

në Komunën e Kamenicës, kontrata mbi shitëblerjen e banesës, e datës 10.08.2001, me numër 

Vr. nr. 463/2001, e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Kamenicë, më datën 14.08.2001, fatura 
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për pagesën e rrymës elektrike, në emër të G.S., me numër ……, e datës ….., Çertifikata e 

martesës me numër rendor ….., me numër serik …….., e datës ……, e lëshuar nga Zyra e 

Gjendjës Civile, në ……., raporti për gjendjën mendore të SH.K., i datës ….., i hartuar nga 

Instituti i Psikiatrisë Forenzike të Kosovës, dëgjimin e dëshmitarëve N.K. dhe B.K., që të dy 

nga ….. dhe dëgjimin e paditësit dhe të paditurës në cilësi të palës.  

Pasi që gjykata e bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, konform 

dispozitës së nenit 8, të LPK-së, erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është në tërësi e 

pa bazuar dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi për këto arsye: 

Për palët ndërgjygjëse nuk ishte kontestues fakti se shtëpia e cila gjendet në …….,  ngastra 

kadastrale nr. P-……., në vendin e quajtur “…….”, me kulturë shtëpi dhe oborr, në sipërfaqe 

prej ….. m2, është pronë dhe e evidentuar në emër të paditësit SH.K. por, kontestuese në mes 

palëve ndërgjygjëse ishte fakti se e paditura a banon në këtë shtëpi dhe a ka gjësende të saj 

personale në këtë shtëpi apo jo.  

2.1 Provat materiale të administruara 

Me leximin e kontratës mbi shitëblerjen e pasurisë së patundshme me nr. Vr. nr. 383/78, e vitit 

1978, e vërtetuar në Gjykatën Komunale në ……, më datën ……., gjykata e vërtetoj faktin se 

L.K. (babai i paditësit) nga  …… e ka blerë nga shitësi D.T. nga ……., , pasurinë e 

patundshme në sipërfaëe prej 0.04.62 ha, me kulturë arë, pjesë e parcleës me nr 440/2, për 

çmimin prej 6006 dinar.  

Me leximin e përmirësimi të kontratës me nr. Vr. nr. 383/78, e datës 02.07.1979, e vërtetuar në 

Gjykatën Komunale në Kamenicë, gjykata e vërtetoj faktin se palët kontraktuese D.T. nga ….. 

dhe L.K. nga ……, e kanë bërë përmirësimin e kontratës sa i përket sipërfaqes së parcelës që 

ka qenë objekt i shitëblerjës, ashtuqë, në vend të sipërfqes prej 0.04.62 ha, do të jetë sipërfaqja 

prej 0.04.86 ha.  

Me leximin e aktvendimit me numër T. nr. 79/2012, i datës 24.12.2012, të Gjykatës Komunale 

në Kamenicë, gjykata e vërtetoj faktin se tani paditësi SH.K., është shpallur trashigimtar sipas 

rendit të parë, i babait të tij L.K, i pasurisë së patundshme me nr. UL-…….. ZK …… në 

vendin e quajtur “……”, ngastra kadastrale P-……, në sipërfqe prej …. m2.  

Me leximin e Çertifikatës së Pronës me numër ……, e datës ……., e lëshuar nga Zyra 

Kadastrale në Komunën e Kamenicës, gjykata e vërtetoj faktin se paditësi SH.K. është pronar i 
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ngastrës kadastrale me nr. P-…….., tipi i pronës pronë private, në vendin e quajtur “…” , në 

sipërfaqe prej … m2.  

Me leximin e kontratës mbi shitëblerjen e banesës, e datës 10.08.2001, me numër Vr. nr. 

463/2001, e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Kamenicë, më datën 14.08.2001, gjykata e 

vërtetoj faktin se G.S. nga ….. e ka blerë banesën e cila në atë kohë ka qenë në rrugën, “….”, 

nr.11/11, kati i dytë, me numër 11, në sipërfaqe prej ….. m2,  nga shitësi – pronari T.V. nga 

…... 

Me leximin e faturës për pagesën e rrymës elektrike, në emër të G.S., me numër ……, e datës 

…… gjykata e vërtetoj faktin se kjo fatur për shfrytëzimin e energjisë elektrike vjen në emër të 

bashkëshortit të palës së paditur në banesën e tij.  

