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Numri i dokumentit:     01340060 

 

 

 

 

C.nr.167/2019 

   

 

GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA DEÇAN,Departameti i pergjithshem  civilo-

juridike  e shkallës së pare më gjyqtarin Bekim Avdimetaj, në kontestin e paditësit M (Xh.) I. 

nga .....te cilin e perfaqeson me autorzim M. I. nga .....qe te dyte me autorzim i perfaqeson 

Avokatja Albana Kelmendi nga Prishtina  kundër të paditures SH.P.K .......  me seli ne ......., te 

cilen me autorzim e ka perfaqesuar Avokati Teki Bokshi n ga Gjakova ,nga baza jurdike 

pagimin e borgjit sipas kontrates mbi qiran, vlera e kontestit 19.503.58 €uro, gjykata pas 

mbajtjes te seances te shqyrtimit kryesore me daten 18.11.2020,në prani të autorizuarve te 

ndërgjyqësve te  përpiluar me datën  02.12.2020 mur këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET ne tersi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit M. (Xh.) I. nga .....te cilin e 

perfaqeson me autorzim M. I. nga .....qe te dyte me autorzim i perfaqeson Avokatja Albana 

Kelmendi nga Prishtina. 

 

II. DETYROHET, e paditura SH.P.K .......  me seli ne ..... ne emër te qeras te caktuar sipas 

kontrates  te dates 16.10.2015 dhe e portokoluar me numer 3232 me date 02.02.2016  ne 

Komune ....., për periudhën  kohore  nga data 01.05.2016 e deri me daten 01.08.2019 te ja 

paguaj shumen paditësit M. (Xh.) I. nga .....18.240.00 (tetembdhjete mije e dyqind  e 

katerdhjet) euro dhe shumen  prej 1.263.58 (nje mije e dyqind e gjardhjete e tre euro e 

pesdhjete e tete cent) më kamat të llogaritur ne qira në shumë totale prej 19.503.58 

(nëntëmbëdhjetë  e pesqind e tre  euro e pesembdhjte  e tete cent ) bazuar në  ekspertizës 

financiarë, me kamat ligjore prej 8% duke filluar nga dita e nxerrjes se ekspertizese finaciare 

me daten 21.09.2020 ,e te gjitha këto ne afta prej 15 diteve nga dita e marrjes se aktgjykimit 

nen kercenim te permbarimit  

 

III. DETYROHET e paditura qe paditësit te ia kompensoj shpenzimet  e procedures 

kontestimore në shumën prej 1860.00 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

marrjes në dorëzim të këtij aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit .  

 

                                                                   A r s y e t i m 
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Paditësit M. (Xh.) I. nga .....te cilin e perfaqeson me autorzim M. I. nga .....qe te dyte me 

autorzim i perfaqeson Avokatja Albana Kelmendi nga Prishtina  kan paraqitur padi ne kete 

gjykate  kundër të paditures SH.P.K ....... me seli ne .....te cilen me autorzim e ka perfaqesuar 

Avokati Teki Bokshi n ga Gjakova,nga baza jurdike pagimin e borgjit sipas kontrates mbi qiran 

, vlera e kontestit 19.503.58 €uro. 

 

 

 

 

Paditesi M. I.ne padi ka deklaruar eshte qirambajtes i lokalit te vjeter per 99 vite sipas kontrates  

se preivatezimit  me nr 521 te dates 04.09.2012 i cili lokal gjendet  ne katin  perdhese  dhe 

sipas kontrates  me siperfaqe prej 76 m2 (neto)  i cili lokal gjendet ne ishe banesen e kuqe  ne 

..... 

 

Prove  kontrata e dates 04.09.2012 dhe certifikata e pronesies  me nr 10.63.14 e dates 

18.06.2015 . 

 

Paditesi ka lidhuer kontrate me daten 16.10.2015 e cila e mban edhe vulen e Komunes  se 

.....me numer 3232 dhe ecila eshte nenshkruar nga tri palet  kontraktuse .Komuna e ..... te cilen 

e ka perfaqesuar ishe kryetari Komunes R. S.  ne njeren ane dhenesi i tokes ne shfrytezim  me 

kopanin  fituse SH.P.K .......  me seli ne .....te ceilen e ka perfaqesuar F. K. nga fshati ..... 

Komuna e .....dhe paditesi   M. (Xh.) I. nga .....te cilin e ka perfaqesuar me autorzim M. I. nga 

.....me titull te kontrates  zhvendosja e pronareve te banesave, përkatësisht lokaleve afariste te 

vjetra-vendosja e te njëjtave ne banesat përkatësisht ne lokalet e reja afariste pas përfundimit te 

ndërtimit te objektit te ri si dhe kompensimi i te njëjtave nga ana e investitorit me banesa 

përkatësisht lokaleve te reja konfrom kontratës dypaleshe Komuna e .....-Investitori me numër 

02-24198 te dt.02.10.2015. 

 

Paditesi gjithashtu ne padi ka deklaruar se e paditura nuk i ka përmbushur kushtet sipas 

kontratës mbi obligimet e qirasë te parapara me nenin 3 te kontratës ndaj paditesit edhe pse 

paditësi disa here është munduar qe te merret vesh me te paditurën per pagesën borgjit por qe 

nga i padituri eshte kundërshtuar nje gje e tille dhe tani rezulton se pagesa ne emër te qirasë 

mujore per lokalin afarist nuk ju ka paguar paditesit per 40 muaj 

 

Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës 

 

Neni 29 i Ligjit të Procedurës Kontestimore parasheh, në procedurë kontestimore gjykatat 

gjykojnë brenda kufijve të kompetencës së vet lëndore të caktuar me ligj. 

 

Neni 37 par .1 i Ligjit të Procedurës Kontestimore parashihet, nëse me ligj nuk është caktuar 

kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e  

çështjes është kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur. 

