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Numri i lëndës: 2020:902586 

Datë: 18.02.2021 

Numri i dokumentit:     01518729 

A.C.nr.2345/2018 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga 

gjyqtarët  : Bujar Muzaqi, kryetar i kolegjit, Nehat Idrizi, dhe Burim Shala, anëtarë të 
kolegjit, në çështjen kontestimore të paditësit I.S nga fshati ..., Komuna Lipjan, të cilin 

e përfaqëson me autorizim S.K, avokat me seli në Rr. “...”, Komuna Lipjan, kundër të 
paditurit S.K nga fshati ..., Komuna Lipjan, të cilin e përfaqëson me autorizim N.G, 
avokat me seli në Rr. “...”, Komuna Lipjan, në çështjen kontestimore për pagesën e 

qirasë, duke vendosur sipas ankesës së të paditurit të paraqitur kundër aktgjykimit të 
Gjykatës Themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan, Departamenti i Përgjithshëm – 

Divizioni Civil, C.nr.423/2014 datë 02.03.2018, në seancën e kolegjit, të mbajtur me 
datë 15.02.2021, mori këtë :  

A K T GJ Y K I M 

 
REFUZOHET e pathemeltë ankesa e të paditurit S.K nga fshati ..., Komuna Lipjan, 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan, Departamenti i 
Përgjithshëm – Divizioni Civil, C.nr.423/2014 datë 02.03.2018, VËRTETOHET. 

A r s y e t i m 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan, Departamenti i Përgjithshëm 
– Divizioni Civil, me aktgjykimin C.nr.423/2014 datë 02.03.2018, ndër të tjera ka 

vendosur si vijon : “...APROVOHET kërkesëpadia e precizuar e paditësit I.S nga fshati 
... si e Bazuar dhe DETYROHET i padituri S.K nga Lipjani, qe paditësit te ia paguaj 

Shumen prej 1.610,00 €, ne emër të qirasë për lokalin afarist ne Lipjan, ne rrugën “...” 
pa nr. ne sipërfaqe prej 70m2, ne objektin e tipit banim dhe afarizëm ne katin e I, hyrja 
e I. per periodën 01.06.2014, e deri me dt. 11.11.2014, me kamatë vjetore sipas 

shkalles se kamatës qe paguajnë bankat për mjetet të deponuara ne banke mbi nje vit 
pa destinim te caktuar, dhe ate ne shumen e qirasë prej 300,00 € për muajin qershor 

2014 prej dt. 01.07.2014, për muajin korrik 2014 prej dt. 01.08.2014, për muajin gusht 
2014 prej dt. 01.09.2014, për muajin shtator të vitit 2014, prej dt. 01.10.2014, për 
muajin tetor 2014 prej dt. 01.11.2014 dhe për 11 dite të muajit nëntor të vitit 2014 në 

Shumen prej 100,00 € prej dt. 01.12.2014 e deri te pagesa definitive, si dhe ne emër 
të kompensimit të shpenzimeve të procedurës kontestimore, shumën prej 743.60 €, 

këto të gjitha në afat prej 15 dite nga dita e dorëzimit të aktgjykimit, nën kërcënimin e 
përmbarimit të dhunshëm...”.  

Kundër aktgjykimit C.nr.423/2014 datë 02.03.2018, të marrë nga Gjykata 

Themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan, në afat ligjor i autorizuari i të paditurit, ka 
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paraqitur ankesë, për shkak të: shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 
kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë gjendjes faktike, dhe zbatim të 

gabuar të drejtës materiale me propozim Gjykatës së Apelit në Prishtinë që ta aprovon 
ankesën ndërsa aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan, 

C.nr. 423/14 të datës 02.03.2018, ta prish dhe ta hedhe poshtë padinë ose ta kthej 
çështjen në rigjykim. 

Përgjigje në ankesë është paraqitur nga i autorizuari i paditësit me propozim që 

ankesën ta refuzoj si të pa bazuar ndërsa aktgjykimin e atakuar ta vërtetojë. 

Gjykata e Apelit në seancën e kolegjit, në kuptim të nenit 194 të Ligjit nr.3/L-

006 për Procedurën Kontestimore, e ekzaminojë aktgjykimin e shkallës së parë 
brenda kufijve dhe shkaqeve të treguara në ankesë si dhe duke u kujdesur sipas 
detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale si dhe për shkeljen e dispozitave të 

procedurës kontestimore, gjeti se : 

- Ankesa e të paditurit është e pathemeltë. 

Nga shkresat e lëndës konstatohet se paditësi I.S nga fshati ..., Komuna Lipjan, 
ka paraqitur padi me datë 28.08.2014, në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Dega në 
Lipjan, për përmbushjen e kontratës, kundër të paditurit S.K nga fshati ..., Komuna 

Lipjan. 

Gjykata e shkallës së parë, e ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor dhe pas 

mbajtjes së seancës së shqyrtimit kryesor dhe administrimit të provave, ka marrë 
aktgjykim C.nr.423/2014 datë 02.03.2018, me te cilin aktgjykim e ka aprovuar 
kërkesëpadinë e precizuar të paditësit, duke vendosur me decidivisht si në dispozitiv 

të aktgjykimit të atakuar. 

