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REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

 

 

Numri i lëndës: 2019:248294 

Datë: 16.12.2019 

Numri i dokumentit:     00608441 

 

C.nr.748/19 

GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ-Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Civil,gjyqtari Burim Emërllahu  ,duke vendosur në lëndën kontestimore të paditësit Ndërrmarrja 

Tregtare Shoqërore “17 ...”,në Ferizaj,të cilën sipas autorizimit e përfaqëson XH.S,kundër të 

paditurit NTP’’T.I’’,B.M përfaqësues ,nga Ferizaji ,të cilin e përfaqëson av.M.I ,nga Ferizaji 

,baza juridike pagesa e borgjit, e pas mbajtjes së seancës  kryesore  më dt.16.12.2019 mori këtë :  

 

                                                        A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

I.REFUZOHET SI E PA BAZUAR kërkesëpadia e paditëses Ndërrmarrja Tregtare Shoqërore 

“17 ...”,në Ferizaj,me të cilën ka kërkuar nga gjykata që ta detyron të paditurin NTP’’T.I,që 

paditësit t’ia paguaj  shumën e të hollave prej 5555 euro ,në emër të borgjit ,për të cilin borgj  

paditësja  ka theksuar se është krijuar  për shkak të mos pagesës së qirasë ,nga i padituri për 

periudhën kohore 08.11.2003 deri me date 28.02.2005 

II-DETYROHET Paditësja Ndërrmarrja Tregtare Shoqërore “17 ...”,në Ferizaj që të paditurit 

NTP’’T.I në emër të shpenzimeve të procedurës t’ia paguaj shumën e të  hollave prej 1319 euro.   



2 
 

III.Refuzohet si e pabazuar kërkesa e paditëses Ndërrmarrja Tregtare Shoqërore “17 ...”,në 

Ferizaj,me të cilën i ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore sa i përket taksës 

gjyqësore. 

                                                             A  r s y e t i m 

Pika I.Në këtë gjykatë është nicuar procedura gjyqësore ndërmjet palëve të shënuara si në hyrje 

të këtij aktgjykimi .Në lidhje me qështjen e sipër përmendur paditësja përmes përfaqësuesit të 

sajë ka theksuar :  palët ndërgjyqëse kanë hyrë në mardhënje kontraktore duke i nënshkruar 

kontratat me nr.1003 ,e datës 08.11.1999,kontratën me nr.500 ,e datës 05.12.2001,kontratën me 

nr.442,e datës 29.10.2003,kontratën nr.443,e datës 29.10.2003,kontratën nr.444,e datës 

29.10.2003,si dhe kontratën nr.445,e datës 29.10.2003,për shfrytëzimin e lokalit afarist nr.43 ,në 

shumë mujore prej 378 euro.I padituri nuk i ka përmbushur obligimet që dalin nga kontrata për 

pagesën e qirasë për shfrytëzimin e lokalit afarist dhe ka mbetur borgj në shumën prej 5555 euro 

,për periudhën kohore 08.11.2003 ,deri me datën 31.12.2003 në vlerë prej 655 euro,për 

periudhën kohore prej 01.01.2004 deri me 31.12.2004 ,në shumë prej 4200 euro ,si dhe për 

periudhën kohore prej 01.01.2005 deri më 28.02.2005 ,në shumë prej 700 euro .Gjithashtu pas 

skadimit të afatit të  kontratës nr.445 ,e datës 29.10.2003 ,i padituri ka vazhduar ta shfrytëzoj 

lokalin afarist ,kurse paditësja ka heshtur që nënkupton vazhdimin e kontratës paraprake me të 

njejtat kushte si kontrata e mëparshme ,në kuptim të dispozitës së nenit 596 të LMD-së .I padituri 

lokalin afarist e ka shfrytëzuar deri me datën 28.02.2005. 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit av.M.I nga Ferizaji e ka kundërshtuar në tërësi padin dhe 

kërkespadin e paditësit dhe i ka propozuar gjykatës që e njejta kërkespadi  të refuzohet në tërësi 

si e pabazuar ,me arsyetim se nuk egziston asnjë provë dhe asnjë bazë juridike ,me të cilën do të 

aprovohet kërkesëpadia e paditësit,si  dhe ka kërkuar shpenzimet e procedures kontestimore. 

