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Numri i lëndës: 2019:199294 

Datë: 08.10.2020 

Numri i dokumentit:     01172262 

 

C.nr. 388/14 

 
GJYKATA THEMELORE PRISHTINË-DEGA PODUJEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil, si gjykatë civile e shkallës së parë, me gjyqtaren Valbona 

Gjonbalaj, duke vendosur në çështjen kontestimore të paditëses Komuna Podujevës, me 

përfaqësues F. R. me autorizim, kundër të paditures ”.. E.” me seli në Podujevë, e përfaqësuar 

nga pronarja V. M. nga Prishtina, rruga “V. M.”, nr. .., objekt kontesti padi për pagimin e borxhit, 

vlera kontestit  38,100.00 €, në seancën e shqyrtimit kryesor publik, të mbajtur me datë 

23.09.2020, në praninë e të autorizuarit të paditëses dhe përfaqësueses të paditurës, ndërsa me 

dt. 06.10.2020, përpiloi dhe mori këtë: 

 

                                             A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses Komuna e Podujevës, me të cilën ka kërkuar që 

të APROVOHET kërkesëpadia e paditëses si e bazuar dhe të DETYROHET e paditura ”. 

E.” me seli në Podujevë, me pronare V. M. nga Prishtina, rruga “V. M.”, nr. .., që ti paguaj 

borxhin në shumën prej 38,100.00 €, në emër të qirasë për shfrytëzimin e përkohshëm të 

lokalit afarist në pronësi të Komunës së Podujevës, në sipërfaqe të objektit 3.31 ha, oborr 

5.16 ha, gjithsejtë 0.08.47 ha, sipas ngastrës kadastrave nr...., fleta poseduese nr. .... ZK-

Podujevë, me kamatë ligjore sipas dispozitave ligjore të LMD-së deri në pagesën 

definitive si dhe shpenzimet procedurale, në afat prej 15 ditësh, nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë. 

 

II.  Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

 

                                                A r s y e t i m 

  

Paditësja Komuna e Podujevës, nëpërmes të autorizuarit të saj ka ushtruar padi në këtë gjykatë 

me dt. 23.07.2014, kundër të paditurës ”.. E..” me seli në Podujevë, e përfaqësuar nga pronari 

Sh. M., nga fshati G., Komuna e Podujevës, nr. .., për pagesën e borxhit në emër të qirasë, në 

shumën prej 38,100.00 €. Më tej paditësja në padi ka theksuar se e paditura ka qenë e obliguar 

që paditëses t’ia paguaj shumën prej 12,400.00 euro dhe atë 50% të shumës menjëherë me rastin 

e pranim – dorëzimit të kontratës, kurse shumën tjetër prej 50 % respektivisht shumën prej 

6,200.00 euro deri më datën 30 qershor të vitit 2007. Paditësja të paditurës vërejtjen e fundit për 

pagesën e qirasë ia ka dërguar me datë 24.09.2012, mirëpo e paditura nuk i ka kryer detyrimet. 
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Përfaqësuesi i paditëses gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar: se mbetet pranë padisë së 

parashtruar në gjykatë. Me parashtresën e datës 21.06.2020, ka bërë precizimin e padisë në 

aspektin subjektiv, ashtu që i padituri duhet të jetë “.. E..” me seli në Podujevë, me pronare V. 

M., nga Prishtina , me adresë Rr. “ V. M.”, nr..,  ndërsa në petitumin e padisë ka propozuar që 

gjykata ta aprovoi padinë e paditëses Komuna e Podujevës si të bazuar dhe të detyrojë të 

paditurën “.. E..” që paditëses t ‘ia paguajë shumën prej 38,100.00€, në emër të borxhit të qirasë, 

me kamatë ligjore sipas dispozitave ligjore të LMD-së deri në pagesën definitive si dhe 

shpenzimet procedurale, në afat prej 15 ditësh, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. Ndërsa 

në seancën e shqyrtimit kryesor në fjalën  përfundimtare, ka theksuar se mbetet në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë së precizuar, duke i propozuar gjykatës që ta aprovojë të njëjtën si të 

bazuar dhe të obligoj të paditurën “.. E...” që të bëjë pagesën e borxhit të precizuar si në padi, 

duke shtuar se bazuar në vendimin e dt. 08.07.2020, me shkresë zyrtare i janë drejtuar Drejtorisë 

për Kadastër, Gjeodëzi dhe Pronë, e cila është kompetente për dhënien në shfrytëzim të 

përkohshëm të pronës publike, që të sigurojë kontratën për shfrytëzim të përkohshëm të lokalit 

afarist, i cili gjendet në rrugën “Z. P.” ish objekti “H. Ll.”, mirëpo nuk kanë arritur ta sigurojnë, 

mirëpo kanë dërguar shkresën sipas së cilës e paditura me qëllim që ti shmanget obligimeve 

financiare dhe borgjeve të qirasë së lokalit të cilin më herët e ka shfrytëzuar NTP “B. D.” të cilës 

i ka skaduar kontrata me dt. 31.12.2007, më vonë është regjistruar subjekti i ri afarist NPH “.. 