Me leximin e Çertifikatës së martesës me numër rendor ….., me numër serik ……, e datës 

……, e lëshuar nga Zyra e Gjendjës Civile, në ……, gjykata e vërtërtoj faktin se e paditura 

H.S. është e martuar me G.S. nga ….., që nga data …… dhe ende janë në martesë.  

Me leximin e raportit për gjendjën mendore të SH.K., i datës ……, i hartuar nga Instituti i 

Psikiatrisë Forenzike të Kosovës, e të cilën provë gjykata e ka siguruar sipas detyrës zyrtare 

nga një lëndë tjetër penale që është duke u zhvilluar në këtë gjykatë me numër PP. nr. 80/2020, 

e në të cilën lëndë SH.K. është i pandehur, gjykata e vërtetoj faktin se paditësi SH.K., sipas 

ekspertëve psikiatër vuan nga çrregullimi mendor i quajtur Çrregullim Deluzionar tipi i përzier 

dhe i cili sipas klasifikimit ndërkombëtar të sëmundjeve mendore ICD-10, kodohet me shifrën 

F22.0, megjithatë i njëjti mund të marrë pjesë në procesin gjyqësor por, deponimet e tij si 

pasojë e bindjeve të tij prezente mund të jenë me defekte, varësisht nga situata momentale, si 

dhe konstatime tjera me gjerësisht si në raportin e psikiatrisë. 

2.2  Dëshmit e dëshmitarëve në shqyrtimin kryesor  

Dëshmitarja N.K. e lindur D., në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 06.01.2021, gjatë 

dëshmisë së saj ka deklaruar se, SH.S. e ka ish bashkëshort, ngase tani janë të shkurorëzuar, 

ndërsa  H.S. e ka vajzë, e njëjta ka shtuar se ajo banon në të njëjtën shtëpi ku banon edhe 

SH.K., por ajo banon në katin e parë, ndërsa SH.K. në katin e dytë në të njëjtën shtëpi, ngase 

ka theksuar se edhe pse jemi ndarë, SH,. nuk ka kërkuar që unë dhe fëmijët e tonë të largohemi 

nga shtëpia, dëshmitarja tutje ka shtuar se ajo banon vetëm me 3 djemt e saj të moshën 

madhore dhe me askënd tjetër, ndërsa sipas saj, vajza e saj H.S., nuk shkon te ajo për ta 

vizituar që rreth 3 (tri) vite, madje sipas dëshmitarës, H. nuk shkon te familja e saj as për 
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ndonjë festë e as për ndonjë rast tjetër, ngase sipas dëshmitarës e njëjta friksohet nga SH. ngase 

i njëjti e ka kërcënuar se do ta mbys, madje sipas dëshmitarës SH. disa herë ka shkuar te e 

njëjta dhe i ka thënë “gjema H. se kom me mbyt”. Poashtu e njëjta ka shtuar se vajza e saj H.S. 

jeton dhe banon në ….., së bashku me bashëshortin e saj dhe dy fëmijët e tyre, në banesën e 

bashkëshortit të saj,  që nga koha kur është martuar diku rreth vitit 1997, poashtu dëshmitarja 

ka shtuar se në shtëpinë e saj nuk gjindet as edhe një gjësend i vetëm i H.S., ngase sipas të 

njëjtës H..e ka banesën e saj dhe madje që 3(tri) vitet e fundit nuk ka qenë asnjëherë të familja 

e saj dhe te ajo si nënë e saj për ta vizituar, krejt kjo ngase është e friksuar nga SH.K..  

Dëshmitari B.K., në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 06.01.2021, gjatë dëshmisë së tij ka 

deklaruar se, paditësin e ka baba, ndërsa të padituren e ka motër, i njëjti ka shtuar se jeton dhe 

banon në shtëpinë e njëjtë ku banon edhe Sh.K., por që SH. banon në katin e dytë ndërsa ai më 

2 vëllëzër dhe nënën e tij banon në katin e parë dhe askush tjetër nuk banon me të njëjtit. 

