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Numri i lëndës: 2019:155995 

Datë: 12.12.2019 

Numri i dokumentit:     00710704 

          C.nr.67/2016  

 

Gjykata Themelore në Gjilan, Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Besnik Pireva, në çështjen juridike kontestimore të paditëses X... “K...” tani autoriteti 

Agjencia Kosovare e Privatizimit- Zyra Rajonale Gjilan, të cilën e përfaqëson zyrtari ligjor 

Xh.S nga Gjilani, kundër të paditurës NTP “R... G...”, me adresë të panjohur, të cilën e 

përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm av. L.C nga Kamenica,  me objekt kontesti: pagesën e 

qirasë, vlera e kontestit 34,950.18 €, në shqyrtimin kryesor publik të mbajtur më datën 

25.11.2019, në prani të përfaqësuesve të palëve ndërgjyqëse, mori  këtë:  

  

A K T G J Y K I M 

 

I. Aprovohet pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditëses X... “K... ” tani autoriteti 

Agjencia Kosovare e Privatizimit- Zyra Rajonale Gjilan dhe  detyrohet e paditura NTP “R... 

G..”, me adresë të panjohur, që paditëses ti paguaj shumën prej 5,491.94 €, me kamatë të cilën 

e paguajnë bankat afariste në Kosovë sikurse për mjetet e deponuara pa destinim të caktuar për 

një vit, duke filluar nga data e marrjes së aktgjykimit datë 25.11.2019, e deri në pagesën 

definitive, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcnim të përmbarimit me dhunë.  

   

II. Refuzohet pjesa tjetër e kërkespadisë së paditëses X... “K...” tani autoriteti Agjencia 

Kosovare e Privatizimit- Zyra Rajonale Gjilan, me të cilën ka kërkuar që të  detyrohet e 

paditura NT “R... G...”, me adresë të panjohur, që ti paguaj edhe shumën prej 29,458.24 €, si e 

pa bazuar. 

 

III. Obligohet e paditura NTP “R... G...” që t’ia paguaj shpenzimet procedurale paditëses 

X..“K...” tani autoriteti Agjencia Kosovare e Privatizimit- Zyra Rajonale Gjilan, në lartësi prej 

260 euro, në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcnim të 

përmbarimit me dhunë.  

 

IV. Obligohet paditësja X.. “K...” tani autoriteti Agjencia Kosovare e Privatizimit-Zyra 

Rajonale Gjilan, që t’ia paguaj shpenzimet e përfaqësuesit të përkohshëm L.C avokat nga 

Kamenica,  në shumë prej 644 € në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja përmes të autorizuarit të saj, në Gjykatën Ekonomike të Qarkut në Prishtinë me datë 

23.01.2004 ka ushtruar padi, kundër të paditurës NTP “R... G..”, me adresë ... , Komuna e 

Ferizajit, (adresë kjo të cilës gjykatës i ka rezultuar si e pasakt dhe pas dështimit të sigurimit të 

adresës së sakt përmes organeve kompetente, me propozimin e paditëses të paditurës i është 

caktuar përfaqësuesi i përkohshëm) me objekt kontesti  pagesën e qirasë dhe kthimin e sendit,  

me vlerë  të kontestit 10.000 €, me propozim për caktimin e masës së përkohshme. 
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Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë përmes aktvendimit me nr. I.C.nr. 16/2004, të datës 

24.02.2004 është shpallur jo kompetente lëndore për të vendosur në këtë çështje juridike  dhe 

pas plotfuqishmërisë së këtij aktvendimi lënda me të gjitha shkresat e saj i ishte dërguar 

Gjykatës Komunale në Ferizaj. 

 

Gjykata Komunale në Ferizaj përmes aktvendimit C.nr.154/2005, të datës 03.03.2010 ishte 

shpallur jo kompetente në pikëpamje territoriale për të vendosur lidhur me këtë çështje dhe pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktvendimi lënda me të gjitha shkresat e saj i ishte dërguar Gjykatës 

Komunale në Kamenicë.  

