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Numri i lëndës: 2019:091600 

Datë: 29.11.2019 

Numri i dokumentit:     00706689 

C.nr.422/12 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Fahret Vellija, në kontestin e paditësit – kundër të paditurit H.M nga fshati ... komuna e 

Prizrenit, të cilin e përfaqëson i autorizuari i tij av. R.H nga Prizreni, kundër të paditurit kundër 

paditësit F.H nga Prishtina, të cilin me autorizim e përfaqëson i autorizuari i tij A.S nga 

Prishtina, me banim në rrugën “...” nr. ... kati i ..., për shkak të kompensimit të pagimit të qirasë 

përkatësisht pagimit të investimeve, vlera e kontestit 3.100 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit 

kryesor dhe dhënies së fjalës përfundimtare, me datën 29.10.2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit kundër të paditurit H.M nga fshati ... 

komuna e Prizrenit, me anë të së cilës ka kërkuar që “të aprovohet kërkesëpadia e paditësit 

kundër të paditurit dhe të detyrohet i padituri kundër paditësi F.H nga fshati ...komuna e 

Podujevës, për shfrytëzimin e pompës për shitjen e karburanteve për 37 muaj, për çdo muaj 

nga 890 euro, ose shumën e përgjithshme prej 32.930 euro, me kamat ligjore si për mjetet e 

deponuara në bankat e autorizuara të Kosovës, në emër të harxhimit të rrymës elektrike 

shumën prej 1.261 euro, në emër të ekspertizës së rezervarëve shumën prej 700 euro, dhe në 

emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore shumën prej 2500 euro”, si tërësisht e pa 

bazuar. 

 

II. REFUZOHET kërkesëpadia e të paditurit kundër paditësit F.H nga Prishtina, me 

anë të së cilës ka kërkuar që “të aprovohet kërkesëpadia e të paditurit kundër paditësit si e 

bazuar dhe të detyrohet paditësi kundër i padituri H.M, në emër të investimeve në objekt dhe 

objekte përcjellëse ti kompensoj të paditurit kundër paditësit shumën prej 60.200 euro, me 

kamat ligjore prej 8 % deri në plotfuqishmëri të këtij vendimi dhe ti paguaj shpenzimet e 

procedurës në shumë prej 1620,00 euro”, si tërësisht e pa bazuar. 

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

 Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

 Paditësi i kundër padituri H.M nga fshati ... komuna e Prizrenit, përmes të autorizuarit 

të tij av. R.H nga Prizreni, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi kundër të paditurit kundër 

paditësit F.H nga Prishtina, për shkak të pagimit të qirasë sipas kontratës të vërtetuar pranë 

Gjykatës Komunale në Prizren me nr. Vrnr.2049/2010, e cila është vërtetuar me datën 

30.03.2010. Në padi është theksuar se këtu i padituri kundër paditësi F.H dhe i ndjeri R.M kanë 
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lidhur kontratën e qirasë e cila është përshkruar sikurse më lartë dhe se me këtë kontratë janë 

dakorduar që i padituri kundër paditësi të merr me qira objektin - pompën për shitjen e 

karburanteve, e cila ishte pronë e të ndjerit R.M. Sipas padisë, i padituri kundër paditësi ishte 

obliguar të paguaj qiranë mujore në kohën e përcaktuar sikurse në kontratë, por që i njëjti një 

gjë të tillë nuk e kishte bërë dhe se nuk kishte paguar as shpenzimet e energjisë elektrike të 

cilën e kishte harxhuar deri sa e kishte përdorur objektin me qira. Andaj, gjykatës i ka 

propozuar që kërkesëpadinë e paditësit kundër të paditurit të aprovoj si të bazuar. Shpenzimet 

procedurale i ka kërkuar.  

 

Edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i paditësit kundër të paditurit ka theksuar se 

mbetet në tërësi sikurse në padinë e ushtruar dhe kërkesëpadi, duke shtuar se kontrata e qirasë 

