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Numri i lëndës: 2019:229414 

Datë: 30.03.2021 

Numri i dokumentit:     01648933 

                                                                                                           C.nr.157/2016 

 
GJYKATA  THEMELORE MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ, DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM, në përbërje nga gjyqtari Hajrullah Aruqi, në çështjen juridike të paditëseve   

J., M., V., dhe K., M., V., nga fshati...., komuna Skenderaj, të cilat i përfaqëson me autorizim 

.... avokat në Skenderaj, kundër të paditurit .... nga fshati ...., komuna Skenderaj, për pasurim të 

pa bazë, pas mbajtjes dhe përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor me dt.09.02.2021 me 

pjesëmarrjen e palëve ndërgjyqëse, me dt.23.02.2021 mori këtë: 

 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

 

APROVOHET PJESËRISHT  si e bazuar kërkesëpadia e paditëseve J., V., dhe K., V., nga 

fshati ...., komuna Skenderaj. 

 

DETYROHET i padituri Sh., D., nga fshati ... komuna Skenderaj, që paditëseve J., dhe K., V., 

në emrin të  qirasë të pa paguar për shfrytëzimin e lokalit në .... për ushtrim të veprimtarisë 

zejtarë “....” për periudhën kohore nga data ... deri me dt. .... të paguaj shumën e përgjithshme 

prej 1.800 euro me kamatë ligjore në normën prej 8% nga dita e gjykimit, si dhe shpenzimet e 

procedurës kontestimore dhe atë: 104 euro për hartim të padisë, për dy ekspertiza financiare 

shumën prej 300 euro, për katër (4) përfaqësime të avokatit shumën prej 540 euro, të gjitha në 

afat prej 15 dite nga dita e marrjes së aktgjykimit nën kërcenim të përmbarimit.  

 

REFUZOHET si e pa bazuar pjesa e kërkesëpadisë në shumen prej 1.200 euro për shkak të 

arritjes të afatin të parashkrimit prej (tri) 3 vite. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditëset me dt. 06.05.2016 kanë ushtruar padinë në gjykatë me të cilën kanë theksuar se janë 

pronare të lokalit në fshatin ..., komuna Skenderaj dhe lokalin nuk kanë mundur ta shfrytëzojnë 

menjëherë pas lufte sepse është nxanë nga i padituri dhe asnjëherë nuk ju ka përgjigjur thirrjes 

së paditëseve për lidhje të kontratës së qirasë. 

Paditëset në vitin .... në këtë gjykatë kanë ushtruar padi për lirim të lokalit dhe kjo gjykatë pas 

përfundimit të shqyrtimit ka vërtetuar se të paditurave pa marrëveshje i padituri është  duke e 

shfrytëzuar lokalin dhe me dt..... kanë lidhur Marrëveshje gjyqësore që nga data 01.05.2016 të 

ju dorëzohet lokali paditëseve. I padituri me mbajtjen e lokalit dhe shfrytëzimin e tij është 

pasuruar pa bazë, sepse nuk është paguar qiraja dhe për një vite ka arrit shumën prej 1.950 euro 
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ashtu që nga Shtatori i vitit.... është pasuruar pa bazë dhe për këto arsye i propozuan gjykatës 

nxjerrjen e provës përmes ekspertizës financiare nga eksperti .... të cilën ekspertizë e 

kundërshtuan në tërësi si jo objektive dhe propozuan  gjykatës nxjerrjen e provës përmes 

ekspertizës financiare nga ..... të cilën e  përkrahën në tërësi dhe pas dëgjimit të dëshmitareve 

dhe provave tjera e precizuan kërkesëpadinë ashtu që në emër të pasurimit të pa bazë kërkuan 

shumën prej 3.000 euro, si dhe shpenzimet e procedurës dhe atë 105 euro për hartim të padisë 

20 euro, taksë për padi 300 euro 

për dy ekspertiza financiare dhe për përfaqësime të avokatit shumën prej 540 euro, të gjitha me 

kamatën në normën prej 8% nga dita e  paraqitjes se padisë. 

