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Numri i lëndës: 2019:095985 

Datë: 05.03.2020 

Numri i dokumentit:     00879143 

         C.nr. ...   

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i Përgjithshëm,  gjyqtari 

Gëzim Shehu, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Shyqri Hoxha, në çështjen 

juridike  kontestimore të paditësve Gj.B, I.B dhe A.B që të tre nga Prizreni, me adresë banimi 

rruga “...”, p.nr., të cilët me autorizim i përfaqëson av. B.K nga Prizreni, kundër të paditurit 

N.L  me adresë banimi rruga “...”, Hyrja “...” në Prizren, për shkak të borxhit në emër të qirasë, 

pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor- publik, me datë 20.02.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 
 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësve Gj.B, I.B dhe A.B që të tre nga 

Prizreni. 

 

II. DETYROHET i padituri N.L  me adresë banimi rruga “...”, Hyrja “...” në Prizren, që 

në emër të borxhit për mospagesën e qirasë,  t’ia paguaj paditëseve shumën në lartësi prej 

2967.65 euro (dy mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë euro e gjashtëdhjetë e pesë cent). të 

gjitha këto në afatin prej 15 ditëve pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

 

    III. KONSTATOHET së është tërhequr padia paditësve , sa i përket lirimit dhe dorëzimit të 

paluajtshmërisë në ngastrën kadastarale ... ZK Prizren, në sipërfaqe prej 40m
2
-lokal. 

 

    IV. DETYROHET i padituri që në emër të shpenzimeve të procedurës t’ia paguaj 

paditëseve shumën në lartësi prej 934 €, 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 

  

Shqyrtimi kryesor është mbajtur në mungesë të të paditurit N.L, konform nenit 423 par. 

4 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK). 

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 
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Paditësit  Gj.B, I.B dhe A.B që të tre nga Prizreni, me adresë banimi rruga “...”, p.nr., të 

cilët me autorizim i përfaqëson av. B.K nga Prizreni, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi 

kundër të paditurit N.L, përmes së cilës kanë theksuar se paditësit me të paditurin me datë 

29.05.2018 kanë lidhur kontratë për shfrytëzimin e lokalit, mirëpo që i njëjti nuk e ka paguar 

asnjëherë qiranë sipas kontratës së nënshkruar, me kërkesën që i njëjti të paguaj qiranë e lokalit 

nga 200 euro në muaj prej datës 01.06.2018, si dhe ta lirojë paluajtshmërinë, ta bëjë dorëzimin 

tek paditësi ngastrën kadastarale ... ZK Prizren, në sipërfaqe prej 40m
2
-lokal dhe ta lirojë me të 

gjitha sendet dhe personat e në të ardhmen të jetë i përmbajtur ndaj këtij aktgjykimi dhe të mos 

e pengojë paditësin në shfrytëzimin e lirë të kësaj paluajtshmërie të gjith këto në afat prej 15 

ditësh  pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, më gjerësisht sikurse në padi.  

 

Edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i paditësve ka deklaruar se mbetet në tërësi 

pranë padisë dhe deklarimeve nga seanca të mëhershme, duke bërë precizimin e padisë pas 

dhënie së ekspertizës financiare, duke përcaktuar saktë shumën e përgjithshme të borxhit prej 

2967.65  euro (dy mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë euro e gjashtëdhjetë e pesë cent) për 

qiratë e papaguara  për periudhën prej 01.06.2018 deri me datën 26.08.2019 dhe duke bërë 

tërheqjen e kërkesëpadisë sa I përket dorëzimit të paluajtshmerisë së lokalit, pasi që i padituri 

në seanca ka deklaruar se paditësi mundet që të shkojë të hap lokalin dhe e konsiderojmë si 

dorëzim vullnetar të objektit kontestues. Ndërkaq në fjalën përfundimtare ka theksuar se me 