 

Gjykata Komunale në Kamenicë përmes aktvendimit me nr. Cnr. 48/2010, të datës 10.10.2012 

ishte shpallur jo kompetente lëndore për vendosjen e kësaj çështje juridike, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktvendimi lënda me të gjitha shkresat është dërguar në kompetencë 

të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës në Prishtinë. 

 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës përmes aktvendimit me nr. C.III-14-0206, 

të datës 30.11.2015 kishte vendosur se Dhoma e Posaçme nuk ka juridiksion mbi padinë, dhe 

se dosja e lëndës do ti dërgohet Gjykatës Themelore në Gjilan- Dega në Kamenicë, për 

vendosje në lidhje me këtë çështje. 

 

Paditësja në padi ka theksuar se palët ndërgjyqëse me datë 25.06.2001 kishin lidhur kontratën e 

qirasë, ku ishte detyruar paditësja që të paditurës t’ia jepte me qira cisternën e prodhimit 

“Gorica” me nr. serik 3422-27325 për deponimin e propan-butan gazit, në kohëzgjatje prej 6 

muajve duke filluar nga data 01.07.2001 me çmimin prej 800 DM për secilin muaj,  ka shtuar 

se paditësja i kishte përmbushur detyrimet e veta, por e paditura edhe pas përdorimit të 

cisternës nuk e kishte përmbushur detyrimin sipas kontratës së lartëcekur për pagesën e qirasë. 

Më vonë me datë 06.11.2001 palët ndërgjyqëse përsëri kishin lidhur kontratë tjetër të qirasë ku 

paditësja i ka dhën me qera të paditurës edhe cisternën e prodhimit “Gorica” të tipit TRC-42-P, 

me nr. të shasisë 871148 në kohëzgjatje prej 6 muajsh dhe atë duke filluar nga data 01.11.2001 

me çmim të qirasë për secilin muaj nga 1000 DM, ku përsëri e paditura nuk i është përmbajtur 

kontratës lidhur me përmbushjen e detyrimeve të saj.  

Tutje ka theksuar se paditësja me shkrim e kishte njoftuar të paditurën me datë 21.05.2002 se 

për shkak të mos përmbushjes së detyrimit kontraktues i shkëput të dy kontratat e qirasë po që 

se e paditura deri më datën 20.06.2002 nuk i përbush detyrimet e veta në raportë me paditësen. 

   

I autorizuari i paditëses gjatë rrjejdhës së shyrtimit gjyqësor e ka tërhequr propozimin për 

caktimin e masës së përkohëshme të sigurimit dhe e ka tërhequr padinë sa i përketë 

kërkespadisë për  detyrimin e të paditurës për kthimin e dy cistrenave të dhëna me qira, ndërsa 

pas nxjerjes së ekspertizës plotësues financiare e ka zmadhuar kërkespadinë, ashtu që në emër 

të borxhiit të pa paguar të arritur për pagesë sipas dy kontratave ka kërkuar shumën prej 

5,491.94€, ndërsa shumën prej 29,458.24€ e ka kërkuar në emër të shfrytëzimit të cisternave 

sipas vazhdimit të kontratave në heshtje, apo shumën e përgjithëshme prej 34,490.18€. Në 

fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se nga administrimi i provave u vërtetua bazueshmëria e 

kërkesëpadisë, duke kërkuar që të detyrohet e paditura që paditëses t’ja paguaj shumën e 

përgjithëshme prej 34,950.18€ me kamatë ashtu siç paguaj bankat për mjetet e deponuara pa 

destinim të caktuar nga data e ushtrimit të padis, si dhe i ka kërkuar shpenzimet e procedurës sa 

i përket takës gjyqësore, shpenzimet e ekspertizës financiare dhe shpenzimet e përfaqësuesit të 

përkohshëm. 
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Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurës,  në përgjigjen në padi e ka kontestuar kërkespadinë e 

paditëses  duke theksuar se  duke shikuar kontratat me nr. 11/2001, datë 25.06.2001 dhe 