Gjykata e shkallës së parë aktgjykimin e atakuar e ka arsyetuar ndër të tjera si 
vijon : “... erdhi deri tek përfundimi se palët ndergjyqesore kan lidhur kontrate mbi 

qiran e lokalit afarist ne Lipjan rr. “...”, pa nr. kati i dyte hyrja nr.1, ne sipërfaqe prej 
70m2, per qiran mujore prej 300,00 €, për periodën e caktuar prej 3 viteve, duke filluar 
nga 02.04.2012 e deri me 02.04.2015, se i padituri qelsat e lokalot afarist i ka pasur 

ne posedim deri me dt. 11.11.2014, kur edhe paditësi i ka dorëzuar në posedim lokalin 
afarist, prej të cilës kohë lokali kontestues i është lëshuar me qira nje personi tjetër, se 

i padituri për këtë period prej 01.06.2014 e deri me 11.11.2014, paditësi nuk i ka 
paguar qiranë...”. 

Gjykata e Apelit e aprovon vlerësimin juridik të gjykatës të shkallës së parë si të 

rregullt dhe të ligjshëm sa i përket vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit, për arsye 
se aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të 
procedurës kontestimore, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike si dhe 

nuk ka shkelje nga neni 182 par.2, pika b), g), j), k) dhe m), të Ligjit nr.3/L-006 për 
procedurën kontestimore, për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

Në këtë çështje kontestimore nuk është kontestuese se paditësi I.S nga fshati 

..., Komuna Lipjan, ka lidhur kontratë për qiranë me datë 02.04.2012, me të paditurin 
S.K nga fshati ..., Komuna Lipjan, dhe në bazë të kësaj kontrate vërtetohet se paditësi 
ia ka leshuar me qira të paditures lokalin afarist që gjendet në Rr. “...”, Komuna Lipjan, 

me një sipërfaqe prej 70 m2, dhe atë në lartësi mujore prej 300 €, të cilën pagesë i 
padituri e ka marr obligim që t’ia paguaj paditësit çdo muaj kalendarik. 
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Gjykata e shkallës së parë, lartësinë e kërkespadisë e ka bazuar  në 
ekspertizen e ekspertit financiar Z.A.G i cili e ka llogaritur shumën për qiranë në 

shumë prej 1.610,00 €uro e cila shumë nuk është paguar prej datës 01.06.2014 deri 
me datë 11.11.2014 nga ana e të paditurit për lokalin e shfrytëzuar. 

Pretendimi ankimor i të paditurës se aktgjykimi i atakuar është marrë me 
shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n), e 

Ligjit nr.03/L-006 për procedurën kontestimore, nga se sipas të paditurës dispozitivi i 
aktgjykimit është i pa kuptimtë dhe në kundërshtim me arsyet e dhëna, për Gjykatën e 

Apelit është pretendim i pathemeltë. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i Aktgjykimit të atakuar është 

mjaft i kjartë, e në përputhje të plotë me arsyet e Aktgjykimit, Gjykata ka arsyetuar të 
gjitha faktet me peshë vendimtare për aprovimin e kërkesëpadisë e në lidhshmëri me 

këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet përveç atyre jo kontestuese e 
gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar, në 
përputhje të plotë me përmbajtjen e kërkuar me dispozitat e nenit 160 të Ligjit nr.03/L-

006 për procedurën kontestimore. 

Sa i përket pretendimit ankimor  të paditurit se Gjykata gabimisht e ka marrë si 

datë të shkëputjes së kontratës datën 11.11.2014, ky pretendim i të paditurit është i pa 
bazuar pasi që në shkresat e lëndës  nuk ka asnjë provë të dorëzuar në Gjykatë nga 

ana e të paditurit se kontrata është shkëputur më herët, ndërsa në procesverbalin 
datë 11.11.2014 të nënshkruar ndërmjet palëve ndërgjyqëse ndër të tjera thuhet se 
“...I përpiluar me datë 11.11.2014 ne Lipjan, me qrast Z.S.K ia dorëzon qelesat e 

lokalit te Z.I.S...”. 

Lidhur me pretendimet tjera ankimore të paditurës të parashtruara në ankesë, 
Gjykata e Apelit i mori parasysh dhe gjeti se të njëjtat nuk ishin me ndikim për një 
vendim ndryshe për çka edhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Sa i përket vendosjes nga gjykata e shkallës së parë lidhur me shpenzimet e 
procedurës, nuk ka pasur pretendime ankimore. 

Nga të lartë cekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit 195.1 pika d), lidhur 

me nenin 200, të Ligjit nr.3/L-006 për procedurën kontestimore, është vendosur si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 
A.C.nr.2345/2018 datë 15.02.2021     

                                                                                                                                                             
                                                                                       Kryetari i kolegjit - Gjyqtari, 
                                                 Bujar Muzaqi 

 
 

 
 
 

 