E..” pronare e së cilës është V.. M., që sipas drejtorisë ky lokal është shfrytëzuar nga kjo 

ndërmarrje pas vitit 2007, edhe pse nuk ka kontratë të nënshkruar. Bazuar në njoftimin e 

Drejtorisë për Buxhet dhe Financa, të dt. 24.09.2012, vërtetohet se nga dt. 01.01.2008, deri në 

vitin 2012, subjekti afarist “.. E..” ka pasur borxh në emër të qirasë shumën prej 38,100.00 euro, 

duke përfshirë edhe periudhën të cilën e ka pasur në shfrytëzim edhe “B. D.”. Andaj i propozoj 

gjykatës ta aprovojë padinë dhe kërkesëpadinë për pagesën e borxhit të qirasë në shumën prej 

38,100.00 euro, me kamatë ligjore sipas dispozitave të LMD-së si dhe shpenzimet e procedurës 

i ka kërkuar. 

 

Përfaqësuesja e të paditurës shqyrtimit gjyqësor sikurse edhe në fjalën përfundimtare, ka 

deklaruar: se e konteston në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e parashtruar nga paditësja Komuna 

e Podujevës, pretendimet e paditëses janë të pabazuara për faktin se si përfaqësuese e kompanisë 

NPH “.. E..” me seli në Podujevë, nuk ka lidhur asnjë kontrata me paditësen e cila këtë fakt nuk 

ka mundur ta provojë në asnjërën nga seancat e mbajtura në këtë gjykatë sepse një kontrata e 

tillë nuk ka ekzistuar ndonjëherë dhe nuk ekziston, sepse veprimtaria e kompanisë “.. E..” të 

cilën e përfaqëson, është hoteleri dhe ndodhet në Prishtinë, me adresë në lagjen “L.”  rruga “V. 

M.”, lokali nr. ..., hyrja .., biznes të cilin e kanë filluar që nga viti 2004 në Prishtinë, ndërsa në 

Komunën e Podujevës nuk kanë pasur kurrfarë raportosh afariste. Sa i përket shumës 38,100.00 

euro, në të cilën thirret paditësja në emër të borgjit për qiranë, kjo shumë nga ana e paditëses nuk 

është sqaruar në mënyrë të detajuar dhe të argumentuar me ndonjë dëshmi, lidhur me periudhën 

kohore, subjekti afarist, fatura të dorëzuara në adresë të lokalit afarist “3 Engjujt”, andaj për këto 

arsye kërkoi nga gjykata që padinë e paditëses ta refuzojë në tërësi si të pa bazuar dhe të pa 

mbështetur në prova. 

 

Gjykata për vërtetimin e plotë dhe të saktë të gjendjes faktike lidhur me këtë çështje  juridike 

kontestimore ka bërë administrimin dhe leximin e këtyre provave si në vijim: U lexua kontrata 

mbi dhënien në shfrytëzim të përkohshëm të lokalit afarist dhe lokacionit në Podujevë, me nr. 

09/13, të dt. 13.03.2007, e lidhur në mes të shfrytëzuesit Sh. M. dhe të paditurës, vërejtja e fundit 

për pagesën e qirasë, me nr. 04/95-394, e dt. 24.09.2012, drejtuar nga paditësja për Sh. M. “.. 

E...” në Podujevë, çertifikata e numrit fiskal nr. ...., në emër të V. M., çertifikata e regjistrimit të 

biznesit N.P.H. “.. E..” e dt.16.09.2019, si dhe pagesa e taksës gjyqësore e dt. 21.05. 2018. 
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Pas administrimit të secilës provë një nga një e të gjithave së bashku konform nenit 8 të LPK, 

gjykata gjeti se  kërkesëpadia e paditëses është e pabazuar  dhe si të tillë gjykata e refuzoi  ashtu 

siç është cekur në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Pasi që në këtë çështje juridike kontestimore mes palëve ndërgjyqëse ishte kontestuese pagimi i 

borxhit në emër të qirasë, gjykata me kujdes dhe përkushtim maksimal ka bërë vlerësimin dhe 

shqyrtimin e provave që kanë të bëjnë me faktet kontestuese. 