kontratën e qirasë me nr. 15/2001, ku vërehet se i padituri nuk e ka përmbushë detyrimin 

kontraktual ndaj paditëses dhe nuk ka asnjë provë që do të dëshmonte të kundërtën e saj cka 

pretendon paditësja. Në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare të tij 

përfaqësuesi i përkohshëm ka deklaruar se e mbi bazën e provave të adiministrura materiale 

dhe dëgjimit të dëshmitarëve, nuk e konteston borxhin në shumën prej 5,491.94€ i arritur sipas 

dy kontratave të qirasë, ndërsa  ka kontestuar pjesën tjetër të  borxhin në lartësi prej 29,458.24€ 

si të pa bazuar nga se me kontratat e adinisturuara në këtë shqyrtim gjyqësor askund në ndonjë 

normë të tyre nuk është paraparë që këto kontrata të vazhdohen në mënyrë të heshtur, mbi këtë 

bazë  i ka propozuar gjykatës që ta refuzoj kërëkespadinë e paditëses,  shpenzimet në emër të 

përfaqasimit i ka kërkuar dhe atë për 5 seanca gjyqësore nga 137 € dhe për përgjigje në padi 

shumën 104 €. 

 

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

procedurën e të provuarit i ka administruar këto provaː kontrata mbi qiradhënien me nr. 

11/2001, e datës 25.06.2001, kontratën mbi qiradhënien me nr. 15/2001, e datës 06.11.2001, 

lajmërimin me nr. 13/02, e datës 21.05.2002, vërejtja e fundit mbi shkëputjen e kontratave me 

nr. 16/03, e datës 12.09.2003, përllogaritja e qirasë në dy kopje dhe llogaritja e kamatës 

ndëshkuese, listën e pajisjeve- mjeteve transportuese e datës 09.08.2005 , ekspertizën 

financiare të datës 25.10.2019 e punuar nga eksperti financiar Ibrahim Tahiri, dëgjimin e  

dëshmitarëve F.R, R.M dhe S.K. 

  

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

mbështetur në dispozitat nga neni 8 i LPK-së, arriti në përfundimin se në kërkespadia e 

paditëses është pjesërisht e bazuar, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Me leximin e kontratës mbi qiradhënien me nr. 11/2001, e datës 25.06.2001, gjykata vërtetoi 

faktin se në mes palëve ndërgjyqëse me datë 25.06.2001 ishte lidhur kontrata për dhënie në 

qira të cisternës së prodhimit “Gorica” me nr.3422-37325 e prodhuar në vitin 1983, në 

kohëzgjatje prej 6 muaj duke filluar nga data 01.07.2001, me vlerë të qirasë për secilin muaj 

nga 800 DM. Në nenin  2 të kësaj kontrate është parapar se: me kërkesën e njërës palë kontrata 

mund të shkëputet edhe para këtij afati apo mund të vazhdohet edhe pas këtij afati, pastaj  

paralajmrimi për shkëputjen apo vazhdimin e afatit para apo 6 muajve bëhet 1 muaj para se të 

skadon afati i kësaj marrëveshje, pastaj është parapar se: kontrata mund të shkëputet edhe kur 

qiraja nuk paguhet në kohë nga ana e qiramarrësit, ndërsa në nenin 3 të kësaj kontrate është 

parapar se:  në rast të vazhdimit të afatit të kësaj kontrate vlera qirasë është e ndryshueshëm e 

ku do të rregullohet me aneks të kësaj kontrate. 

