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GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm -  Divizioni Civil, 

Gjyqtari Gazmend Ajvazi, me bashkëpuntorin profesional Baki Sylejmani, në çështjen 

juridiko-civile të paditësve R. S, H S, A S, F. S dhe P. V C, të gjithë nga Gjilani, të cilët i 

përfaqëson me autorizim Jeton Ibrahimi avokat nga Gjilani, kundër të paditurës R. B.Kosovo, 

J.S.C (RBKO) me seli në Gjilan, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i saj F. Sh. Zyrtar Ligjor, 

me objekt kontesti kompensimi i dëmit material, vlera e kontestit 240,000.00 € pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor të mbajtur më datën 26.07.2021, ndërsa me datën 30.07.2021 përpiloi këtë, 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET si e pabazuar  kërkesëpadia e paditësve R. S, H. S A. S, F. S. dhe P. V C, të 

gjithë nga Gjilani kundër të paditurës R. BKosovo, J.S.C me seli në Gjilan, me të cilin ka 

kërkuar që të detyrohet e paditura R. B Kosovso, J.S.C me seli në Prishtinë, që paditësve në 

emër të dëmit të shkaktuar në lokalin afarist të dhënë me qira, i cili gjendet në vendin e quajtur 

“...”, Rr.”...” në Gjilan t’ia kompensojë dëmin e shkaktuar në lartësi prej 240,000.00€, me 

kamatë bankare prej 8% duke filluar nga data e ushtrimit të padisë në gjykatë e deri në pagesën 

definitive, tërë këtë në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, si 

dhe i ka kërkuar shpenzimet e procedurës sipas tarifës së OAK-së.  

 

       A  r  s  y  e  t  i  m  

 

Paditësit R. S, H. S A. S, F. S. dhe P. V C të gjithë nga Gjilani, përmes të autorizuarit të tyre 

më dt.13.10.2014 kanë parashtruar padi në këtë gjykatë, kundër të paditurës R. B.Kosovo, 

J.S.C me seli në Gjilan, me të cilin ka kërkuar që të detyrohet e paditura R. B.Kosovo, J.S.C 

me seli në Prishtinë, që paditësve në emër të dëmit të shkaktuar në lokalin afarist të dhënë me 

qira, i cili gjendet në vendin e quajtur “...”, Rr.”...” në Gjilan, t’ia kompensojë dëmin e 

shkaktuar në lartësi prej 240,000.00 € me kamatë bankare prej 8%, duke filluar nga data e 

ushtrimit të paditës në gjykatë e deri në pagesën definitive. 

 Në përmbajtjen e padisë kanë theksuar se paditësi i parë R. S nga Gjilani më datë 10.07.2006 

ka hyrë në mardhënie kontraktuese (kontratë për qiradhënie) me të paditurën R. B.Kosovo, 

J.S.C, për dhënie me qira të lokalit afarist i cili gjendet në Gjilan, në vendin e quajtur “... 

Rr.”...”, i ndërtuar në kuadër të ngastrave kadastrale ... dhe ..., ku pas përfundimit të kësaj 

kontrate më datën 29.08.2011, paditësi i parë së bashku me paditësit e tjerë kanë vazhduar 

kontratën mbi qiranë me të paditurën e njëjtë, nën kushtet e njejta e cila kontratë do të 

vazhdonte në mes palëve, gjerë më datën 31.08.2016, me mundësi të shkëputjes së njëanshme 

edhe para përfundimit të kontratës. Përkundër marrëveshjes mbi zgjatjen e kontratës së qirasë e 

gjerë më datën 31.08.2016, e paditura më datën 28.04.2014 i ka njohtuar paditësit, për 
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shkëputjen e njëanshme të kontratës mbi qiranë, duke përcaktuar edhe konën e pranim- 

dorëzimit të qelsave të lokalit më datën 30.06.2014, ku si pranues i qelsave të lokalit është 

paraqitur pronari i tanishëm P. V C  tani paditës. Nga ana e paditësve nuk ishte kontestuese 

shkëputja e njëanshme e kontratës mbi qiranë, por kontestuese ishte dëmi i shkaktuar në lokalin 

afarist respektivisht ndryshimet strukurale, adaptimet shtesë, përmirësimet dhe ndryshimet që 

janë bërë në të, përkundër dispozitiave kontraktuaese....Në nenin 6 pika 6.3, 6.3.1, 6.3.2 dhe 