 

Pretendimet e te autorizuarve te paleve ndergjyqese 

 

 E autorizuara e paditësit av. Albana Kelmendei nga Prishtina  gjate seances te shqyrtimit 

kryesore ka deklaruar se mbetet ne tërësi ne referatin e padis dhe petitumin  e kerkepsadis 

mirëpo kërkoj nga gjykata qe ne e ketë seancë te me lejon te bej precizimin e kërkesa padis për 

arsye se për kohen kur është ngrit padia ne ketë gjykata i padituri edhe pas ngritjes se padis dhe 

themelimit te gjyqvarsis ka vazhduar edhe me tutje te mos i paguaj këste e qeras mujore e at 
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deri me dt.01.08.2019. Ku paditësi e ka mare ne shfrytëzim dhe  e ka filluar panënë ne ketë 

lokal. Ne referatin  padis ne mënyrë te detajuar e ka elaborat ka themeluar se si ka ardhur deri 

te krijimi i themelimit te marrëdhënieve juridiko civile ku paditësi është qiramarrës i lokalit te 

vjetra , për 99 vite sipas kontratës se privatizimit me nr.521 te dt.04.09.2012. I cili lokal 

gjendet ne katin përdhese dhe ka pasur sipërfaqe prej 76m2. Tutje sipas kontratës se lidhur mes 

Komunës se ....., kompanish fitues sipas kushteve te konkursit ShPK ....... me seli ne .....tani ne 

ketë kontest si i padites  M. I. me numër te kontratës 3232 te dt.16.10.2015 me titull te 

kontratës dhe sipas objektit te kontratës paditësi dhe i padituri janë pajtuar qe sipas nenit 2 te 

kontratës te cekur si me lart dhe nenit 3 te kontratës i padituri ka marr obligim qe paditësit ne 

emër te kompensimit për lokalin e vet nen ndërtesën e vjetër t e kompensohet me 76m2-neto, 

dhe ne emër te qeras mujore te paguaj shumen prej 456.00 euro. Qe nga rrënimi i lokalit 

respektivisht shtator 2015 e deri ne dorëzimin e qelsave , respektivisht fillimin e punës. 

 

I padituri pagesën e par e ka kryer me dt.19.04.2016 ne shumë prej 3194,52 euro dhe pagesën e 

dytë e ka kryer me dt.12.04.2016 ne total ka paguar shumen për 8 muaj, andaj paditësi nga 

muaji maj 2016 e deri ne hapjen e lokalit ne gusht te vitit 2019 , nuk ju ka përmbajtur kontratës 

dhe kushteve te saj qe tani rezulton se pagesën ne emër te qeras mujor nuk ja ka paguar 

paditësit për gjate 40 muajve. 

 Qe te detyrohet i padituri –Kompania SH.P.K  ....... me seli ne .....qe ti paguaj paditësit ne 

emër te qeras mujore sipas kontratës dhe kushteve te saj duke filluar nga maji i vitit 2016 e deri 

n e gusht te vittit2019 për çdo muaj nga 456 euro., dhe ne shumë totale prej 18240.00 euro me 

kamat ligjore prej 8% për çdo muaj qe ka ra ne vonës . Dua te shtoj qe kërkesa e paditësi tani 

ne ketë kohë kur po mbahet shqyrtimi gjyqësor është ber e realizueshëm ne kuptim te nenit 144 

par.1 te LPK-së sepse te gjitha këste kanë arritur për pagesë dhe i propozoj gjykatës qe 

kërkespadinë e paditësit te aprovoj ne tërësi si te bazuar. Ne padis i kemi bashkangjitur provat 

te cilat i elaborat me lartë. 

 

 E autorizuara e paditësit e lartshënuar  gjithashtu gjate seancës shqyrtimit kryesor  ka 

deklaruar  sa i përket propozimeve te palës kundërshtare paditësi i kundërshton ne tërësi për 

arsyet si ne vijime; palët ndërgjyqëse qe te dyte kanë lidhur kontratë dhe janë pajtuar me 

kushtet e kontratës dhe se kontrata është e nënshkruar nga te dyja palët dhe paditësi deklaron se 

nuk është e nevojshme qe te behet dëgjimi i palëve sepse është kontrata  e nënshkrua nga dy 

palët dhe se janë pajtuar për kushtet e kontratës , sa i përket propozimit te dyte s ene ketë 

kontest si ndërhyrës te Komuna e .....edhe ketë propozim e kundërshtojmë ne tërësi për arsye se 

palët me kontratë jen marrë vesh për detyrimet dhe obligimet mes njëra tjetrës . 

I propozoj gjykatës qe propozimet ti refuzoj ne tërësi dhe meq kemi kontratën e qe është  ligj 

për palët dhe për shkak te ekonomizimit te procedurës qe gjykata te filloj ta mbaj shqyrtimin 

kryesor ne bazë te provave te cilat jen ofruar me dorëzimin  padis ne gjykata pra nuk është 

kontestuese baza e padis dhe kërkesë padis por nuk është kontestuese as lartësia e kerkepsadis 

për arsyet e cekura si ne deklarimet e me hershme ne ketë procesverbal. 

 

E autorizuara e paditësit e lartshenuar ka deklaruar  se me qen se sipas kontratës objekt 

kontesti pala e paditur nuk i ka dorëzuar As një here qe sat paditësit me qka ne kemi ber e 

kërkesën qe kjo qere te paguhet deri ne gusht te vitit 2019 , gjykatës i derzoj kontratën ne 

paditësit e lidhur me kompaninë “.....”,kontratë për qeren me numër rendor RLP.NR441618 me 

numër te referencës 835/2018 e det.24.07.2019 me te cilën vërtetohet fakti se paditësi lokalin 

ka filluar ta shfrytëzoj  nga dt.01.08.2019 .Gjithashtu dua te theksoj se është fakt notar se i 

nijeti objekt tani objekt kontesti është përurua me 16.06,.2019 dhe ky fakt vërtetohet nga faqja 

zyrtare e kryetarit te komunës se ..... B. R.. Sa i përket parashtresë qe  pranuam  sot nga palë e 

paditur e cila është e nijet si ne kërkesat e propozuara si ne seancat e kaluara deklaroj se i 
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kundërshtoj te gjitha për arsyet e cekura si ne procesverbalin e  seancës se kaluar. Gjithashtu 

deklaroja se sa i prekët propozimit qe gjykata te del me ekspert gjeodet qe te matet sipërfaqja e 

lokalit afarist , pala paditëse deklaron se lokali i posedon metrat ashtu siç janë marr vesh ne 

kontratë . I propozoj gjykatës qe te refuzoj ketë propozimi për arsye te ekonomizimet te 

procedurës. 

 

 

 

 

  

Ndërsa s a i përket pretendimit te ngritur nga pala kundërshtare se e ka ngritur se kur 

është ber përurimi i kësaj qendrës dhe se nuk është dokument autentik ne deklarojmë se është 

fakt notar dhe i njohur nga te gjithë dhe se faqja zyrtare e komunës se ..... është faqe Zyrtare e 

kësaj Komune ku qytetaret njoftohen për punët e kryera ne ketë komuna , për te vërtetuar 

faktin se pro rimi mi kësaj qendre është ber me 16.06.2019 dhe deklarimi të paditurit ne 

seancën  dt.13.07.2020 se i nijeti i ka pranuar qelsat nga e paditura ky fakt konfirmohet edhe 

nga mesazhet qe janë dërguar ne telefonin e Z. M. I. si përfaqësues  me prokurë i vëllait M. I. 

nga personi-punëtori D. H. M.  punëtor tek e paditura me te cilin ftohet te merr pjesë ne 

përurimin kësaj qendre me dt.16.06.2019. 