Pika II.Gjat shqyrtimit gjyqësorë janë administruar si provë :Faturat me numër 162/03, kontrata 

mbi qiranë ,nr.442,e datës 29.10.2003,kontrata mbi qiranë ,nr.443,e datës 29.10.2003, kontrata 

mbi qiranë nr.444,e datës 29.10.2003,kontrata mbi qiranë nr.445,e datës 29.10.2003,kontrata mbi 

qiranë,nr.500,e dates 05.12.2001 ,kontrata mbi qiranë,nr.1003,e dates 08.11.1999,urdhër arke i 

datës 03.11.2003,nr.547, urdhër arke ,datës 27.10.2003,nr.533, urdhër arke,i datës 

16.09.2003,nr.459,urdhër arke , i datës 24.07.2003,nr.395 ,urdhër arke ,i datës 

25.02.2003,nr.69,urdhër arke ,i datës 17.04.2003,nr.132,shkresa nr.26, e cila përmban vitin 

2004,shkresa nr.26,e cila përmban vitin 2004 ,marrja në pyetje e përfaqësuesit të të 

paditurës,janë marr në pyetje dëshmitari SH.Q,nga Ferizaji,R.H,nga Ferizaji,SH.A,nga Fshati 

LLoshkobare.  

Pas vlerësimit të provave të administruara si dhe deklaratave të ndërgjygjësve dhe fakteve jo 

kontestuese në mes tyre ,në kuptim të dispozitës së nenit 8 të LPK-së ,gjykata vërtetoi këtë 

gjendje faktike: 
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 Pika III.Me leximin e kontratës  me nr.1003 ,e dates 08.11.1999,gjykata ka vërtetuar se në mes 

të paditësit dhe përfaqësuesit të të paditurës B.M  ,me datë 08.11.1999 ,ishte lidhur kontrata mbi 

qiranë e lokalit afaristë ,sipas së cilës kontratë qiradhënësi tani paditësja kishte qenë e obliguar 

,që qiramarrësit t’ia dorëzojë në shfrytëzim lokalin afarist nr…,i cili gjindej në Ferizaj ,…,kurse 

tani B.M për shfrytëzimin e këtij lokali kishte detyrim që t’ia paguaj paditëses shumën prej 730 

DM ,në muaj ,në emër të qirasë edhe atë përpara në qdo tre mujor .Qiramarrësi në bazë të 

kontratës së sipër përmendur kishte të drejtë që lokalin në fjalë ta shfrytëzoj për ushtrimin e 

veprimtarisë tregtare.Kontrata e sipër përmendur ishte lidhur në kohë të caktuar prej 1 viti dhe 

atë për periudhën kohore prej 08.11.1999 deri më 08.11.2000. 

Me leximin e  kontratës me nr.500 ,e datës 05.12.2001 gjykata ka vërtetuar se në mes të paditësit 

dhe përfaqësuesit të të paditurës B.M ,me datë 15.12.2001 ,ishte lidhur kontrata mbi qiranë e 

lokalit afaristë ,sipas së cilës kontratë qiradhënësi tani paditësja kishte qenë e obliguar ,që 

qiramarrësit t’ia dorëzojë në shfrytëzim lokalin afarist nr.43 ,i cili gjindej në Ferizaj ,kurse tani 

B.M për shfrytëzimin e këtij lokali kishte detyrim që t’ia paguaj paditëses shumën prej 740 DM 

,në muaj ,në emër të qirasë edhe atë përpara në qdo tre mujor .Qiramarrësi në bazë të kontratës së 

sipër përmendur kishte të drejtë që lokalin në fjalë ta shfrytëzoj për ushtrimin e veprimtarisë 

tregtare.Kontrata e sipër përmendur ishte lidhur në kohë të caktuar prej 1 viti dhe atë për 

periudhën kohore prej 09.11.2001 deri më 08.11.2002.  