administrimin e provave është vërtetuar në tërësi gjendja faktike ku i padituri nga marrë me 

qira lokalin dhe asnjëherë nuk e ka bërë pagesën edhe pse sipas kontratës është dashur që ta 

paguaj qiranë për pesë vite, ne kemi kërkuar vetëm për kohëzgjatjen sa është shfrytëzuar lokali 

e që për shumën e përgjithshme është vërtetuar me anë të ekspertizës financiare. I padituri nuk 

iu është përgjigjur ftesave të gjykatës për të marrë pjesë në dy seancat e fundit, si dhe nuk ka 

siguruar adresat e dëshmitarëve të cilët i ka propozuar, andaj duke marrë parasysh të gjitha të 

lartëcekuarat i ka propozuar gjykatës që të aprovojë në tërësi kërkesëpadinë e paditësve, si dhe 

duke kërkuar që ta obligojë të paditurin që të i paguaj shpenzimet gjyqësore dhe atë për 

përpilimin e padisë 104 euro,  për 6 seanca të mbajtura shumën prej 810 euro, si dhe për taksën 

gjyqësore në shumën prej 20 euro, e të gjitha këto në shumën e përgjithshme pre 934 euro. 

 

Gjendja faktike e vërtetuar    

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në vijim: 

kontrata mbi shfrytëzimin e lokalit me qira, të datës 29.05.2018, e motorizuar me numër 

LRP5488/18 pranë Zyrës së Noterit B.M, listën poseduese  me nr. ... të dt. 27.12.2018,  

ekspertizën gjeodezike C.nr. ... të datës 28.08.2019 të ekspertit të gjeodezi K.G,  ekspertizën 

financiare lidhur me llogaritjen e mos pagesës së qirasë të përpiluar nga eksperti I.K nga 

Prizreni. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të tjera, në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegjje 

ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se: 

 

Kërkesëpadia e paditëses është e bazuar. 
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              Nga leximi në kontratën mbi shfrytëzimin e lokalit me qira, të datës 29.05.2018, e 

noterizuar me numër ... pranë Zyrës së Noterit B.M, gjykata ka provuar faktin se kjo kontratë  

është lidhur në mes të paditësit të parë Gj.B (qiradhënës) ,  në njërën anë dhe  të paditurit  N.L 

nga fshati ..., Komuna e Skenderajit, (qiramarrësi) në anën tjetër,  me të cilën kontratë janë 

përcaktuar kushtet për shfrytëzimin e lokalit me qira i cili ndodhet i ndërtuar në ngastren 

kadastrale ... në rrugën “...”p.nr., në Prizren, ku qiraja mujore është caktuar në shumën prej 200 

euro dhe kontrata ka qenë e afatizuar për periudhën 5 (pesë) vjeçare duke filluar prej datës 

01.06.2018 dhe  vlen deri me datën 01.06.2023 me mundësi vazhdimi, e më gjerësisht sikurse 

në këtë kontratë. 

Nga leximi në listën poseduese  me nr. ... të dt. 27.12.2018, të lëshuar nga Zyra 

Kadastrale në Prizren, gjykata ka vërtetuar faktin se ngastrën kadastrale  me numër të njësisë ... 

Zona Kadastrale Prizren,   me sipërfaqe prej 421m
2, 

lloji i parcelës- bujqësore, i klasit të parë, 

evidentohet  në emër I.B në ½  pjesë ideale të tij dhe A.B në ½  pjesë ideale të tij . 