6.3.3, të kontratave të lartcekura, palët janë marrur vesh që qiramarrësi pa marrjen paraprake të 

pëlqimit me shkrim nga ana e qiradhënësit mos të bëjnë ndryshime strukturale, adaptime shtesë 

apo përmisime të ndërtesës së marrur me qira. E paditura edhe përkundër ndalesës së paraparë 

në nenin 6 pika 6.3.1 të kontratës, ka vendsour dhe ka ngritur një pllakë të betonit në katin 

përdhesë në larëtsi prej 30-40 cm, ku me këtë rast është zvogëluar hapsira e katit të parë, pastaj 

është zvogëluar hapsira në bodrumet e lokalit etj, pra me këto ndryshime një pjesë e madhe e 

hapsirës së lokalit afarist që ka qenë më parë tani nuk ekziston më, ashtu që paditësve ju ka 

pamundësuar shfrytëzimi i plotë i hapsirës së lokalit afarist. Sipas dispozitave ligjore të LMD-

ës neni 567, 581 dhe 585 qiramarrësi ka për detyrë që sendin ta përdor si ekonomist i mirë dhe 

të njëtjin mund ta përdor vetëm ashtu siq është paraparë me kontratë, kurse në nenin 585 në 

mënyrë decidive janë paraparë edhe kushtet e kthimit të sendit të marrur me qira, e në rastin 

konkret qiramarrësi në kundërshtim me vet kontratën mbi qiranë,  qiradhënsve ju ka shkaktuar 

dëm material në vlerën prej 190.050.00€, me çka lind edhe detyrimi që këtë dëm t’ia 

kompensoj qiradhënësve tani paditësve. Po ashtu neni 189 ka paraparë se qiradhënësit kanë të 

drejtë që pos dëmit të thjeshtë të kërkojnë edhe kompensimin e dëmit material në formë të 

fitimit të humbur, por se paditësit nuk dëshirojnë këtë lloj kompensimi, por vetëm 

kompensimin e dëmi të thjeshtë për rivedosjen e gjendjes në të cilën ka qenë lokali, para se t’i 

jepet me qira të paditurës. Për vërtetimin e të gjitha këtyre fakteve të paraqitura në padi i kanë 

propozuarr gjykatës që të caktojnë ekspert të pavarur, nga lëmia e ndërtimtarisë dhe në fund 

kanë kërkuar nga gjykata që të aprovohet plotësisht kërkesëpadia e tyre. 

 

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas shqyrtimit paraprak të padisë ka nxjerrë 

aktvendimin për përgjigje në padi. Me aktvendimin për përgjigje në padi, gjykata e ka njoftuar 

të paditurën për detyrimin ligjor për dhënie të përgjigjes në padi dhe për pasojat ligjore që do 

t’i ketë nëse nuk paraqet  përgjigje në padi, për mundësinë që gjykata të marrë aktvendim për 

shkak të mosbindjes.  

E paditura në përgjigje në padi e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësve për arsye 

se pretendimet e paditësve, se e paditura ka kryer ndryshime strukturale pa pëlqimin e 

qiradhënësit dhe se ky fakt konfirmohet ga video incizimet e bëra nga paditësit menjëher pas 

lëshimit dhe dorëzimit të lokalit nga ana e të paditurës është i paqëndrueshëm dhe paraqet një 

tentim të shtrembërimit të gjendjes faktike nga ana e paditësve pasi që fotografitë e lokalit me 

qira të kryera nga e paditura me rastin e marrjes me qira të lokalit dëshmojnë qartë dhe pa asnjë 

dyshim, se e paditura R. B nuk ka kryer asnjë ndryshim strukturor, por përkundrazi ka 

investuar një shumë të konsiderueshme për të rregulluar përmirësuar dhe funksionalizuar 

dyshemenë dhe pjesët e tjera të lokaleve me qira, duke e shtuar vlerën e tyre. 