 Me leximin e kontratës mbi qiranë me  nr.442,e datës 29.10.2003 gjykata ka vërtetuar se në mes 

të paditësit në cilësi të qiradhënësit  dhe  të paditurës Ndërrmarrja ‘’T.I’’ në cilësi të qiramarrësit  

,me përfaqësues B.M ,me datë 29.10.2003 ,ishte lidhur kontrata mbi qiranë  ,sipas së cilës 

kontratë qiradhënësi tani paditësja kishte qenë e obliguar ,që qiramarrësit t’ia dorëzojë në gjendje 

të rregullt  lokalin afarist nr.43 ,i cili gjindej në Ferizaj në rrugen …,me qmimi mujor prej 378 

,00 euro.Konform kontratës së sipër përmendur ishte paraparë se  qiramarrësi do ta merr në 

shfrytëzim objektin  afarist dhe do ta shfrytëzoj si zot shtëpie dhe do ta mirëmbaj.Qiramarrësi 

nuk ka të drejtë të bëjë kurrfarë ndryshimesh në objekt pa pëlqimin e qiradhënësit ,përveq atyre 

ndryshimeve që janë në funksjon të veprimtarisë.Me kontratën e sipër përmendur po ashtu ishte 

paraparë që kjo kontratë të revokohet edhe nëse qiramarrësi nuk e paguan qiranë në afatin e 

paraparë në kontratë.  Kontrata e sipër përmendur ishte lidhur në kohë të caktuar prej 3 muajve  

dhe atë për periudhën kohore prej 09.11.02 deri më 09.02.03,me mundësi të vazhdimit në qdo 

tremujor ,me kushte që qiramarrësi të jetë i rregullt në përmushje të obligimeve . 

Me leximin e kontratës nr.443,e datës 29.10.2003 gjykata ka vërtetuar se në mes të paditësit në 

cilësi të qiradhënësit  dhe  të paditurës Ndërrmarrja ‘’T.I’’ në cilësi të qiramarrësit  ,me 

përfaqësues B.M  ,ishte lidhur kontrata mbi qiranë e evidentuar me nr.443  ,sipas së cilës 

kontratë qiradhënësi tani paditësja kishte qenë e obliguar ,që qiramarrësit t’ia dorëzojë në gjendje 

të rregullt  lokalin afarist nr.43 ,i cili gjindej në Ferizaj në rrugen …. ,me qmimi mujor prej 378 

,00 euro.Konform kontratës së sipër përmendur ishte paraparë se  qiramarrësi do ta merr në 

shfrytëzim objektin  afarist dhe do ta shfrytëzoj si zot shtëpie dhe do ta mirëmbaj.Qiramarrësi 
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nuk ka të drejtë të bëjë kurrfarë ndryshimesh në objekt pa pëlqimin e qiradhënësit ,përveq atyre 

ndryshimeve që janë në funksjon të veprimtarisë.Me kontratën e sipër përmendur po ashtu ishte 

paraparë që kjo kontratë të revokohet edhe nëse qiramarrësi nuk e paguan qiranë në afatin e 

paraparë në kontratë.  Kontrata e sipër përmendur ishte lidhur në kohë të caktuar prej 3 muajve  

dhe atë për periudhën kohore prej 10.02.03 deri më 10.05.03,me mundësi të vazhdimit në qdo 

tremujor ,me kushte që qiramarrësi të jetë i rregullt në përmushje të obligimeve . 

