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Numri i lëndës: 2019:159291 

Datë: 21.10.2019 

Numri i dokumentit:     00590176 

                                                                                C.nr.115/2017 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-DEGA NË KAMENICË, Deparatamenti 

i Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Blerim Beshtica, me procesmbajtësen Fatlinda 

Morina, në kontestin e paditëses K.. i K.., në Kamenicë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson 

av. E.A nga Kamenica, kundër të paditurit A.D, nga Kamenica, me banim në objektin e K.. të 

K.. në Kamenicë, rr.”...”, p.nr., për shkak të pagesës së borxhit-qirasë, vlera e kontestit 3300 

euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datën 21.10.2019, mori këtë: 

  A K T GJ Y K I M  

 

I.  APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditëses K... i K... në Kamenicë.  

 

II. DETYROHET i padituri A.D, nga Kamenica, me banim në objektin e K.. të K.. në 

Kamenicë, rr.”...”, p.nr., që paditëses K.. i K.. në Kamenicë, t’ia paguaj borxhin-qiranë në 

shumën prej 3300 euro, si dhe shpenzimet procedurës në shumë prej 374 euro, të gjitha këto në 

afatin prej 15 ditëve pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me 

dhunë.  

 

                                                                     A r s y e t i m  

 

            Kjo gjykatë në bazë të nenit 423 par.4 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) 

seancën për shqyrtimin kryesor, të datës 19.09.2019 e ka mbajtur në mungesë të palës së 

paditur, pasi që i njejti ka qenë i ftuar në mënyrë të rregulltë dhe mungesën nuk e ka arsyetuar.   

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse  

 

Paditësja K... i K... në Kamenicë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson av. E.A  nga 

Kamenica, pranë kësaj gjykate me datë 05.07.2017, ka parashtruar padi kundër të paditurit 

A.D, nga Kamenica, me banim në objektin e K.. të K.. në Kamenicë, rr.”....”, p.nr., përmes së 

cilës ka theksuar se palët ndërgjyqëse, paditësja dhe i padituri me datën 13.10.2014 kanë lidhur 

kontratë mbi qiradhënien e lokaleve për banim, për shumën mujore prej 100 euro, me kohë të 

caktuar të shfrytëzimit prej datës 13.10.2014  e deri me datën 01.10.2016,  në sipërfaqe prej 

140 m2, pronë e K... të K.. .  

 

Sipas marrëveshjes së palëve ndërgjyqëse është paraparë që padituri t’ia paguaj qiranë 

në xhirollogarine e paditëses pranë NLB-Prishtina, duke filluar nga data 01.10.2014. Ka shtuar 

se i padituri  këtë objekt e kishe shfrytëzuar për 23 muaj pa ndërprerë dhe se akoma vazhdon të 

banoj duke refuzuar vazhdimin e kontratës për qiranë dhe pagesën e së njejtës deri më tani,  

këtë tolerim paditësja e bëri me mirkuptim për shkak se i padituri nuk ka gjendje të mire 
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ekonomike dhe se kjo nuk mund të tolerohet pa kufi. Tutje ka theksuar se për kundër pritjeve të 

gjata që të realizohet pagesa e borxhit si dhe thirrjeve telefonike, sms, i padituri akoma nuk e 

kishte përmbushur borxhin, andaj ka kërkuar nga gjykata që pas shtjellimit të provave të 

aprovoj kërkesëadinë e paditëses dhe të detyroj të paditurin që të paguaj borgjin në shumën 

prej 3300 euro, më gjerësisht sikurse në këtë padi.  

 

I autorizuari i paditëses av. E.A, si në seancat e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se mbetem në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë lidhur  me çështjen kontestuese 

për pagesën e borxhit-qirasë, duke shtuar se nga provat e shtjelluara është vërtetuar se palët  me 

vullnetin e tyre e kishin lidhur kontratën me datë 13.10.2014, por i padituri nuk e kishte 

përmbushur e që konform dispozitave të LMD-së, nenit 585, është paraparë se me kontratën 

për qiranë palët hynë në detyrime të ndërsjellta si dhe nenit 600 të LMD-së që ka të bëjë me 

pagesën e qirasë që e obligon qiramarrësin në këtë rast të paditurin që ta paguaj qiranë në afatin 

e caktuar në kontratë, andaj për këtë arsye i ka propozuar gjykatës që të nxjerr aktgjykim dhe ta 

aprovoj në tërësi kërkespadinë e paditëses kundër të paditurit dhe ta detyroj të paditurin që ta 

paguaj shumën e borxhit prej 3300 euro. 

 

I autorizuari i paditësit i ka kërkuar shpenzimet e procedures edhe atë për përpilimin e 

padisë shumën prej 104 euro dhe për përfaqësimin në dy séance gjyqësore nga 135 euro për 

seancë apo shumën prej 270 euro.   

 

 I padituri lidhur me këtë çështje kontestimore nuk ka parashtruar përgjigje në padi. 