Gjithashtu nga kjo korrespodenca nëpërmjet telefonit mobil konstatohet se deri me 

dt.02.08.2019 lokali nuk ka qenë ne gjendje te rregullt për shkak se nuk i është vendosur ora 

matëse dhe banjë ka qenë ende e pa rregulluar pra deklarimet nga seancat e kaluara se paditësi 

deri me dt.01.08.2019 nuk ka mundur te e shfrytëzuar dhe e kaleshuar me qere , pra deklarimet 

e palës paditëse nuk janë kundër thanëse dhe i nijeti qelsat i ka pranuar me dt.09-10.07.2019 . 

Ndërsa sa i përket propozimeve te dhëna ne ketë parashtresë ne i kundërshtojmë sepse palët 

raportin e tyre e kanë bazuar ne kontratë e cila konsiderohet ligj për palët. 

Sa i përket propozimit se ne ketë qeshje te vij si palë e paditur edhe Komuna e ..... pala 

paditëse deklaron se e kundërshton zgjerimin padis ne aspektin subjektiv për arsye se kontrata 

e lidhur ne mesë të Komunës se ..... te paditurit dhe paditësit ka te beje vetëm me pagesën e 

shumës ne emër te qeras deri ne përfundimin te  punimeve te objektit dhe ne dozimin  objektit 

te paditësit dhe ne as një mënyrë ne ketë kontratë nuk parashihet detyrimi i Komunës për 

pagesën  këtyre kësteve pra ne ketë kontratë komuna ka pasur obligim ne bazë te kontratës dhe 

ligjeve ne fuqi vetëm implementimin dhe mbikqyrjene  e kësaj kontrate deri ne finalizimin e 

punimeve por jo edhe pagesën e kësteve mujore ne emër te qerasë. 

 

E autorizuara e paditësit e lartshënuar gjate seancës ka deklaruar  meqë i padituri për 8 

muaj ka paguar shumen e cekur si në llogarinë bankare te paditësit ndërsa nga 01.05.2016 e 

deri me 01.08.2019 i nijeti nuk e i ka paguar këstet e qeras sipas kontratës dhe për te nxjerr 

shumen e mbetur te pa paguar gjykatës i propozoj qe te caktoj ekspert financiar i cili me 

detyrat e tij do e bënte llogaritjen e sakte te shumave te mbetura te pa paguara dhe kamatën 

ligjore prej 8% për çdo këst te vonuar. 

              

Gjithashtu deklaroi se me kohe e kemi pranuar ekspertizën financiare te punuar nga eksperti 

gjyqësor H. S.dhe lidhur me ketë qeshtje meqë kemi ekspertin ne seancë do te propozojmë se i 

njëjti te sqaroj mënyrën e llogaritjes se kësaj ekspertize dhe me theks te veçante kamatën 

ligjore prei 8%  për këstet te cilat ka ra ne vonës i padituri se si janë llogaritur. 

 

E autorizuara e paditësit av Albana Kelmendi ne fjalën e saj përfundimtare ka deklarura  

i nderuar gjyqtarë fjalën përfundimtarë te paditësit une si përfaqësues e kam përgatitur me 

shkrim ne tërësi mbetem pranë kësaj fjale përfundimtare dhe per t cilën ne e  kemi elaburuar ne 
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tërësi dhe te cilat prova dhe fakte e vërtetojnë gjendjen faktike ne kete qeshtje juridike civile 

me propozim qe gjykata ta aprovojë ne tërësi padinë dhe kërkesë padinë a paditësit si te bazuar. 

Gjithashtu ne saktësimin e kërkesë padisë ne kemi precizuar edhe shpenzimet e procedurës dhe 

ngeli ne tërësi si ne dispozitiv 3 te kërkesës te saktësimit te kërkesës dhe detyrimin qe i padituri 

te ja paguaj paditësit. 

 

 

 

 

 

 

Ne precizimin e kërkesë padisë te dorëzuar me shkrim ne gjykate e autorizurja e paditesit i ka 

propozuar gjykatës ta aprovohet ne tërësi kërkesë padia e paditësit M. I.si e bazuar detyrohet e 

paditura SH.P.K. ....... nga ........ qe paditësit ne emër te qirasë mujore te caktuar sipas kontratës 

te dt.16.10.2015 dhe te protokolluar me numër 3232 me date.02.02.2016 ne Komunën e ..... per 

periudhën duke filluar nga data.01.05.2016 deri me datën.01.08.2019 te ja paguan shumen prej 

18.240.00 dhe shumen 1.263.58 ne shume totale prej 19.503.58 euro me kamate ligjore prej 8% 

duke filluar nga dita e nxjerrjes se ekspertizës financiare e te gjitha këto ne afat prej 15 ditëve 

nga marrja e gjykimit me kërcenim te përmbarimit me dhune. 

Gjithashtu per ta vërtetuar faktin se cila periudhe eshte kontestues per pagesën e kësteve te 

qirasë mujore ne shumen prej 456.00 euro ket fakt paditësi e ka vërtetuar sepse përurimi i ketij 

objekti eshte bere me dt.16.06.2019 qe njeherit është fakt notor dhe i njohur ne gjithë Komunën 

e ..... sepse përurimi eshte publikuar ne faqen zyrtare te Komunës se ..... ndërsa paditësi eshte 

ftuar përmes telefonit mobil nga përfaqësuesi i te paditurës D. H. per te marrur pjese ne 

përurim. 

Paditësi me dt.09.07.2019 10.07.2019 ka bere pranimin e çelësave nga e paditura dhe nga 

biseda telefonike konstatohet se lokali nuk ka qene ne gjendje te rregullt deri me dt.02.08.2019 

per shkak se nuk eshte vendosur ore matëse dhe banjo ka qene e pa rregulluar, nga te gjitha 

këto prova qe janë propozuar gjykatës per administrim de shqyrtim pa dyshim eshte kontestuar 

periudha kontestuese qe i padituri duhet te ja paguaj paditësit me date si me larte. 

Nga provat e administruara u vërtetua se nuk eshte kontestuese se paditësi është qiramarrës 

lokali per 99 vite sipas kontratës te privatizimit me numër 521 me date.04.09.2012 dhe i njëjti 

ka lidhur dhe nënshkruar kontrate me dt.16.10.2015 dhe protokolluar me numër 3232 me date 

02.02.2016 me Komunen e ......... dhe kompaninë fituese sipas kushteve te konkursit Sh.p.k 

....... te cilin me autorizim e përfaqëson F. K. nga fshati .....K-.....me titull te kontratës 

zhvendosja e pronareve te banesës përkatësisht te lokaleve afariste te vjetra vendosja e te 

njëjtave ne banesat përkatësisht ne lokalet e reja afariste pas përfundimit te objektit te ri si dhe 

kompensimin e te njëjtave nga ana e investitorit me banesa përkatësisht me lokale te reja 

konfrom kontratës dy paleshe Komuna e .....-investitori me numër 02-24198 te dt.16.10.2015. 