është lidhur për një periudhë kohore duke filluar nga 01.04.2010 e deri më 08.06.2018, dhe se 

koha e paralajmërimit për shkëputjen e kësaj kontrate ishte për secilën palë 30 ditë.  Sipas tij, i 

padituri kundër paditësi aktivitetin ekonomik apo pompën për shitjen e karburanteve e kishte 

shfrytëzuar kohë pas kohe deri në vitin 2012-2013. Sipas tij me paragrafin 2 të nenit 6 të 

kontratës së qirasë është paraparë që i padituri kundër paditësi për qiranë mujore duhet të 

paguaj shumën prej 890 euro, dhe atë çdo muaj duke filluar nga data 01.07.2010. Sipas të 

autorizuarit të paditësit kundër të paditurit nuk është kontestuese se i padituri kundër paditësi 

në fillim kishte paguar me rregull qiranë dhe atë për pesë muaj, ndërsa më vonë gjatë vitit 2012 

kishte filluar të radhoj aktivitetin e tij ekonomik dhe se për këtë fare nuk e kishte lajmëruar 

paditësin kundër të paditurin. Përfundimisht me datën 06.01.2014, i kishte marr gjë sendet e tij 

dhe çelësat e kësaj pompe i kishte kthyer paditësit kundër të paditurit dhe atë pa paralajmërim 

paraprak. Pra, sipas tij duke marr për bazë të cekurat më lartë i padituri kundër paditësi F.H i 

kishte mbetur pa paguar qiraja për 37 muaj apo shumë e përgjithshme prej 32.930 euro. Këto 

fakte sipas të autorizuarit të paditësit kundër të paditurit janë vërtetuar edhe nga vet deklarimet 

e të paditurit kundër paditësit F.H, i cili ndër të tjera kishte deklaruar se nuk ishte përzier në 

marrëdhëniet mes të ndjerit R.M dhe Sh.O, dhe se këta të dy nga F.H kanë kërkuar ndihmë për 

zgjidhjen e problemeve për shkak të marrjes së parave me fajde dhe se i njëjti meqenëse është 

marr me ndërtimtari ishte në mundësi ti ndihmoj i kishte ndihmuar ata, andaj sipas të 

autorizuarit nga këto deklarime është vërtetuar se konstatimi në paragrafin 1 të nenit 6 të 

kontratës mbi qiranë është fiktiv dhe i pa vërtet dhe se si i tillë nuk mund të krijoj asnjë efekt 

juridik. Nga këto të cekurat sipas të autorizuarit të paditësit kundër të paditurit me asnjë provë 

nuk është vërtetuar se i padituri kundër paditësit F.H kishte bërë investime në pompën në fjalë, 

andaj kërkesa e tillë e tij duhet të refuzohet si e pa bazuar. I autorizuari i paditësit kundër të 

paditurit kishte theksuar se nga dëgjimi i dëshmitarit Sh.O është vërtetuar fillimisht se i ndjeri 

R.M kishte lidhur kontratën e qirasë e cila ishte ndërprerë në vitin 2009, dhe se dëshmitari në 

pompën në fjalë kishte investuar diku prej 80.000 euro deri në 110,000 euro dhe se i padituri 

kundër paditësit në këtë punë nuk ishte i kyçur dhe se ai kërkesat e tij nuk i kishte kaluar të 

njëjtit. Gjykatës i kishte propozuar që kërkesëpadinë e paditësit kundër të paditurit të aprovoj si 

të bazuar, ndërsa kërkesëpadinë e të paditurit kundër paditësit ta refuzoj si të pa bazuar. 

Shpenzimet procedurale i kishte kërkuar në shumë prej 2500 euro, siç i kishte specifikuar në 

fjalën përfundimtar.   

 

 I autorizuari i paditurit kundër paditësit përmes përgjigjes me shkrim ndaj padisë të 

datës 14.02.2017, e ka kontestuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit kundër të paditurit. 

Sipas tij nuk është kontestuese se i ndjeri R.M dhe F.H kishin lidhur kontratën e qirasë për 

pompën e karburanteve që gjendet në fshatin ... komuna e Prizrenit dhe atë për një periudhë 10 

vjeçare. Ai shtoi se i ndjeri R.M dhe tash këtu paditësi kundër i padituri nuk iu kishin 

përmbajtur kontratës dhe se qiramarrësit nuk i kishte siguruar lejen për shfrytëzimin e objektit 

dhe se i njëjti nuk ka mundur të shfrytëzoj lokalin në fjalë. Sipas përgjigjes në padi, i padituri 
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kundër paditësi çelësat e lokalit në fjalë i kishte dorëzuar me datën 31.11.2010, dhe se që nga 

ajo kohë nuk është në shfrytëzim të këtij lokali, ndërsa në anën tjetër pjesën e tij të obligimeve 

e kishte përmbushur dhe se në emër të investimeve kishte paguar shumën prej 68.200 euro. 