Dëshmitari tutje ka shtuar se H.S. nuk banon me të, vëllëzërit dhe nënën e tij, ngase e njëjta 

është e martuar dhe e njëjta jeton dhe banon me bashkëshortin e saj dhe më  fëmijët e saj, për 

arsye se babai i tyre SH. bënë problem në shtëpinë tonë dhe çdo herë e fajëson H. dhe për 

faktin se H.ka qenë e friksuar nga kërcënimet që i janë bërë nga babai ynë SH., tutje dëshmitari 

ka shtuar edhe faktin se H.S. sa i kujtohet të njëjtit nuk ka qenë të familja e saj që rreth 4-5 vite, 

por që saktësisht nuk i kujtohet, edhe pse sipas dëshmitarit H. ka të drejtë t’i vizitoj ata sepse i 

ka familjar, tutje ka shtuar se në shtëpinë e tyre nuk gjindet asnjë gjësend i vetëm i H. ngase 

sipas të njëjtit edhe ashtu shtëpia e tyre është vogel sepse i ka vetëm 3 dhoma dhe nuk mund t’i 

zë gjësendet e tyre, e lëre më të tjetër kujt.  

2.3.  Deklaratat e palëve ndërgjygjëse në cilësi të palëve 

Paditësi SH.K., në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 16.12.2020, ka deklaruar se e paditura 

H.S. është vajza e tij dhe se deri sa H.është martuar të njëjtit kishin pasur raporte të mira, por 

pas martesës sipas të njëjtit H. nuk ka pasur raporte të mira me të, tutje ka shtuar se H.S. është 

martuar që rreth 20 vite dhe pas martesës H. nuk ka qenë asnjëherë tek ai në katin e dytë të 

shtëpisë ku i njëjti banon, pasiqë nuk kanë pasur raporte të mira, por i njëjti ka shtuar se sa 

kanë qenë duke jetuar së bashku me familjen e tij, H. vajza e tij kishte shkuar te ata, meqenëse 

në atë kohë sipas të njëjtit marrëdhëniet kanë qenë të mira, paditësi tutje ka shtuar se H.S. është 

e martuar me G.S. dhe ka 2 (dy) fëmijë, por ka shtuar se që nga vitit 2015 H. banon në shtëpinë 

e tij në katin e parë ku banojnë edhe djemt e tij dhe ish bashkëshorja e tij,  ngase sipas të njëjtit 

arsye se përse ai banon në katin e dytë dhe bashkëshortja dhe fëmijët e tij në katin e dytë të të 
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njëjtës shtëpi është fakti se ai është shkurorëzuar nga bashkëshortja e tij dhe nuk ka raporte të 

mira më të e as më fëmijët e tij, tutje paditësi ka deklaruar se vajza e tij H. banon së bashku me 

ish bashkëshorten e tij dhe djemt e tij, në katin e parë të shtëpisë së tij, ndërsa bashkëshorti i saj 

dhe dy fëmijët e saj banojnë në banesën e bashkëshortit të saj G.S., në …. i njëjti ka shtuar se 

nuk e din se vajza e tij H. të ketë veshëmbathje apo gjësende tjera në katin e parë të shtëpisë së 

tij, ndërsa arsye përse paditësi kërkon që vajza e tij të largohet nga shtëpia e tij i njëjti ka 

deklaruar se, citoj: “ajo, pra H.me kibernetik më dëmton mua, më detyron të urinoj dhe me 

kibernetik ma ka dëmtuar vezoren”.  

E paditura H.S. në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 16.12.2020, ka deklaruar se, e njëjta 

është martuar që 24 vite, me bashkëshortin e saj G. S. nga ….. dhe gjatë kësaj martese i kanë 2 

fëmijë, një vajzë dhe një djal, tutje ka shtuar se në fillim të martesës kanë jetuar në bashkësi 

familjare tek familja e burrit, por ka shtuar se pas luftës së fundit në Kosovë, e kanë blerë 

banesën e tyre së bashku më bashkëshortin e saj, e në të cilën jetojmë së bashku më dy fëmijët 

e tonë. Paditësja ka deklaruar se nuk flet me babain e saj Sh. që rreth 10 viteve, për arsye se i 

njëjti sipas saj e fyen rëndë të njëjtën dhe shpifë ndaj saj, e që sipas të paditurës Sh. ka tentuar 

t’a ndaj të njëjtën nga bashkëshorti i saj përmes shpifjeve. Paditësja H. S. ka shtuar tutje se ajo 

ka raporte të mira më nënën e saj dhe vëllëzërit e saj, të cilët banojnë në katin e parë të shtëpisë 

ku banon edhe paditësi SH.K., në katin e dytë, e paditura ka shtuar se e njëjta nuk shkon për 

vizita te nëna dhe vëllëzërit e saj për arsye se ka deklaruar se është e kërcenuar nga babai i saj 