Me leximin e kontratës nr.444,e datës 29.10.2003 , gjykata ka vërtetuar se në mes të paditësit në 

cilësi të qiradhënësit  dhe  të paditurës Ndërrmarrja ‘’T.I’’ në cilësi të qiramarrësit  ,me 

përfaqësues B.M ,ishte lidhur kontrata mbi qiranë e evidentuar me nr.444,sipas së cilës kontratë 

qiradhënësi tani paditësja kishte qenë e obliguar ,që qiramarrësit t’ia dorëzojë në gjendje të 

rregullt  lokalin afarist nr.43 ,i cili gjindej në Ferizaj në rrugen …. ,me qmimi mujor prej 378 ,00 

euro.Konform kontratës së sipër përmendur ishte paraparë se  qiramarrësi do ta merr në 

shfrytëzim objektin  afarist dhe do ta shfrytëzoj si zot shtëpie i mirë dhe do ta 

mirëmbaj.Qiramarrësi nuk ka të drejtë të bëjë kurrfarë ndryshimesh në objekt pa pëlqimin e 

qiradhënësit ,përveq atyre ndryshimeve që janë në funksjon të veprimtarisë.Me kontratën e sipër 

përmendur po ashtu ishte paraparë që kjo kontratë të revokohet edhe nëse qiramarrësi nuk e 

paguan qiranë në afatin e paraparë në kontratë.  Kontrata e sipër përmendur ishte lidhur në kohë 

të caktuar prej 3 muajve  dhe atë për periudhën kohore prej 11.05.03 deri më 11.08.03,me 

mundesi të vazhdimit në qdo tremujor ,me kushte që qiramarrësi të jetë i rregullt në përmushje të 

obligimeve .  

Me leximin e kontratës nr.445,e datës 29.10.2003 , gjykata ka vërtetuar se në mes të paditësit në 

cilësi të qiradhënësit  dhe  të paditurës Ndërrmarrja ‘’T.I’’ në cilësi të qiramarrësit  ,me 

përfaqësues B.M ,ishte lidhur kontrata mbi qiranë e evidentuar me nr.445,sipas së cilës kontratë 

qiradhënësi tani paditësja kishte qenë e obliguar ,që qiramarrësit t’ia dorëzojë në gjendje të 

rregullt  lokalin afarist nr.43 ,i cili gjindej në Ferizaj në rrugen ….,me qmimi mujor prej 378 ,00 

euro.Konform kontratës së sipër përmendur ishte paraparë se  qiramarrësi do ta merr në 

shfrytëzim objektin  afarist dhe do ta shfrytëzoj si zot shtëpie i mirë dhe do ta 

mirëmbaj.Qiramarrësi nuk ka të drejtë të bëjë kurrfarë ndryshimesh në objekt pa pëlqimin e 

qiradhënësit ,përveq atyre ndryshimeve që janë në funksjon të veprimtarisë.Me kontratën e sipër 

përmendur po ashtu ishte paraparë që kjo kontratë të revokohet edhe nëse qiramarrësi nuk e 

paguan qiranë në afatin e paraparë në kontratë.  Kontrata e sipër përmendur ishte lidhur në kohë 

të caktuar prej 3 muajve  dhe atë për periudhën kohore prej 12.08.03 deri më 12.11.03,me 

mundësi të vazhdimit në qdo tremujor ,me kushte që qiramarrësi të jetë i rregullt në përmushje të 

obligimeve .  

Pika III.Me dëgjimin e përfaqësueses së të paditurit në cilësi të palës Z.B.M ,gjykata ka 

vërtetuar se e paditura lokalin afarist të paditëses e ka shfrytëzuar deri me datën 12.11.2003 dhe 

pas kësaj date të njejtin lokal nuk e ka shfrytëzuar dhe për periudhën e përmendur paditëses 

qiranë ia ka paguar ,së cilës deklaratë gjykata i’a ka falur besimin nga arsyet në vijim : deklarata 
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e B.Mt përputhet ,me kontratën nr. nr.445,e datës 29.10.2003,nga e cila kontratë vërtetohet se e 

paditura  në bazë të kësaj kontrate ka pasur të drejtë ta shfrytëzoj lokalin e paditëses deri me 

datën 12.11.2003,paditësja nuk i ka prezantuar gjykatës asnjë kontratë mbi qiran  të lidhur me 

shkrim në mes tani paditëses dhe të paditurës që ka të bëj me periudhën kohore 13.11.2003 deri 

me date 28.02.2005 ,për lokalin e sipër përmendur .Deklarata e B.M përputhet në pjesën më të 

madhe edhe me deklaratën e e dëshmitarit SH.Q nga deklarata e të cilit dëshmitar  po ashtu 

gjykata ka vërtetuar se në vitin 2004 dhe vitin 2005 ,i padituri nuk e ka shfrytëzuar lokalin e 

paditëses.Po ashtu nga deklarata e dëshmitarit  SH.Q gjykata ka vërtetuar se ai nuk është  i sigurt 

se deri në cilin muaj të vitit 2003 i padituri e ka shfrytëzuar  lokalin e paditëses ,a ka qenë 

