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Numri i lëndës: 2020:102996 

Datë: 18.01.2021 

Numri i dokumentit:     01415936 

 

C. nr. 569/2020 

 

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 ......”, pa nr, të cilin me autorizim e përfaqëson F.Y., avokat nga Gjilani, 

kundër të paditurit D.K. nga .....”, pa nr, me objekt kontesti për pengim posedimi, me vlerë të 

kontestit prej 500,00 euro, pas mbajtjës së shqyrtimit kryesor dhe publik, në prezencën e 

paditësit dhe të autorizuarit të tij, si dhe të paditurit, më datën 12.01.2021, mori, ndërsa më 

datën 18.01.2021 e përpiloj këtë:  

 

 

 

A K T V E N D I M 

 

 

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

së cilës ka kërkuar që të VËRTETOHET se i padituri D.K., më datën 03.08.2020, e ka 

penguar paditësin në shfrytëzimin e fundit të qetë dhe të lirë, të shtëpisë në katin e dytë të tij, 

ku i njëjti momentalisht e shfrytëzon për vete, e cila gjindet në ngastren kadastrale P-

71107041-00440-2, në vendin e quajtur “......”, me kulturë shtëpi dhe oborr, në sipërfaqe prej 

486 m2, e cila evidentohet në çertifikatën e pronës mbi të drejtat pronësore së paluajtshmërisë 

me numër 915/2020, e datës 03.07.2020, në atë mënyrë që e ka bllokuar cilindrin e derës së 

hyrjes në katin e dytë të shtëpisë, ashtuqë pas daljes nga dritarja duke vendosur çelsin në 

cilindrin e derës nuk ka mundur ta nxjerrë çelsin e as ta hap derën por, është dashur t’a thejë 

dritaren e koridorit për të hyrë në koridor të shtëpisë së tij në katin e dytë, ndërsa i padituri 

pastaj e ka çliruar cilindrin dhe i është mundësuar hyrja në koridor të shtëpisë, dhe të 

URDHËROHET i padituri D.K. nga ....., që të pushoj së penguari paditësin, në shfrytëzimin e 

fundit dhe të qetë të patundshmërisë së tij, në këtë mënyrë apo ndonjë tjetër të ngjajshme, duke 
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mos e bllokuar hyrje – daljen e paditësit në katin e dytë të shtëpisë, e këtë në afat prej 48 orëve, 

nën kërcënim të shqiptimit të dënimit me gjobë në shumë prej 5.000,00 euro, të gjitha këto në 

afat prej 7 ditëve, nga data e pranimit të këtij aktvendimi, nën kërcënim të përmbarimit me 

dhunë.   

 

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

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi SH.K. nga .......”, pa nr, përmes të autorizuarit të tij F.Y., avokat nga Gjilani, më datën 

05.08.2020, në këtë gjykatë ka paraqitur padi kundër të paditurit D.K. nga ...., pa nr, me objekt 

kontesti për pengim posedimi, me vlerë të kontestit prej 500,00 euro. 

 

1. Pretendimet e palëve ndërgjygjëse  

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

ka deklaruar se, mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke shtuar se paditësi SH.K. 

është pronar dhe posedues i fundit faktik i paluajtshmërisë të ngastrës kadastrale P-71107041-

00-440-2, në vendin e quajtur “Parazov Rid”, me kulturë shtëpi dhe oborr, në sipërfaqe prej 

486 m2, tutje ka shtuar se me datën 03.08.2020, gjersa paditësi ishte duke qëndruar në shtëpinë 

e tij në katin e dytë, i është bllokuar cilindri i derës së koridorit ashtu që pas daljes së paditësit 

nga dritarja në ballkon, kur i njëjti ka dashur t’a vendos çelësin në cilindrin e derës për ta hapur 

derën, dera nuk është hapur ndërsa çelësi ka mbetur në cilindër dhe nuk ka mundur t’a nxjerr 

më, ndërsa tuje ka shtuar se për të mundur të hyjë paditësi SH.K. brenda në koridor, i është 

dashur t’a thej xhamin e dritares së koridorit e pastaj të hyjë brenda, si dhe ka shtuar edhe 

faktin se më pastaj i padituri D.K., e ka çliruar cilindrin e bllokuar të derës së hymjes së 

paditësit dhe paditësi pastaj ka mundur t’a shfrytëzoj këte derë për të hyrë në katin e dytë ku 

