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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.3319/17 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përberë nga gjyqtarët 

Rrustem Thaqi - kryetar i kolegjit, Fejzullah Rexhepi dhe Mehmet Ndrecaj, anëtar të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditëses: Trepça - Ndërmarrja nën 

administrim të AKP-së, Parku Industrial në Mitrovicë, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i 

autorizuar H.L., sipas autorizimit, kundër të paditurit: “B...” Sh.P.K. me seli në ...,  

Mitrovicë, të cilin e përfaqëson S.F., sipas autorizimit, për borxh, duke vendosur lidhur me 

ankesën e të paditurit, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - 

e vendosur në objektin e  Degës së kësaj gjykate në Vushtrri, C.nr.171/15, i datës 

13.06.2017, në seancën jo publike, të mbajtur me datë 05.06.2020, mori këtë: 

 

                                                  

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET e pabazuar ankesa e të paditurit: “B...” Sh.P.K. me seli në ..., Mitrovicë, 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë - e vendosur në objektin e  Degës së 

kësaj gjykate në Vushtrri, C.nr.171/15, i datës 13.06.2017,  VERTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e atakuar C.nr.171/15, i datës 13.06.2017, në 

pikën I, të dispozitivit ka vendosur që të: Aprovohet në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e 

paditëses dhe, Në pikën II, të dispozitivit ka vendosur që: Obligohet e paditura B... Sh.P.K. 

me pronar M.F., që në emër të obligimeve që rrjedhin nga kontrata e lidhur me paditësen 

t’ia paguajë paditëses shumën prej 7,337 €, në llogarinë bankare 1713100013004884 NLB 

Banka, me kamatë sikurse për mjetet e depozituara në bankë pa destinim të caktuar, të 

gjitha këto brenda afatit 15 ditor, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi në kërcënimin e 

përmbarimit të detyrueshëm. Në pikën III, të dispozitivit ka vendosur që: Obligohet e 

paditura që në emër të shpenzimeve procedurale, t’ia paguajë paditësit shumën prej 50 € në 

emër të taksës për padi ndërsa gjykatës po ashtu shumën prej 50 € në emër të taksës 

përpilimit të aktgjykimit të gjitha këto brenda afatit 15 ditor, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm.    

Kundër këtij aktgjykimi i padituri, në afat ligjor ka paraqitur ankesë, duke mos i specifikuar 
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shkeljet e bëra në aktgjykimin e atakuar, me propozim që ndërmjet palëve të lidhet 

marrëveshje dhe me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes të paguhet shuma prej 3,000 €, 

ndërsa pjesa tjetër e borxhit të paguhet me këste mujore për 9 muaj. 

Përgjigje në ankesë nuk ka pasur. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të nenit 194, 195 dhe 200 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e të paditurit është pjesërisht e bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja, me datën 30.01.2015, në gjykatën e shkallës së 

parë, ka paraqitur padi, kundër të paditurit, të precizuar si seancën e shqyrtimin kryesor të 

datës 12.05.2017, me të cilën ka kërkuar që: Borxhi i akumuluar në emër të kontratës mbi 

qiranë, ka arritur shumën prej 7,337 €. Këtë fakt e autorizuar e të paditurit nuk e ka 

kontestuar mirëpo e njëjta e ka kontestuar shumën prej 970 €, e cila shumë është në emër të 

punëve që janë kryer nga ana e njësiteve të palës paditëse për të paditurën, mirëpo sa i 

përket kësaj shume ne tërhiqemi sepse të njëjtën do ta kërkojmë në një procedurë tjetër 

ndërsa konsideroj se për shumën sikurse në kërkesëpadi kjo shumë është e grumbulluar për 

periudhë dy vjeçare 2014-15. Shpenzimet e procedurës i kërkojë.    

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditëses, pas shqyrtimit dhe 

vlerësimit te të gjitha shkresave të lëndëve ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.171/15 i 

datës 13.06.2017, me të cilin ka miratuar në tërësi kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar, 

duke vendosur më decidivishtë si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, ka theksuar se: në seancën 

kryesore u administruan këto prova: kontrata mbi qiranë nr. ...., e dt. 13.03.2014, raporti i 

dt. 05.09.2014, njoftimi i dt. 05.12.2014, njoftimi i dt. 07.12.2014, pasqyra e kalkulimit të 

borxhit e nxjerr nga pala paditëse, emaili dërguar nga përfaqësuesja e të paditurit në drejtim 

të palës paditëse e dt. 03.05.2017. Ka shtuar se nuk ka qenë kontestuese se paditësja dhe e 

paditura kanë lidhur kontratë për dhënie-marrje në shfrytëzim të hapësirës përkatëse 

parcelës në industrinë kimike, ky fakt është vërtetuar nga kjo provë: kontrata mbi qiranë e 

lidhur në mes të paditëses dhe të paditurës e dt. 13.03.2014. Nuk ka qenë kontestues fakti se 

kontrata ka qenë e lidhur për periudhën 6 mujore dhe se kjo ka mundur të vazhdohet me 

pëlqimin e palëve kontraktuese, kjo vërtetohet nga përmbajtja e kontratës, por këtë fakt nuk 

e ka kontestuar as pala e paditur kur ka marrë pjesë në seancë. Nuk ka qenë kontestuese 

fakti se shuma mujore e pagesës ka qenë 601.50 € e cila ka përfshi 400 € në emër të qirasë 

dhe 201.50 € në emër të ujit industrial, kjo është vërtetuar në bazë të kontratës në fjalë.    