Përfaqësuesi i paditësve av. Jeton Ibrahimi gjatë shqyrtimit gjyqësorë edhe në fjalën 

përfundimtare të dorëzuar me shkrim, ka mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesë padisë, 

duke deklaruar se paditësit me të paditurën R. BKosovo, J.S.C, me dt.10.07.2006 kanë hyrë në 

marrëdhënje kontraktuese (Kontratë për qiradhënie) me të paditurën për dhënie me qira të 

lokalit afarist, i cili gjendet në Gjilan në vendin e quajtur “...” rr.”...”,  i ndërtuar në kuadër të 

ngastrave kadastrale 0... dhe ... Po ashtu pas përfundimit të kësaj kontrate me dt.29.08.2011, 

paditësit me të paditurën kanë vazhduar kontratën mbi qiranë, nën kushtet e njëjta e cila 

kontratë do të vazhdonte në mes të palëve gjerë më datën 31.08.2016. Më datën 26.04.2014 e 

paditura i ka njoftuar paditësit për shkëputjen e njëanshme të kontratës, duke e përcaktuar 
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kohën e dorëzimit të qelsave të lokalit e që të njëjtit janë pranuar nga paditësi. Ka shtuar se nga 

ana e paditësve, nuk ishte kontestuar asnjë veprim i tillë i cili ishte paraparë me kontratë, por 

kontestuese ishte dëmi i shkaktuar në lokalin afarist, respektivisht ndryshimet strukturale, 

adaptimet shtesë, përmirësimet dhe ndryshimet që janë bërë në të, përkundër dispozitave 

kontraktuese. Po ashtu i njejti ka shtuar se sa i përket super ekspertizës së bërë nga tre ekspertë 

të ndërtimtarisë, shihet se të njëjtit kanë vepruar njëanshëm ngase të njëjtit vien me një mendim 

dhe konstatim jo profesioanal, duke i ikur gjendjes faktike, kinse të njëjti nuk kanë poseduar 

informata të mjaftueshme edhe pse CD-në me informata të gjendjes faktike e kanë marrë nga 

gjykata për të gjitha detajet e mundshme. Si përfundim të kësaj procedure, përkitazi me këtë 

çështje është bërë shiqimi në vendin e ngjarjes, së bashku me ekspertin e ndërtimtarisë për 

sigurimin e provës, është dëgjuar paditësi në cilësi të palës, si dhe janë shtjelluar të gjitha 

provat materiale, ashtu që pas adminstrimit të këtyre provave pretendimet e paditësve të 

paraqitura në padi dhe në shqyrtimet e mbajtura si dhe në këtë fjalë përfundimtare, plotësisht 

janë vërtetuar. Andaj nga të gjitha arsyet e lartëpërmendura, i ka propozuar gjykatës që pasi të 

vlerësoj provat e shtjelluara veç e veç dhe të gjitha në tërësi, si dhe deklaratën e paditësit ta 

aprovojë si të bazuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve. 

Përfaqësuesi i të paditurës si në shqyrtimin përgatitor, kryesor ashtu edhe në spjegimet 

përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë përgjegjesë në padi, parashtresave, si dhe 

të thënieve nga seancat e kaluara dhe i njëjti ka kërkuar nga ana e gjykatës që këtë padi dhe 

kërkesëpadi të saj ta refuzoj si të pabazuar, në të drejtën materiale. Ka shtuar se pretendimet e 

paditësve, se e paditura ka kryer ndryshime strukturale pa pëlqimin e qiradhënësit dhe në 

kundërshtim me nenin 6 pika 6.3,6.3.1,6.3.2 dhe 6.3.3 janë të paqëndrueshme dhe të pabazaura 

pasiqë e paditura R. B Kosovë, nuk ka kryer ansjë ndryshim strukturor në lokalet e marra me 

qira për më tepër pronari i lokalit R. S me Kontratën për Qiradhënie të datës 10.07.2006, 

shtojca e gjashtë e ka marrë për obligim dhe ka ekzekutuar heqjen e pllakave në mes të kateve 

në lokalin e marrur me qira nga e paditura RBKO, pra heqja e pllakës në mes të kateve është 

kryer nga vetë ish pronari tani paditësi. Po ashtu i njëjti ka shtuar se pretendimet e paditësve se 

e paditura ka kryer ndryshime strukturale, pa pëlqimin e qiradhënësit dhe në kundërshtim me 