Nëntori apo Dhjetori nuk e din sakt.Po ashtu nga deklarata e dëshmitarit SH.Q gjykata ka 

vërtetuar se  pasi B.M ka dalur nga ai lokal ,xhamat e lokalit në fjalë janë thyer ,uji ka hy në të 

,hyshin qenët,ka qenë në tërësi i demoluar-shkatërruar dhe pasi B.M ka dalur nga ai lokal atë 

lokal nuk e ka shfrytëzuar më askush .Pastaj dikush atë lokal e ka  larguar nga aty . 

Me dëgjimin e dëshmitarit R.H  gjykata  ka vërtetuar se i padituri është larguar nga lokali 

kontestues në vitin 2003 .Pasi i padituri është larguar nga ai lokal ,gjegjësishtë nuk e ka 

shfrytëzuar më atë lokal ,atë lokal nuk e ka shfrytëzuar askush tjetër ,por Komuna e Ferizajit atë 

lokal-objekt të përkohshëm e ka hequr tërsishtë nga vendi ku ka qenë dhe e ka qitur në një 

kamion dhe pas largimit të objektit në fjalë nga Komuna e Ferizajit  në të njejtin vend më nuk 

është ndërtuar objekt. 

Edhe me dëgjimin e përfaqësueses së të paditurës në cilësi të pales gjykata ka vërtetuar se pasi I 

padituri është larguar nga lokali  në fjalë të njejtin lokal nuk e ka shfrytëzuar më askush dhe të 

njejtin lokal Komuna e Ferizajit e ka rrënuar  dhe e ka marrur objektin në fjalë me vete.Për 

kohën sa e ka shfrytëzuar atë lokal qiranë e ka paguar e paditura. 

Gjykata ka analizuar edhe deklaratën e dëshmitarit SH.A ,i cili ka deklaruar: se lokali nr.43 i 

është lëshuar me qira të paditurit në muajin e 10 të vitit 1999 dhe ka vazhduar gjendja 

kontraktuale deri me datën 28.02.2005 ,se deri në muajin 10 të vitit 2003 ,i padituri i ka 

përmbushur obligimet e tij nga qira me rregull,ndërsa prej atëherë e deri në fund të raportit 

kontraktual të muajit 03.11.2003 e deri më 28.02.2005 nuk i ka përmbushur obligimet e tij për 

pagesën e qirasë në shumë prej 5555 euro ,po ashtu ky dëshmitarë ka deklaruar: se nuk e ka të 

njohur faktin se cila ka qenë arsyeja pse nuk i ka paguar që nga muaji 11 2003 dhe se detyra e tij 

si kontabilist ka qenë vetëm mbajtja e shënimeve.Dëshmitari po ashtu ka deklaruar: se 

deklarimin e tij se i padituri nuk ka paguar deri me datën 28.02.2005 e mbështet në bazë të 

shënimeve nga lartela të cilat janë shënuar në bazë të vendimeve të drejtorëve dhe udhëheqësve 

të ndërrmarrjeve.Në pyetjen e gjyqtarit i cili e kishte pyetur dëshmitarin SH.A  se a ka shënime 

se ka patur kontratë të nënshkruar në vitin 2004 dhe 2005 ,dëshmitari ishte përgjigjur se këto 

kontrata egzistojnë të cilat janë në arhivë dhe kishte deklaruar se këtë e thotë se nuk ka shënime 

se është ndërprerë kontrata deri me dt 28.02.2005.Dëshmitari për faturimin nr.162/03,të dates 