 

Në seancën për shqyrtmin përgaditore të mbajtur me datë 13.08.2019, i padituri                              

A.D ka deklaruar se konteston padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses, duke theksuar se prona 

për të cilën bëhet fjalë, parcela kadastrale nr.1587-0, Zona Kadastrale Kamenicë, nuk është 

pronë e K... të K.. , por kjo pronë evidentohet në pronësi të Komunës.  

 

Gjendja faktike e vërtetuar  

 

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata ka administruar këto 

prova: Kontratën mbi dhënjen e banimit me qira, të  lidhur në mes të palëve ndërgjygjëse, me 

datën 13.10.2014, Fletën poseduese, me nr. 2050, së bashku me kopjen e planit, të dates 

24.11.2004, për objektin e K.. të K.. në Kamenicë, Aktvendimin e kësaj gjykate, C.nr. 60/2008, 

të dates 10.04.2008 dhe Procesverbalin e hartuar nga përmbaruesi gjyqësor i kësaj gjykate, 

E.nr. 319/09, të datës 13.10.2014. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartë cekura, 

në kuptimin e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me 

ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, duke gjetur se:  

 

Kërkesëpadia e paditëses është e bazuar. 

 

Nga leximi i kontratës mbi dhënjen e banimit me qira, të datës 13.10.2014, gjykata e ka 

provuar faktin se përmes kësaj kontrate, në mes të paditëses dhe të paditurit janë krijuar 

marëdhëniet juridike detyrimore dhe atë në emër të qirasë së sendi-lokalit për banim, në 

sipërfaqe prej 140 m2, i cili ndodhet  në objektin e K... të K... në Kamenicë, të cilin objekt 

paditësja i’a ka dorëzuar të paditurit në shfrytëzim, ndërsa që i padituri në emër të qirasë ka 

qenë i detyruar që t’ia paguaj paditëses shumën në lartësi prej 100 euro në muaj. Kjo kontratë 
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ka qenë e lidhur me afat të caktuar, konkretisht për periudhën 13.10.2014 – 01.10.2016 , më 

gjerësisht sikurse në këtë kontratë.  

 

Nga leximi i fletës poseduese me nr. 2050,  së bashku me kopjen e planit, të lëshuara 

nga Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë e Komunës së Kamenicës, të dates 24.11.2004, 

për objektin e K... të K.., gjykata vërtetoi faktin se ngastra kadastrale evidentohet në pronësi të 

P.Sh. Kuvendi Komunal Kamenicë, vendi i quajtur “K.. i K...”, me kulturë shtëpi-ndërtesë në 

sipërfaqe prej 168 m2 dhe oborr në sipërfaqe prej 141 m2 , apo në sipërfaqe të plotë (shtëpa-

ndërtesa dhe oborr) prej 309 m2, Zona Kadastrale në Kamenicë. 

 

Nga leximi i aktvendimit  të kësaj gjykata C.nr. 60/2008, gjykata vërtetoi faktin se është 

caktuar masa e përkohshme dhe është urdhëruar i  paditurit që menjëherë e mësë largu në  afat 

prej 24 orëve ta liroj objektin e K.. të K..  që gjendet në qendër të vjetër të qytetit afër kishës 

nga të gjitha sendet që i ka futur në objekt së bashku me familjen e tij –anëtarët e familjes së tij 

duke e rivendosur gjendjen e mëparshmë në këtë object, më gjerësisht sikurse në këtë 

aktvendim. 

 

Nga leximi i procesverbalit të hartuar nga përmbaruesi gjyqësor i kësaj gjykate, 

E.nr.319/09, të dates 13.10.2014, gjykata provoi faktin se në mes palëve ndërgjygjëse ishte 

arritur një ujdi ku i padituri A.D duhej t’ia paguaj paditëses K... të K... në Kamencë  nga 100 

euro në muaj,  duke filluar nga data 01.10.2014, si dhe shpenzimet e rrymës elektrike, 

shpenzimet e  ujit dhe mbeturinave, prej dates 02.04.2008 e tutje, më gjerësisht sikurse në këtë 

procesverbal. 

 

Baza ligjore  

 

Sipas nenit  585 parag. 1  të Ligjit nr.04/L-077 për Mardhëniet e Detyrimeve (LMD), i 

cili ka hyrë në fuqi më 20 Dhjetor 2012, është paraparë se “Me kontratën për qiranë, 

qiradhënësi detyrohet që t’ia dorëzojë sendin e caktuar qiramarrësit në përdorim, ndërsa 

qiramarrësi detyrohet t’i paguajë qiranë e kontraktuar”. Pastaj  sipas nenit 586 të po këtij ligji, 

është paraparë se:”Qiradhënësi ka për detyrë t'i dorëzojë qiramarrësit sendin e marrë me qira së 

bashku me akcesorët dhe pjesët përbërëse të tij”, ndërsa sipas nenit  600 të po këtij ligji, është 

paraparë se:” Qiramarrësi ka për detyrë ta paguajë qiranë në afatet e caktuara me kontratë ose 

me ligj e në mungesë të kontratës dhe të ligjit, ashtu siç praktikohet në vendin ku sendi i është 

dorëzuar qiramarrësit. Në qoftë se nuk është kontraktuar ndryshe ose në vendin e dorëzimit të 

sendit nuk praktikohet ndryshe, qiraja paguhet për çdo gjashtë (6) mujor kur sendi është dhënë 

me qira për një ose për disa vjet e në qoftë se është dhënë për një kohë më të shkurtër, atëherë 

pasi të ketë kaluar kjo kohë”. Po ashtu sipas nenit 8 parag.1 të LMD-së është e paraparë 

se:“Pjesëmarrësit në marrëdhënien e detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin e vet 

dhe janë përgjegjës për përmbushjen e të njëjtit”.  

