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Numri i lëndës: 2019:103246 

Datë: 01.11.2019 

Numri i dokumentit:     00619341 

         C.nr.218/19 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Gëzim Shehu, në çështjen juridike kontesti more të paditësit NP IHK “...” sh.a. Fushë 

Kosovë, kundër të paditurit A.T.”...” me pronar R.E nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, të cilën 

me autorizim e përfaqëson av.F.E nga Prizreni, për shkak të borxhit, vlera e kontestit 7,694.42 

euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, me datën 22.10.2019  mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M  

 

 

 I. APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditësit NP IHK “...” sh.a. Fushë 

Kosovë dhe detyrohet i padituri A.T.”...” nga fshati Zhur, Komuna e Prizrenit, që paditësit t'ia 

paguajë borxhin në emër të qirasë në shumën prej 4,562.42 euro, si dhe t'ia lirojë dhe dorëzojë 

në posedim paditësit pronën e marrë me qira - pjesën prej 300 m2 të ngastrës kadastrale 

11059/1, ZK Prizren, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, 

nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

II. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit NP IHK “...” sh.a. Fushë Kosovë mbi 

shumën e aprovuar sikurse në dispozitivin nën I të këtij aktgjykimi, e deri në shumën e kërkuar 

prej 7,694.42 euro, refuzohet si e pa bazuar. 

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi NP IHK “...” sh.a. Fushë Kosovë, pranë kësaj gjykata ka parashtruar padi, 

kundër të paditurit A.T.”...” me pronar R.E nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, të cilin me 

autorizim e përfaqëson F.E për shkak të borxhit, duke theksuar se me të paditurin kanë lidhur 

kontratë për qiranë nr.10/020, të datës 05.01.2010, për pronën e cila gjendet në stacionin 

hekurudhor në Prizren, në sipërfaqe prej 300 m2 me çmim prej 1m2 për 0.20 €. I padituri nuk i 

është përmbajtur kontratës së qirasë edhe pse disa herë i është tërhequr vërejtja nga ana e 

paditësit, andaj dhe ka parashtruar padinë duke kërkuar nga gjykata që ta aprovojë 

kërkesëpadinë në tërësi si të bazuar. 

 

Edhe përgjatë shqyrtimi kryesor, i autorizuari i paditësit A.E ka mbetur në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë, si dhe parashtresës së datës 01.09.2014 mbi precizimin e 



 Numri i lëndës: 2019:103246 
 Datë: 01.11.2019 
 Numri i dokumentit: 00619341 
 

2 (5)  

 2
0

1
9

:1
0

3
2

4
7

 

kërkesëpadisë ndërsa në fjalën përfundimtare ka propozuar aprovimin e kërkesëpadisë si të 

bazuar, ashtu që ta detyrojë të paditurin që ta paguajë borxhin në shumë prej 7,694.42 euro, si 

dhe t'ia lirojë dhe dorëzojë në posedim paditësit pronën e marrë me qira. Shpenzimet e 

procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

I padituri me anë të përgjigjes në padi e ka kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit duke 

I propozuar gjykatës që të njëjtën ta refuzojë si të pa bazuar, me arsyetimin se nuk ka borxh 

ndaj paditësit. E autorizuara e te paditurit av.F.E e ka kontestuar ne tërësi padinë me arsyetimin 

se i padituri e ka permbushur detyrimin e tij sipas urdhrit për përmbarim të datës 21.05.2018 

dhe se ndaj te paditurës nuk është marre asnjë vendim. 

 

 Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve (palës) ndërgjyqëse dhe provave të 

lartcekura, në kuptim të nenit 8 të LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë 

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

 

 Kërkespadia e paditësit është pjesërisht e bazuar. 