banon ai. Për të gjitha këto gjykatës i ka propozuar të administrohen provat e bashkëngjitura 

padisë, ndërsa në fjalën përfundimtare ka kërkuar nga gjykata që të aprovohet në tërësi padi 

dhe kërkesdëpadia e paditësit dhe të detyrohet i padituri që mos t’a pengoj në shfrytëzimin e 

lirë dhe të pa penguar të shtëpisë së tij, respektivisht hymjes së tij në katin e dytë, si dhe i ka 

kërkuar edhe shpenzimet e procedurës kontestimore dhe atë për përpilimin e padisë shumën 

prej 104 euro, për përfaqësim në 3 (tri) seanca gjyqësore për secilen prej tyre shumën nga 135 

euro, e në shumë të përgjithshme shumën prej 509,00 euro.   
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I padituri D. K., 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, duke shtuar se 

thëniet e paditësit nuk janë të vërteta, ndërsa tutje ka shtuar se më datën 03.08.2020, i njëjti ka 

qenë në punë dhe sipas tij nuk është e vërtetë që ai të i’a ketë bllokuar derën e hymjes së 

paditësit SH.K., në katin e dytë ku banon ai, por ka shtuar se ai që e pengon të njëjtin është vet 

paditësi Sh. K., për t’a zbuluar të vërtetën në këtë çështje kontestimore gjykatës i ka propozuar 

që në cilësi të dëshmitarit t’a dëgjon Q.K., vëllaun e tij me të cilin banon, ndërsa në fjalën 

përfundimtare i ka propozuar gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit t’a refuzoj në 

tërësi si të pa bazuar, ngase sipas të njëjtit nga dëgjimi i dëshmitarit Q.K. u dëshmua se ai nuk e 

ka penguar paditësin e as që i’a ka mbyllur deren e hymjes së tij, dhe ka shtuar se as që do t’a 

pengoj në të ardhmën, si dhe i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 60.00 

euro, por pa i ofruar gjykatës dëshmi për këto shpenzime të pretenduara.  

 

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 material dhe personale: 

çertifikaten e pronës me numër 915/2020, e datës 03.07.2020, në emër të SH.K , e lëshuar nga 

Zyra Kadastrale në Komunën e Kamenicës, një video CD, e dorëzuar në gjykatë më datën 

14.12.2020, nga i padituri, aktvendimi C. nr. 626/2020, i datës 30.10.2020, i lëshuar nga 

Gjykata Themelore në Gjilan – Dega në Kamenicë, dëgjimi i dëshmitarit Q.K., dhe dëgjimi i 

paditësit dhe të paditurit 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 Ligjit për Procedurën Kontestimore, erdhi në përfundim se 

kërkesëpadia e paditësit është në tërësi e pa bazuar dhe vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi për këto arsye: 

 

Për palët ndërgjygjëse nuk ishte kontestues fakti se paditësi banon në katin e dytë, ndërsa i 

padituri banon në katin e parë të të njëjtës shtëpi, në adresën e lartëcekur, por kontestues ishte 

fakti se i padituri më datën 03.08.2020, a i’a ka bllokuar deren e hymjes në katin e dytë 

paditësit apo jo.  
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Me leximin e çertifikatës së pronës me numër 915/2020, e datës 03.07.2020, në emër të SH.K. 

e lëshuar nga Zyra Kadastrale në Komunën e Kamenicës, gjykata e vërtetoj faktin se paditësi 

është pronar i vetëm i ngastrës kadastrale me numr P-71107041-00440-2, në sipërfaqe prej 486 

m2, në vendin e quajtur “Parazov Rid”, në ZK Kamenicë, në të cilën ngastër kadastrale gjindet 

e ndërtuar shtëpia në të cilën banojnë paditësi dhe i padituri.  

 

Me leximin e aktvendimit C. nr. 626/2020, i datës 30.10.2020, i lëshuar nga Gjykata 

Themelore në Gjilan – Dega në Kamenicë, gjykata e vërtetoj faktin se në dobi të paditurit D.K., 

vëllëzërve dhe nënës së tij është lëshuar Urdhër për Mbrojtje, kundër veprimeve të dhunshme 

të palës përgjegjëse, respektivisht për shkak të dhunës në familje të shkaktuar nga tani paditësi 

Shaban Klaiqi, në kohëzgjatje prej 12 muajve.  