kontratën duke e zvogluar hapësirën e lokalit, janë tërësisht të pa qëndrueshme dhe të pa 

bazuara, ngase e paditura për 94 muaj, rresht ka paguar qira për 7 m
2
, më tepër se sa që e kanë 

pas në shfrytëzim, duke e pasur parasysh mospërputhjen e sipërfaqes me kontratat, e në lidhje 

me çertifikatat e pronësisë së lokaleve. Po ashtu ka shtuar se edhe pretendimet se e paditura ka 

përdorur lokalin në kundërshtim me kontratat e qiramrrjes, pastaj pretendimi se e paditura ka 

pas për detyrë ta kthej lokalin në gjendjen siç ka qenë kur është dhënë me qira dhe se kinse me 

këtë përdorim e paditura i ka shaktuar dëm material padisëve, janë tërësisht të pabazaura pasi 

që me kontratën e fundit për qiradhënie, e paditura e ka marrë lokalin me qira në gjendjen siç 

ka qenë më datën 01.09.2011 dhe të njejtën e ka përdorur në pajtim me Kontratën për 

Qiradhënie. Po ashtu ka shtuar, se kundërshtimet e tyre materiale e procedurale që nga fillimi i 

kësaj çështje juridike kontestimore,  janë vërtetuar edhe me superekspertizën e datës 

30.04.2019, e cila i hedh poshtë të gjitha pretendimet e paditësve, gjatë tërë rrjedhës së 

procedurës. Andaj si të tillë këtë ekpertizë në të gjitha pikat e saj, tek mendimi dhe konstatimi i 

grupit prej 3 ekpertëve e mbështesin në tërësi. Pra superekespertiza pasqyron në mënyrë të 

qartë dhe të drejtëpërdrejtë, gjendjen faktike të objektit kontestues, qoftë ndryshimet si në 

fazën kur ata e kanë lënë objektin, qoftë në ndryshimet strukturale, të cilat janë të pasqyruara 

dhe të shprehura në kontratën, se të njejtat janë kryer nga ana e qiradhënësit, ndërsa çështja e 

nivelizimit është një çështje e domosdoshme, sepse nga fotografit shihet se gjendja në të cilën 

është  marrë objekti dhe është e rëndësisë priamare, nivelizim i dyshemesë i cili është 

rregulluar nga ana e të paditurës, konform standardeve dhe rregullave të ndërtimit. Andaj mbi 

bazë e të gjitha këtyre e duke u mbështetur në superekspertizën e datës 30.04.2019, pastaj në 

sqarimet e ekspertëve dhe duke kundërshtuar në tërë këtë padi dhe kërkesë të saj, përfasqësuesi 
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i të paditurës kërkon nga gjykata, që të refuzohet në tërësi padia dhe kerkes padia  e paditësve 

të lartcekur. 

Me qëllim të vërtetimit të gjendjes së plotë faktike, gjykata shtjellojë dhe lexojë provat 

materiale të propozuara nga palët ndërgjyqëse edhe atë: Letër notifikimi i dt. 19.05.2014, 

dërguar të paditurës; Përgjigja në letër notifikim e dt. 02.06.2014; Kontrata për qiranë e dt. 10 

korrik 2006 e lidhur në mes të R. S si qiradhënës dhe përfaqësuesit të paditurës si qiramarrëse; 

Kontrata mbi qiranë e vitit 2006 së bashku me ankesat e saja; Çertifikata pronësore me numër 

të lëndës ...; Njoftimi për shkëputjen e kontratës së qirasë i dt. 28.04.2014; Çertifikata 

pronësore me numër të lëndës ..., e dt. 23.07.2014; Procesverbali mbi pranim dorëzimin e 

qelësave i dt. 30.06.2014; Fotot nga vendi i ngjarjes nga 1 (një) gjer në foton e 5-të; Fotot nga 

brendësia e objektit nga 1 (një) gjer në foton nr. 6, si dhe Raporti nga ana e ekspertit nga lëmia 

e ndërtimtarisë R. S e dt. 27.02.2015; Shkresa-pëlqimi për dorëzimin e lokalit me qira me 

sende e dt. 26 qershor 2014, e nënshkruar nga ana e R., H, F dhe A. të gjithë S. më dt. 