 

I padituri më përgjigjen në padi të dt.15.04.2019 e kundërshtoj padinë në tërësi si të pa bazuar 

me arsyetimin se para marrjes se lokalit i ka paraprirë marrëveshja gojore ndërmjet palës 

paditëse dhe të paditurit e cila është lidhur në vitin 2.000, objekt i marrëveshjes ka qenë dhënia 

e lokalit në shfrytëzim të paditurit nga ana e paditëseve me qellim që i padituri mos të lejon 

asnjë person të tretë të merr lokalin në shfrytëzim, sepse në atë periudhë në Republikën e 

Kosovës ka ndodhur uzurpim nga palët e ndryshme, ndërsa ndërgjyqësit janë njohur mes veti 

dhe kanë arritur marrëveshje ashtu që pala paditëse të sigurohet se lokali i tyre do te jetë i 

sigurt dhe nuk do të jetë objekt i uzurpimit nga ndonjë person i tretë, ndërsa pala e paditur 

mund ta shfrytëzoj për nevoja e tij për kohë të pa caktuar. Me tutje ka theksuar se lokali ka 

qenë jo funksional sepse i ka munguar divani – çatia dhe i padituri nuk ka mundur ta shfrytëzoj 

lokalin sepse çdo reshje atmosferike i ka shkaktuar dëme të mëdha. I padituri në pajtim me 

paditëset ka bërë investime në lokal dhe e ka bërë funksional duke e rregulluar çatinë, dritaret 

dhe instalimin e rrymës në lokal. Pas afër ... vite ka kërkuar qe t’a liroj lokalin dhe pas 

mosmarrëveshjeve në gjykatë në Skenderaj me dt.13.04.2016 palët kanë arritur ujdinë 

gjyqësore dhe i është liruar lokali paditëseve, në fund të përgjigjes në padi është deklaruar se 

kërkesa për kompensim është parashkruar edhe vet e drejta bazuar në dispozitat e LMD-së ku 

qiraja parashkruhet për tri vjet.  

Gjatë shqyrtimit kryesor u deklarua se të paditurit i mungon legjitimacioni pasiv nga se nuk ka 

lidhur marrëveshje dhe as nuk e ka shfrytëzuar lokalin, sepse është punëtor i arsimit që 

dëshmohet nga provat në shkresat e lëndës si dhe lokali ka qenë në tërësi i pa shfrytëzuar, sepse 

ka qenë i djegur gjatë luftës dhe për këtë dëshmoj me vërtetimin e lëshuar nga kryetari i 

bashkësisë lokale ne .... se lokali është i kategorizuar në grupin e pestë të objekteve të djegura. 

E përkrahu në tërësi deklarimin e dëshmitarit .... dhe ekspertizën e punuar nga eksperti ...., 

ndërsa e kundërshtoj në tërësi ekspertizën e ekspertit financiar  të ekspertit .... si jo të drejtë dhe 

jo objektive.  

I propozoj gjykatës që padinë e paditëseve në tërësi të e refuzoj si të pa bazuar me arsyetim se 

me asnjë provë nuk është vërtetuar pretendimet e paditëseve se i paditur ka detyrim për pagesë 

nga pasurimi i pa bazë. 

 

Gjykata me qëllim të konstatimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në çështjen konkrete 

juridike në kuptim të nenit 7 dhe 8 të LPK-së i nxori dhe i administroj të gjitha provat e 

shënuara në procesverbalin e seancës se shqyrtimit kryesor me dt. 09.02.2021 një nga një dhe 

të gjitha së bashku duke i krahasuar njërën me tjetrën nga të cilat rezulton se kërkesëpadia e 

paditëseve është pjesërisht e bazuar. 

Prej procesverbali të seancës së dt.13.04.2016 në lëndën C.nr.270/2014 konstatohet se në këtë 

gjykatë paditëset kanë ushtruar padi kundër të paditurit për lirim të lokalit dhe në këtë seancë 

ndërgjyqësit kanë arritur Pajtim gjyqësore që i padituri të liron lokalin pronë e paditëseve deri 

me dt.01.05.2016 nga sendet i cili gjindet në ZK në ... në parcelën katastrale nr...... Prej 

procesverbalit të arritjes së Pajtimit gjyqësor  konstatohet se para lufte ka ekzistuar një 
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marveshtje për dhënie të lokalit me qira dhe i padituri ka deklaruara se kam qenë udhëheqës i 

bashkësisë familjare dhe tërë obligimi i paraluftës iu ka paguar të paditurave. 