 

2.1.  Dëshmia e dëshmitarit Q.K. 

Dëshmitari Q.K., në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 12.01.2021, ka deklaruar se, 

Paditësin e ka baba, ndërsa të paditurin e ka vëlla, tutje ka shtuar se D.K. me datën 03.08.2020, 

ka qenë në katin e parë të shtëpisë ku banojnë të njëjtit, së bashku me të dhe më pastaj ka 

shkuar edhe në punë dhe nuk ka qenë në katin e dytë ku banon babai i tyre SH.K. tutje 

dëshmitari ka shtuar se me datën 03.08.2020, D. nuk i’a ka mbyllur - bllokuar deren e hymjes 

në katin e dytë të shtëpisë babait tonë Sh., ku banon ai, madje ka shtuar se jo atë ditë por, 

asnjëherë tjetër nuk i’a ka mbyllur – bllokuar deren e hymjes së tij. Poashtu dëshmitari ka 

shtuar se SH.K. e ka të ndarë hymjen e tij, pra ka deklaruar se kanë hyrje të veçanta, ngase 

sipas dëshmitarit Shabani banon në katin e dytë ndërsa ai dhe D. banojnë në katin e parë të të 

njëjtës shtëpi, e sipas dëshmitarit, paditësi SH.K. mund të hy dhe dal pa u penguar nga askush, 

në hymjen e ti në katin e dytë, tutje dëshmitari ka shtuar se me datën 03.08.2020, nuk ka par 

asnjë njeri apo mjeshtër që të ketë ardhur për t.a rregulluar deren e hymjes së katin të dytë ku 

banon babai im Sh., madje ka deklaruar se dera e hymjës në katin e dytë është e tipit të vjetër 

dhe nuk e di se a mund të hapet me “Kibernetik”, ashtu siç po pretendon babai im Sh., (edhe 

pse nuk e kuptoj se qfarë është “kibernetik”), por i njëjti ka shtuar se këtë ditë i ka dëgjuar disa 

krisma duke e përplasur derën që i bëntë babai i tij Sh. në katin e dytë, tutje ka shtuar se e din 

që një xham në katin e dytë është thyer nga babai im, por nuk e di arsyen se përse e ka thyer, 

gjithashtu ka shtuar se më datën 03.08.2020, ka qenë gjatë tërë ditës në shtëpinë e tij, si dhe ka 

deklaruar se nuk ka raportë të mira me babain e tij Sh.e as nuk flet me të ai, as vëllëzerit e tij e 

nëna e tij.    
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2.2.  Deklaratat e palëve ndërgjygjëse në cilësi të palëve 

Paditësi SH.K., në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 14.12.2020, ka deklaruar se, është 

pronar i vetëm i paluajtshmërisë dhe shtëpisë ku jeton dhe banon ai dhe i padituri D. K., por ka 

shtuar se ai banon në katin e dytë të shtëpisë ndërsa  djali i tij D. K. banon në katin e parë të 

shtëpisë, së bashku me ish bashkëshorten e tij dhe fëmijët e tjerë të tij, ngase sipas të njëjtit ai 

është shkurorëzuar nga bashkëshortja e tij dhe janë ndarë edhe faktikisht duke jetuar dhe 

banuar në kate të ndryshme në të njëjtën shtëpi, pasiqë i kishin prishur marrëdhëniet në mes 

tyre, ndërsa tutje paditësi ka shtuar se më datën 03.08.2020, D., tani i padituri e ka këputur 

çelsin e cilindirit të derës së hyrjes së tij në katin e dytë dhe i njëjti ka deklaruar se nuk ka 

mundur të hyjë brenda në katin e dytë, ku banon ai, i njëjti ka shtuar se ai ka hyrje të veçantë 

dhe shkallë të veçanta të hyrjes në katin e dytë ku banon ai, tutje paditësi ka shtuar se pasiqë 

dera sipas tij i ishte mbyllur – bllokuar, për të hyrë brenda e ka thyer xhamin e koridorit, ka 

hyrë brenda dhe pastaj e ka hapur derën duke i’a hequr një “shipk” e cila e mbyll deren dhe 

pastaj cilindrin e derës e kishte rregulluar vet, tutje paditësi ka shtuar se dera e hymjes së tij i 

është bllokur me “Kibernetik”, nga ana e D., tani i padituri, dhe më pastaj ka deklaruar se 

realisht cilindrin e derës së hymjes së tij i’a kishte shliruar i padituri D. K., që i njëjti pra Sh. 