 

Me leximin e kontratës mbi qiradhënien me nr. 15/2001, e datës 06.11.2001, gjykata vërtetoi 

faktin se në mes palëve ndërgjyqëse me datë 06.11.2001  ishte lidhur kontrata për dhënie në 

qira të cisternës së prodhimit “Gorica”, e tipit TRC-42-P nr.871148, në kohëzgjatje prej 6 muaj 

duke filluar nga data 02.11.2001 me vlerë të qirasë për secilin muaj nga 1000DM. Në nenin  2 

të kësaj kontrate është parapar se: me kërkesën e njërës palë kontrata mund të shkëputet edhe 

para këtij afati apo mund të vazhdohet edhe pasë këtij afati, pastaj  paralajmrimi për shkëputjen 

apo vazhdimin e afatit kontraktues bëhet 1 muaj para se të skadoiafati i marrëveshjes, pastaj 

është parapar se: kontrata mund të shkëputet edhe kur qiraja nuk paguhet në kohë nga ana e 

qiramarrësit, ndërsa në nenin 3 të kësja kontrate është parapar se:  në rast të vazhdimit të afatit 

të kësaj kontrate vlera qirasë është e ndryshueshem e ku do të rregullohet me aneks të kësaj 

kontrate. 
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Me leximin e lajmërimit me nr. 13/02, e datës 21.05.2002, gjykata vërtetoi faktin se me datë 

21.05.2002 paditësja e kishte lajmëruar të paditurën për shkëpujtjen e  kontratave nr.11/2001 

datë 25.06.2001 dhe kontratës nr.15/2001 të datës 06.11.2001, për shkak të mos pagesës së 

qirasë me rregull nga ana e të paditurës sipas nenit 4 të kontratave të lartëcekura. 

 

Me leximin e vërejtjes së fundit mbi shkëputjen e kontratave me nr. 16/03, e datës 12.09.2003, 

gjykata vërtetoi faktin se me datë 12.09.2003 paditësja e ka njoftuar të paditurën se në qoftë se 

deri më datë 25.09.2003 nuk i kryen të gjitha obligimet në emër të qiradhënësit duke u 

mbështetur në nenin 2 alineja 4 kontratat e lartcekura janë të shkëputura.  

 

Me leximin e listës së pajisjeve- mjeteve transportuese e datës 09.08.2005 se në këtë listë në nr. 

rendor 27 figurojnë edhe 2 cisterna (Krshko) të vitit 1983, ku kjo liste ka edhe nënshkrimin e 

drejtorit të atëhershëm “X.. K....” R.M në cilësin e drejtorit të ndërmarrjes. 

 

Me leximin e ekspertizës financiare të datës 25.10.2019, të punuar nga eksperti financiar I.T , 

konstatohet fakti se për kontratën mbi qiradhënie me nr. 11/2001, të datës 25.06.2011, shumae  

përllogaritur sipas lartësisë së qirasë dhe kohëzgjatjës së saj e konvertuar në euro është 

2,454.20 euro, ndërsa për kontratën mbi qiradhënie me nr. 15/2001, të datës 06.11.2001 shuma 

e  përllogaritur sipas lartësisë së qirasë dhe kohëzgjatjës së saj dhe e konvertuar në euro është 

3,067.74 euro, shuma e përgjithshme sipas dy kontratave  është 5,491.94 euro, ndërsa sa i 

përket llogaritjes së periudhës  pas skadimit të kontratave prej 02.05.2001 deri me datë 

09.08.2005 vlera e përllogaritur është 29,458.24 euro. 

 

Për vërtetimin e drejtë të kësaj çështje gjykata ka dëgjuar dëshmitarin F.R  nga fshati ..., 

Komuna e Kamenicës, në lidhje me këtë çështje ka deklaruar se në ndërmarrjen X.. “K...”, ka 

filluar të punojë në vitin 2004 dhe se nga punëtorët tjerë kishte dëgjuar se ndërmarrja-paditësja 

kishte lidhur kontratë për dhënie me qira të dy cisternave me të paditurën dhe se e njëjta  nuk e 

kishte kryer detyrimin e saj, ndërsa ishte informuar nga punëtoret tjerë se cisternat në ndërkoh 

ishin kthyer nga e paditur. 