Gjithashtu nuk eshte kontestuese se paditësi dhe e paditura janë pajtuae me kushtet e cekura si 

ne nenin 3 te kontratës dhe  i nejjti e  pranon kompensimin e pagesës se qirasë per lokalin 

konfrom kushteve te parapara me konkurs prej ditës se zhvendojse nga banesa përkatësisht 

lokalet e tyre te vjetra e deri me rastin e kompletimit te banesave përkatësisht te lokaleve 

afariste te reja gjegjësisht me rastin e dorëzimit te qelesave nga ana e investitorit nga neni 2 i 

kontratës. 

Gjithashtu ne baze te kontratës te lartshënuar te neni 3 te kontratës paditësi dhe  i padituri janë 

pajtuar se paditësi ne emër te qirasë nga i padituri investitori do te paguaje shumen prej 6 euro 

per m2 e qe ne total i bie 456.00 euro. 
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Nuk eshte kontestues se  i padituri paditesit ja ka paguar me dt.19.04.2016 shumen prej 

3.194.52 dhe me date 12.05.2019 shumen prej 456.36 te cilat mjete janë deponuar ne llogarinë 

bankare te autorizuarit te paditesit M. I.. 

Gjate procedurës eshte vërtetuar se i padituri nuk i ka përmbushur kushtet sipas kontratës mbi 

obligimet e qirasë te parapara me nenin 3 te kontratës ndaj paditesit edhe pse paditësi disa here 

është munduar qe te merret vesh me te paditurën per pagesën borgjit por qe nga i padituri eshte 

kundërshtuar nje gje e tille dhe tani rezulton se pagesa ne emër te qirasë mujore per lokalin 

afarist nuk ju ka paguar paditesit per 40 muaj ky fakt eshte konstatuar edhe ne ekspertizën e 

ekspertit financiar. 

Pra bazuar ne gjithë kete dhe ne administrimin e provave materiale te pa kontestueshme i 

propozojmë gjykatës qe pas analizës dhe vlerësimit te secilës prove veq e veq ne mbështetje te 

dispozitave ligjore te aplikueshëm te aprovojë kerkes padinë e paditësit si te bazuar. 

E autorizuara e paditësit ka bere specifikimin e shpenzimeve te  procedurës kontestimore 240 

euro per ekspertizën e ekspertit financiar per 5 seanca te mbajtura me 

dt.16.06.2020,13.07.2020.09.09.2020.14.10.2020.18.11.2020 per secilën seancës 270.40 ero 

per përpilimin e padisë shumen prej 208 euro per perlimin e ankesës se datës 27.09.2018 210 

euro per takse gjykqesore per padi shumen prej 60 euro e te datës 05.07.2017 te taksës 

gjyqesore per ankese ne shumen prej 40 euro e datës 10.10.2018 

 

 I autorizuari i të paditures av. Teki Bokshi nga Gjakova gjate seances te shqyrtimit 

kryesore ka deklaruar  mbes ne tërësi pran parashtrimeve nga përgjigja ne padi dhe 

parashtresa e dt.03.08.2018 dhe ajo e dt.20.08.2018 duke e propozuar gjithashtu se me qellim 

te argumentimit te parashtrimeve nga parashtresat e lartcekura propozoj qe te ekzaminohen 

provat materiale te bashkangjitura me parashtresën e dt.20.08.2018 dhe që të ftohen dhe 

procedohen si dëshmitar përf. ligjor i te paditurës Z. H. dhe pronari i firmës ndërtimore M. H. 

dhe dëshmitar te cilët eventualisht ne nder kohe do te identifikoj emrat  e tyre për ndryshe 

punëtoret e ndërmarrjes Bota e Re dhe atë ne rrethanat me te cilat me saktësisht është cekur ne 

parashtresat e cituara. 

Për ndryshe pala e paditur eventualisht do te parashtroj kompensim kompezacional nga 

se ka indikacione se palës paditëse i është dhënë lokal me sipërfaqe me te madhe. Sa i përket 

zgjerimit te krekës padis ne aspektin subjektiv nga  e autorizuara  e palës paditëse ne seancën e 

sotme  ne parim e kundërshtoj propozimin edhe ne aspektin procedural dhe materialo-juridik 

dhe për detajet e kundërshtimit do te sqarohemi me parashtresë me shkrim nga se precizimi i 

krekës padis u be ne seancën e sotme. Propozoj se ne ketë qeshje si ndërhyrës ne anën e te 

paditurës te ftohet Komuna e ..... me qen se e njëjta sipas kontratës ne te cilën bazohet padia 

dhe se përf. te komunës ..... janë te njohur me rrjedhat e procesit ter kontaktimit dhe te 

përmbushjes se detyrimeve reciproke dhe përmbushjes se ndërgjyqësve si dhe këtu e paditura 

shumë here me shkrim i është drejtuar komunës se ..... qe te zgjidh detyrimet e  saj për tu 

realizuar objekti me kohë kështu qe pretendimi lidhur me ketë argumentohet me ankesat e këtu 

te paditurës te cilat i janë drejtuar Komunës se ..... e te cilat ankesa janë pjesë  e provave 

materiale te deponuara nga pala e paditur përfundimisht propozoj qe ne seancën e shqyrtimit 

kryesor te procedohet edhe vet paditësi ne cilësinë e palës ne rrethanat e kundërshtimit te padis, 

të përgjegjës ne padi . 

 

I autorizuari i të paditurit i lartshenuar i ka prpozuar gjykates qe ti aprovoj propozimin për 

nxjerrjen e provave siç është specifikuar ne parashtresën e fundit te palës se paditur ne ketë 

qeshje .Pretendimet e palës paditëse lidhur me dt. se kur është dorëzuar ne posedim lokali 

afarist lëndor konsideroj se nuk qëndron nga se data se kur paditësi ka kontraktuar me rastin 

konkret me kompaninë “.....” apo kur është ingauruar objekti banesor afarist domosdoshmërish 

nuk do te thotë se me atë dt. është dorëzuar objekti lëndor. Për ndryshe me detajishtë do te 
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sqarohem ne formë te shkruar pasi qe ne këto prova materiale te ofruar nga pala e paditur do i 

prezantoj autorizim dhënësit tim. 

 

I autorizuari i te paditurës i te paditures i lartshenuar ka bere vretje  ne parim për shkak se 

mendoj qe nuk ekziston baza juridike për detyrimin te cilin u përcaktua ne ekspertizë dhe se 

eksperti me ekspertize është marrur me qeshtje juridike te cilat janë kompetencë e gjykatës. 