 

Nga kontrata mbi dhënien në shfrytëzim të përkohshëm të lokalit afarist dhe lokacionit në 

Podujevë, me nr. 09/13, e dt. 13.03.2007, është vërtetuar fakti se kontrata është lidhur në mes të 

Komunës së Podujevës si qiradhënës, e përfaqësuar nga Drejtori i Drejtorisë or Kadastër, 

Gjeodezi dhe Pronë – T. S. në njërën anë dhe Sh. M. nga G. si qiramarrës në anën tjetër, me efekt 

retroaktiv duke filluar nga dt. 16.09.2006 (kur edhe skadon afati i kontratës nr. 14/48), deri me 

dt. 31.12.2007, sipas së cilës kontraktuesi i parë Komuna e Podujevës, jep në shfrytëzim të 

përkohshëm NTP “B. D.” e përfaqësuar nga Drejtori Sh. M., lokalin afarist në pronësi të 

Komunës, rruga “Z. P.” dhe “S..”, në sipërfaqe të objektit prej 3.31 ha, oborr 5.16 ha, gjithësejt 

0.08.47 ha, sipas ngastrës kadastrave nr. ...., fletëposedimi nr. ...., pronë shoqërore – Komuna e 

Podujevës. 

 

Nga vërejtja e fundit për pagesën e qirasë, me nr. 04/95-394, të dt. 24.09.2012, lëshuar nga 

paditësja Komuna e Podujevës – Drejtoria për Buxhet dhe Financa, për Sh. M., gjykata vërtetoi 

faktin se paditësja ka njoftuar shfrytëzuesin e lokalit afarist të përshkruar më lartë, për vonesën 

dhe mos kryerjen e detyrimeve dhe se shuma e borxhit në emër të qirasë deri me dt. 31.12.2012 

është 38,100.00 euro.   

 

Nga çertifikata e numrit fiskal nr. ...., gjykata vërtetoi faktin se N.P.H “ ... E...”, është regjistruar 

Biznes Individual (BI), në emër të V. M., dt. e lëshimit 16.11.2009, adresa e biznesit rruga “Z.P. 

në Podujevë. 

 

Sipas dispozitës së nenit 7 të LPK-së, palët kanë për detyrë ti paraqesin të gjitha  faktet mbi të 

cilat i mbështesin kërkesën e vet dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla, 

ndërsa sipas dispozitës së nenit 319 të LPK-së, secila palë ndërgjyqëse ka për detyrë ti provoi 

faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta.  

 

Duke u nisur nga gjendja faktike  e vërtetuar në procedurën me prova nuk u vërtetua se e paditura 

me paditësen kanë nënshkruar kontratë për shfrytëzimin e përkohshëm të lokalit afarist dhe në 

bazë të kësaj gjendje e paditura nuk ka hyrë në raporte detyrimore me paditësen. 

 

Kontrata për shfrytëzimin e përkohshëm të lokalit afarist nr. 09/13, e dt. 13.03.2007 e ofruar si 

provë dhe me të cilën e bazonte  të drejtën e vet në kërkesëpadi paditësja, është  e nënshkruar në 

mes të paditëses dhe kompanisë “B. D.” dhe se raporti juridik është krijuar në mes këtyre palëve 

kontraktuese po ashtu edhe detyrimet e krijuara-borxhi në emër të qirasë në shumën 38,100.00 

euro, mund të jetë krijuar nga kompania në fjalë e jo nga e paditura. 

 

Gjykata i aprovoj kundërshtimet e palës se paditur si të drejta dhe kjo u vërtetua dhe me prova 

ne procedurë se e njëjta ka pasur te drejtë me kundërshtimet e saja kurse pala paditëse nuk arriti 

ta bind gjykatën se kërkesëpadia e saj është e bazuar ne prova sepse kjo nuk u vërtetua me asnjë 

prove të vetme materiale. Ku edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor përfaqësuesi i paditëses deklaroi se 

kontratën mbi shfrytëzimin e përkohshëm të lokalit afarist nuk ka mundur ta siguron e me të 
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cilën kontratë do të vërtetohej se e paditura e ka shfrytëzuar lokalin me qira dhe se kanë pasur 

raporte juridike legjitime në mes tyre. 

   

Andaj duke u bazuar në të lartë cekurat, bazën ligjore të theksuar më lartë interpretimin e saj nga 

ana e gjykatës, arrijmë në përfundim se kërkesëpadia e paditëses duhet të refuzohet në tërësi si e 

pa bazuar, në mungesë të provave. 

 

Në përputhje me nenin 452 të LPK-së pala e cila e humb procesin gjyqësor tërësisht ka për detyrë 

që palës kundërshtare gjyq fituese, t’ia shpërblejë të gjitha shpenzimet gjyqësore. Meqenëse 

përfaqësuesja e të paditurës nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës, atëherë gjykata në 

përputhje me nenin 450 të LPK-së, ka vendosur që secila palë ti bartë shpenzimet e veta 

procedurale. 

 

Nga sa u tha me lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e duke u bazuar në 

nenin 143.1 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË - DEGA PODUJEVË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr. 388/14, të dt. 06.10.2020 

                                                                                   

 

Gjyqtarja: 

                                                                                                     Valbona Gjonbalaj 

 

KËSHILLA JURIDIKE:  
Kunder këtij aktgjykimi lejohet ankesa në  

afat prej 15 ditësh pas pranimit tij për  

Gjykatën e Apelit të Kosovës  

e nëpermes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


