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Numri i lëndës: 2019:087460 

Datë: 06.06.2019 

Numri i dokumentit:     00346234 

C.nr.1179/16 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË- DepA.menti i Përgjithshëm- Divizioni Civil, si gjykatë 

e shkallës se parë,  me gjyqtaren : Ganimete Puka, në çështjen juridiko- kontestimore të 

paditëses: “A..” Objekti “O..”, Pejë, të cilën e  përfaqëson përfaqësuesi i autorizuar A. M. G. nga 

Prishtina, me autorizim , kundër të paditurit: A. SH., baza juridike: pagimin e borxhit, vlera e 

kontestit: 6.156.22.€, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor në prezencë të autorizuarit të 

paditëses dhe të paditurit, datë 22.05.2019, Gjykata bie dhe përpiloj me datë 30.05.2019,  këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses “A…”  Objekti “O..”, Pejë, me të cilën ka kërkuar që 

te DETYROHET i padituri A. SH., nga Peja, , qe paditëses t’ia paguaj borxhin në emër të lokalit 

afarist pronë e paditëses për periudhën 01.01.2014, deri me datë 07.02.2018, për muaj nga 125, 

në shumë të përgjithshëm prej 6.156.22 €, me kamat ligjor si për mjetet e deponuar në bankë, të 

gjitha në afat prej 15, ditësh, pas marrjes se aktgjykimit e nën kërcenim te përmbarimit me dhunë. 

Si e pa bazuar. 

 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja ne padinë e dt. 23.12.2016, të precizuar me parashtresën e dt. 14.02.2019,  gjatë 

shqyrtimit kryesor dhe fjalës përfundimtare përmes të autoriozuares se saj, ka mbetur ne tersi 

pranë padisë së precizuar , duke shtuar se paditësja është pronare e pasurisë –në sipërfaqe prej 

60m2., e cila evidentohet ne listën e aseteve të N.SH. “A..D.”  në Pejë, e që është pronësi e 

paditëses re3fereruar nenit 18 të Ligjit nr.03-L-154 , për pronësi dhe drejtat sendore. I padituri 

ka hyrë në posedim te pasurisë lendore ne bazë të kontratës mbi qerran e nënshkruar nga N.SH 

“ Agro”D...”t ,  si qirra dhënës dhe DPZ-V SH. në Pejë , si qira marrës me çmimin e qerras prej 

470€, dhe i padituri tani e shfrytëzon objektin ne mënyrë arbitrazhe pa asnjë bazë ligjore. I 

padituri vazhdon ta mbaj ne posedim lokalin N.SH. “D...” ne mënyrë arbitrare dhe ne mënyrë të 

kundërligjshme , edhe pse paditësja disa herë i është drejtuar A. SH.t vëllait të paditurit A. SH. 

që ka qenë si posedues i këtyre hershem i lokalit. I padituri, edhe pse pa bazë ligjore e shfrytëzon 

lokalin afarist pa asnjë kompensim ne shkresën drejtuar “A...”- dt. 13.12.2015, i padituri kërkon 

që të hi me marrëveshje qerreje me paditësen , pastaj e njofton gjykatën se nuk dëshiron që të hy 

me marrëveshje të qerras e as nuk shpreh gatishmëri që ti dorëzoi çelësat e objektit, i padituri i 

k a shkaktuar të paditëse humbje materiale duke mos e kompensuar për periudhën e shfrytëzimit 

lokalin afarist pa bazë ligjore dhe duke prevu paditësen nga shfrytëzimi i lokalit afarist ne fjalë , 

e që paditësja do të arrite me qerra ketë lokal afarist dhe që do të inkasonte të hyra nga qeraja 

mujore sipas kontratës së mëparshme ne lartësi prej 470€ për muaj, ashtu që i padituri i ka 
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shkaktuar dem paditëses  dhe duke ju referuar nenit 29 .2 të Ligjit mbi “A...”-në., që përcakton 

se “A...” ka të drejtë ligjore të kërkoi çfarëdo të drejta për një ndërmarrje ne Gjykatën kompetente 

ne mer të asej ndërmarrje dhe nenit 252 të LPK-së, i propozoi gjykatës që të APROVON ne tersi 

kërkesë padinë e paditëses të precizuar me parashtresën e dt. 14.02.2019, dhe ta detyron të 

paditurin A. SH. nga Peja që të paguaj ne emër të borxhit për mos lirim të lokalit, për periudhën 

01.0.1.2014, deri me dt.07.02.2018, shumen prej 6156.22€, me kamat ligjore si per mjetet e 

deponuara ne bankë të gjitha ne afat prej 15 ditësh pas nxjerrjes së aktgjykimit e nen kërcenim 

të përmbarimit me dhunë . 