Shabani, ngase sipas saj i njëjti e ka kërcenuar me fjalët “se ku ta zë kam me pre, kam me vra”, 

madje e njëjta ka deklaruar se këto 3 (tri) vitet e fundit nuk ka qenë asnjëherë te nëna dhe 

vëllëzerit e saj, madje ka theksuar se nuk ka mund të shkoj të nëna e saj edhe me rastin e 

fejesës së vëllaut të saj, shkaku i kërcënimeve që e njëjta i ka marrë nga babai i saj SH., por e 

njejta ka deklaruar se nëna e vëllëzërit e saj shkojnë në shtëpinë e saj ngase kanë marrëdhënie 

të mira në mes veti. Paditësja H. ka deklaruar se nuk ka asnjë gjësend të vetëm apo ndonjë 

veshëmbathje të veten në shtëpinë e paditësit SH.K., e as të nëna e saj në katin e parë të 

shtëpisë ku banon ajo, e as që bëhet fjalë sipas saj që te ketë ndonjë gjësend në katin e dytë ky 

banon babai i saj, tani paditësi ngase nuk flet me të njëjtin fare.  

3. Baza juridike  

Duke u bazuar në dispozitën e nenit 7, paragrafi 1, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, ku 

përcaktohet se “Palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin 

kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”, gjykata ka 

konstatuar se paditësi SH.K., nuk i ka propozuar e as ofruar gjykatës ndonjë provë konkrete 
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çoftë materiale apo personale përmes së cilës do t’a provonte para gjykatës faktin se e paditura 

H.S. është duke e penguar në shfrytëzimin e lire dhe të pa penguar, të shtëpisë së tij në adresën 

dhe të dhënat e tjera të cekura si më lartë. Por, të gjitha provat të cilat i’a ka ofruar paditësi 

gjykatës, janë prova të cilat nuk e provojnë e as gjykata nuk ka mundur t’a konstatoj faktin se e 

paditura është duke jetuar në shtëpinë e paditësit, përkatësisht në katin e parë të shtëpisë së tij 

së bashku me ish bashkëshorten e tij dhe fëmijët e tjerë të tij, por, përmes provave që paditësi 

i’a ka ofruar gjykatës, gjykata ka provuar fakte të cilat nuk janë relevante në drejtim të 

vërtetimit të pretendimeve të palës paditëse se e paditura t’a ketë penguar, respektivisht se e 

njëjta është duke banuar në shtëpinë tij, e mbi këtë bazë gjykata nuk mund t’a detyroj të 

paditurën që mos t’a pengoj në shfrytëzimin e lirë të shtëpisë paditësin dhe e njëjta të largohet 

nga ajo shtëpi, ngase nuk është vërtetuar me asnjë fakt dhe provë konkrete të vetme se e njëjta 

e ka kryer apo është duke e kryer atë veprim. Ndërsa në anën tjetër në bazë të dëshmive të 

dëshmitarëve N.K. dhe B.K., gjykata e ka vërtetuar faktin se e paditura H.S., nuk banon në 

shtëpinë e paditësit, respektivisht në katin e parë ku banojnë edhe dëshmitarët në fjalë ngase të 

njëjtit i ka nënë dhe vëlla, madje e njëjta që 3 (tri) vitet e fundit nuk ka shkuar asnjëherë në atë 

shtëpi, e poashtu përmes këtyre dëshmitaëve gjykata e ka vërtetuar edhe faktin se e paditura 

nuk ka asnjë veshëmbathje apo gjësend tjetër në shtëpinë e paditësit. Poashtu, duke u bazuar në 

dispozitën e nenit 428, paragrafi 1, të Ligjit për Procedurën Kontestimore ku përcaktohet se 

“Secila nga palët në shpjegimet e veta duhet t’i parashtroj të gjitha faktet e nevojshme për 

arsyetimin  e propozimeve të veta, të ofroj prova të nevojshme për vërtetimin e thënieve të saja, 

si dhetë deklarohet lidhur më thëniet dhe provat e ofruara nga pala kundërshtare”, paditësi 

nuk ka munduar t’i vërtetoj në asnjë mënyrë thëniet dhe pretendimet e tij, ngase gjykatës nuk i 

ka ofruar asnjë provë relevante për t’a vërtetuar kërkesëpadinë e tij, e mbi këtë bazë ligjore, 

gjykata ka vendosur që kërkesëpadinë e paditësit t’a refuzoj në tërësi si të pa bazuar në ligj dhe 

ka vendosur si në dispozitiv të këtij atkgjykimi.    

