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Numri i lëndës: 2019:080917 

Datë: 26.05.2020 

Numri i dokumentit:     00930134 

 
C.nr.498/17 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, si gjykatë civile e 

shkallës së parë, përmes gjyqtarit Venhar Salihu, duke vendosur në çështjen juridike 
kontestimore, sipas padisë së paditësit “NLP”,Sh.A., ‘’Stacioni i Autobusëve në Gjilan’’, të cilën 
e përfaqëson F.M nga Gjilani, kundër të paditurit F.O nga Gjilani, Rr.’’Isa Boletini”, nr.1, me 
objekt kontesti kompenzimi i dëmit, pas seancës publike të dt.18.02.2020, jashtë seance, me 
datë 13.03.2020, mori këtë: 

 
A K T GJ Y K I M 

 
I. APROVOHET pjesërisht si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit NLP ‘’Stacioni i Autosëve 
në Gjilan’’, Sh.A., e paraqitur kundër të paditurit F.O nga Gjilani dhe DETYROHET i padituri që 
ta liroj nga njerzit dhe sendet sipërfaqen prej 9 m2, e cila sipërfaqe gjendet në mbrendësinë e 
Stacionit të Autobusëve në Gjilan dhe është e vendosur kisoku i të paditurit. Gjithashtu i 
padituri DETYROHET që paditësit ti paguaj shumën prej 8,450.00€, në emër të qerasë të pa 
paguar dhe borxhit paraprak, me kamat ligjore në lartësi prej 8%, duka llogaritur nga data e 
marrjes të këtij aktgjykimi e deri në pagesën përfundimtare, të gjitha këto në afat prej 15 dite, 
nën kërcënimin e përbarimit të dhunshëm.  
 
II. Refuzohet si e pa bazuar, kërkespadia e paditësit NLP ‘’Stacioni i Autosëve në Gjilan’’, 
Sh.A., me të cilën ka kërkuar që i padituri F.O të paguaj edhe shumën prej prej 269 €.  
 
III.    Secila palë i bartë shpenzimet e veta të kësaj procedure. 
 

A r s y e t i m i 
 

Paditësi në këtë gjykatë, ka paraqitur padi për kompensimin e dëmit material, kundër  
të paditurit, duke theksuar se i padituri në vitin 2013 ka paraqitur kërkesë për lejimin e 
vendosjes së një kisoku në hapsirën paditësit edhe atë për zhvillimin e një biznesi të vogël. Pas 
disa muajve në të njëjtin vit një qytetar tjetër i cili shfrytëzonte një kiosk po në hapsirën e 
paditësit kishte vendosur që ta liroj këtë hapsirë, kurse kioskun ta shet dhe për këtë arsye të 
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njëjtit kanë ftuar të paditurin dhe e kanë njoftuar se qytetari S.S po e shet kioskën si më lartë 
dhe i padituri mirret vesh dhe e blen kioskun në fjalë. I padituri me marrëveshje me pronarin 
e kioskut kishte marrë për obligim që ta paguaj edhe borxhin e tij në shumë prej 890€ i cili i 
kishte mbetur borxh paditësit. Më pas paditësi me të paditurin kishin lidhur kontratë mbi 
qeranë për 6 muaj edhe atë duke filluar nga dt.01.11.2013 e deri me dt.30.04.2014, por i 
njëjti nuk kishte paguar qeranë për këtë periudhë e as borxhin paraprak prej 890 €. Gjithashtu 
palët ndërgjyqëse kishin lidhur edhe një kontratë për periudhë prej 1 muaji (01.05.2015 e deri 
31.05.2015), por i njëjti përsëri nuk kishte paguar qeran edhe për kundër paditësja disa here 
me kërkesa ka kërkuar që ta paguaj borxhin dhe ta liroj hapsirën prej 9 m2, por deri sa është 
zhvilluar procedura i njëjti as nuk e ka liruar hapsirën e as nuk e ka paguar qeranë. 

 
Gjykata, me qëllim që i padituri të jep përgjigje në lidhje me pretendimet e paditësit, 

të njëjtit i ka dërguar aktvendim për përgjegje në padi, padinë së bashku me provat, por i 
njëjti nuk ka dhënë përgjigje në padi edhe për kundër faktit se dërgesat e lartëcekura i ka 
pranuar në mënyrë të rregullt (fakt ky i vëretuar nga proceverbali i dt.26.12.2019). 