 

Prej dëshmisë së paditëses J.. V., e dëgjuar në cilësinë e palës në` seancën e dt. 04.12.2019 

është konstatoi se paditëset të padituri i kanë dhënë lokalin me qira 5-6 vite para lufte dhe me 

te paditurin nuk kanë pasur asnjë mosmarrëveshje, pas lufte kanë hyrë në punëtori dhe nuk na 

kanë informuar pasi që njihemi para shume viteve dhe nuk kemi qen të hidhëruar duke 

shpresuar se do të na kontaktojnë për tu marrur vesh rreth ndonjë kompensimi për qira. 

Unë kam dashur që të merremi vesh e mos të vijmë në gjykatë por mos pagesa e qirasë për një 

kohë të gjatë na ka detyruar që të ushtrojmë padi. Vëllau i paditësit ka ardhur me bisedu me ne 

dhe na ka ofruar ofertën e pagesës në shumen prej 50 marka në muaj gjersa unë i kam thënë se 

kjo shume mos është pak e vogël dhe më askush nuk na ka kontaktuar. 

 

Nga dëshmia e dëshmitarit N., K., zyrtar komunal, gjykata ka vërtetua se lokali për të cilin 

bëhet fjalë ka ushtruar veprimtari të .... para tij dhe brenda ka parë goma, ndërsa paditësin nuk 

e ka hasur asnjëherë duke punuar në lokal por ka qenë një person tjetër. 

 

Nga dëshmia e dëshmitarit .... kryetar i bashkësisë lokale në .... i cili ka lëshuar edhe deklaratën 

me shkrim mbrapa se cilës mbeti edhe ne këtë seancë kryesore duke shtuar se deklaratën e ka 

lëshuar me vetë iniciative me dt.16.01.2020 ku konstatohet se shtëpia e paditëseve që gjendet 

në ... në parcelën katastrale ... gjendet në ZK në ... ka qenë e djegur gjatë luftës në Kosovë dhe 

është vlerësua në shkallën e pestë (5) të kategorisë së dëmtuar.  

 

Në propozimin e paditëseve është nxjerr prova me ekspertizë finaciare për vlerësim të lartësisë 

të qiras që kishin me realizuar paditëset nga eksperti ...., i cili me mendimin dhe konstatimin e 

dhenë me dt.22.01.2020 dhe me sqarimet e dhëna në seancë kryesore me dt.18.02.2020 erdhi 

në përfundim se duke marrë për bazë gjendjen në të cilën gjindet lokali, pa pullaz i demoluar, i 

djegur në kategori të pestë, qiraja për periudhën .... deri me .... është e pallogaritshme. 

Gjykata e vlerësoj këtë ekspertizë por të njëjtës nuk i fali besim si provë bindëse sepse e  

krahasuar me provat tjera në shkresat e lëndës si përgjigja në padi e paditësit deklarimet  gjatë 

shqyrtimit kryesor kur i padituri pretendon se lokali është djegë gjatë luftës me një sasi të 

konsiderueshme të gomave, iu kanë vjedh disa mjete të punës është rinovuar pullazi, instalimi i 

energjisë elektrike pas lufte rezulton se paditësi në bashkësi familjare kanë ushtruar veprimtari 

të biznesit individual ...., që nuk ishte regjistruar në organet kompetente prandaj ekspertiza nuk 

është marrë si provë vendimtare.  

 

Në propozimin e paditëseve është nxjerrë ekspertiza tjetër nga eksperti ..... i cili me mendimin 

dhe konstatimin e dhënë me shkrim me dt.06.12.2020 dhe me sqarimet e dhëna në seancë të 

shqyrtimit kryesor me dt.09.02.2021ka ardhur në përfundim se paditëset nga shfrytëzimi i 

lokalit nga i padituri për periudhën kohore nga dt. 01.05.2011 deri me dt. 01.05.2016 apo për 

pesë vite për 60 muaj nga 50 euro për muaj ka arritur borxhin në shumën prej 3000 euro, sipas 

ekspertit borxhi për 12 muaj ka qenë në shumën prej 600 euro. 