27.06.2014,  Ekspertiza e Ndërtimtarisë e F. P. e dt. 14.03.2018 dhe Parashtresa e dt. 26 

qershor 2014, e nënshkruar nga ana e paditësve në cilësi të qiradhënësve më dt. 27.06.2014; 

Procesverbali mbi vëzhgimin në vendin e ngjarjes i dt. 20.02.2015 si dhe Ekspertiza e dt. 

30.04.2019 si dhe ka  dëgjuar  ekspertët e lëmive përkatëse. 

 

Eksperti K. M në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur më datën 07.06.2021, ka deklaruar se 

fillimisht kanë kontaktuar me përfaqësuesin e paditësit dhe kanë kërkuar dokumentacionin 

teknik shtesë për kontestin në fjalë, mirëpo ai iu është përgjigjur se nuk ka në disponim 

dokumentacion teknik që kishin mund me bërë krahasime, ndërsa gjykata iu ka dhënë lëndën të 

tërën në disponim. Nga raporti i ekspertëve paraprak nuk kanë paraqitë të dhëna prej nga janë 

thirrë ata për vëllimin e punëve të cilat i kanë prezantuar, andaj si paramasë e tillë për ta është e 

pa pranueshme dhe nuk e kanë pas për detyrë me i shiku metrat katrorë. Perimetri i objektit nuk 

ka ndërru, andaj nuk ka ndërruar edhe sipërfaqja, pikërisht aty është përshkruar se kanë bërë 

prerje të pllakave të betonit, por atë e kanë bërë pa dokumentacion, për të cilën nuk ka raport të 

organit mbikqyrës dhe nuk ka raport të kryerësit të punës. Çdo ndryshim para se të lidhet 

kontrata është bërë me pëlqimin e investitorit-pronarit dhe shfrytëzuesit të objektit. Më tej 

eksperti K. M ka shtuar se në momentin që është bërë pranim dorëzimi i objektit, nuk kanë 

asnjë vërejtje nga palët kontraktuese dhe në marrëveshjen e të dy palëve ceket se qiramarrësi 

nuk ka obligim me kthy objektin në gjendjen paraprake, por e dorëzon ashtu siç është. Më 

pastaj ndryshimet të cilat janë bërë siç e ceka më lartë, janë bërë me marrëveshje mes palëve 

kontraktuese ashtu siç edhe jemi marrë vesh, si dhe në bazë të kërkesave që ka biznesi adekuat 

siç është banka dhe nuk ka ndonjë tejkalim të këtyre veprimëve të cilat janë marrë sa i përket 

ndryshimëve në struktur, përpos për ato që janë marrë vesh palët. 

 

Eksperti B. Sh në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur më datën 07.06.2021, ka deklaruar se në 

objektin  kontestues në brendësi të tij ka pasur shkallë të cilat kanë aritur deri në mes katin, nuk 

kanë vërejtur se ka pasur shkallë emergjente, ku të njejti janë bazuar edhe në ekpertizën e bërë 

nga R. S e dt.27.02.2015, por e cila ekspertizë ka pasur mangësi pasi që nuk kanë pasur 

dokumentacion teknik për të përcaktuar se a janë bërë ndryshime brenda objektit. Ka shtuar se 

ka shkuar në arkivën e qytetit në Gjilan dhe ka nxjerrë projektin origjinal në të cilin nuk 

ekziston ky mes kat, mirëpo ky mes katë është ndërtuar më vonë e që nuk kanë kurfarrë 

dokumenatcioni se kur është ndërtuar. Në strukturën e jashtme nuk kanë vërejtur se ka 

ndryshime, por fasada ka qenë objekt i kontratës. Çdo ndryshim që është bërë në këto hapsira 

të objektit janë të kundërligjshme dhe nuk janë zbatuar procedurat siç janë dhënia e lejes etj. 

 

Eksperti i ndërtimtarisë H. I ka deklaruar se  sa i përket pjesë së sipërfaqes ku më herët kanë 

qenë shakallët për këtë pjesë nuk ka mundur të jap vlerësim, për shkak të ndryshimit të 
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gjendjes faktike dhe pamundësisë së qasjes në vendin ku supozohet se kanë ekzistuar shkallët. 