Sipas tij, i paditurit kundër paditësi kishte paguar gjysmën e shumës së qirasë deri më datën 

31.11.2012, siç është përcaktuar në nenin 6 të kontratës. Sipas tij në ngastrën e të ndjerit 

R.Mfillimisht investimet e përbashkëta kanë bërë R.J, A.A, Z.G dhe Sh.O, si ortak të 

përbashkët në ndërtimin e pompës për shitjen e derivateve dhe atë investimet fillestare kishin 

prekur shumën prej 70.524 euro dhe se për këtë investim investitor kanë pasur të drejtën e 

shfrytëzimit të lokalit për 10 vite. Bashkë investitorët këto të drejtat e tyre i kishin kaluar këtu 

të paditurit kundër paditësit F.H. Gjykatës i kishte propozuar që kërkesëpadinë e paditësit 

kundër të paditurit të refuzoj si të pa bazuar dhe që të njëjtin të obligoj ti paguaj të paditurit 

kundër paditësit shumën prej 68.200 euro në emër të investimeve të bëra. Shpenzimet 

procedurale i kishte kërkuar.  

 

Edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i të paditurit kundër paditësit ka deklaruar 

se mbetet pranë deklarimeve në përgjigje në padi, duke theksuar se bazuar në kontratën mbi 

qiranë të datës 02.06.2008, pas arritjes së marrëveshjes mbi themeluesit e shoqërisë me 

përgjegjësi të kufizuar “...” dhe tenderit R.M, me datën 29.03.2010, është lidhur kontrata e 

qirasë për periudhën kohore prej 01.04.2010 e datës më 08.06.2018, e cila kontratë është 

vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në Prizren me nr. VRnr. ...me datën 30.03.2010. Ai shtoi se 

në bazë të nenit 6 të kësaj kontrate nga ana e të ndjeri R.M janë pranuar investimet e bëra në 

objekt dhe objekte përcjellëse për fillimin e punimeve në shumë prej 68.200 euro dhe në 

mungesë të kësaj shumë për ti kthyer qiramarrësit, palët janë dakorduar që kjo shumë e 

investimeve të llogariten në emër të qirasë dhe ashtu që qiraja ishte në shumë prej 1600 euro në 

muaj, ndërsa prej tyre 890 euro janë llogaritur në qiranë mujore ndërsa shuma prej 890 euro, 

qiramarrësi i kishte paguar paditësit kundër të paditurit. Ai shtoi se qiraja në fillim ishte paguar 

me rregull për çdo muaj përmes transferit bankar, por që më vonë ajo është ndërprerë në 

mungesë të mos sigurimit të lejes për objekt, gjë e cila ishte e obligueshme për vazhdim e 

licencës për vazhdimin e ushtrimit të veprimtarisë dhe në mungesë të kësaj është ndërprerë 

kontrata, janë dorëzuar çelësat ndërsa investimet e bëra nuk janë kthyer. Andaj, gjykatës i ka 

propozuar që kërkesëpadinë e të paditurit kundër paditësit F.H të aprovoj si të bazuar, ndërsa 

kërkesëpadinë e paditësit kundër të paditurit H.M të refuzoj si të pa bazuar. Shpenzimet 

procedurale i kishte kërkuar në shumë prej 1620 euro, siç i kishte precizuar në fjalë 

përfundimtare të tij.  

 

Gjendja faktike e vërtetuar 

 

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

kontrata e qirasë e vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në Prizren me nr. VRnr....të datës 

30.03.2010; pagesat bankare në Bankën ... nga datat: 03.07.2010, 21.07.2010 dhe ajo e datës 

09.11.2010; pagesën pranë Bankës ... të datës 14.09.2010; certifikatën e vdekjes për të ndjerin 

R.M nga data 10.05.2017; çertifikatën e pronësisë të lëshuar nga Drejtoria për Gjeodezi dhe 

Kadastër në Prizren me nr....të datës 07.08.2012; kontratës mbi dhuratën të vërtetuar pranë 

Gjykatës Komunale në Prizren me nr. VR nr....nga data 08.02.2012; është bërë dëgjimi i palëve 

ndërgjyqëse në cilësinë e palës; është bërë dëgjimi i dëshmitarëve A.A, Sh.Odhe Rexhat 

Halitjaha; dhe kontratën e qirasë të vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në Prizren me nr. 

VRnr.6863/2008 të datës 27.10.2008. 

Me leximin e kontratës së qirasë e cila është vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në 

Prizren me nr. VRnr....të datës 30.03.2010, gjykata ka vërtetuar faktin se i ndjeri R.Mdhe F.H 

kanë lidhur kontratën e qirasë për objektin i cili gjendet në aksin rrugor Prizren – Suharekë, 
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apo në ngastrën kadastrale nr. ...ZK Korishë, për qiranë mujore prej 1600 euro, e njëjta është 

lidhur për periudhën kohore prej 01.04.2010 deri më 08.06.2018, ndërsa në nenin 6 të kësaj 

është shkruar se qiramarrësi, qiradhënësit i kishte paguar 68.200 euro në emër të investimeve 

në objektin e përshkruar. Për më gjerësisht sikurse në këtë kontratë. 