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat e propozuara 

si në vijim: Kontratën e qirasë numër ..., të datës 05.01.2010, e lidhur në mes të këtu palëve 

ndërgjyqëse; Pasqyrën financiare për konsumatorin – këtu të paditurin të datës 27.12.2011; 

Vërejtjen për pagimin e borxhit të qirasë numër ..., të datës 28.02.2011; Vërejtjen e fundit para 

ekzekutimit, të datës 30.06.2011; Urdhëresën për pagimin e borxhit, të datës 19.09.2011; 

Vërejtjen për pagesën e borxhit, të datës 20.12.2010; Kërkesën e konsumatorit – këtu të 

paditurit, të datës 25.01.2010; Procesverbalin mbi verifikimin e gjendjes në teren së bashku me 

fotografitë, të datës 23.09.2011; Faturat e datës 16.02.2009, 05.06.2009, 12.03.2009, 

07.04.2009, 30.11.2009 dhe 12.12.2009, të lëshuar nga ... Bank – Prizren; Procesverbalin mbi 

deklarimin e qiramarrësit numër ..., të datës 03.09.2013; Procesverbalin mbi kontrollimin e 

pronës në teren së bashku me fotografitë, të datës 15.05.2013, Listën poseduese numër ... ZK 

Prizren, i propozimit për ekzekutim të datës 06.05.2015 me nr.248/2015, i urdhrit për 

përmbarim me nr.P.nr.248/15 të datës 21.05.2018, si dhe shikimit i fotografive të dorëzuara 

gjatë shqyrtimit kryesore nga ana e të autorizuarës së të paditurit. 

 

Nga leximi i Kontratës së qirasë numër 10/020, të datës 05.01.2010, gjykata ka 

vërtetuar faktin se në mes të këtu palëve ndërgjyqëse më datën 05.01.2010 është lidhur kontrata 

e qirasë për pronën sipas fletës poseduese ... ZK Prizren në kohëzgjatje prej një viti. 

 

Nga leximi Pasqyrës financiare për konsumatorin – këtu të paditurin të datës 

27.12.2011, gjykata ka konstatuar se këtu i padituri i ka borxh paditësit në emër të qirasë deri 

më datën 30.12.2010 shumën prej 4,562.42 €.  

 

Nga leximi i Vërejtjes për pagimin e borxhit të qirasë numër ..., të datës 28.02.2011, 

gjykata ka konstatuar se me të njëjtën paditësi ka kërkuar nga i padituri pagesën e borxhit në 

shumën prej 4,562.42 €, me kërcënim të ndërprerjes së kontratës. 

 

Nga leximi i Vërejtjes së fundit para ekzekutimit, të datës 30.06.2011, gjykata ka 

konstatuar se paditësi i është drejtuar të paditurit për pagesën e borxhit në shumën prej 

4,632.02 €, me kërcënim të ndërprerjes së kontratës. 
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Nga leximi i Urdhëresës për pagimin e borxhit, të datës 19.09.2011, gjykata ka 

konstatuar se paditësi i është drejtuar të paditurit me urdhëresë për pagimin e borxhit në shumë 

prej 4,840.82 €, me kërcënim të ndërprerjes së kontratës. 

 

Nga leximi i Vërejtjes për pagesën e borxhit, të datës 20.12.2010, gjykata ka konstatuar 

se paditësi i është drejtuar të paditurit me vërejtje për pagesën e borxhit në shumë prej 4,701.62 

€, me kërcënim të ndërprerjes së kontratës. 

 

Nga leximi i Kërkesës së konsumatorit – këtu të paditurit, të datës 25.01.2010, gjykata 

ka konstatuar se këtu i padituri ka pranuar borxhin deri në vitin 2010 dhe i është drejtuar 

paditësit me kërkesë për shtyrjen e pagesës së borxhit dhe të njëjtin borxh ka marrë obligim që 

ta paguajë deri në fund të vitit 2010, ndërsa nuk ka pranuar borxhin për vitin 2011 dhe 2013 

dhe ka pranuar që të lidh kontratë për vitin 2013 nën këto kushte. 

 

Nga leximi i Procesverbalit mbi verifikimin e gjendjes në teren së bashku me 

fotografitë, të datës 23.09.2011, gjykata ka konstatuar se nga ana e punëtorëve të autorizuar të 

paditësit është bërë verifikimi i pronës, të cilën e shfrytëzon i padituri. 

 

Nga leximi i Faturave e datës 16.02.2009, 05.06.2009, 12.03.2009, 07.04.2009, 

30.11.2009 dhe 12.12.2009, të lëshuar nga ... Bank – Prizren, gjykata ka konstatuar se këtu i 

padituri ka bërë disa pagesa të borxhit në emër të qirasë, në vitin 2009. 