Ka shtuar se  nuk është e vërteteë se është hequr komplet pllaka në mes katit të objektit por 

vetëm janë krijuar zbastësira në mes të saj dhe se ndryshimet sturkturore që janë bërë nuk kanë 

qenë të përcaktuara në të drejtat dhe detyrimet e qiramarrësit, kurse pjesët e tjera kanë qenë të 

caktuara me dispozitat e caktuara të kontratës. I njejti ka shtuar se ekspertizën dhe mendimin e 

ka dhënë në bazë të gjendjes ekzistuse, kurse të dhënat për gjendjen e mëparshme nuk ka pasur. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjygjëse dhe provave të nxjerra në kuptim të 

nenit 8 të LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç  dhe të gjitha së 

bashku, nga të cilat ka gjetur se: padia e kërkesëpadia e paditësve R. S, H. S A. S, F. S. dhe P. 

V C, të gjithë nga Gjilani, kundër të paditurës R. BKosovo, J.S.C me seli në Gjilan është e pa 

themeltë dhe duhet të refuzohet për këto arsye: 

 

Nga Letër notifikimi i dt. 19.05.2014, dërguar të paditurës, gjykata provoi faktin se në bazë të 

këtij letër notifikimi paditësit fillmisht i janë drejtuar të paditurës me kërkesë për kompensimin 

e dëmit. 

Nga Përgjigja në letër notifikim e dt. 02.06.2014, gjykata provoi faktin se  se e paditura i ka 

njoftuar paditësit lidhur me kërkes  e paditës për letër notifikim. 

 

Nga Kontrata për qiranë e dt. 10 korrik 2006 e lidhur në mes të R. S si qiradhënës dhe 

përfaqësuesit të paditurës si qiramarrëse, gjykata vërtetoi faktin se kjo kontratë është lidhur në 

mes palëve ndërgjyqëse ku në nenin 6.3.1 është paraprë se qiramarrësi nuk do të ndërtojë 

çfarëdo ndryshime strukturale, adaptim shtesë apo përmirësime të Ndërtesës me Qira pa 

pëlqimin paraprak me shkrim të qiradhënësit, pëlqimi i tillë nuk do të mbetet apo shtyhet pa 

arsye, ndërsa ndryshimet jostrukturale mund t’i kryej pa pëlqimin e qiradhënësit. 

 

Nga Çertifikata pronësore me numër të lëndës ... gjykata provoi faktin se kjo pronë i është 

dhënë në shfrytëzim paditësit C. P. V (R.), ku të njejtit në bazë të Kontratës mbi falje të datës 

07.11.2011 i është dhënë nga ana e babait të tij R.. 

 

Nga Njoftimi për shkëputjen e kontratës së qirasë i dt. 28.04.2014,  gjykata provoi faktin se e 

paditura më datë 28 Prill 2014 i ka njoftuar paditësit për shkëptujen e kontratës edhe atë e 

njejta është bërë më tepër se 60 ditë paralajmrim konform nenit 8.3 të Kontratës së Qirasë të 

datës 27 Gusht 2011. 

 

Nga Procesverbali mbi pranim dorëzimin e qelësave i dt. 30.06.2014, gjykata vërtetoi faktin 

dorëzimi i qelsave i është bërë V. C ndërsa të njejtit i ka dorëzuar F. A.  

 

Nga Raporti nga ana e ekspertit nga lëmia e ndërtimtarisë R. S e dt. 27.02.2015, gjykata provoi 

faktin se pas daljes në vend të ngjarjes, i njejti ka pasur qasje në tërë objektin dhe ka bërë disa 

fotografime dhe gjithashtu ka bërë edhe një inqizim të cilat i ka dorëzaur me një CD.  

 

Nga Ekspertiza e dt. 30.04.2019, gjykata vërtetoi faktin se kjo ekspertizë është përpiluar nga 

grupi prej 3 ekspertësh, të cilët kanë dhënë mendimin e tyre. Gjykata vërtetoi faktin se 

ndryshimet të cilat janë bërë të njejtat janë bërë me marrëveshje në mes palëve kontraktuse 

ashtu siç të njëjtit janë marrë vesh dhe se ndryshime strukturale nuk ka patur përpos atyre që të 

njejtit janë marrë vesh. 