 

 Nga leximi në ekspertizën gjeodezike C.nr. ... të datës 28.08.2019 të ekspertit të 

gjeodezi K.G, gjykata ka provuar faktin se paditësi  në ngastrën kadastrale ... në vendin e 

quajtur rruga “...” në ZK Prizren ka të ndërtuar objektin afaristo-banesor me katshmëri B+P+2, 

ku në këtë objekt në katin përdhesë gjindet lokali afarist i cili është objekt kontesti, në gjerësi 

prej 4.50 metra, e me sipërfaqe të tërësishme të lokalit në 40 m
2   

 

 
Nga leximi në ekspertizën financiare lidhur me llogaritjen e mos pagesës së qirasë të 

përpiluar nga eksperti I.K nga Prizreni, gjykata ka vërtetuar faktin borxhi total i të paditurit për 

mos pagesën e qirasë për lokalin në fjalë për periudhën kohore prej 01-06.2018 deri me 

31.12.2018 (7 muaj) si dhe për periudhën prej 01.01.2019 gjer me datën 26.08.2019 ( 7 muaj e 

26 ditë) është 2967,65 euro, duke e llogaritur për çdo muaj nga 200 euro siç është paraparë në 

kontratën në mes të palëve kontraktual. 

  

Baza ligjore 

 

Me nenin 8 paragrafi 1 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve me numër  04/L-077, 

është paraparë se “Pjesëmarrësit në marrëdhënien e detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin 

detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e të njëjtit”, ndërsa me nenin 245 

paragrafi 1 të po këtij ligji, është paraparë se “Kreditori në marrëdhënien e detyrimit ka të 

drejtë që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta 

përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me përmbajtjen e tij” 

 

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar në këtë procedurë, është vërtetuar se këtu i 

padituri N.L nga Prizreni, si qiramarrës, në emër të borxhit mbi qiranë për shfrytëzimin e 

lokalit t’ia paguaj këtu paditësve  Gj.B, I.B dhe A.B që të tre nga Prizreni, shumën prej 200 

euro në muaj  për periudhën kohre prej 01-06.2018 deri me 31.12.2018 (7 muaj) si dhe për 

periudhën prej 01.01.2019 gjer me datën 26.08.2019 ( 7 muaj e 26 ditë), e që përbënë shumën e 
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përgjithshme prej 2967.65 dy mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë euro e gjashtëdhjetë e 

pesë cent).  Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar në bazë të provave të lartëcekura të 

administruara në këtë procedurë, e sidomos duke u bazuar kontratën mbi shfrytëzimin e lokalit 

me qira, të datës 29.05.2018, e motorizuar me numër ... pranë Zyrës së Noterit B.M, e në bazë 

të cilës shihet se këtu palët ndërgjyqëse kanë krijuar raporte kontraktuese detyrimore me datën 

29.05.2018 dhe atë për çështjen e pagesës së qirasë  sikurse në këtë kontratë të cilave edhe ua 

fali besimin e plotë. Andaj mbi bazën e të lartëcekurave gjykata vendosi që kërkesëpadinë e 

paditëse  ta aprovoi në tërësi si të bazuar sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

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

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

 

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

LPK-së. 

Gjykata ka vendosur sikurse në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, bazuar në 

nenin 261 të LPK-së, pasi që i autorizuari i paditësit në shqyrtim kryesor të mbajtur më datë 

27.01.2020, kishte deklaruar se e tërheq kërkesën  I. sa i përket lirimit dhe dorëzimit të 

paluajtshmërisë në ngastrën kadastarale ... ZK Prizren, në sipërfaqe prej 40 m
2
-lokal. 

Gjykata ka vendosur sikurse në dispozitivin IV të këtij aktgjykimi, bazuar në nenin 

452.1 të LPK- së dhe atë për shpenzimet si në vijim: për padinë në shumë prej 104 euro,  për 6 

seanca të mbajtura nga 135 euro në shumën e tërësishme prej 810 euro, si dhe për taksën 

gjyqësore në shumën prej 20 euro, e të gjitha këto në shumën e përgjithshme pre 934 euro. 

 

   GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm  

C.nr.1525/2018, me datë 20.02.2020 

 

 

   B.Profesional,                                                                                                        Gjyqtari, 

   Shyqri Hoxha Gëzim Shehu 

 

 

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

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

të  kësaj gjykate. 