 

I autorizuari i te paditurës av. Teki Bokshi ne fjalën e tij përfundimtare te dërguar me 

shkrim me dt.27.11.2020 e kundërshton kërkesë padinë e paditësit nga se deri te vonesa e 

ndërtimit dhe përfundimi i punimeve ndërtimore ka ardhur me fajin e palës paditëse ngase ka 

penguar qe te zhvillohen punimet për shkak te mënyrës se ndarjes se lokaleve dhe se paditësi jo 

qe ka penguar qe atij me vonës ti dorëzohet lokali afarist dhe pronareve te lokaleve tjera. 

Pala e paditur për te argumentuar këto pretendime ne te gjitha parashtresat dhe gjate shqyrtimit 

gjyqësore ka ofruar prova bindëse duke i propozuar gjykatës qe palët ndërgjyqëse te dëgjohen 

ne cilësinë e palës te ftohen dëshmitaret Z. H.,menagjeri i te paditurës .......-F. K.,te ftohet 

dëshmitari M. H., A. D. me qka janë ekzaminuar provat materiale me te cilat vërtetohet se pala 

e  paditur ka qene e penguar qe ti zhvilloje punimet. 

Refuzimi i gjykatës për dëgjimin e palëve si me larte per palën e paditur e vene ne pozitë te pa 

barabarte dhe i ka pa mundësuar qe ti argumentoje pretendimet e tija se e paditura ka pasur 

pengesa për përmbushjen e detyrimeve kontraktuese edhe ndaj kontraktuesve tjerë me te cilën 

rast te paditurës i është shkaktuar dem i konsiderueshëm. 

Lidhur me provën e paraqitur nga pala paditëse ne shqyrtimin kryesore me dt.13.07.2020 qe 

janë dorëzuar per përurimin e qendrës tregtarë ......ne ..... se pari ajo është fotokopje  nuk është 

dokument autentik dhe se dyti objekti është lëshuar ne pune faza. Faza me rastin e cekur nuk 

është përuruar objekti i paditësit andaj ajo prove ligjërisht nuk mund te trajtohet si prove por 

edhe po te trajtohet si e tille është irelevante. 

Por edhe po qe se qenka përuruar qendra tregtare ......me dt.16.06.2019 nuk do te thotë se atë 

dit paditësit i është dorëzuar lokali afarist. 

Po ashtu kontrata mbi qiranë e lidhur te noteri Haxhë Qorraj ne Deçan me numër 

LRP.Nr.4416/18 ref.835/18 te dt.24.07.2019 kjo ngase se qfarë kane kontraktuar paditësi pas 

dorëzimit te lokalit afarist te tije nuk ka rendësi ne ketë çështje. 

Është krejtësisht e pa kuptueshme dhe veprim i njëanshëm qe gjykata  i ka refuzuar propozimin 

për procedimin e palës ne kete kontest dhe procedimin e dëshmitareve e ka kundërshtuar 

precizimin e kerkes padisë te bere nga e autorizuara e paditësit qe te detyrohet e paditura 

SH.P.K ......nga Gjakova paditësit ne emër te qirasë mujore sipas kontratës te dt.16.10.2015 dhe 

te protokolluar ,me numër 3232 te dt.02.02.2016 ne Komunën e ..... qe per periudhën duke 

filluar nga data 01.05.2016 deri me datën 01.08.2019 te ja paguan shumen prej 19.240.00 euro 

dhe shumen prej 1.263.58 nuk është emërtuar, dukë i propozuar gjykatës qe kërkesë padinë e 

paditësit ta refuzoje si te pa bazuar. 

I kërkoj shpenzimet proceduralë ne shumen prej nga 270 euro per shqyrtimin e mbajtur dhe 

secilën parashtrese shumen prej 208 euro. 

 

Gjykata gjate seances te shqyrtimit kryesor e ka aprovuar   propozimin e të autorizuarës se 

paditesit per caktimin e nje eksperti finaciar dhe nga regjistri i gjykatës gjykata ka caktuar 

ekspertin H. S.nga .... . 

 

Gjykata gjate seances te shqyrtimit kryesore e ka refuzuar propozimin e autorizuares te 

paditësit se meqë eksperti u deklarua lidhur me ekspertizën dhe i njëjti deklaroi se kamata 8 % 

është llogaritur për çdo vit dhe nuk është llogaritur edhe për periudhën deri ne përpilimin e 

ekspertizës andaj propozoj qe te beje plotësimin e ekspertizës ashtu qe te beje llogaritjen për 
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çdo këst te vonuar ne baza ditore dhe për çdo vite dhe për çdo muaj dhe kohen deri ne 

përpilimin e ekspertizës sa është kamat vonesa. për shkak se ne seancën e mbajtur te shqyrtimit 

kryesor me date 09.09.2020 qe gjykata e ka aprovuar propozimin e te autorizuarit te paditëses 

ka qene llogaritja te behet nga data 01.05.16 deri me datën 01.08.19 me kamat ligjore prej 8% 

për çdo këst te vonuar dhe kjo ka qene detyra qe iu ka dhene eksperitit i cila ka hartuar 

ekspertizën. 

 

 

 

 

 

 

Gjykata gjate seances te shqyrtimite kryesore i ka refuzuar  propozimin  te autorizuarit te 

paditurit  gjate seancës se shqyrtimit kryesore si dhe me parashtresën e dorëzuar nga i 

autorizuari i të paditurit ne gjykatë me dt.09.09.2020. qe palët ndërgjyqëse te dëgjohen ne 

cilësinë e palës te ftohen dëshmitaret Z. H.,menagjeri i te paditurës .......-F. K.,te ftohet 

dëshmitari M. H.,A. D. nga .....se kontrata e lidhuer ne mes paleve me daten 16.10.2015 dhe e 

portokoluar me numer 3232 me date 02.02.2016  ne Komune ..... pasi qe palët e lartshënuar 

ishin pajtuar me kontratën dhe te cilit edhe kishin nënshkruar. Se kontrata është ligje për palet 

nenshkruse dhe ndegjimi i paleve dhe deshmitarve te lartshënuar nuk munde  ta zbardhin 

çështjen me shumë te kontestit sa provat materiale te dorëzuar nga te autorizuarit e 

ndërgjyqësve gjate seancës të shqyrtimit kryesore  . 