 

I padituri ne përgjigje ne padi të dt.04.09.2017, gjatë shqyrtimit kryesor e ka kontestuar ne tersi 

kërkese padinë e paditëses , si të pa bazuar , sepse provat e bashkangjitura padisë nuk kanë arin 

ta provojnë bazën juridike të  kërkesë padisë. Paditësja me asnjë provë nuk e vërteton pretendimet 

e tij, nga padia, se ka pësuar fitim të humbur për shkak të mos pagesës së qeras për shfrytëzim 

të lokalit afarist , konsideroi se lokali ne fjalë ka qenë ne posedim të vëllait tani të ndierit A. SH., 

dhe gjatë kohës kur është shfrytëzuar lokali ka qenë i dëmtuar interieri tani i ndieri për shkak të 

gjendjes së vështirë materiale dhe stagnimeve të veprimtarisë afariste nuk ka pasur mundësi që 

intervenoi ne restaurim e lokalit ne fjalë. Pas vdekjes të ndierit A. për periudhën për tre muajsh 

nuk kemi pasur qasje fizike ne lokal dhe me kërkesën e dt. 03.12.2015, jam drejtuar paditëses 

me kërkesë për vazhdim e mundësisë së vazhdimit të lokalit , ashtu që për shkak mos përgjigjes 

nga paditësja dhe dëmtimit masiv ne lokal , lokali ne fjalë nuk është shfrytëzuar. Ka shtuar se 

nuk qëndrojnë pretendimet e paditëse se unë e kam shfrytëzuar lokalin afarist , lokalin e ka 

shfrytëzuar vëllai A. SH. i cili ka vdekur ne vitin 2015, lokali ka mbetur i mbyllur , ndërsa çelsat 

e lokalit i ka pas bashkëshortja e të ndierit A. R. SH. e cila mi ka dorëzuar mua kur “A...”-ja i ka 

kërkuar dhe ja kamë dorëzuar “A...”-së me dt.07.02.2018, pra lokali me fjalë nuk e kamë 

shfrytëzuar asnjë[here kam qenë i punësuar ne Gjermani, ketë lokal e ka shfrytëzuar vëllai imë 

me familje e tij , ketë e dinë edhe paditësja ashtu që, kërkoi nga gjykata që kërkesë padinë e 

paditerse që ta REFUZON si të pa bazuar .    

 

Gjykata ne ketë çështje kontestimore me qellim të vërtetimit të potë të gjendjes faktike sipas 

propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën palën dhe ka administruar palën : listat e qerave 

me numër rendor ne shkresat e lendes 4.5,6,7,8,9,10, shkresën e “A...”-së , për A. SH. 

dt.29.06.2011, kresat për asistencë të policisë së Kosovës –Njësia Operativë Regjionale Pejë 

nr.704 dt.05.02.2015, kërkesa e të paditurit A. SH. /2015 dt.03.12.2015, shkresa e drejtuar A. 

SH.t 1/ /2014, dt.18.12.2014, njoftimi per qera për A. SH., dt.25.02.2014, kontrata për qira nr.9 

dt.18.01.2005, kontratat e qeras nr.48 dt.31.03.2005, kontrata e qeras dt. 05.07.2005, kontrata 

nr.123 dt.30.09.2005, kontrata nr.4. dt.16.01.2006, kontrata nr.37 dt.03.04.2006, fletë dorëzimin 

–pranimin dt.07.02.2018, foto e lokalit afarist Bukëpjekësit ngjyrë kolor si dhe deklarimet e 

palëve ne procedurë. 

 

Pasi q ë gjykata beri vlerësimin e secilës provë veç e veç të gjitha se bashku dhe ne lidhshmëri 

me njëra tjetrën e duke u mbështetur ne dispozitat e nenit 8 të LPK-së, ariti ne përfundim se ne 

ketë çështje juridiko civile duhet të vendos si ne dispozitiv ë këtij aktgjykimi . 