K., të hyjë  normalisht në katin e tij ku banon, poashtu Paditësi Sh. K., ka deklaruar se D. K., e 

ka hapur deren e mbyllur me “Kibernetik” të nesërmen me 04.08.2020, dhe më nuk i’a kishte 

mbyllur asnjëherë (edhe pse paditësi Sh. K., pas pyetjes sqaruese nga gjyqtari i çështjes, fare 

nuk e kishte iden se qka është fjala apo metoda “Kibernetik”, por vetëm deklaronte se me 

“Kibernetik” ma ka mbyllur deren D.).  

 

I padituri D. K., në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 14.12.2020, ka deklaruse se, nuk është 

e vërtetë që unë t’ia kem mbyllur – bllokuar deren me “Kibernetik”, Sh.K., ngase as nuk di t’a 

përdor një mënyrë të tillë dhe ka shtuar se nuk i’a ka mbyllur – bllokuar derën paditësit në 

asnjë mënyrë tjetër, tutje paditësi D., ka shtuar se ai banon në hyrje të veçantë në katin e parë 

ndërsa babai i tij Sh., tani paditësi banon në hymje tjetër të veçantë në katin e dytë në të njëjtën 

shtëpi, poashtu ka shtuar se më datën kritike 03.08.2020, e ka dëgjuar ai dhe familja e tij se 

është thyer një xham në katin e dytë të shtëpisë ku banon Sh., e sipas tij ky xham është thyer 

nga brenda shtëpisë, si dhe ka deklaruar se Sh. nuk e ka thirr të njëjtin për ta hapur derën e 

hymjës së katit të dytë, ngase nuk flet fare me të dhe nuk kanë raporte të mira në mes vete.  

 

3. Baza juridike  
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Duke u bazuar në dispozitën e nenit 480, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, ku përcaktohet 

se “Shqyrtimi i çështjes sipas padisë për shkak të pengimit të posedimit do të kufizohet vetëm 

në konstatimin dhe të provuarit e fakteve të gjendjes së fundit të posedimit dhe të pengimit të 

bërë……”, e lidhur me dispozitën e nenit 7, të po këtij ligji, 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”, në rastin konkret paditësi nuk i ka ofruar – 

prezentuar gjykatës asnjë provë konkrete dhe relevante për të vërtetuar aktin e pengimit të 

posedimit, nga ana e të paditurit, respektivisht nuk ka arritur që t’a provoj me asnjë provë të 

vetme çoftë materiale apo personale, pretendimin e tij se i padituri D. K. të i’a ketë bllokuar 

deren e hymjes së tij në katin e dytë, ku banon ai. 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 ti parashtroj të gjitha faktet e nevojshme për arsyetimin  e propozimeve 

të veta, të ofroj prova të nevojsshme 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 gjatë shqyrtimit kryesor, madje i njëjti 

gjatë deklaratës së dhënë në cilësi të palës, ka qenë shumë kundërthënës me vetë vetën, e as 

nuk ka mundur që t’a saktësoj mënyrën e mbylljes - bllokimit së derës, si akt i pretenduar nga 

ai, që kinse më datën 03.08.2020, i’a ka bllokuar i padituri D. K., dhe t’a ketë penguar në 

posedim të lirë dhe të qetë të katit të dytë të shtëpisë së tij, ku banon ai, e me cç’rastë gjykatës 

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

ligjore, gjykata ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditësit duhet të refuzohet në tërësi 

si e pa bazuar në ligj dhe ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi.    

 

 

 

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 se i padituri D.K., më datën 03.08.2020, t’a ketë 

penguar në posedim të lirë dhe të qetë të katit të dytë të shtëpisë së tij ku banon ai, respektivisht 

nuk ka arritur t’a vërtetoj dhe t’a bind gjykatën se i padituri të i’a ketë bllokur derën e hymjës 
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së tij në katin e dytë, në çfardo mënyre. 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 pales 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 kontesti, ngase gjatë deklarimit të tij, ndër të 

tjerash paditësi ka deklaruar se i padituri i’a ka mbyllur dhe më pastaj i’a ka hapur deren e 

hymjës së tij me “Kibernetik” (edhe pse paditësi SH.K., pas pyetjes sqaruese nga gjyqtari i 