 

Eksperti financiar H. S. ne ekspertizën e tije dërguar gjykates me shkrim  dt.21.09.2020 ne 

mendimin dhe konstatimin e tije te dhëne me shkrim i cili e ka bere llogaritjen e qirasë duke u 

bazuar ne kontratën e lidhur ne mes paditësit dhe te paditurës me dt.16.10.2015 nga 

data.01.05.2016 deri me datën.01.08.2019 obligimi i pa paguar kishte arritur shumen prej 

18.240.00 euro ne te cilën shume ne ekspertizë është llogaritur edhe kamata vjetore prej 8% 

sipas ligjit 04/L-077 per marrëdhëniet e detyrimeve te RKS i cili është ne fuqi edhe shumen  

prej 1.263.58 (nje mije e dyqind e gjardhjete e tre euro e pesdhjete e tete cent) kamata 

llogaritur ne qira  te gjitha keto ne shum te pergjithshem  19.503.58 (nentmbdhjet  e pesqind e 

tre  euro e pesembdhjte  e tete cent ). 

Kësaj ekspertize te kryer ne mënyre profesionale nga eksperti i lartshënuar H. S.gjykata ja ka 

falur besimin. 

 

Eksperti financiar H. S.i ftuar sipas prpozimit te autorizuares se paditesit per te dhen sqarime 

per ekspertizen e tij kryer gjate seances te shqyrtimit kryesore me daten 14.10.2020 ka 

deklaruar se nga gjykata themelore Pejë dega Deçan kam pranuar aktvendimin numër 167/19 

dhe jam caktuar nga lista e eksperteve gjyqësor te beje ekspertizë te llogaris kamat për qeren e 

pa paguar për periudhën e cila me ka obliguar me aktvendim 01.05.16 deri me datën 

01.08.2019. Kësaj periudhe me ekspertizë iu ka përmbajtur jam shume ne rrjedha se ne 

ekspertizë kane hequr pa u përfshi edhe periudha mbas 01.08.19 deri me datën e përpilimit te 

ekspertizës qe sipas përvojës qe kame ne gjykata si ekspert vërtet është dashtë te hyje ne 

llogaritje edhe kjo periudhe por nuk ka qene e përfshira ne aktvendim , sa i përket pyetjes 

llogaritjes kamatës te gjithë e dimë se kontestet civile prej vitit janar 2013 aplikohet kamata 

vjetore 8 % gjere ne ditën e llogaritjes i kam mbledhur për vitin 2016 prei muajit maj te gjitha 

këstet nga 456.00 euro dhe ma kane dhënë totalin e 2016 me shume 3648 euro. I kam zbritur 

prej janarit deri ne maj përqindjet e kamatës ma ka dhëne kamatën vjetore 5.33% dhe normal 

shumen e kamatës 194.43 euro. Mese e vërtet është qe kam muajtur me apliku vonesat ne dit 

për secilën këste ku për këstin e pare kishin ardhur 1218 dite vonës , ketë metode nuk e kam 
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aplikuar për arsye kam menduar se po rritet shume kamata edhe pse jam ne rrjedha se me ligjin 

e LDM neni 380 kamata pushon se rrjedhuri deri te arritët shuma e kësteve .Andaj jam si 

ekspert ne disponim te gjykatës te me jepet aktvendim shtesë ose me procesverbal për ta bere 

përllogaritjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kontrata e përpiluar ne objektin e Komunes se ....... me dt.16.10.2015  dhe e portokolluar 

me numer 3232  eshte verteuar fakti se kontrata  eshte lidhuer ne mes palëve kontraktuese  

Komunes se ..... te cilën ne kete marrëveshje e përfaqëson ish kryetari i saje Z.R. S. ne njërën 

ane ne tekstin vijues dhënësi i tokës ne shfrytëzim dhe kompanisë fituese sipas kushteve te 

konkursit SH.P.K ....... me seli ne .....te cilën me autorizim e përfaqëson Z.F. K. nga ..... K-.....i 

cili eshte shpallur i përzgjedhur si ofertues me i lervdishem per marrjen e tokës komunale per 

ndërtim ne shfrytëzim afatgjate per 99 vite i cili do te ndertoje objektine e ri per banim kolektiv 

dhe lokale afariste ne anën tjetër,ne tekstin vijues investitori dhe Z. M. Xh. I. te cilin e 

përfaqëson vellau i vet M. I. nga .....,si qiramarrës i lokalit te vjetër per 99 vite sipas kontares te 

privatizimit me numër 521 tte dt.04.09.2012. 

Lokali gjendet ne katin përdhese dhe sipas kontrates ka sipërfaqe prek 76m2 te pranuara pas 

matjeve te bëra nga ana e komisionit, në tekstin e metejme te qira mbajtjes i lokalit per 99 vite. 

Me titull te  kontrates zhvendosja e pronareve te banesave, përkatësisht lokaleve afariste te 

vjetra-vendosja e te njëjtave ne banesat përkatësisht ne lokalet e reja afariste pas përfundimit te 

ndërtimit te objektit te ri si dhe kompensimi i te njëjtave nga ana e investitorit te banesave 

përkatësisht lokaleve te reja konfrom kontratës dy paleshe Komuna e .....-Investitori me numër 

02-24198 te dt.02.10.2015.Te ciles kontarete te lartshenuar gjykata ja ka falure besimin  

 

Ne baze te nenit 3 te kësaj kontrate te lartshënuar lokali numër 4 perdhese me sipërfaqe sipas 

matjeve te bëra nga Komisioni komunal 76.00 m2 (neto) e qe ne total do te merr sipërfaqe prej 

76.00 m2 (neto) pronari i banesës ne emër te qirasë nga investitori do te paguhet ne shumen 

prej 6.00  (gjashte) euro per m2 e qe ne total i bije 456.00 euro per muaj.I njëjti ka mundësi qe 

me investitorin te bej marrëveshje qe mjetet e qirasë ti shndërrojë ne sipërfaqe te lokalit. 

 

Neni 8 Detyrat e përmbushjes së detyrimeve 1. Pjesëmarrësit në marrëdhënien e 

detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për 

përmbushjen e të njëjtit. 

 

Neni 34 Objekti i detyrimit kontraktues 1. Detyrimi kontraktues mund të përbëhet nga 

dhënia, veprimi, mosveprimi ose durimi. 2. Detyrimi duhet të jetë i mundshëm, i 

lejueshëm, i caktuar përkatësisht i caktueshëm. 

 

Neni 130 par 1. Kontrata krijon të drejta dhe detyrime për palët kontraktuese. 
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Neni 382 Kamatëvonesa 1. Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla 

debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën. 2. Lartësia e kamatëvonesës është tetë 

përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë. 

 

Neni 600 Pagimi i qirasë 1. Qiramarrësi ka për detyrë ta paguajë qiranë në afatet e 

caktuara me kontratë ose me ligj. 

  

 Neni 601 par 1. Qiradhënësi mund ta denoncojë kontratën e qirasë, në qoftë se 

qiramarrësi nuk paguan qiranë dhe këtë gjë nuk e bën as në afatin prej pesëmbëdhjetë 

(15) ditësh pasi qiradhënësi ta ketë ftuar që të kryejë pagesën te Ligjit Nr. 04/L-077 per 

marredhenjet e detyrimeve te Kosoves.   