4. Vlerësimi përfundimtar i gjykatës 

Duke i marrë parasysh të gjitha provat e adminisitruara si ato materiale edhe ato personale si 

dhe deklaratat e vet palëve ndërgjygjëse, e në bazë të gjendjës faktike të vërtetuar, gjykata 

erdhi në përfundim dhe e refuzoj në tërësi si të pa bazuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit 

SH.K. ngase i njëjti në asnjë mënyrë dhe më asnjë provë të vetme relevante dhe konkrete nuk 

ka mundur t’a provoj gjatë shqyrtimit kryesor dhe t’a bind gjykatën se e paditura H.S., banon 

në shtëpinë e tij, në katin e parë ku banon ish bashkëshortja e tij dhe fëmijët e tij të tjerë dhe as 

që ka e paditura ndonjë gjësend apo veshmbathje të saj, në shtëpinë e paditësit, ngase sipas të 
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gjitha provave të cilat paditësi i’a ka ofruar gjykatës, për t’i provuar pretendimet e tij, gjykata 

ka konstatuar se asnjëra prej këtyre provave të lartëcekura, të ofruara nga pala paditëse, nuk 

janë relevante dhe përmes tyre nuk është vërtetetuar pretendimi i paditësit se e paditura të 

njëjtin e pengon në shfrytëzimin e lirë dhe të qetë të shtëpisë së tij, dhe e njëjta të ketë gjësende 

të saja në shtëpinë e tij, e rrjedhimisht provat materiale të propozuara nga paditësi, gjykata nuk 

i morri për bazë, e as nuk u’a fali besimin me rastin e vendosjes në këtë çështje juridike 

kontestimore, ngase fare nuk ishin relevante për të vërtetuar faktet e çështjes kontestuese të 

lartëcekur. Poashtu, gjykata me rastin e vendosjes në këtë çështje kontestuese, nuk e mori për 

bazë as deklaratën e paditësit SH.K., të dhënë në cilësi të palës, dhe njëkohësisht të njëjtës nuk 

i’a fali besimin, ngase gjatë deklarimit të tij paditësi kishte kundërthënie të shumëta dhe herë 

pas here deklaronte edhe gjëra që as vet a’i nuk i kuptonte e të cilat fare nuk kishin të bënin me 

objektin e kontestit, e përveq kësaj gjykata nuk i’a fali besimin deklaratës së paditësit edhe për 

faktin se në bazë të raportit për gjendjen e shëndetit mendor të SH.K., të datës 19.11.2020, të 

përpiluar nga Instituti i Psikiatrisë Forenzike të Kosovës, është konstatur nga ekspertët 

psikiatër se i njëjti vuan nga çrregullimi mendor i quajtur Çrregullim Deluzionar tipi i përzier 

dhe i cili sipas klasifikimit ndërkombëtar të sëmundjeve mendore ICD-10, kodohet me shifrën 

F22.0, megjithatë i njëjti mund të marrë pjesë në procesin gjyqësor por, deponimet e tij si 

pasojë e bindjeve të tij prezente mund të jenë me defekte, varësisht nga situata momentale, si 

dhe konstatime tjera me gjerësisht si në raportin e psikiatrisë të shëndetit mendor të paditësit, e 

që këtë raport mjeksor gjykata e ka siguruar sipas detyrës zyrtare nga një lëndë tjetër penale me 

numër PP.nr.80/2020, e cila është duke u zhvilluar në këtë gjykatë ku si i pandehur në këtë 

çështje juridike penale është paditësi SH.K. e të cilit raport gjykata i’a fali besimin e plotë dhe 

e mori për bazë me rastin e vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore. 