 

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës  

 

Gjykata pas vlerësimit të të gjitha provave të lartpërmendura dhe thënieve të palëve 

ndërgjyqëse ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar dhe se e njëjta 

duhet të aprovohet sikurse në dispozitiv të aktgjykimit. Kjo ngase në bazë të gjendjes faktike të 

vërtetuar, është provuar fakti se i padituri A.D nga Kamenica, në bazë të kontratës mbi dhënjen 

e lokalit me qira, të datës 13.10.2014, i ka borxh këtu paditëses K.. i K... në Kamenicë,  

shumën prej 3300 euro dhe atë në emër të shfrytëzimit të lokalit të paditëses, i cili gjendet në 

objektin e K... të K... në Kamenicë, kjo ngase në bazë të kësaj kontrate del se palët ndërgjyqëse 
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janë dakorduar që në emër qirasë për shfrytëzimin e lokalit të paditëses i cili gjendet në 

objektin e K.. të K... në Kamenicë, i padituri t’ia paguaj paditëses shumën në lartësi prej 100 

euro në muaj, dhe atë në afat të caktuar, për periudhën kohore nga 01.10.2014 e deri më 

01.10.2016, e që i bie shumën e tërësishme të pagesës në emër të qirasë prej 3300 euro. Ndër të 

tjera, gjykata e aprovoi kërkespadinë e paditëses në këtë shumë, ngase i padituri, në seancën 

përgaditore, të datës 13.08.2019, nuk i’a ka parashtruar gjykatës ndonjë provë eventuale 

përmes të cilës do të dëshmonte se e ka paguar pjesërisht apo në tërësi borxhin e pretenduar të 

paditëses, mirëpo i njëjti vëtëm ka kontestuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses duke thënë 

se paditësja nuk është pronare por komuna. Gjykata duke pas parasysh faktin se objekt kontest 

në këtë çështje kontestimore ka qenë përmbushja e kontratës, gjeti se kontestimi i të paditurit se 

paditësja nuk është pronare nuk është fakt relevant në këtë çështje kontestimore, i cili duhet 

vërtetuar, për arsye se për gjykatën si fakt relevant i cili do të duhej vërtetuar në këtë çështje 

kontestimore bazuar në dipozitat e neneve 585.1, 586 dhe 600 të LMD-së (dispozitat këto të 

aplikuara në këtë çështje kontestimore)  ka qenë fakti se a është përmbushur nga palët 

kontraktuese kontrata mbi dhënjen e banimit me qira, e datës 13.10.2014, kontratë kjo e lidhur 

në mes të palëve ndërgjyqëse, në kuptim të asaj se a iu ka dorëzuar nga e paditësja të paditurit 

në posedim lokali që ka qenë lëndë e kësaj kontrate dhe a i është paguar paditëses qiraja nga i 

padituri sipas kushteve të përcaktuara me kontratë, e që në rastin konkret gjykata e ka vërtetuar 

faktin se paditësja e ka përmbushur obligimin e saj sipas kontratës duke ia lëshuar në posedim 

lokalin në fjalë të paditurit sipas kësaj kontrate me detyrim që i padituri të paguaj qiranë sipas 

kësaj kontrate mirëpo i padituri nuk e ka përmbushur obligimin kontraktual, përkatësisht nuk e 

ka paguar qiranë për periudhën kohore të cekur si më lartë.  Nisur nga një situatë e tillë dhe 

bazuar në dispozitat e cekura më lartë, gjykata nuk e ka pranuar si të drejtë dhe të aryetuar 

ligjërisht pretendimin e të paditurit ashtu siç ka theksuar se paditësja nuk është pronare, si 

rrjedhoj për të mos paguar  qiranë.  

Sa i përket kamatës, gjykata për të njëjtën nuk ka vendosur fare, sepse nga pala paditëse 

nuk është precizuar lartësia e kamatës as në kërkesëpadi e as gjatë seancave të mbajtura.   

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, dhe ka ardhur në 

përfundim se të njëjtat janë me ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452.4 të LPK-së, dhe 

atë për hartimin e padisë shumën prej 104 euro, për përfaqësimin në 2 seanca nga 135 euro apo 

shumën prej 270 euro, përkatësisht shumën e përgjithshme prej 374 euro. 

 

Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 143 të 

LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-DEGA NË KAMENICË                                                      

C.nr.115/2017, datë 21.10.2019 
 

         Gjyqtari,                       

Blerim Beshtica, d.v. 

 
 

 

 

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

në afat prej 15 ditësh pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të 

kësaj gjykate. 
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