 

 

 

 

-Nga certifikata e pronësisë me qira mbajtje me 99 vite I. M. me numër te lendes 22338  e 

lëshuar nga zyra kadastrale komuna e ..... me dt.09.09.2020 me nr personal ............... njesa 

kadastrale me numer .......... ZK .....  Lloje i njesis pjesa e nderteses tipi i prones  Shoqeror  kati 

P me siperfaqe prej 76 m2. Te ciles prove te lartshenuar qe gjenden ne shkersat gjykata ja ka 

falure besimin.  

 

Nuk eshte kontestuse  ne mes te autorizuarve te ndergjyqesve se paditësi është qiramarrës 

lokali per 99 vite sipas kontratës te privatizimit me numër 521 me date.04.09.2012 dhe i njëjti 

ka lidhur dhe nënshkruar kontrate me dt.16.10.2015 dhe protokolluar me numër 3232 me date 

02.02.2016 me Komunen e ....... dhe kompaninë fituese sipas kushteve te konkursit Sh.P.K 

....... te cilin me autorizim e përfaqëson F. K. nga fshati .....K-.....me titull te kontratës 

zhvendosja e pronareve te banesës përkatësisht te lokaleve afariste te vjetra vendosja e te 

njëjtave ne banesat përkatësisht ne lokalet e reja afariste pas përfundimit te objektit te ri si dhe 

kompensimin e te njëjtave nga ana e investitorit me banesa përkatësisht me lokale te reja 

konfrom kontratës dy paleshe Komuna e .....-investitori me numër 02-24198 te dt.16.10.2015. 

 

Nuk eshte kontestuese ne mes te autorizuarve te ndergjyqesve se paditësi dhe e paditura janë 

pajtur me kushtet e cekura në kontrate të lartshënuar  ne nenin 3 te kontratës dhe  i njejti  e  

pranon kompensimin e pagesës se qirasë per lokalin konfrom kushteve te parapara me konkurs 

prej ditës se zhvendojse nga banesa përkatësisht lokalet e tyre te vjetra e deri me rastin e 

kompletimit te banesave përkatësisht te lokaleve afariste te reja gjegjësisht me rastin e 

dorëzimit te qelesave nga ana e investitorit nga neni 2 i kontratës. 

 

Nuk  eshte kontestuse ne mes te autorizuarve te ndergjyqesve ne baze te kontratës te 

lartshënuar te neni 3 te kontratës paditësi dhe  i padituri janë pajtuar se paditësi ne emër te 

qirasë nga i padituri investitori do te paguaje shumen prej 6 (gjashte) euro per m2 e qe ne total i 

bie 456.00 euro. 

 

Nuk eshte kontestues ne mes te autorizuarve te ndergjyqesve se  i padituri paditesit ja ka 

paguar me dt.19.04.2016 shumen prej 3.194.52 dhe me date 12.05.2019 shumen prej 456.36 te 

cilat mjete janë deponuar ne llogarinë bankare te autorizuarit te paditesit M. I..Te cilat 

trasakcione jan kreyer permes ....bankes paditesi ja ka bashkagjiture padis si prova materiale e 

te cilat gjenden ne shkerast e lendes . 
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Ne pyetjen e bere gjykatas  paditësit se me cilën datë i është dorëzuar lokali pas përfundimit te 

ndërtimit te objektit te ri nga e paditura. 

 

Paditësi ne cilësinë e palës deklaron: se çelësat me janë dorëzuar me dt.9-10 korrik 2019, nga 

një punonjës i të paditurës. 

 

Gjithashtu per ta vërtetuar faktin se cila periudhe eshte kontestues per pagesën e kësteve te 

qirasë mujore ne shumen prej 456.00 euro se per ta vertuar kete fakt  e autorizuarja e paditesit i 

ka dorzuar  gjykates proven materiale me foton  qe gjendet ne shkresat e lendes se përurimi i 

ketij objekti eshte bere me dt.16.06.2019 ,qe njeherit është fakt notor dhe i njohur ne gjithë 

Komunën e ..... sepse përurimi eshte publikuar ne faqen zyrtare te Komunës se ....., ndërsa 

paditësi eshte ftuar përmes telefonit mobil dhe shkrimeve te mesazhave te bera permes rrjeteve 

socale nga përfaqësuesi i te paditurës D. H.per te marrur pjese ne përurim. 

 

 

 

 

 

Pretendimeve te autorizuarit te paditures av. Teki Bokshi se kundërshton kërkesë padinë e 

paditësit nga se deri te vonesa e ndërtimit dhe përfundimi i punimeve ndërtimore ka ardhur me 

fajin e palës paditëse ngase ka penguar qe te zhvillohen punimet për shkak te mënyrës se 

ndarjes se lokaleve dhe se paditësi jo qe ka penguar qe atij me vonës ti dorëzohet lokali afarist 

dhe pronareve te lokaleve tjera. Kete i autorizuari i paditures gjate seancave te shqyrtimit 

kryesore me asnje preve materaile nuk ka mundur ta provoj kete pretendim per ta bindur 

gjykaten. Gjithashtu kundershtimet e te autorizuarit te paditures se paditura SH.P.K ......nga 

Gjakova ,paditësit ne emër te qirasë mujore sipas kontratës te dt.16.10.2015 dhe te protokolluar 

,me numër 3232 te dt.02.02.2016 ne Komunën e ..... qe per periudhën duke filluar nga data 

01.05.2016 deri me datën 01.08.2019 te ja paguan shumen prej 19.240.00 euro dhe shumen 

prej 1.263.58 nuk është emërtuar, dukë i propozuar gjykatës qe kërkesë padinë e paditësit ta 

refuzoje si te pa bazuar.Gjykata nuk mund ti pranoj sepse bazuar ne ekspertizen e ekspertit 

financiar H. S. dërguar gjykates me shkrim  dt.21.09.2020 ne mendimin dhe konstatimin e tije 

te dhëne me shkrim i cili e ka bere llogaritjen e qirasë duke u bazuar ne kontratën e lidhur ne 

mes paditësit dhe te paditurës me dt.16.10.2015 nga data.01.05.2016 deri me datën.01.08.2019. 

Obligimi i pa paguar kishte arritur shumen prej 18.240.00 euro ne te cilën shume ne ekspertizë 

është llogaritur edhe kamata vjetore prej 8% sipas ligjit 04/L-077 per marrëdhëniet e 

detyrimeve te RKS i cili është ne fuqi edhe shumen  prej 1.263.58 (nje mije e dyqind e 

gjardhjete e tre euro e pesdhjete e tete cent) kamata llogaritur ne qira e te gjitha keto ne shum te 

pergjithshem  19.503.58 (nentmbdhjet  e pesqind e tre  euro e pesembdhjte  e tete cent ) e cila 

gjenden ne shkresat e lendes.  