 

Me leximin e pagesave bankare në Bankën ... nga datat: 03.07.2010, 21.07.2010 dhe ajo 

e datës 09.11.2010, gjykata ka konstatuar se këtu i padituri kundër paditësi në llogarinë e 

Rexhe Memaj ka bërë pagesën në shumë prej 890 euro, me përshkrim pagimi i qirasë për 

muajit Korrik dhe Gusht. Ndërsa me fletëpagesën e Bankës ... të datës 14.09.2010, gjykata ka 

vërtetuar se i padituri kundër i paditësi F.H ka paguar shumën prej 890 euro, e kishte bërë në 

emër të paditësit kundër të paditurit Halil Memaj. 

 

Me leximin e certifikatës së vdekjes për të ndjerin R.Mnga data 10.05.2017, gjykata ka 

vërtetuar se i ndjeri R.Mkishte ndërruar jetë me datën 18.08.2010, në fshatin ... komuna 

Prizren. 

 

Me leximin e çertifikatës së pronësisë të lëshuar nga Drejtoria për Gjeodezi dhe 

Kadastër në Prizren me nr....të datës 07.08.2012, gjykata ka vërtetuar se ngastra kadastrale nr. 

...ZK Korishë, ka një sipërfaqe prej 3353 m2, dhe është e evidentuar në emër të H.(H).M. 

 

Me leximin e kontratës mbi dhuratën të vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në Prizren 

me nr. VR nr....nga data 08.02.2012, gjykata ka konstatuar se B.M  kishte dhuruar H.M 

ngastrën kadastrale nr. ...ZK Korishë. 

 

Me dëgjimin e paditësit kundër të paditurit H.M, në cilësinë e palës, gjykata ka 

konstatuar se sipas të njëjtit i padituri kundër paditësit F.H kishte marr me qira objektin e 

pompës në fshatin ... dhe atë në periudhën 2010-2015, të cilën e kishte mbyllur për shkak mos 

pasjes së profitit ekonomik e jo siç kishte deklaruar ai për shkak të mos sigurimit të lejes 

ndërtimore për objektin në fjalë. Ai shtoi se investimet të cilat i kërkon i paditurit kundër 

paditësit F.H janë kryer më herët nga personat të tjerë dhe atë nga ana e Sh.O i cili e kishte 

mbajtur pompën në periudhën prej 2008-2009, por që Fatmiri i kishte marr të gjitha borxhet e 

Sh.O. Sipas tij çelësat e objektit i janë dorëzuar nga ana e djemve të paditurit kundër paditësit 

dhe atë diku në vitin 2015. 

 

Me dëgjimin e të paditurit kundër paditësit F.H në cilësinë e palës, gjykata ka 

konstatuar se i njëjti e kishte pranuar se mes tij dhe të ndjerit R.M është nënshkruar kontrata e 

lartcekur e qirasë. Ai theksoj se nuk ishte e mundur të shfrytëzoj objektin e përshkruar si më 

lart për shkak mungesës së lejes së ndërtimit dhe se në fund të vitit 2010 i kishin dorëzuar 

çelësat e këtij objektit dhe atë këtu paditësit kundër të paditurit H.M. Ai shtoi se i ndjeri R.M 

dhe Sh.O kishin marr pare me fajde dhe se në momenti kur fajdegjit erdhën për të marr pompën 

ata kishin kërkuar ndihmë nga ai (F.H), i cili i kishte ndihmuar, pasi që ishte i angazhuar në 

disa punë ndërtimore dhe se obligimet e tyre i kishte kthyer përmes banesave, andaj edhe i 

ndjeri R.M e kishte pranuar përmes kontratës së qirasë apo shumën prej 68.200 euro. Sipas tij, i 

njëjti i kishte paguar të gjitha detyrimet e Sh.O dhe të ndjerit R.M dhe se ky i fundit këto 

obligime i kishte pranuar ti kryej përmes kontratës së qirasë. 

 

Me dëgjimin e dëshmitarit A.A, gjykata ka konstatuar se sipas të njëjtit ai vet së bashku 

me Sh.O, R.H dhe një person tjetër kishin filluar biznesin e tyre të përbashkët apo kanë hapur 

pompën për shitjen e derivateve në fshatin ..., në pasurin e të ndjerit R.M, apo tash të H.M.  