 

Gjykata në lidhje me këtë çështje juridike civile e ka dëgjuar edhe dëshmitarin  R.M nga fshati 

..., Komuna e Kamenicës, në lidhje me këtë çështje kishte deklaruar se ishte në dijeni të 

dhënies me qira të dy cisternave për të paditurën në vitin 2001, dhe me sa jamë në dijeni këto 

detyrime e paditura nuk i kishte përmbushur,  ndërsa më datë 09.08.2005 në cilësi të drejtorit të 

ndërmarrjes i ishin kthyer dy cisterna nga e paditura ku i kishte pranuar në llogari të 

ndërmarrjes X.. “K...” i njëjti kishte ushtruar pozitën e drejtorit te paditësaj nga viti 2004 deri 

më datë 15.08.2006, kur ishte privatizuar ndërmarrja. 

 

Pastaj gjykata ka dëgjuar edhe dëshmitarin S.K nga fshati ...., Komuna e Kamenicës, i cili ka 

deklaruar se me të paditurën kishin lidhur dy kontrata për dhënien me qira të dy cisternave, por 

e paditura nuk e kishte paguar qiranë sipas këtyre kontratave dhe më datë 21.05.2002 si drejtor 

i kësaj kompanie e kishte bërë lajmërimin për shkëputjen e kontratave, këtë lajmërim e kishin 

përsërit më vonë, pasi që e paditura nuk paguante  qiranë në bazë të kontratave, më vonë diku 

rreth vitit 2005 kishte dëgjuar se e paditura ia kishte kthyer dy cisternat të cilat i ishin dhënë me 

qira. 

 

Me dispozitat e Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve të vjetër (LMD) në nenin  17 është 

parapar “Pjesemarrësit e marrëdhënies së detyrimit kanë për detyrë ta zbatojnë detyrimin e vet 

dhe janë përgjegjës për përmbushjen e tij, përgjegjës për përmbushjen e tij”, në dispozitën e 
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nenit 26 është paraparë se “Kontrata quhet e lidhur kur palët kontraktuese të jenë marrë vesh 

mbi pjesët përbërëse esenciale të kontratës”, kurse në nenin 262 të po këtij ligji parashihet 

“Kreditori në raportin e obliguar është autorizuar që prej debitorit të kërkojë mbushjen e 

detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta mbush me ndërgjegje krejtësisht sikundër është 

përmbajtja e tij”në nenin 567 par. 1 të LMD-së është paraparë se “Me kontratën e qirasë 

obligohet huadhënësi që ti dorëzojë sendin e caktuar qiramarrësit në përdorim,ndërsa ky 

obligohet t'i paguajë për këtë qiranë e caktuar”, në nenin 583 par. 1 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 sikundër 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 gjashtëmujor 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”, në nenin 584 par. 1  të LMD-së, është paraparë 

se “Qiradhënësi mund ta renuncojë kontratën e qirasë, në qoftë se qiramarrësi nuk paguan 

qiranë dhe këtë gjë nuk e bën as në afatin prej 15 ditësh pasi qiradhënësi ta ketë ftuar që të 

kryejë pagesën“, me nenin 595të LMD-së është paraparë: “Kontrata e qirase e lidhur për një 

kohe të caktuar pushon me vetë kalimin e kohës për të cilën është lidhur”,  

             

Në bazë të gjendjës faktike, të vërtetuar dhe provave të administruara në këtë çështje 

kontestimore gjykata ka ardhur në përfundim se kërkespadia e paditëses është pjesërisht e 

bazuar në ligj dhe në fakte si në pikën I. të dispozitivit të këtij aktgjykimi. Nga provat e 

adiminitruara e veçanërisht kontratave mbi qiradhënjën numër 11/2001, e datës 25.06.2001 

vërtetohet fakti se paditësja në cilësinë e qiradhënsit ja kishte dhënë në shërbim cisternën e 

prodhimit “Gorica” me numër serik 3422-27325, ku kohëzgjatja e kësaj kontrate ishteparapar 

për gjasht muaj duke filluar nga data 01.07.2019 me velrë të qirasë mujore nga 800 DM dhe 

sipas kontratës numër 15/2001, të datës 06.11.2001 me të cilën paditësaj në cilësin e 

qiradhënese i kishte dhënë në shfrytëzim cisternën e prodhimit “Gorica” Tip TRC-42-P numër 