Gjykata e vlerësoi ekspertizën financiare të dhen nga eksperti financiar .... të cilës i dha bindje 

të plotë si provë e besueshme, sepse përmban elementet e nevojshme të dhëna mbi bazën e 

njohurive profesionale dhe përmban arsye të mjaftueshme të cilave gjykata i vlerësoj si të 

drejta për vërtetimin e fakteve vendimtare në çështjen konkrete juridike.  

Në rastin konkret gjykata pas analizimit dhe vlerësimit të gjitha provave të lartpërmendura 

erdhi në konkludim se në rastin konkret  kemi të bëjmë me mos pagës të qirasë për lokalin që e 

ka mbajt i padituri prej vitin .... e deri në dorëzimin e tij me dt..... dhe çështja konkrete juridike 

ka të bëj me mos pagës të qirasë e jo pasurim i pa bazë sepse për këtë të fundit nuk janë 
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përmbush kushtet ligjore që i parashifen me dispozitat e nenit 194 të LMD-nga se në mes të 

palëve ka ekzistuar marrëveshja për shfrytëzim të lokalit. Në dispozitat e nenit 2 par. 2 të LPK-

së shprehimisht thuhet “ Gjykata i zbaton rregullat e së drejtës materiale sipas çmuarjes së saj 

dhe nuk është e lidhur me thëniet e palëve që kanë të bëjnë me të drejtën materiale”. 

Për detyrimin e të paditurit në pagesën e qirasë për periudhën kohore nga data 01.05.2013 deri 

me dt.01.05.2016 në shumën prej 1800 euro gjykata është bazuar në dispozitat e nenit 600 të 

LMD-së ku është përcaktuar “Qiramarrësi ka për detyrë të paguaj qiranë në afatet e caktuara 

me kontratë ose me ligj e në mungesë të kontratës dhe të ligjit, ashtu siç praktikohet në vendin 

ku sendi i është dorëzuar qiramarrësit”. 

 

Është refuzuar pjesa e kërkesëpadisë mbi shumën e gjykuar  prej 1.200 euro si e pabazuar për 

shkak të arritjes së afatit të parashkrimit sipas dispozitave të nenit 356 të LMD-së ku është 

përcaktuar” Kërkesa e qirasë si për atë që është caktuar të paguhet perjodikisht, ashtu edhe për 

atë që është caktuar të paguhet në shumat totale, parashkruhet për tri(3)vite”. 

Gjykata i vlerësoi të gjitha kundërshtimet e palës së paditur të cilat fillimisht kanë të bëjnë me 

pretendimin se të paditurit i mungon legjitimacioni pasiv me arsyetim se është punëtor .... dhe 

nuk ka punuar në lokal, por ky pretendim është në kundërshtim me vetë deklarimin e tij me 

përgjigje ne padi ku thekson se e kanë meremetuar lokalin pas lufte dhe e kanë ushtruar 

veprimtari të .... vetëm sa për nevojat e tyre familjare dhe shumë pak kanë pasur përfitim, 

kundërshtimet janë pjesërisht të bazuara sa i përket rrjedhës se afatit të parashkrimit që ne 

rastin konkret kemi të bëjmë me qiranë që parashkruhet për tri vite dhe jo me pasurim të pa 

bazë, ndërsa kundërshtimet tjera nuk janë me ndikimin që të vendoset ndryshe nga ajo qe është 

vendosur ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi që pala e paditur t’i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore në shumat e 

specifikuara i në dispozitiv te aktgjykimit është i bazuar ne dispozitat e nenit 452 par.1 të LPK-

së. Ndërsa vendimi që i padituri borxhin kryesor të e paguaj me kamatë në normën prej 8% nga 

dita e gjykimit është i bazuar në dispozitat e nenit 382 par.1 dhe 2 i LMD-së. 

 

Me sa u tha me lartë komfor dispozitave te nenit 143 të LPK-së u vendos si ne dispozitiv të 

këtij aktgjykim. 

 

GJYKATA THEMELORE  MITROVICË - DEGA NË SKENERAJ, 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

C.nr.157/2016, me dt.23.02.2021 

 

 

                Gjyqtari 

              Hajrullah Aruqi 

 

UDHËZIM JURIDIK:  Kundër  këtij  aktgjykimi është  e  lejuar  

ankesa në afatin prej 15 dite nga  dita e marrjes të këtij aktgjykimi,  

nëpërmes kësaj  Gjykate, për Gjykatën e  Apelit në Prishtinë. 

 


