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Numri i lëndës: 2019:087671 

Datë: 25.10.2019 

  Numri i dokumentit:     00604305 

 

                                                                                                         C.nr.928/16 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Alban 

Beqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditësit S.XH nga Ferizaj, Rr.... nr... 

të cilin me autorizim e përfaqëson av.N.I nga Ferizaj, kundër të paditurës Shoqëria “K.G” me 

seli në Ferizaj, Rr.... për çështjen juridike mos përmbushje e kontratës-borxh, vlera e kontestit 

136.585 €, në seancën e mbajtur me datën 17.09.2019, në prezencën e të autorizuarit të 

paditësit dhe në mungesë të paditurit mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditësit S.XH nga Ferizaj, Rr.... nr... , si 

e bazuar. 

 

II. DETYROHET e  paditura Shoqëria “K.G” me seli në Ferizaj, që paditësit t’ia 

paguajnë shumën prej 135 085€, (një qind e tridhjetë e pesë mijë, e tetëdhjetë e pesë 

euro), në emër të mos përmbushjes së kontratës së qirasë për lokalin afarist të datës 

23.08.2013 me nr. LRP.nr.122/13, për periudhën kohore 01.05.2013 deri me datën 

30.04.2018, me kamatë ligjore prej 8% e cila do të llogaritet nga dita e paraqitjes të 

padisë dt.29.12.2016, deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës në 

shumë prej 1.284.20€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

  

III REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë përtej asaj të aprovuar sikurse në pikën II të 

dispozitivit  dhe atë shuma prej 1.500€ (njëmijë e pesëqind euro) si e pa bazuar 
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A r s y e t i m  

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij ka deklaruar se mbetem në tërësi pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë, precizimit të saj, duke shtuar se nga provat e administruara, nuk ka qenë 

kontestuese fakti se palët ndërgjygjëse kanë lidhur kontratë për dhënien me qira të lokalit 

afarist  me nr. LRP.nr.1222/13 me nr. Ref.166/13 dt.23.08.2013. 

Sa i përket periudhës të që e paditura e ka shfrytëzuar lokalin afarist ka theksuar se i referohet 

nga data  01.05.2013 deri më datë 30.04.2018, edhe pse e paditura nuk e ka liruar lokalin 

paditësit deri me datën 01.09.2019, sa i përket bazës juridike ka theksuar se njëjta bazohet në 

nenin 601 të LMD-së, e cila  e përcakton detyrimin e të paditurës në raport me paditësin, pasi 

që duke u bazuar në gjiro-llogarinë bankare të lëshuar nga ana e R.B në emër të paditësit shihet 

se e paditura gjatë kësaj periudhe në emër të qirasë e ka paguar vetëm tri pagesa të cilat janë 

zbritur me rastin e precizimit të kërkesëpadisë. 

Andaj ka kërkuar nga ana e gjykatës që të aprovohet në tërësi kërkesëpadia e paditësit ashtu siç 

është precizuar me kamat ligjore prej 8%, nga data e paraqitjes së padisë në gjykatë deri në 

pagesën definitive si dhe ka kërkuar shpenzimet e procedurës.  

 

Meqenëse e paditura si subjekt ka pasur adresën e lart cekur gjykata ka tentuar duke ia përcjellë 

shkresat e lëndës si dhe ftesën për seancën e datës 06.06.2019, por nga flet-kthesa e ardhur e 

datës 16.05.2019, ka rezultuar se e paditura Shoqëria “K.G”, nuk funksionon dhe është e 

mbyllur, ku duke u bazuar në propozimin e paditësit e paditura është ftuar me ftesë për seancën 

e datës 17.09.2019, të cilën ftesë e ka afishuar në tabelën e shpalljes në gjykatë neni 114 i 

LPK-së, e cila është konsideruar dorëzim i rregullt, pasi që ftesa ka qëndruar e afishuar nga 

data 03.09.2019 deri me datën 17.09.2019, në seancë nuk është paraqitur askush Gjykata 

konfrom nenit 423 par.4 të LPK-së, seancën e ka mbajtur në mungesë të palës së paditur, pasi 

që ka konsideruar se janë plotësuar kushtet ligjore, pasi që kemi të bëjmë me të paditur si 

subjekt i regjistruar në regjistrin publik (ATK). 

 

Gjykata para mbajtjes së kësaj seance aktvendimin për përgjigje në padi së bashku me ftesën 

për seancën 14.05.2019, ia ka përcjellë personit përgjegjës që ka qenë A.K nga fshati .... 