 
Gjykata në lidhje me këtë çështje ka mbajtur seancën përgatitore dhe atë kryesore1. 
 
Përfaqësuesi i paditësit, ka mbetur në tërsi pranë padisë dhe kërkespadisë të 

paditësit2 dhe nga gjykata ka kërkuar që e njëjta të aprovohet si e bazuar, pasi që me prova 
janë vërtetuar faktet e paraqitura në padi. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar, por nuk i ka 
specifikuar.  

 
I padituri, në seancën kryesore ka kundërshtuar këkespadinë e paditësit me 

arsyetimin duke  theskuar se i njëjti nuk i ka borxh paditësit, pasi që i njëjti hapsirën prej 9 
m2, e ka shfrytëzuar pa pagesë, pasi që për këtë e ka lejuar kryetari i komunës dhe drejtori i 
Entit Social. 
 

Provat e administruara 
 
Gjykata për të vërtetuar  gjendjen faktike dhe për të vepruar drejtë në lidhje me këtë 

çështje civile-kontestimore, ka administraur dhe vlerësuar këto prova: Kërkesen e paraqitur 
nga i pa dituri F.O; Marrëveshjen e dt 18.10.2013 e lidhur në mes B.S  dhe F.O, Vërtetimi i 
dt.21.11.2013; Kontratat e datave 13.10.2013 dhe 07.05.2015; Njoftimet, nr.16, 
dt.20.04.20014, nr.162, dt.29.06.2017 dhe Njoftimi i dt.18.06.2015 si dhe Faktura e 
dt.10.07.2017. 

              
         

                                                
1 Në seancën  përgatitore i padituri nuk ka prezentuar edhe për kundër faktit se ka qenë i ftuar në mënyrë të rregullt e gjithashtu i njëjti as 
përgjegje në padi nuk ka paraqitur. 
2 I njëjti ka ndryshuar padinë fillestare, ku  për veq borxhit ka kërkuar edhe lirimin nga njerzit dhe sendet. Këtë ndyshim gjykata e ka lejuar 
nëpërmjet proceverbalit të dt.26.12.2019. 
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Gjendja faktike e vërtetuar nga provat e administruara 
 
Nga provat e administruara duke çmuar secilën veç e veç dhe gjitha së bashku,  gjykata 

ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  
 
Se i padituri në vitin 2013 ka bërë kërkes tek paditësja që kjo e fundit të lejoj 

vendosjen e një kiosku në hapsirat e stacionit të autobusëve edhe atë për zhvillimin e një 
biznesi të vogël (fakt ky i vërtetuar nga kërkesa e paraqitur nga i padituri). Me dt. 18.10.2013 i 
padituri është marrë vesh me personin me emrin B.S që ky i fundit të ia shet një kiosk të 
paditurit, kurse i padituri ka marrë për obligim të paguaj edhe borxhin e mbetur ndaj 
paditëses në shumë prej 890 €, (fakt ky i vërtetuar nga marrëveshja e dt. 18.10.2013). Paditësi 
dhe i padituri kanë lidhur kontratë mbi qiranë edhe atë me dt. 01.11.2013, ku i njëjti ta 
shfrytëzon sipërfaqen prej 19 m2, ne mbrendësin e stacionit të autobusëve, kurse i padituri të 
paguaj për këtë sipërfaqe të cilën e ka shfrytëzuar 108 € në muaj edhe atë duke filluar nga 
data 01.11.2013 e deri më 30.04.2014, (fakt ky i vërtetuar nga kontrata nr.677, 
dt.01.11.2013). I padituri edhe për kundër se ka nënshkruar kontratë, por i njëjti nuk ka bërë 
pagesën e borxhit paraprak prej 890 € dhe pagesat për muajt sipas kontratës si më lartë, por 
të njëjtit me dt.01.05.2015 kanë lidhur përsëri kontratë edhe atë vetëm për një muaj për 
shfrytëzimin e sipërfaqës prej 9 m2, por përsëri i padituri  nuk e ka paguar qiranë, (fakt ky i 
vërtetuar nga kontrata nr.109, dt.07.05.2015 dhe nga dëgjimi i të paditurit). Paditësi disa herë 
i ka dërguar njoftim të paditurit që i njëjti ta liroj kioskun dhe të paguaj borxhin pasi që nuk ka 
paguar qiranë për sipërfaqën e shfrytëzuar të paditëses, (fakt ky i vërtetuar nga njoftimet e 
datave 20.02.2014; 18.06.2018 dhe 29.06.2017). 