 

             Administrimi provave materiale gjate seances te shqyrtimit kryesore  

 

 Lexohet padia e paditësit dorëzuar ne kete gjykate me dt.05.07.2017 

 

 Lexohet kontrata me shkrime përpiluar ne objektin e Komunës ne Deçan me 

dt.16.10.2015 ne mes palëve kontraktuese Komunës se ....., Kompanisë fitues sipas 

kushtee konkurse SH.P.K ....... me seli ne .....te cilin me autorizim e përfaqëson F. K. 

nga fsh......K- .........,M.X h. I.te cili me autorizim e përfaqëson vëllai i vet M. I. e 

nënshkruar nga këto pale te lartshënuara si me larte me titull te kontratës Zhvendosja e 

pronareve te banesave perkatesishte lokaleve afariste te vjetra vendosja e te njëjtave ne 
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banesa përkatësisht lokalet ne lokalet e reja afaristë pas përfundimit te ndërtimit te 

objektit te ri si dhe kompensimi i te njëjtave nga ana e investitorit përkatësisht lokaleve 

te reja konfrom kontratës dypalëshe Komuna e ..... ivenstori me numër 02-24198 te 

dt.02.10.2015 e protokolume me numër te protokollit te kryetarit te komunës ne Deçan 

3232 0202-16 

 

 Lexohet certifikata per qira mbajte per 99 vite I. M. me numër te lendes 10/6314 e 

lëshuar nga zyra kadastrale komuna e ..... me dt.18.06.2015 

 

 Lexohen qarkullimi per llogari i lëshuar nga ....Banka per periudhën kohore 01.03.2016 

-01.07.2016 M. I. Rr/........ ... per student me numër te llogarisë ........ 

 

 Lexohet përgjigja ne padi edhe nga i autorizuari i paditëses dërguar ne kete gjykatë me 

dt.17.05.2018  

 

 

 Lexohet ankesa e dt.17.08.2017 e bere nga SH.P.K ....... ushtruesin e detyrës se 

kryetarit S. C., ankesa e dt.07.07.2016 dhe kërkesa 10.08.2017 

  

 

 Lexohet parashtresa e te autorizuarit te paditëses dërguar kësaj gjykate me 

dt.09.08.2018  

 

 Lexohet aktvendimi me numer.Ac.nr1180/19 marr nga Gjykata e Apelit e Kosove ne 

Prishtine me dt.15.05.2019 qe eshte aprovuar ankesa e paditësit dhe prishje e 

aktvendimit te gjykatës Themelore ne Peje dega ne Deçan me numër c.nr.179/17 te 

dt.10.09.2018 dhe lënda kthehet te njëjtës gjykate ne rivendosje si gjykate me 

kompetence lëndore dhe territoriale per rastin ne fjale 

 

 Lexohet parashtresa e te autorizuarit te paditurës me shkrim ne gjykate me 

dt.03.07.2020  

 

 Lexohet dhe shikohen fotografitë te parashtresave te dërguara në ketë gjykate nga e 

autorizuara e paditësit ne kopje me rastin e hapur te restauronit Maelys me 

dt.16.06.2019 

 

 Lexohet kontrata per qiranë e lokalit afaristë e lidhur te noteri Haxhe Qorraj ne Deçan 

me numër LRP.NR 4416/18 me numër te ref.NR.835/18 te lidhur me dt.24.07.2019 ne 

mes M. Xh. I. si qiradhënës dhe ..... me seli ne Rr........nr.34 ne Prishtine me numër 

biznesit 70064420 dhe numër unik identifikues 810485301 te cilin me autorizim e ka 

përfaqësua M. A. 

 

 Lexohet parashtresa te autorizuarit te paditësit te dorëzuar ne ketë gjykate me shkrim 

09.09.2020 

 

 Lexohet certifikata e pronësisë me qira mbajtje me 99 vite I. M. me numër te lendes 

22338  e lëshuar nga zyra kadastrale komuna e ..... me dt.09.09.2020 

 

 Lexohen dhe shikohen komunikimet e bëra përmes telefonit ne mes te M. I. dhe 

Dardanit  
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 Shikohet dhe lexohet ekspertiza financiare e kryer nga eksperti H. S.me dt.21.09.2020 

 

 Lexohet dhe shiqohet flet pagesa e bere nga e autorizuara e paditësit ekspertit H. S. per 

ekspertizën e tij te kryer me shkrim ne shumen prej 240 euro 

 

 Lexohet precizimi i kërkesë padisë sa i përket lartësisë se kërkese padisë e bere me 

shkrim dhe dorëzuar drejt per se drejti ne kete seancë nga e autorizuara e paditësit. Te 

cilave provave qe gjenden ne shkresat lendes gjykata ja ka falure besimin.   

Baza ligjore 

 

Gjykata pas vlersimit se ciles prove  veç e veç dhe atyre se bashku dhe nga kjo gjendje faktike  

e vertetuar si me larte ka ardhure ne përfundim se kerkespadia e paditesit ne tersi eshte bazuar 

ne mbeshtetje  te nenit 8 par.1, 34 par.1,2,130 par.1, 382  par. 1,2. 600 par.1,601 par.1,te Ligjit 

Nr. 04/L-077 per marredhenjet e detyrimeve te Kosovës Neni 144 par. 1 te ligjit  Nr.03/L-006 

për procedurën kontestimore  duke vendosur si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi.  

  

Vendimin që e paditura paditësit të ia shpërblej shpenzimet e procedurës kontestimore  
gjykata e mbështeti  dispozitat e nenit 449 , 452 dhe 463 par. 2 të LPK-së, sepse paditesi 
si gjyq fituese, i takon e drejta në shpërblimin e shpenzimeve të procedurës me kusht që e 
autorizuara e paditësit av. Albana Kelmendi ti ket sepcifikuar sipas Tarifes se OAK  dhe 
ate 240.00 euro per ekspertizën e ekspertit financiar per 5 seanca te mbajtura me 5x 270.40 

ero, per përpilimin e padisë shumen prej 208.00 euro, për takse gjyqësore per padi shumen prej 

60.00 euro në shumë te përgjithshëm prej 1860.00 euro . Mbi ketë shumë refuzohen si te pa 

bazuar . 

 

Nga sa u tha me larte u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA DEÇAN, C.nr. 167/2019,  

i përpiluar më datën 02.12.2020. 

 

                               G J Y Q T A R I 

                                                           Bekim Avdimetaj 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE  

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa ne 

afat prej l5 ditësh  Gjykatës së Apelit ne 

Prishtinë  e përmes kësaj gjykate.  
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