Komuna Suharekë, i cili e ka autorizuar av.N.H e cila përmes përgjigjes në padi dhe 

pretendimet e saj në seancën e datën 14.05.2019, ka theksuar se autorizimin e ka marr nga A. K 

personalisht dhe jo nga e paditura si subjekt.   
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Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike ka bërë administrimin e provave: 

autorizimi i paditësit dhënë av.N.... dhe A.I datë 29.12.2016, kontrata mbi qiranë e lokalit 

lidhur në mes paditësit si qiradhënës dhe të paditurës si qiramarrës e përpiluar dhe vërtetuar tek 

noteri H.I me nr. LRP.nr.1222/13 nr.ref 166/13 datë 23.08.2013, shkresa me emërtim formulari 

i caktimit të punëdhënësit kryesor lëshuar nga ATK datë 12.08.2013, certifikata e numrit fiskal 

lëshuar nga ATK datë 20.05.2013, transaksioni i konsumatorit me shifër 9032508 lëshuar nga 

KESCO datë 23.08.2017, kërkesa e datës 09.06.2019 drejtuar zyrës 

 së regjistrimit të bizneseve –Komunës së Ferizaj, kërkesa e datës 09.06.2019 drejtuar ATK- së 

Ferizaj, dosja dorëzuar nga zyra e regjistrimit të bizneseve –Komuna Ferizajt sa i përket emrit 

të biznesit “K.G” sh.a, përgjigja e dhënë nga ATK-Ferizaj nr. Protokolli 319 datë 20.06.2019, 

gjendja e llogarisë bankare lëshuar nga R. B në emër të paditësit  S.XH e datës 16.09.2019 për 

periudhën 01.05.2013 deri më datë 16.09.2019 

Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç dhe të gjitha së 

bashku, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 të LPK-së, gjykata ka vërtetuar 

se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar. 

Gjykata nga provat e administruara ka konstatuar gjendjen faktike se nuk ishte kontestuese 

lidhja e kontratës për dhënien me qira të lokalit afarist në mes S.XH si qiradhënës dhe të 

paditurës Shoqëria “K.G” sh.a, si qiramarrës. 

Gjykata për ta vërtetur faktin se e paditura si subjekt a është ende aktiv i është drejtuar me 

kërkesë me datën 07.06.2019 Administratës Tatimore të Kosova-Ferizaj për ta vërtetuar faktin 

se e paditura a regjistrohet pranë ATK-së ende si subjekt aktiv apo jo, nga përgjigja e marr nga 

ATK-së me datën 20.06.2019, ka rezultuar se biznesi “K.G”. Sh.A, sipas të dhënave është i 

regjistruar më datë 15.05.2013, si biznes Shoqëri Aksionare dhe atë me atë pronar italianë F. C, 

M.G dhe P. C me nr. Biznesi NRB .... dhe numrin fiscal ..... të lëshuar nga ATK më datë 

20.05.2013, ende është si subjekt aktiv, por i mungojnë deklarimet. 

Gjykata ka tentuar të komunikoj dhe me A.K, nga fshati ..... Komuna Suharekë i cili ka qenë 

anëtar i bordit tek e paditura si menaxher, i njëjti personalisht e ka autorizuar av.N.H nga .... e 

cila përmes përgjigjes në padi, e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësit për faktin se A.K ka 

qenë vetëm i punësuar tek e paditura si menaxher andaj të njëjtit i mungon legjitimiteti real 

pasiv i palës në procedurë, përveç kësaj ka theksuar  nga fundi i vitit 2013, nuk ka qenë aktiv e 

paditura nga e cila periudhë A.K nuk ka punuar tek e paditura, sa i përket shkëputjes së 

kontratës ka theksuar se meqenëse aksionaret janë larguar nga Kosova pasi që kanë qenë 

shtetas të huaj nuk ka pasur autorizim që të bëjë shkëputjen e kontratës.   
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Gjykata me rastin e vlerësimit të bazueshmërisë së kërkesëpadisë të paditësit dhe lartësisë ka 

vendosur sipas vlerësimit të lirë kuptim nenit 332 të LPK-së, lidhur me nenin 585, 245, 276 të 