cështjes, fare nuk e kishte iden se qka është fjala apo metoda “Kibernetik”, por vetëm 

deklaronte se me “Kibernetik” ma ka mbyllur deren D.i), poashtu paditësi ka delaruar se deren 

e bllokuar e ka hapur ai vet pasi të njëjtës i’a ka hequr një “shipk” e cila e mbyll deren, ndërsa 

në anen tjetër ka deklaruar edhe faktin se deren e bllokuar i’a ka hapur vet i padituri D.K., me 

siç e quan ai “Kibernetik”, duke shpërfaqur kundërthënie të mëdha gjatë deklarimit të tij dhe 

aspak në harmoni me pretendimet e tij, fakte këto që e kanë bindur gjykatën që deklarimeve të 

tij mos tu falet besimi dhe mos të merren për bazë më rastin e vendosjes në këtë çështje 

juridike kontestimore. 

 

Ndërsa sa i përket deklaratës së palës së paditur D. K., 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 dëshmitarit Q.K., dëshmia e të cilit dëshmitar gjatë 

shqyrtimit kryesor, ishte në harmoni të plotë me deklaratën e të paditurit D. K., e të cilës 

gjykata i’a fali besimin e plotë me rastin e vendosjes në këtë çështje kontestimore, ngase ndër 

të tjerash ky dëshmitar ka deklaruar se “….dera e hymjës së katit të dytë të shtëpisë ku banon 

paditësi Sh. K., e të cilin pretendon se i’a ka bllokuar i padituri D. K., është shumë e vjetër dhe 

nuk e di se a mund të bllokohet me “Kibernetik” një derë e tillë”, e që sipas gjykatës qartazi ky 

fakt bie ndesh me deklarimin e vet paditësit SH.K., i cili pretendon se dera e hymjes së tij i’u 

ka bllokuar nga i padituri D.K., siç e quan ai me “Kibernetik”, ngase një derë shumë e vjetër 

nuk mund të jetë e përshtatshme për t’u bllokuar me “teknologji Kibernetike”, e përmes këtyre 

deklaratave gjykata e vërtetoj faktin se i padituri D.K., në asnjë mënyre dhe në asnjë formë nuk 

e ka penguar në posedim të lirë dhe të qetë të katit të dytë të shtëpisë së tij paditësin SH.K., 

respektivisht nuk është vërtetuar më asnjë provë të vetme se i padituri të i’a ketë mbyllur - 

bllokuar deren e hymjës së paditësit në katin e dytë të shtëpisë ku banon ai, përkundrazi 

gjykata ka vërtetuar faktin se është paditësi, pra Shaban Klaiqi, ai i cili i’u bënë probleme dhe 

ju sjellë shqetësime të paditurit D.K. dhe anëtarëve tjerë të familjës, e të cilin fakt gjykata e ka 
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vërtetuar përmes aktvendimit  C. nr. 626/2020, i datës 30.10.2020, i lëshuar nga Gjykata 

Themelore në Gjilan – Dega në Kamenicë, përmes të cilin aktvendim gjykata e ka vërtetuar 

faktin se në dobi të paditurit D.K., vëllëzërve dhe nënës së tij është lëshuar Urdhër për 

Mbrojtje, kundër veprimeve të dhunshme të palës përgjegjëse, respektivisht për shkak të 

dhunës në familje të shkaktuar nga tani paditësi SH.K., në kohëzgjatje prej 12 muajve. E pas të 

gjitha këtyre të lartëcekurave gjykata erdhi në përfundim se në mungesë të provave nuk janë 

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

të pa bazuar.     

 

Gjykata, në shqyrtimin kryesor administroj edhe prova tjera por, që të njëjtat nuk i morri për 

bazë me rastin e vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore, ngase të njëjtat ishin të pa 

ndikim në vërtetimin e fakteve të pretenduara nga palët ndërgjygjëse. 

 

1. 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 i padituri, 

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 i padituri 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 142, paragrafi 3, e lidhur me 

nenet 7, 428, 478, 480 dhe 481, paragrafi 2, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, u vendos si 

në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil 

C. nr. 569/2020, i datës 18.01.2021 

 

                                                                                                                                G j y q t a r i 

                                                                                                                                Artan Abazi 
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KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa, në afat prej 7 ditëve, 

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

gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