 

Gjykata nuk ia fali besimin provave të prezantuara nga ana e paditësve ngase në bazë të 

provave të cilat gjenden në shkresat e lëndës e posaqërisht ekspertizës së dhënë nga tre ekspert 
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profesional e dates 30.04.2019, shifet se ndryshimet që janë bërë brenda objektit janë sipas 

marrëveshjes së palëve kontratktuese të cilat janë pasqyruar dhe të shprehuar në kontratën për 

qiranë se të njejtat janë kryer nga ana e qiradhënsit,  ndërsa çështja e nivelizimit është një 

çështje e domosdoshme dhe ky nivelizim nga ana e të paditurës është rregulluar konform 

standardeve dhe rregullave të ndërtimit. Në rastin konkret nuk është shkaktuar dëm nga ana e të 

paditurës, pasi që e njëjta nuk ka  bërë ndryshime strukturale në objekt, por të gjitha punët që i 

ka kryer në përputhje me marrveshjen e lidhur me paditësit 

 

Poashtu gjykata deri te refuzimi i kësaj kërkesëpadia nuk ia fali besimin ekspertizës së ekspertit 

të ndërtimtarisë H. I i cili nuk e ka sqaruar detajisht detyrat të cilat i janë dhënë nga ana e 

gjykatës lidhur me ndryshimet strukturale të objektit. 

 

Edhe Kontrata për qiranë e vitit 2006 në nenin 6.3.1 janë paraparë ndryshimet ku theksohet se 

Qiramarrësi nuk do të ndërtojë çfarëdo ndryshime strukturale, adaptim shtesë apo përmirësime 

të Ndërtesës me Qira pa pëlqimin paraprak me shkrim të Qiradhënësit, pëlqimi i tillë nuk do të 

mbahet apo shtyhet pa arësye. Qiramarrësi mund të kryej ndryshime jostrukturale pa pëlqimin 

e qiradhënësit, ndërsa në bazë të shkresave të lëndës  dhe daljes së gjykatë ne vend të ngjarjes 

dhe superketizës së ekpertëzëve të lëmive përkatëse nuk është vërtetuar se e paditura ka bërë 

ndryshime strukturale por vetëm ka vepruar konform marrëveshjeve që janë bërë me kontratën 

për qiranë në vitin 2006 dhe në vitin 2011. 

 

Andaj  gjykata vendosi ta refuzoj kërkesëpadinë e paditësve edhe në mungesë të provave edhe 

ate duke u bazuar në nenin 319.1  dhe nenin 322 pika 1 dhe 2 të LPK-ës, ku neni 319.1 ka 

paraparë “secila nga palët ndërgjyqëse ka për detyrë të provojë faktet mbi të cilat i bazon 

kërkimet dhe pretendimet e veta”, kurse  neni 322.1 ka paraparë “në qoftëse gjykata në 

bazë të provave të marrura (neni 8 i këtij ligji) nuk mund të konstatojë me siguri ndonjë 

fakt, për ekzistimin e faktit do të përfundojë duke aplikuar rregullat mbi barrën e 

provës”, ndërsa neni 322.2 ka paraparë “pala që pretendon se i takon një e drejtë ka për 

detyrë të provojë faktin që është qenësor për krijimin ose realizimin e saj po qe se ligji 

nuk parasheh diç tjetër, andaj edhe në rastin konkret gjykata nuk u bind se e paditura t’i ketë 

shkakatuar dëm paditësve në lokalin afarist të dhënë me qira si dhe t’ia kompensoj dëmin e 

shkaktuar në shumë prej 240,000.00€, dhe vendosi si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit. 

 

Gjykata vendosi që secila palë t’i shpenzimet e veta procedurale, konform nenit 450 të 

LPK-ës, pasi që e paditura nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nga të lartëcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi,  duke u bazuar 

në të cekurat më lartë, e në pajtim nenin 143 të LPK-së,  u vendos sikurse në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

                                        GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

                                                 C.nr.707/14, të datës 30.07.2021                                                                                               
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          Gjyqtari 

                             Gazmend Ajvazi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh, pas pranimit të të njëjtit, në Gjykatës së Apelit në Prishtinë, ankesa 

dorëzohet përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