LMD-së pasi që duke u bazuar në provat e administruara, dhe atë Kontrata mbi qiranë e lokalit 

afarist e lidhur në mes paditësit si qiradhënës dhe të paditurës si qiramarrës e përpiluar dhe 

vërtetuar tek noteri H.I me nr. LRP.nr.1222/13 nr.ref 166/13 datë 23.08.2013, ka vërtetuar 

faktin se në mes palëve ndërgjyqëse janë krijuar raporte juridiko-civil nga i cilat raporte janë 

krijuar të drejtat dhe detyrimet, ku paditësi ia ka dorëzuar lokalin afarist të përshkruar sikurse 

në pikën I dhe II të kontratës i cili lokal gjendet në rrugën ..... nr...., me sipër prej 450m2 si dhe 

banesa e cila gjendet në kati e fundit të ndërtesës, kurse e paditura ka pasur detyrim që t’ia 

paguaj qiranë mujore sipas nenit III të kësaj kontrate dhe atë për muajt Maj, Qershor, Korrik të 

vitit 2013 çmimi i qirasë ka qenë 1.500€,  ndërsa nga data 01.08.2013 deri më datë 31.07.2014 

qiraja mujore ka qenë 2.000€, kurse nga data 01.08.2014 deri me 30.04.2018 qiraja mujore  ka 

qenë 2.500€. 

 

Andaj, gjykata nga kontrata e qirasë për lokalin afarist të lart cekur konsideron se palët 

ndërgjygjëse kanë krijuar raport juridiko-civil nё kuptim tё nenit 15 dhe 18 lidhur me nenin 

130 të LMD-sё dhe nga ky raport janë krijuar tё drejtat dhe detyrimet, i cili fakt vërtetohet nga 

provat e administruara kontrata e qirasë me numër LRP.nr.1222/13 nr.ref 166/13 datë 

23.08.2013 dhe përgjigja e marr nga Administrata Tatimore e Kosovës së datës 20.06.2019, ka 

rezultuar se biznesi “K.G”. Sh.A, sipas të dhënave është i regjistruar më datë 15.05.2013, si 

biznes Shoqëri Aksionare dhe atë me atë pronar italianë F.C, M.G dhe P.C me nr. Biznesi NRB 

.... dhe numrin fiskal .... të lëshuar nga AKP më datë 20.05.2013, dhe ka rezultuar se i padituri 

nuk e ka përmbushur detyrimin e tij sipas nenit 600 të LMD-së ku thuhet “Qiramarrësi ka për 

detyrë ta paguajë qiranë në afatet e caktuara me kontratë ose me ligj....”, në rastin konkretë 

sipas kontratës së qirasë të lart cekur kanë qenë të përcaktuara lartësia e qirasë mujore, afatet e 

pagesë së qirasë, mënyra e pagesës etj, kurse përveç tri pagesa të bëra në emër të qiradhënësit-

paditësit dhe atë pagesa për muajin maj, qershor e bërë me datën 14.06.2013, në shumë prej 

3.000€, pagesa e bërë për muajin qershor e bërë me datën 22.07.2013 në shumë prej 1.095€, si 

dhe pagesa e bërë për muajin gusht me datën 18.10.2013 në shumë prej 1.820€, apo shumën e 

përgjithshme prej 5,915€, të cilat pagesa vërtetohet përmes gjendja e llogarisë bankare lëshuar 

nga R.B në emër të paditësit S.XH e datës 16.09.2019 për periudhën 01.05.2013 deri më datë 

16.09.2019, kurse nuk ka pagesa tjera që ka bërë e paditura-qiramarrësi paditësit-qiradhënësit 

në emër të kontratës mbi qiranë. 



 Numri i lëndës: 2019:087671 
 Datë: 25.10.2019 
 Numri i dokumentit: 00604305 
 

5 (6)  

 2
0

1
9

:0
8

7
6

7
2

 

Gjykata duke u bazuar në nenin III të kontratës rezulton se periudha e kontratës së qirasë ka 

qenë nga datat 01.05.2013 deri me datën 30.04.2018, ku për periudhën maj, qershor, korrik 

qiraja mujore ka qenë 1.500€, që i bije për këta tre muaj e paditura ka pasur detyrim paditësit 

tia paguaj qiranë mujore në shumë prej 4.500€, kurse për muajt 01.08.2013 deri me datën 

31.07.2014, që i bije 12 muaj qiraja mujore ka qenë 2.000€, apo shuma prej 24.000€, kurse nga 

data 01.08.2014, deri me datën 30.04.2018, që i bije 45 muaj rezulton se qiraja mujore ka qenë 

2.500 apo shuma prej 112.500€, apo shuma e përgjithshme për periudhën e lart cekur është 

141.000€, kësaj shume duke ia zbritur shumën e pagesës që e ka bërë e paditura në emër të 

qirasë në shumë të përgjithshme prej 5.915€, rezulton se ka mbetur pa paguar edhe shuma prej 

135.085€. 