871148 me kohëzgjatje prej gjatë muaj dhe atë duke filluar nga data 02.11.2001 me vlerë të 

qirasë mujore prej 1000 DM. Edhe  dëshimtarët e dëgjuar në këtë çështje kontestimore R.M 

dhe S.K vërtetojnë gjendjen e njëjtë faktike se palët ndërgjyqëse kishin lidhur kontratat e qirasë 

për dhënjën në shfrytëzim të cisternave të lartëcekura.   

Gjykata kërkespadinë e paditëses për periudhën kohore të mbuluar sipas kontratave mbi 

qiradhënjën deri në shumën 5,491.94 € a ka aprovuar si të bazuar për faktin se fillimisht duke 

marr parsysh ekzistimimin e bazën juridike të paditëses sipas kontratave për qiradhënje dhe 

faktit se paitësja fillimisht përmes lajmrimit  numër 13/02 të datës 21.05.2002 kishte kërkuar 

nga e paditura që deri me datën 20.06.2002 ti përmbushte detyrimet sipas kontratve numër 

11/2001 dhe 15/2001 nën kanosjen e ushtrimit të padisë e po ashtu edhe me vërjetjen e fundit 

nr.16/03 të datës 12.09.2003 paditësi i nga e paditura i kishte kërkuar detyrimet siaps 

kontratave mbi qiradhënje. Nga provat e lartëcekura gjykata provoj faktin se e padirura nuk i 

kishte përmbushur detyrimet të cilat kanë dalë nga kontratat e qiradhënjës në raport me 

paditësen, ku pasi që e njëjta kishte dështuar që ta realizonte në mënyrë  vullentare borxhin 

sipas kontratave të qirasë, me padi për mbrojtje gjyqësore i ishte drejtuar gjykatës. Po ashtu 

dëshmia e dëshmitarëve F.R,  R.M dhe S.K është në përpurthje të plotë me provat materjale, e 

të cilët njëzëri kanë deklaruar se e paditura nuk i kishte përmbushur detyrimet e saja sipas dy 

kontratave mbi qiranë, gjykata në këtë pjesë jau fali besimin dëshmisë së dëshmitarëve nga se e 

njëjta dëshmi është në përputje të plotë me provat materjale dhe atë lamrimin nr.13/02 dhe 

vërejtjen nr.16/13, duke pasë parayshë faktin se dëshmitarët në kohën e lidhjesë së këtyre 

kontratave kanë qenë të punësuar te NSH “X.. K...”, madje dëshmitari S.K në këtë peridhë 

kohore ka qenë në poziten e drejtorit të së njëjtës, mbi këtë bazë gjykata i mori si të besueshme 

dëshmitë e dëshmitarëve dhe duke u bazuar në ekspertizën financiare mbi përllogaritjen e 
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borgjit sipas dy kontratave e të konvertuar në euro nga marka gjermane vendosi si në pikën I të 

dipozitivit të këtij aktgjykimi.     

 

Pjesën tjetër të kërkespadisë së paditësit, të kërkuar në emër të vazhdimit të kontratës në 

heshtje edhe shumën prej 29,458.24€, gjykata e ka refuzuar si të pa bazuar. Pretendimet e 

paditëses se e drejtja e saj për këtë pjesë të kërkespadisë buron nga kontratat e qiradhënjes 

numër 11/2001 dhe numër 15/2001, për këtë gjykatë është një prtendim i cili nuk gjenë 

mbështjetje në provat materjale e as në vetë kontratat e lidhura në mesë palëve ndërgjyqëse, 

nga se palëtë me vullnetin e tyre e kanë parapraë edhe kohëzgjatjen e këtyre kontratave e që në 

rastin konkret në nenin II të kontratave është parapar se “ Koha e zgjatëjes së shërbimit është 

kohë e caktuar për 6 muaj”,  pstaj “paralajmrimi për shkëputjen apo vazhdimin e afatit 

kontraktues bëhet 1 muaj para se ë sakdaoj afati i marrëveshjës” po ashtu në nenin III të këtyre 

kontratave është parapar se “ Në rast të vazhdimit të afatit të kësaj kontrate, vlera e qirasë 