Se i padituri nuk ka paguar qeranë për 70 muaj, gjykata vërtetoi nga vet deklarimi i të 
paditurit . 

 
Gjykata, përkatësisht gjyqtari i çështjes pas vlerësimit të pohimeve të palëve 

ndërgjyqëse dhe provave të nxjerra në kuptim të nenit 8 të LPK-ës, me kujdes dhe ndërgjegje 
ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, ka gjetur se kërkesëpadia e 
paditësit pjesërisht është e bazuar. 

 
Vendimi i gjykatës 
 
Gjykata duke vërtetuar gjendjen faktike të spjeguar si më lartë, përkatësisht duke 

vërtetuar se i padituri për 70 muaj ka shfrytëzuar sipërfaqen prej 9 m2 të paditëses dhe i njëjti 
nuk ka paguar qeranë mujore prej 108€ për çdo muaj, me këtë veprim i ka shkatuar dëm 
paditësit në shumë prej 7,560.00€ (kjo shumë është llogaritur me matematik të thjeshtë 70 x 
108€= 7,560€), kurse borxh i trashëguar nga shfrytëzuesi paraprak ka qenë shuma prej 890€,  
në njërën anë, kurse në anën tjetër, duke zbatuar dispozitat e neneve  136 al 1, 137, 140  të 
Ligjit të Marëdhenjeve të Detyrimeve, vendosi që i padituri ti paguaj dëmin e shkaktuar 
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paditëses nga mos pagesa e qerasë në shumë të përgjithshme prej 8,450.00€ (7,560.00€ për 
70 muaj të qerasë të pa paguar si dhe 890€, borxhi i shrfytëzuesit parapraksi).  

 
Gjykata  gjithashtu vendosi që i padituri ta liroj sipërfaqen prej 9 m2 nga njerzit dhe 

sendet, pasi që për palët ndërgjygjëse nuk ishte kontestuese se paditësi është pronarë i asaj 
sipërfaqe ku është vendosur kiosku i të paditurit dhe për këto arsye dhe bazuar në nenin 18 
lidhur me nenin 93 të Ligjit për Pronësi dhe të Drejta tjera Sendore, vendosi që ta detyroj të 
paditurin që ta liroj sipërfaqen prej 9m2, ku ka të vendosur kioskun e tij. 

 
Gjykata vendosi si në pikën II të këtij aktgjykimi, duke u bazuar në gjendjën faktike 

përkatësisht duke vërtetuar se i padituri 70 muaj e ka shfrytëzuar sipërfaqën e paditëses dhe 
nuk ka paguar qiranë dhe borxhi për këtë periudhë është shuma 7,560.00 €, si dhe shuma prej 
890 €, si borxh paraprak dhe me matematikë të thjeshtë nëse i mledhmi këto dy shuma të 
lartëcekura, shuma totale është 8,450.00€, kurse gjykata nuk e ka pasur të kjartë se shuma e 
refuzuar prej 269 € nga ka ardhur,  andaj duke u bazuar në nenin 322.2 të LPK-së refuzoj këtë 
pjesë të kërkesëpadisë. 

 
Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke u bazuar në nenin 

450 të LPK-së, pasi që i autorizuari i paditësit nuk kërkoi këto shpenzime. 
 
Në rastin konkret gjykata nuk e aprovoi propozimin e përfaqësuesit të paditësit që të 

nxiret aktgjykim në bazë të pohimit, pasi që nga deklarimi i të paditurit mundë të vijmë në 
përfundim se i njëjti nuk e ka pohuar kërkespadinë, por e ka kundërshtuar. 

 
Andaj,  gjykata nga të lartëcekuarat, duke përfshirë gjendjen faktike, dispozitat ligjore 

dhe bindjen e lirë, në njërën anë, kurse në anën tjetër duke u bazuar në nënin 2 lidhur me 
nenin 142 pika 1 dhe 2 të LPK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
C.nr.498/17, dt.13.03.2020 

 
                                                                                          Gjyqtari 
                                    Venhar SALIHU  
 
 

 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi, është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 ditë, pas ditës së pranimit të të njëjtit. Ankesa dorëzohet 
në dy ekzemplarë përmes kësaj gjykate. 