Sa i përket pjesës tjetër të kërkesëpadisë së paditësit në shumë prej 1.500€, gjykata e ka 

refuzuar si të pa bazuar pasi që rezulton se nga shuma e përgjithshme e qirasë së pa paguar prej 

141.000€, e paditura ia pa ka pagur paditësit shumën prej 5.915€, ka mbetur shuma prej 

135.085€, e jo sa ka kërkuar paditësi shumën e precizuar në lartësi prej 136.585€. 

Gjykata lidhur me deklaratën e dhënë nga A.K përmes av.N.H i cili ka theksuar se tek e 

paditura ka qenë vetëm punëtor dhe se shoqëria  “K.G” ka ushtruar veprimtarinë e saj deri në 

fund të vitit 2013, dhe më nuk ka funksionuar dhe se i njëjti më nga ajo periudhë nuk ka qenë i 

punësuar tek e paditura dhe nuk ka pasur autorizim të bëjë denoncimin e kontratës të qirasë, 

gjykata konsideron se nuk ka prova se e paditura ka bërë denoncimin për zgjidhjen e kontratës 

kuptim nenit 612 të LMD-së, çka nënkupton se paditësit nuk i janë dorëzuar çelësat e lokalit të 

marr me qira dhe nuk është bërë pranim dorëzimi i lokalit, andaj nga kjo rezulton se kontrata e 

qirasë ka vazhduar dhe si e tillë ka prodhuar efekt juridike pasi që paditësit nuk i është 

dorëzuar në dorëzim lokali pasi që me nenin 610 të LMD-së e ka paraparë mënyrën e shuarjes 

së kontratës së qirasë ku thuhet “Kontrata e qirasë e lidhur për një kohë të caktuar shuhet me 

vetë kalimin e kohës për të cilën është lidhur”, andaj në rasti konkretë periudha kohore që është 

lidhur kjo kontratë është nga data 01.05.2013 deri me datën 30.04.2018 5 vite siç parashihet me 

nenin III të kontratës, pasi që nuk ka prova se palët ndërgjygjëse janë pajtuar për zgjidhjen e 

kësaj kontrate para datës së përfundimit të saj 30.04.2018.    

Sa i përket pretendimit të paditësit se deri me datën 01.09.2019, nuk është liruar lokali, edhe 

pse kontrata e qirasë ka skaduar me datën 30.04.2018, gjykata përtej periudhës së datës 

30.04.2018, nuk është lëshuar pasi që nuk ka qenë pjesë e kontratës së qirasë dhe objekt i 

kërkesëpadisë. 

Andaj, gjykata me rastin e vendosjes është kujdesur zyrtarisht mos po ju cenohet ndonjë e 

drejtë e të paditurës pasi që i njëjti nuk ka paraqitur përgjigje në padi dhe nuk ka prezantuar në 
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seancë mirëpo nuk ka gjetur bazë për të vendosur ndryshe për dallim të asaj që ka vendosur si 

në dispozitiv të aktgjykimit. 

Gjykata në lartësinë e aprovuar të mos përmbushjes së kontratës, paditësit ja ka njohur të 

drejtën në kamatë vonesë prej 8% prej ditës së paraqitjes së padisë, dt.29.12.2016 deri në 

pagesën definitive në kuptim të nenit 382 të LMD-së. 

 

Gjykata sa i përket shpenzimeve të procedurës, ka vendosur duke u bazuar në nenin 452 par.1 

të LPK-së, duke e obliguar të paditurin që t’ia paguajë paditësit shpenzimet në shumë të 

përgjithshme prej 1.284,20€, dhe atë për përpilim të padisë shumën prej 208 euro, për taksë 

gjyqësore shumën prej 265 euro dhe për 3 seanca të mbajtura dhe atë e datës 02.07.2019, 

03.09.2019 dhe e datës 17.09.2019, për secilën veç e veç shumën prej nga 270.40 euro, pjesa 

tjetër refuzohet si e pa bazuar 

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.928/16, me datën 17.09.2019                                   

                       Gjyqtari 

                                                                                                                               Alban Beqiri 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet 

ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit në Gjykatën e Apelit 

në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 