Pompa ka filluar punën e saj me 08.06.2008, dhe atë pasi që janë bërë disa investime nga ana e 
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tyre që ishin të nevojshme për përshtatjen e objektit në fjalë për biznesin e pompës. Objekti 

ishte i ndërtuar nga pronari. Investimet ishin diku në vlerë prej 100.000 euro. Dëshmitari shtoi 

se në vitin 2009 mes investuesve kanë filluar mosmarrëveshjet dhe se në nëntor të vitit 2009, 

biznesi i tyre ka ndalur së funksionuari dhe ka dështuar. Sipas dëshmitari deri në këto momente 

nuk ishte i përfshirë këtu i padituri kundër paditësi F.H. Ai theksoj se ai si investitor dhe 

investuesit të tjerë janë kompensuar nga ana e Fatmirit, pasi të njëjtit kanë ndalur me ushtrimit 

e biznesit. Sipas dëshmitari deri sa të njëjtit e kanë pasur objektin në qira, qiraja mujore ishte 

dakorduar në shumë prej 1200 euro dhe se 600 euro i janë paguar në dorë të ndjeri R.M dhe 

600 euro, janë hequr në emër të investimeve të bëra në objekt.  

 

Me dëgjimin e dëshmitarit R.H, gjykata ka konstatuar se sipas dëshmitarit, biznesi i tyre 

ishte në funksion disa vite, por pasi që nga ajo kohë ka kaluar një kohë e gjatë dhe nuk i 

kujtohet saktë dhe se pas mosmarrëveshjeve mes investuesve ka dështuar. Sipas dëshmitarit i 

padituri kundër paditësi F.H ishte kyçur më vonë në këtë punë pas marrëveshjes me Sh.O dhe 

se F.H i kishte marr të gjitha obligimet sa i përket investimeve në lokalin e këtu paditësit 

kundër të paditurit.  

 

Me dëgjimin e dëshmitarit Sh.O, gjykata ka konstatuar se sipas dëshmitarit i njëjti së 

bashku me R.H dhe një person tjetër në vitin 2008 kanë filluar biznesin me hapjen e pompës 

për shitjen e derivateve, në pronën e të ndjerit R.M, në fshatin ... të komunës së Prizrenit. Sipas 

tij me këtë biznes kishin vazhduar deri në fund të vitit 2009, por që pas vendimit të Qeverisës 

së Republikës së Kosovës për licencimin e pompave për shitjen e derivateve, gjithçka ka filluar 

të shembet, pasi që prona nuk kishte e regjistruar në emër të R.M dhe se objekti i ndërtuar nuk 

kishte leje, andaj edhe nuk ka mundur të bëhet licencimi i pompës. Dëshmitari shtoi se objekti 

ku kanë hapur pompën për shitjen e derivateve ishte i ndërtuar, por i pa përfunduar dhe se ata si 

grup të investitorëve kanë bërë investime për ta përshtatur objektin me biznesin e tyre. Sipas tij 

qiraja mujore ishte paraparë të jetë 1200 euro, prej të cilave 600 euro janë paguar në dorë, 

ndërsa 600 euro tjera janë llogaritur në emër të investimeve të bëra. Investimet e bëra prekin 

shumën prej 80.000 euro, të cilat ka pasur ti kthej i ndjeri R.M. Dëshmitari shtoi se këtu i 

padituri kundër paditësi F.H ishte kyçur më vonë në këtë punë, pasi ishte kontaktuar nga ana e 

R.M. Dëshmitari potencoi se ata si investitor të parë në pompën për shitjen e derivateve nuk ia 

kanë kaluar askujt të drejtën e tyre në investimet e bëra. Dëshmitari kishte bërë edhe 

përshkrimin e investimeve të bëra dhe shumën e tyre. Më gjerësisht sikurse në procesverbalin e 

datës 08.08.2019. 

 

Me leximin e kontratës së qirasë të vërtetuar pranë Gjykatës Komunale në Prizren me 

nr. VRnr..... të datës 27.10.2008, gjykata ka vërtetuar se e njëjta është e lidhur në mes të R.M si 

qiradhënës dhe “...” SH.P.K. si qiramarrës, ku si objekt i kontratës është dhënia me qira e 

objektit të ndërtuar në rrugën Prizren – Suharekë. Qiraja mujore ishte dakorduar të jetë në 

shumë prej 1900 euro për muaj. Për më shumë sikurse në këtë kontratë. 

 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqës dhe provave të lartcekura, 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 ato së bashku dhe ka gjetur se: 

 

 Kërkesëpadia e paditësit kundër të paditurit është e pa bazuar. 