është e ndryshueshem e që do të rregullohet me aneks të kësaj kontrate”. Në bazë të kësaj 

gjendje faktike të vërtetuar palët ndërgjyqëses janë marrë veshë për pjesët përbërse esenciale të 

kontratave duke përcaktuar qartë kohëzgjatjen e tyre, pastaj është rregulluar qartë edhe mënyra 

e vazhdimit të tyre, e duke u nisur nga fakti se paditësja gjykatës ka dështuar që ti ofroj ndonjë 

provë me të cilin do ti vërtetontet pretendimet e saj në këtë drejtim  mbi këtë  bazë në mungesë 

të provave kërkespadinë e paditëses si në pikën II. të dispozitivit të këtij aktgjykimi e ka 

refuzuar si të pabazuar.  

 

Kjo gjykatë, vlerosnë se pretendimi i paditëses për vazhdimin e heshtur të kontratave bie ndesh 

me vet provat materjale të deponuara nga paditësaj, pasi që paditësaj me njoftimin numër 13/02 

të datës 21.05.2002, e kishte njoftuar të paditurën për shkëputjen e kontratave të lartëcekura për 

shkakë të mospagesë së qirasë, fakt ky i cili vërtetohet edhe me dëshminë e dëshmitarit S.K si 

përpilues i  njoftimimit të lartëcekur i cili në këtë periudhë te paditësaj ishte në pozitën e 

drejtorit të përgjithshëm, e gjatë dëshmisë së tij në këtë çshtje ka deklaruar se “unë si drejtor i 

ndërmarrjes kamë bërë lajmrimin për shkëputjen e kontratave, pasi që e paditura nuk paguente 

qiran e kontraktuar sipas kontratave të lidhura në muajin e 6 dhe 11 të viti 2001”. Edhe mbi 

këtë bazë paditësja nuk mund të pretendosj që kontratat e mbi qiradhënje kanë vazhduar në 

heshtje të prodhojn efekt juridike, kur vetë e paditësja  e ka njofuar të paditurën për shkëputjen 

e kontatave, ashtu siq ishte rregulluar edhe në vetë kontratat në ninin II që në rast të 

mospagesës së qirasë kontrata  mundë të shkëputet,  të drejtë të cilën e kishte shfrytëzuar vetë 

paditësja. 

 

Gjithitashtu, gjykata nga provat e prezentuara në këtë çështje nuk ka mundur ta vërtetoj kohenë 

në të cilën e paditura i kishte kthyr sendet-cisternat sipas kontratave të marra me qira, nga se në 

kontratën nr.11/2001 datë 25.06.2001, në nenin  I. të saj parashihet “qiradhënsi e jep në 

shërbim cisternën e prodhimit ‘Gorica  nr. serik 3422-27325 e prodhuar në vitin 1983”, po 

ashtu edhe në kontratën e dytë nr.15/2001 datë 06.11.2001, në nenin I parashihet se “ 

qiradhënsi jep në shërbim autobotën (cisternën) e prodhimit “Gorica” 1983 tip TRC-42-P nr. 