 

Nga leximi i Procesverbalit mbi deklarimin e qiramarrësit numër 1/13, të datës 

03.09.2013, gjykata ka konstatuar se qiramarrësi – këtu i padituri ka kërkuar nga ana e këtu 

paditësit që borxhin deri më 31.12.2010, në shumë prej 4,562.42 €, ta paguajë me këste nga 

200 € në muaj. 

 

Nga leximi i Procesverbalit mbi kontrollimin e pronës në teren së bashku me 

fotografitë, të datës 15.05.2013, gjykata ka konstatuar se nga ana e punëtorëve të autorizuar të 

paditësit është bërë verifikimi i pronës, të cilën e shfrytëzon i padituri. 

 

Nga leximi i Listës poseduese numër ...ZK Prizren, gjykata ka konstatuar se ngastra 

kadastrale numër ... ZK Prizren është pronë e këtu paditësit. 

 

Nga leximi i propozimit për ekzekutim të datës 06.05.2015 me nr.248/2015, gjykata ka 

konstatuar se është bere propozim për marrëveshje gjyqësore të datës 23.11.2005 për borxhin 

2.277.00 euro e cila nuk është objekt i këtij kontesti. 

 

Nga leximi i urdhrit për përmbarim me nr.P.nr.248/15 të datës 21.05.2018, gjykata ka 

vërtetuar se procedura përmbarimore sipas urdhrit për përmbarim ka përfunduar.  

 

 

 

Me nenin 17 Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD),  është e paraparë se 

“pjesëmarrësit e detyrimit kanë për detyrë që ta zbatojnë detyrimin e vet dhe janë përgjegjës 

për përmbushjen e tij”, ndërsa me nenin 262 të po këtij ligji, është paraparë se “kreditori në 

raportin e obliguar është i autorizuar që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, 

ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbush me ndërgjegje krejtësisht sikundër është përmbajtja 

e tij”. Në nenin 596 par.1 të LMD-së është parparë se “kur pasi të ketë kaluar koha për të cilën 

është lidhur kontrata e qirasë, qiramarrësi vazhdon ta përdorë sendin, ndërsa qiradhënësi nuk 
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e kundërshton këtë, konsiderohet se është lidhur kontratë e re e qirasë me kohëzgjatje të 

pacaktuar në të njëjtat kushte, sikundër edhe në ato paraprake”. Sipas nenit 18 të Ligjit për 

Pronësinë dhe të drejtat tjera Sendore (LPDTS) “Pronësia është e drejta e tërësishme në një 

send. Pronari mund të disponojë me sendin sipas dëshirës së tij, veçanërisht atë ta posedojë 

dhe ta përdorë, me atë të disponojë dhe të tjerët t’i përjashtoj nga çfarëdo ndikimi, nëse nuk 

kundërshtohet nga ligji ose nga të drejtat e një të treti”. 

Po ashtu me nenin 7.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) është 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”, ndërsa që me nenin 7.2 të po 

këtij ligji decidivisht ceket se “Gjykata është e autorizuar që t’i vërtetoj edhe faktet të cilat 

palët nuk i kanë paraqitur, si dhe t’i marrë provat të cilat palët nuk i kanë propozuar, vetëm po 

që se nga rezultati i shqyrtimit dhe i të provuarit del përfundimi se palët kanë për qëllim 

disponimin me kërkesat me të cilat nuk mund të disponojnë lirisht (të përcaktuar me nenin 3 

par.3 të këtij ligji)…”.   

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara në këtë çështje 

kontestimore gjykata ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditësit duhet të aprovohet 

pjesërisht si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Kjo ngase është vërtetuar se midis palëve ka 

ekzistuar kontrata për qiranë e pronës për vitin 2010 në kohë të caktuar (kjo është vërtetuar nga 

kontrata nr.10/020 e datës 05.01.2010, e nënshkruar nga ana e këtu palëve ndërgjyqëse). Në 

bazë të kësaj kontrate palët janë dakorduar që kohëzgjatja e kësaj kontrate është deri më 

31.12.2010, mirëpo pas kësaj date e njëjta mund të vazhdojë nëse qiramarrësi i kryen me 

rregull obligimet dhe vazhdon shfrytëzimin e pronës dhe këtë nuk e kundërshton qiradhënësi. 

Në bazë të provave të administruara del se borxh evidentohet në emër të të paditurit A.T.”...” 

me pronar R.E nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, të cilin me autorizim e përfaqëson av.F. E, 

gjegjësisht është provuar se këtu i padituri ka detyrime-borxh, ndaj paditësit NP IHK “...” sh.a. 