 Kërkesëpadia e të paditurit kundër paditësit është e pa bazuar. 

 

Baza ligjore 
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Në rastin konkret duke marr parasysh krijimin e marrëdhënieve detyrimeve mes palëve 

ndërgjyqëse gjykata ka zbatuar Ligjin për Marrëdhëniet e Detyrimeve nga viti 1978, i cili në 

nenin 10 parasheh “Pjesëmarrësit e qarkullimit i rregullojnë lirisht marrëdhëniet e detyrimeve, 

por nuk mund ti rregullojnë në kundërshtim me parimet e përcaktuara me kushtetutë të 

rregullimit shoqëror, me dispozitat e detyrueshme dhe me moralin e shoqërisë”, neni 12 i po 

këtij ligji parasheh se ”Në themelimin e marrëdhënieve te detyrimeve dhe në realizimin e të 

drejtave dhe detyrimeve nga këto marrëdhënie, pjesëmarrësit kanë për detyrë t'i përmbahen 

parimit të ndërgjegjshmërisë dhe ndershmërisë”, ndërsa neni 13 ka paraparë se “Ndalohet 

ushtrimi i të drejtave nga marrëdhëniet e detyrimeve në kundërshtim me qëllimin për të cilin 

janë vendosur ose njohur me ligj. Po kështu, ndalohet ushtrimi i të drejtave nga marrëdhëniet e 

detyrimeve në kundërshtim me qëllimin për të cilin janë vendosur me marrëveshjen”. Neni 28 

paragrafi 2 i këtij ligji ka paraparë se “Deklarimi i vullnetit duhet të bëhet lirisht dhe 

seriozisht”. Po ashtu neni 58 i cili flet për motivet e lidhjes së një kontrate në paragrafin 2 të tij 

ka paraparë se “Mirëpo, ne qoftë, se motivi i palejueshëm ka ndikuar esencialisht që një nga 

kontraktuesit të vendosë lidhjen e kontratës dhe në qoftë se këtë gjë kontraktuesi tjetër e ka 

ditur ose është dashur ta dinte kontrata do të jetë pa efekt“. Neni 66 i po këtij ligji ka paraparë 

se “Kontrata fiktive nuk ka efekt midis palëve kontraktuese.Mirëpo, në qoftë se kontrata fiktive 

fsheh ndonjë kontratë tjetër, kjo ka fuqi, në qoftë se janë plotësuar kushtet për validitetin e saj 

juridik“. Ndërsa në Ligjin për Procedurën Kontestimore në nenin 7.1 është e paraparë se “palët 

kanë për detyrë që të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të 

propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”. Përfundimisht neni 319 në paragrafi 1 

ka paraparë se “Secila nga palët ndërgjyqëse ka për detyrë të provoje faktet mbi të cilat i bazon 

kërkimet dhe pretendimet e veta”. 

 

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 

 

Duke marr parasysh të gjitha pretendimet e palëve ndërgjygjëse si dhe provat e lartë 

administruara në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundim se 

kërkesat e palëve ndërgjyqëse janë të pa bazuar dhe se njëjtat duhet të refuzohen në tërësi si të 

pa bazuara, sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese fakti se në mes të ndjerit R.Mdhe këtu të 

paditurit kundër paditësit F.H është lidhur kontrata e qirasë e cila ishte e vërtetuar pranë 

Gjykatës Komunale në Prizren me nr.VRnr....të datës 30.03.2010, dhe se sipas kësaj kontrate i 

padituri kundër paditësi kishte hyrë në posedim të objektit të ndërtuar në ngastrën kadastrale, 

në atë kohë prona e R.M, ndërsa më vonë dhe sot të këtu paditësit kundër të paditurit H.M. Po 

ashtu mes palëve ndërgjyqëse nuk është kontestuese se sot i padituri kundër paditësi nuk është 

në posedim të këtij objekti dhe se kontrata mbi qiranë kishte pushuar para një kohe relativisht 

të gjatë. 