08.06.2003 ,për periudhën 08.11.2003 ,deri me datën 28.02.2005 kishte  deklaruar:  fatura është 
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bërë ngase deri në atë date ka qenë e mbuluar me pagesa ,ndërsa prej asaj date 28.02.2005 ka 

qenë qiraja pa paguar,kurse dëshmitari për datën e faturës 08.06.2003,kishte deklaruar se kjo 

datë ëshë fiktive 

Gjykata nuk i i’a ka falur besimin deklaratës  së dëshmitarit SH.A ,me të cilën kishte theksuar 

:gjendja kontraktuale në fjalë  ka vazhduar edhe pas datës 12.11.2003,e deri më 28.02.2005 si 

dhe Gjykata nuk  i’a ka falur besimin deklaratës  së dëshmitarit SH.A  i cili pyetur nga gjyqtari 

se a ka shënime se ka patur kontratë të nënshkruar në vitin 2004 dhe 2005 ,  ishte përgjigjur se 

këto kontrata egzistojnë të cilat janë në arhivë dhe kishte deklaruar se këtë e thotë se nuk ka 

shënime se është ndërprerë kontrata deri me dt 28.02.2005,si dhe  Gjykata nuk i’a ka falur 

besimin deklarates  së dëshmitarit SH.A ,me të cilën kishte e kishte quajtur   obligim të të 

paditurës   pagesën  e shumës prej 5555 euro ,edhe atë nga këto arsye: paditësja nuk i ka 

prezantuar gjykatës asnjë kontratë mbi qiran  të lidhur me shkrim në mes tani paditëses dhe të 

paditurës që ka të bëj me periudhën kohore 13.11.2003 deri me datë 28.02.2005 ,për lokalin e 

sipër përmendur,kurse dëshmitari i sipër përmendur deklaron se gjendja kontraktuale  ka 

vazhduar deri me datën 28.02.2005,kurse  në pyetjen e gjyqtarit i cili e kishte pyetur dëshmitarin 

se a ka shënime se ka patur kontratë të nënshkruar në vitin 2004 dhe 2005 ,dëshmitari ishte 

përgjigjur se këto kontrata egzistojnë të cilat janë në arhivë dhe kishte deklaruar se këtë e thotë 

se nuk ka shënime se është ndërprerë kontrata deri me dt 28.02.2005.Po ashtu deklarata e 

dëshmitarit SH.A  është në kundërshtim me deklaratën e B.M  ,në cilësi të palës ,nga deklarata e 

të cilit  gjykata ka vërtetuar se vërtetuar se e paditura lokalin afarist të paditëses e ka shfrytëzuar 

deri me datën 12.11.2003 dhe pas kësaj date të njejtin lokal nuk e ka shfrytëzuar dhe për 

periudhën e përmendur paditëses qiranë ia ka paguar ,së cilës deklaratë gjykata i’a ka falur 

besimin,nga arsyet që i ka përmendur.Po ashtu nga deklarata e B.Mt gjykata ka vërtetuar se ai 

për vitin 2004-2005 nuk ka nënshkruar asnjë kontratë së cilës gjykata ia fali besimin ,sepse 

paditësja gjykatës nuk i ka prezantuar asnjë provë për të provuar faktin se edhe këtë periudhën ka 

pasur të lidhur kontratë qiraje me të paditurën.Kurse po ashtu edhe nga deklarata e dëshmitarit 

SH.Q gjykata ka vërtetuar se e paditura në periudhën kohore 2004-2005 nuk e ka shfrytëzuar 

lokalin e paditëses.Dëshmitari SH.A thot se se nuk ka shënime se është ndërprerë kontrata deri 

me dt 28.02.2005,kurse nga përmbajtje e kontratës së dates nr.445,e datës 29.10.2003  ,rezulton 

se e njejta kontratë ka pushuar së vepruari me date 12.11.2003,kurse nga provat e administruara 

sipas qëndrimit të kësaj gjykate nuk rezulton e njejta të jetë vazhduar. 