Fushë Kosovë, për periudhën deri më 31.12.2010 shumën prej 4,562.42 €, të cilin borxh e ka 

pranuar edhe vet pala e paditur. Andaj duke u bazuar në gjendjen e këtillë faktike të vërtetuar, 

gjykata ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditësit duhet të aprovohet pjesërisht si në 

pikën I të dispozitivit. 

 

Ndërsa sa i përket pjesës refuzuese, respektivisht shumës mbi shumën e aprovuar, 

gjykata të njëjtat i refuzoi si të pa bazuara, pasi gjykata vërtetoi se palët ndërgjyqëse kanë pasur 

kontratë në kohë të caktuar deri më 31.12.2010 ndërsa pas kësaj kohe në bazë të provave të 

administruara (e sidomos vërejtjes për pagimin e borxhit të datës 28.02.2011, vërejtjen e datës 

30.06.2011, urdhëresën për pagimin e borxhit, të datës 19.09.2011 si dhe vërejtjen për pagesën 

e borxhit, të datës 20.12.2010) gjykata ka konstatuar se qiradhënësi - këtu pala paditëse disa 

herë e ka kundërshtuar vazhdimin e kontratës së qirasë me qiramarrësin - palën e paditur për 

shkak se i njëjti nuk ka bërë pagesën me rregull të qirasë, andaj duke u bazuar në kontratë dhe 

dispozitat ligjore të nenit 396 të ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve në të cilën parashihet se 

“kur pasi të ketë kaluar koha për të cilën është lidhur kontrata e qirasë, qiramarrësi vazhdon 

ta përdorë sendin, ndërsa qiradhënësi nuk e kundërshton këtë, ndërsa në bazë të provave të 

administruara” gjykata ka konstatuar se nuk ka pasur vazhdim të kontratës pasi që pala 

paditëse disa here e ka kundërshtuar vazhdimin e kësaj kontrate, andaj dhe vendosi si në pikën 

II të dispozitivit. 

 

Lidhur me pjesën me të cilën është obliguar lirimi i pronës së paditësit, gjykata ka 

vendosur si në dispozitiv pasi që nga provat e administruara ka vërtetuar faktin se ngastra 

kadastrale nr.11059/1-2, në sipërfaqe prej 9,88.11 ha, në bazë të fletëposedimit me nr. ..., ZK 

Prizren, pjesa e së cilës ngastër prej 300 m2 ka qenë edhe objekt i kontratës së qirasë,  
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evidentohet në emër të këtu paditësit NP IHK “...” sh.a. Fushë Kosovë dhe se i njëjti është 

pronar faktik dhe juridik i së njëjtes. Duke u nisur nga përkufizimi ligjor i të drejtës së 

pronësisë, del se pronari mund të disponojë me sendin sipas dëshirës së tij, veçanërisht atë ta 

posedojë dhe ta përdorë, me atë të disponojë dhe të tjerët t’i përjashtoj nga çfarëdo ndikimi, 

nëse kjo nuk është në kundërshtim me ligjin në fuqi. Andaj gjykata duke u bazuar në neni 18 të 

Ligjit për Pronësinë dhe të drejtat tjera Sendore (LPDTS) vendosi për këtë pjesë të 

kërkesëpadisë. 

 

   Sa i përket pretendimeve të të autorizuarës së të  paditurit gjykata të njëjtat i refuzoj si 

të pa bazuar sepse marrëveshja gjyqësore nuk ka qene  objekt kontesti në këtë çështje juridike 

sepse padia është ushtruar ne vitin 2009, sipas  kontratës me numër  10/020 e datës 05.01.2010, 

ndërsa marrëveshja gjyqësore është lidhur me date 23.11.2005 për periudhën  kohore prej  

datës 01.12.2005 e deri me date 01.07.2006, për shumën e borxhit prej 2.277.00 euro.    

 

  

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 449 dhe 452 të LPK-

së. 

 

 Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka gjetur se të 

njëjtat janë pa 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 THEMELORE NË PRIZREN 

 Departamenti i Përgjithshëm  

            C.nr.218/19, datë 22.10.2019 
  

 

                        Gjyqtari, 

                                                                                                              Gëzim Shehu 

 

 

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

në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj 

gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 