Ndërsa sa i përket deklaratës së palës së paditur H.S., të dhënë në cilësi të palës gjatë 

shqyrtimit kryesor, gjykata i’a fali besimin e plotë dhe të njëjtën e mori për bazë me rastin e 

vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore, ngase e njëjta ishte e kjartë, e plotë, e sinqertë 

dhe në harmoni të plotë me dëshmin e dëshmitarëve N.K. dhe B.K. ngase gjykata nga deklarata 

e saj dhe provat materiale që e njëjta i ka ofruar për tu administruar, e vërtetoj faktin se ajo 

jeton dhe banon në banesën e saj së bashku me bashkëshortin e saj G.S. dhe me dy fëmijët e 

saj, në Kamenicë dhe e vërtetoj edhe faktin se që 3 (tri) vitet e fundit e njëjta as që kishte 

shkuar te shtëpia e babait të saj SH.K., tani paditësit, si pasoj e kërcënimeve që ajo i kishte 

marrë nga paditësi, e as që ka ndonjë gjësend të saj, në shtëpinë e paditësit, as në katin e pare e 
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aq më parë në katin e dytë ku banon paditësi, ngase me të njëjtin as që flet fare, si pasoj e 

raporteve jo të mira që i kanë në mes vete.     

Poashtu, sa i përket dëshmive të dëshmitarëve N.K. dhe B.K., të dhëna gjatë shqyrtimit 

kryesor, gjykata të njëjtave u’a fali besimin e plotë, ngase të njëjtat ishin të plota, të sinqerta 

dhe në harmoni të plotë me njëra tjetrën, si dhe në tërësi përputhen më deklaratën e të paditurës 

H.S., ngase që të dy dëshmitarët kanë deklaruar se H.S., vajza respektivisht motra e tyre, nuk 

banon në shtëpinë e paditësit SH.K., në katin e parë së bashku më të njëjtit, ngase kanë 

dëshmuar faktin se e njëjta ështe e martuar dhe jeton e banon së bashku me bashkëshortin e saj 

dhe më 2 (dy) fëmijët e saj, në banesën e tyre në ….., e poashtu këta dëshmitar kanë dëshmuar 

edhe faktin se e paditura nuk ka as edhe një gjësend të vetëm në shtëpinë e tyre, respektivisht 

në shtëpinë e paditësit, poashtu të njëjtit kanë dëshmuar se e paditura H.S., nuk ka qenë te të 

njëjti 3 (tri) vitet e fundit asnjëher, si pasoj e kërcënimeve që ajo i ka marrë nga babai i saj, tani 

paditësi SH.K... Andaj, pas analizmit dhe vlerësimit të të gjitha provave të lartëcekura, gjykata 

ka konstatuar se nuk është vërtetuar me asnjë provë të vetme se e paditura e ka penguar apo 

ështe duke e penguar paditësin në shfrytëzimin e lirë dhe të qetë të shtëpisë së tij, në adresën e 

cekur më lartë, madje gjykata e ka vërtetuar edhe faktin se e paditura që 3 (tri) vite nuk ka qenë 

në shtëpinë e paditësit si pasoj e kërcënimeve që i njëjti i’a ka bërë asaj, si dhe është vërtetuar 

nga gjykata edhe fakti se e paditura nuk ka as edhe një gjësend të vetëm në shtëpinë e paditësit, 

e pas të gjitha këtyre të lartëcekurave gjykata erdhi në përfundim se nuk janë vërtetuar 

pretendimet e paditësit dhe e refuzoj në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e të njëjtit në tërësi të 

pa bazuar.     

5. Shepnzimet e procedurës kontestimore  

Gjykata, vendosi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore duke u mbështetuar në nenin 449 

dhe 450, të LPK-së, dhe vendosi që secila palë ndërgjygjëse t’i bartë shpenzimet e veta 

procedurale, ngase paditësi e ka humbur kontestin në tërësi, ndërsa në anën tjetër e paditura, 

gjatë të gjitha seancave gjyqësore është përfaqësuar vet dhe nuk ka pasur përfaqësues të 

autorizuar andaj edhe nuk mund t’i njihen shpenzimet e procdurës kontestimore për 

përfaqësim, ndërsa shpenzime të tjera e paditura nuk ka pasur ngase nuk ka ofruar prova për 

një gjë të tillë.  

Duke u bazuar në të lartëcekurat, si dhe në dispozitën e nenit 143, të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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C. nr. 219/2017, i datës 15.01.2021 

 

                                                                                                                                 G j y q t a r i 

                                                                                                                                 Artan Abazi 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditëve, 

pas ditës së pranimit të të njëjtit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës, në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate.  

 

 

 