 

Sa i përket fakteve kontestuese mes palëve ndërgjyqëse, gjykata ka vendosur sikurse në 

pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke e refuzuar kërkesëpadinë e paditësit kundër të 

paditurit, për faktin se i njëjti me asnjë provë materiale nuk ka mundur të provoj se deri më 

cilën ditë apo datë këtu i padituri kundër paditësi ishte në shfrytëzim të objektit apo pompës për 

shitjen e derivateve, pasi që mes palëve nuk ishte kontestues fakti se i padituri kundër paditësi 

kishte dal nga objekti para skadimit të kontratës në fjalë. Paditësi i kundër padituri në 

deklarimin e tij në cilësinë e palës, ka cekur se i padituri kundër paditësi e kishte mbajtur 

objektin deri diku në vitin 2012-2013, dhe se atij nuk mund ti kujtohet data e saktë, që sipas 

gjykatës del se as vet i padituri nuk e din datën se deri kur e kishte shfrytëzuar i padituri kundër 



 Numri i lëndës: 2019:091600 
 Datë: 29.11.2019 
 Numri i dokumentit: 00706689 
 

7 (8)  

 2
0

1
9

:0
9

1
6

0
1

 

paditësi objektin në fjalë, e duke marr për bazë natyrën e qirasë, dita e daljes së paditurit 

kundër paditësit nga objekti në fjalë dhe dorëzimin e të njëjtit palës paditëse kundër të paditur 

është një prej elementeve themelore. Padia në gjykatë është paraqitur më 03.05.2012, dhe se në 

pasusin e V të padisë, vet paditësi i kundër padituri ndër të tjera ka theksuar se “... por në 

mënyrë të një anshme e kishte lëshuar – mbydhur lokalin”, që do të thotë që në këtë kohë 

(inicimit të padisë së paditësit kundër të paditurit), i padituri kundër paditësi nuk ishte në 

shfrytëzim të objektit për të cilin kërkohet pagimi i qirasë. Po ashtu duke marr për bazë natyrën 

juridike të kontratës së qirasë del se pagesa e qirasë është detyrimi thelbësor i qiramarrësit. 

Nëse ai këtë detyrim thelbësor nuk e përmbush, kontrata për qiranë e humb kuptimin e vet. Për 

këtë arsye, mospagimi i qirasë mund të jetë arsye për denoncimin e kontratës për qiranë. Andaj, 

qiradhënësi (paditësi i kundër padituri) ka mundur ta denoncojë kontratën për qiranë ku 

paraprakisht do ti tërhiqte vërejtjen qiramarrësit për ta bërë pagesën. Nëse qiramarrësi nuk e 

paguan qiranë e mbetur borxh as në afatin e dhënë, që të bëjë pagesën, qiradhënësi ka mundur 

ta denoncojë kontratën për qiranë. Që në rastin konkret paditësi kundër i padituri nuk ka ofruar 

asnjë prove të vetme materiale me të cilin do të dëshmoj se gjatë kësaj kohe të ketë kërkuar nga 

ana e të paditurit kundër paditësit të bëjë pagesën e qirasë të cilën tashmë e kërkon me këtë 

kërkesëpadi. Meqenëse në shkresat e lëndës janë disa fatura të paguara në emër të qirasë nga 

ana e të paditurit kundër paditësit, ndërsa në anën tjetër paditësi i kundër padituri me asnjë 

provë materiale nuk e ka vërtetuar datën apo ditën se kur i është dorëzuar objekti i cili është 

marr me qira, ndërsa barra e të provuarit bie mbi të, gjykata e kishte refuzuar kërkesëpadinë e 

paditësit kundër të paditurit si të pa bazuar.  

 

Sa i përket kërkesave tjera dhe atë pagimin e energjisë elektrike, së fundmi edhe të 

ekspertizës së rezervarëve gjykata e ka refuzuar si të pa bazuar pasi që paditësi i kundër 

padituri vetëm i ka përmendur të njëjtat në padinë e ushtruar dhe fjalën përfundimtare ndërsa 

për të njëjtat nuk ka ofruar asnjë provë të vetme materiale me të cilën do të vërtetohet se 

energjia është shpenzuar, se e njëjta është shpenzuar gjatë kohë kur i padituri kundër paditësi e 

kishte në shfrytëzim objektin dhe se ishte kryer ekspertiza e rezervarëve siç kërkon me 

kërkesëpadinë e tij. Andaj, pasi që i njëjti nuk kishte ofruar asnjë provë të vetme materiale edhe 

pse nga ana e gjykatës gjatë shqyrtimit gjyqësor është thirrur të ofroj prova për kërkesat e tij, 

gjykata të njëjtat kërkesa në mungesë të provave i kishte refuzuar si të pa bazuar. 