871148...” , ndërsa në procesverbalin-listën e paisjeve transportuese  të datës 09.08.2005 në 

numrin rendor 27 figuron kostatimi “Cisterna Kreshko” sasia dy viti i prodhimit 1983. Nga ky 

fakt gjykata nuk ka mundur ta vërteoj as kohën në të cilën e paditura i kishte kthyer sendet e 

marra me qira sipas kontratave të lartëcekura nga se nga lista e mjetev trasportuese të pranuara 

nga R.M në cilësin e drejtorit të ndërmarrjës me datën 09.08.2005, askund nuk figuron se janë 

parnuar cisternat me shënimet që i përmbajnë në kontratat respektive, nga se në këtë lisët 

figuron vetëm kostatimi “Cisterna Kreshko” të vitit 1983, ndërsa objekt i kontratave kanë qenë 

cisternat e markës “Gorica” me të dhënat dhe numrat e elaburuar si më lartë. Nga vërtetimi i 

këtij fakti gjykata vjenë në përfundim se kemi mospërputhje në mes kontratave dhe listës së 
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mejteve transportuese të datës 09.08.2005, mbi këtë bazë e paditura nuk ka mundur që ta 

vërteton as faktin se kur ishin kthyr mjetet e marra me qira, e mbi këtë periudhën të pa provuar 

paditësaj  e ka bazuar edhe kërkesëadinë për vazhdimin e heshtur të kontratave dhe larësinë e 

kërkespadisë së refuzuar si në pikën II. të dispozitivit të këtij akgjykimi. Gjykata dëshminë e 

dëshmitarëve sa i përket kohës në të cilën e paditura i kishte kthyer mjetet e marra me qira 

sipas kontratave, nuk jau fali besimin nga se të njëjta janë në kundërshtim me procesverbalin 

mbi pranimin e mejteve trasportuese të datës 09.08.2005, e në të cilën provë askund nuk 

figurojnë pasijet e dhëna me qira sipas objekteve të dy kontratave. 

 

Nga provat që u adimintuan gjatë këtij shyrtimi gjyqësor mbi arsyet e lartëcekura nuk është 

vërtetuar fakti se kontratat në mesë palëve nërgjyqëse janë vazhduar edhe pas sakdimit të tyre, 

qoft edhe në heshtje. E konform nenit 319 paragrafi 1 të LPK-së është parapar se “Secila nga 

palët ndërgjyqëse ka për detyrë të provoje faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet 

e veta”, e me çka për pjesën e refuzuar të kërkespadisë si në pikën II. të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi paditësaj nuk ka arritur ta provoj para gjykatës bazueshërin e saj. 

 

Për detyrimin e të paditurës për të paguar kamatën vjetore, gjykata vendosi konform nenit 277 

të LMD-së, meqenëse e paditura është vonuar në pagesën e detyrimit ndaj paditësit. 

 

Në lidhje me shpenzimet e procedurës gjykata vendosi bazuar në nenin 450 të LPK-së , si në 

pikën III. të dispozitivit të këtij aktgjykimi e ka obliguar të paditurën që paditëses tja 

kopmensoj shpenzimet procedurale dhe atë në emër të taksës gjyqësore për ushtrimin e padisë 

shumën prej 110€ dhe në emërt të nxjerrjes së ekspertizës financiare shumën prej 150€.  

Ndërsa gjykata konform nenit nenin 81 paragrafi 2 të LPK-së, si në pikën IV. të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi e ka obliguar paditsësen që ti paguaj shpenzimet e përfaqësuesit të 

përkohëshëm Lulzim Canja avokat nga Kamenica si vion: për hartimin e përgjigjes në padi 

shumën prej 104 €, për 4 seanca gjyqësore nga 135€ apo shumën e përgjithëshme prej 644€, 

nga se paditësja  deri në përfundimin e shqyrtimit gjyqësor gjykatës nuk i ka ofruar dëshmi të 

deponimit të shpenzimeve për përfaqësuesin e përkohëshëm në gjykatë ashtu siç e kishte 

urdhëruar gjykata me aktvendimin C.nr.67/2016 datë 26.03.2019, nërasa përtej shumës së 

aprovuar si në pikën IV, e ka refuzuar edhe shumën prej 145 euro si të pa bazuar, të kërkuar 

nga përfaqësuesi i përkohshëm. 

 

Nga të cekurat më lartë gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata Themelore në Gjilan, Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.67/2016, me datën 25.11.2019 

                                                                                                                                Gjyqtari, 

                                   BesnikPireva d.v 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK:Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate. 