 

Nga provat ne shkresat e lendes rezulton se, shfrytëzuesi i lokalit afarist i cili gjendet ne Pejë, në 

pronë e N.SH.- Agro “D...” nga dt.17.01.2005, e deri me dt.03.04.2006, ne bazë të kontratës –

marrëveshjes për shfrytëzimin e lokalit për kohë të caktuar , ka qenë ne shfrytëzim DPZ-V... SH. 

përfaqësues A. SH., paditësja pretendon se i paditurit A. SH.  i ka mbetur borxh paditëses ne 

emër të qerras për periudhën kohore 01.01.2014 deri me dt.07.02.2018, i cili e ka shfrytëzuar 

lokalin pa bazë ligjore shumen e kërkuar si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi .  
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Meqenëse paditësja me asnjë prova nuk e ka argumentuar borxhin e pretenduar, gjykata para një 

situate të tillë e duke u bazuar ne ketë gjendjes faktike erdhi ne përfundim dhe vërtetoi se nuk 

ekziston detyrimi juridik  civil ndaj paditëses për borxhin e pa paguar ne shumë prej 6156.22€, 

e duke u mbështetur ne dispozitat e nenit 262 para.1 të LMD-së, i cili parasheh se kreditori ne 

mardhën të detyrimeve , ndërsa debitori ka për detyrë të përmbush detyrimin ne ndërgjegje ne 

tersi sikurse është përmbajta  e tij, dhe si rezultat i kësaj për shkak se e paditura nuk ka hyrë ne 

raportet e detyrimeve kontraktuese me paditësen ne të cilin raport paditësja nuk e ka cilësinë e 

kreditorit kurse i paditurit nuk e ka cilësinë e debitorit .    

 

Ketë gjendje faktike gjykata e mbështet duke u bazuar edhe ne provat tjera prezent ne lend e 

veçanërisht ne bazë të shkresës së drejtuar A.SH. të dt.29.06.2011, kërkesës për asistencë të 

polices të dt. 05.02.2015, shkresës së dt. 18.11.2014 drejtuar A.SH.t njoftimit të dt.25.02.2014, 

ku shihet se shfrytëzuesi I lokalit afarist është A.SH. për periudhën e kontestuar e jo I padituri 

A.SH. .  

 

Gjykata me rastin e vendosjes pati parasysh e pretendimet e palës paditëse mirëpo të njëjtat nuk 

ishin ne ndikim për një vendim ndryshe për arsye se, me rastin konkrete I padituri nuk ka hyrë 

ne marrëdhëniet të detyrimeve me paditësen për periudhën kohore të kontestuar 

2014,2015,2016,2017, dhe 2018, për arsye se paditja nuk ka arrite të argumentoi se ne rastin 

konkretë ka bërë kontratë për shfrytëzimin e lokalit afarist nuk ka arritur të argumentoi se të 

paditurit ju kanë dërguar  faturat ne emër të borxhit të pa paguar, nuk ka arritur të argumentoi se 

ndonjëherë ka kërkuar pagesën e faturave apo lirimin e lokalit për mos përmbushjen e detyrimeve 

, nuk ka arritur të argumentoi se i padituri e ka shfrytëzuar lokalin afarist për periudhën e 

kontestuar dhe ne mungesë të saj të paditurit i mungon legjitimiteti pasivë për përmbushjen e 

detyrimit që pretendon paditësi.  

 

Gjykata me rastin e vendosjes ka vlerësuar edhe kërkesën e të paditurit të dt. 02.12.2015, me të 

cilën i padituri ka kërkuar mundësin e vazhdimit të shfrytëzimit të lokalit afërsi e në të cilën 

kërkesë thirret paditësja se i padituri i ka poseduar çelsat e lokalit afarist dhe lokali ka qenë ne 

shfrytëzim të paditurit , mirëpo një pretendim i tillë është ne kundërshtim ne provat tjera prezent 

ne lendë.  

 

Vendimi lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata mbështet ne dispozitat e nenit 449 dhe 458 

të LPK-së, sepse pala paditëse e ka humbur ne tersi kontestit ndërsa pala e paditur nuk i ka 

kërkuar shpenzimet e procedurës.  

 

Nga arsyet e lartë cekura ne kuptim të nenit 143 të LPK-së u vendos si ne dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

                                                                                

                                                                                

 

      

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPA.MENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:087460, 30.05.2019 
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                                                                                                                           G j y q t a r e:         

 

                                                                                                                         _____________ 

                                                                                                  Ganimete Puka 

 

 
KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ( ditësh ) ditësh nga dita e pranimit , Gjykatës së Apelit, nëpërmjet të kësaj Gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