Po ashtu gjykata nuk i’a ka falur besimin as faturave me nr.162/03 dhe date 08.06.2003  as 

shkresës nr.26 viti 2004,si dhe shkresës nr.26 viti 2005,edhe atë nga këto arsye:paditësja nuk i ka 

prezantuar gjykatës asnjë kontratë mbi qiran  të lidhur me shkrim në mes tani paditëses dhe të 

paditurës që ka të bëj me periudhën kohore 13.11.2003 deri me date 28.02.2005 ,për lokalin e 

sipër përmendur.Me dëgjimin e përfaqsuesit të të paditurës  B.M  ,në cilësi të palës ,  gjykata ka 

vërtetua  se e paditura lokalin afarist të paditëses e ka shfrytëzuar deri me datën 12.11.2003 dhe 

pas kësaj date të njejtin lokal nuk e ka shfrytëzuar dhe për periudhën e përmendur paditëses 

qiranë ia ka paguar ,së cilës deklaratë gjykata i’a ka falur besimin,nga arsyet që i ka 
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përmendur.Po ashtu nga deklarata e B.M gjykata ka vërtetuar se ai për vitin 2004-2005 nuk ka 

nënshkruar asnjë kontratë së cilës gjykata ia fali besimin nga arsyet që i ka përmendur  .Paditësja 

gjykatës nuk i ka prezantuar asnjë prove për të provuar faktin se edhe për periudhën 13.11.2003 

deri 28.02.2005  ka pasur të lidhur kontratë qiraje me të paditurën.Kurse  edhe nga deklarata e 

dëshmitarit SH.Q gjykata ka vërtetuar se e paditura në periudhën kohore 2004-2005 nuk e ka 

shfrytëzuar lokalin e paditëses.Gjykata po ashtu nuk I’a ka falur besimin faturave ,me nr.162/03, 

edhe nga arsyeja ,se nga deklarata e dëshmitarit SH.A,vërtetohet se data  08.06.2003 e cila 

figurone në faturë  është fiktive ,e cila deklaratë e këtij dëshmitari kur thotë  është fiktive është e 

besueshme ,sepse  vet përmbajtja e faturës  në fjalë nuk është në rregull ,ngase në atë faturë 

shënon se është  lëshuar me 08.06.2003 ,kurse paditësja me atë fatura e ngarkon të paditurën për 

pagesën e qirasë për periudhen kohore 08.11.2003 e deri me 28.02.2005,gjë që nuk është në 

rregull sepse e paditura  me një faturë të datës  08.06.2003  ngarkohet për periudh të ardhme ,e 

që dihet se fatura lëshohet zakonishtë për një  shfrytëzim të sendit që është bërë   ,ose për një 

shfrytëzim të një sendi  për të cilin palët me një marrëveshje janë marrë vesh se do të 

shfrytëzohet edhe në të ardhmen ,kurse nga shkresat e lendës nuk rezulton të ketë egzistuar një 

marrveshje ndërmjet tani palëve ndërgjyqëse për periudhën kohore 13.11.2003-28.02.2005  së 

cilës i referohen faturat në fjalë  ,si dhe në faturat në fjalë përmendet kontrata por nuk theksohet 

se për cilën kontratë është fjala. 

Gjykata bazuar në gjendjen faktike të shpjeguar si në arsyetim të këtij aktgjykimi e 

parasegjithash gjendjes faktike të shpjeguar si në  pikë III të arsyetimit të këtij aktgjykimi   

vendosi si në pikën I  dispozitiv të këtij aktgjykimi duke e refuzuar kërkesëpadin e paditëses. 

Gjykata e ka detyruar paditësen që të paditurës t’ia kompenzoj shpenzimet e procdedurës 

kontestimore edhe atë: për pjesëmarrjen e përfaqësuesit të të paditurës av.M.I në 9 seanca 

gjyqësore si dhe për përgjegjje në padi ,bazuar në nenin 452.1 të LPK-së. 

                               GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

                                                                                              Gjyqtari Burim Emërllahu 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK:kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesa 

Gjykatës së Qarkut në Gjilan në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi 

nëpërmes të kësaj gjykate. 
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