 

Gjykata po ashtu e kishte refuzuar kërkesëpadinë e të paditurit kundër paditësit, me të 

cilin kishte kërkuar kompensimin e investimeve të bëra në objektin të cilin e kishte marr me 

qira, pasi që gjatë zhvillimit të kësaj procedure kontestimore është vërtetuar fakti si i njëjti në 

objektin në fjalë nuk kishte investuar dhe se objektin e kishte gjetur të gatshëm për zhvillimin e 

biznesit dhe atë të pompës për shitjen e derivateve, pasi që paraprakisht e njëjta është rregulluar 

nga personat të tjerë. Siç mund të shohim nga deklaratat e dëshmitarëve Sh.O, R.H dhe A.A, 

por edhe nga vetë përgjigje në padi të bërë nga i padituri kundër paditësi, të njëjtit (dëshmitarët 

të cekur) së bashku edhe me një person tjetër kishin bërë të gjitha investimet për të përshtatur 

objektin të cilin e kishin marr me qira për zhvillimin e biznesit apo pompës për shitjen e 

derivateve (deklaratave të dëshmitarëve të dëgjuar gjykata ia fal besimin e plotë në këtë pjesë 

të deklaratës). Andaj, sipas gjykatës nuk mund të qëndroj obligimi për pagimin apo 

kompensimin e investimeve pa vërtetuar paraprakisht se investimet në fjalë kishin ndodhur me 

të vërtet. Kjo për faktin pasi që mund të vije deri te keqpërdorimi i të drejtave ligjore dhe 

shfrytëzimin e të drejtave në mënyrë kundër ligjore. Nga vet deklarimi i të paditurit kundër 

paditësit F.H, kur i njëjti është deklaruar në cilësinë e palës ku kishte theksuar se “...i ndjeri 

R.Mdhe Sh.Okishin marr pare me fajde dhe se në momenti kur fajdegjit erdhën për të marr 

pompën e benzinës ata kishin kërkuar ndihmë nga unë, dhe unë i kamë ndihmuar, pasi që isha i 

angazhuar në disa punë ndërtimore dhe se obligimet e tyre i kam kthyer përmes banesave, 
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andaj edhe i ndjeri R.M e kishte pranuar përmes kontratës së qirasë apo shumën prej 68.200 

euro”, që donë të thotë se i padituri kundër paditësit fare nuk ka bërë investime në objektin në 

fjalë dhe se në këtë çështje kontestimore gjykata nuk mund të pranoj kërkesëpadinë e tij si të 

bazuar. Gjykata po ashtu në bazë të deklaratës së vetë paditurit kundër paditësit të cekur 

sikurse më lartë ka ardhur në përfundim se përmbajtja e nenit 6 të kontratës mbi Qiranë (e 

përshkruar sikurse më lartë) palët kontraktuese e kanë lidhur në mënyrë fiktive. Gjykata sqaron 

se motivi i kontratës nuk paraqitet si kusht për lidhjen e kontratës. Motivi paraqet qëllimin e 

tërthortë, faktorin e brendshëm psikologjik dhe shkaqet që e kanë shtyrë palën (në rastin 

konkret të ndjerin R.M) për ta lidhur kontratën dhe për t’i marrë detyrimet. Por në rast se njëra 

pale kontraktuese ia tregon motivet të cilat e kanë shtyer të lidh kontratën në fjalë (i padituri 

kundër paditësi F.H ishte i njoftuar për motivin e lidhjes së pikës 6 të kontratës së qirasë), 

atëherë në rastin konkret motivi bëhet pjesë përbërëse e kontratës dhe për këtë arsye merr 

kuptimin sikurse edhe baza juridike. Kur motivi është i palejueshëm, kontrata është e 

pavlefshme, ajo nuk krijon efekte juridike, që në rastin konkret neni 6 i kontratës mbi qiranë 

nuk mund të krijoj asnjë efekt juridik. Po ashtu ky nen i kontratës së qirasë është marrëveshje 

fiktive mes palëve, ndërsa kontratat fiktive nuk kanë efekt ndërmjet palëve kontraktuese. Këto 

kontrata Ligji i konsideron si punë juridike të lidhura në mungesë të vullnetit. Andaj, gjykata 

ka vendosur sikurse në pikën II të dipozitivit të këtij aktgjykimi duke e refuzuar kërkesëpadinë 

e të paditurit kundër paditësit si të pa bazuar.  

 

Gjykata gjithashtu ka vlerësuar edhe provat dhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, 

por ka gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

  

Në lidhje me shpenzimet procedurale gjykata vendosi duke u bazuar në nenin 452 të 

LPK-së, dhe atë pasi që asnjëra palë nuk ka fituar kontestin gjyqësor. 

 

Nga sa u tha më lart, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi, e duke u 

bazuar në nenin 143.1 të LPK-së 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C.nr.422/12, datë 29.10.2019 

 

                       Gjyqtari 

                     Fahret Vellija 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 ditëve pas ditës së pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e 

nëpërmjet të kësaj gjykate. 