Për mënyrën e vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së 

parë, ju ka referuar nenit 12, 17, të LMD-së, lidhur me nenin 143 paragraf 1, dhe 321 

paragraf 2 të LPK-së. Për kamatën gjykata është mbështetur në nenin 277 paragraf 1 të 

LMD-së. Vendimin mbi shpenzimet e procedurës e ka mbështetur në nenin 452 paragraf 2 

dhe 5 të LPK-së. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson së qëndrimi dhe përfundimi 

juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i 

atakuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 

nga neni 182 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m) e LPK-së, dhe e drejta materiale është 

zbatuar në mënyrë të drejtë, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  kujdeset sipas detyrës 
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zyrtare në kuptim të nenit 194 të LPK-së, e po ashtu nuk është i përfshirë as në shkelje tjera 

të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese me ankesë. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë, 

e në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni logjike dhe 

juridike dispozitivi me arsyetimin. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë 

vendimtare për themelësinë 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.   

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të pa 

kontestuar i ka vlerësuar të gjitha rrethanat përkatësisht faktet e çështjes, mbi bazën e të 

cilave ka krijuar një pasqyrë të qartë, nga e cila ka rrjedh se kërkesëpadia e paditëses është e 

bazuar, sepse në bazë të provave të administruara nga gjykata e shkallës së parë, e të cilat 

janë prezentë në shkresat e lëndës, gjykata e shkallës së parë në mënyrë të pa kontestuar e 

ka vërtetuar faktin se palët ndërgjyqëse kanë lidhur kontratën mbi qiranë Nr. ...., për 

shfrytëzimin e paluajtshmërisë që është në pronësi të palës paditëse, në periudhe kohore prej 

6 muaj me mundësi vazhdimi, dhe çmimi i përgjithshëm i qirasë sipas marrëveshjes ka qenë 

601.50 €. Me njoftimin e datës 05.12.2014  të bërë nga paditësja të paditurit i është kërkuar 

që deri me datë 15.12.2014 ti përmbushë të gjitha detyrimet e dala nga kontrata mbi qiranë, 

në të kundërtën do të vazhdohet me procedura gjyqësore. Gjykata e shkallës së parë tërësinë 

e borxhit e ka vërtetuar në bazë të pasqyrës së kalkulimit të borxhit dhe në bazë të emailit të 

dërguar nga e paditura me të cilën ajo nuk e ka kontestuar borxhin dhe i ka ofruar ofertë 

paditëses që pagesën e borxhit njëherë ta bëj në shumë prej 3,000 €, ndërsa pjesa tjetër ka 

kërkuar që ti mundësohet që ta paguan me këste, dhe në këtë kuptim gjykata e shkallës së 

parë drejt ka vërtetuar gjendjen faktike për faktin se me nenin 321 paragraf 1 dhe 2 të LPK-

së, përcaktohet se: “ Nuk ka nevojë të provojë faktet e ditura botërisht e as faktet që i ka 

vërtetuar gjykata në gjykimet e më hershme, gjykata nuk ka nevojë të provoj as faktet të 

cilat pala i ka pohuar para gjykatës gjatë procesit gjyqësor “, dhe se i padituri gjatë 

procedurës kontestimore në shkallë të parë, me asnjë provë të vetme, nuk e ka argumentuar 

të kundërtën e borxhit të pretenduar nga pala paditëse e që ka pasur për obligim ta bëjë një 

gjë të tillë, në kuptim të nenit 7 paragraf 1 dhe 319 paragraf 1 të LPK-së.   

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, gjykata e shkallë së parë drejt ka aplikuar të drejtën 

materiale për arsye se: 

Me nenin 585 paragraf 1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimit i datës 10 Maj 2012, i cili 

ka hyrë në fuqi me datë 20 Dhjetor 2012, përcaktohet se: “ Me kontratën për qiranë, 

qiradhënësi detyrohet që t’ ia dorëzojë sendin e caktuar qiramarrësit në përdorim, ndërsa 

qiramarrësi detyrohet ti paguaj qiranë e kontraktuar ”, me nenin 600, paragraf 1 të këtij ligji 

përcaktohet se: “ Qiramarrësi ka për detyrë ta paguajë 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 ”, me nenin 602 paragraf 1 të këtij ligji, përcaktohet 

se: “ Qiramarrësi ka për detyrë ta ruajë sendin e marrë me qira dhe pas mbarimit të qirasë ta 

kthej të padëmtuar ”, si dhe me nenin 611, paragraf 1 të po këtij ligji përcaktohet se: “ Kur 

pasi të këtë kaluar koha për të cilën është lidhur kontrata e qirasë, qiramarrësi vazhdon ta 

përdorë sendin, ndërsa qiradhënësi nuk e kundërshton këtë, konsiderohet se është lidhur 

kontratë e re e qirasë me kohëzgjatje të pacaktuar, në të njëjtat kushte sikur edhe në ato 

paraprake.” 

Me nenin 7 të LPK-së, palët kanë për detyrë ti paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i 

mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla, 
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ndërsa sipas dispozitës së nenit 319 të LPK, secila palë ndërgjyqës, ka për detyrë ti provoi 

faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta.  

Nga interpretimi i këtyre dispozitave ligjore Gjykata e Apelit erdhi në përfundim se gjykata 

e shkallë së parë drejt ka aplikuar të drejtën materiale dhe se i padituri ka për detyrim që 

paditëses ti paguaj borxhin në emër të qirasë për shfrytëzimin e patundshmërisë, në shumën 

e gjykuar si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, për arsyeje se i padituri me asnjë provë 

të vetme nuk ka argumentuar faktin se e ka përmbushur detyrimin në emër të borxhit për 

qiranë e patundshmërisë, për periudhën kohore kontestuese.  

Duke u bazuar në këtë gjendje faktike, Gjykata e Apelit erdhi në përfundim se gjykata e 

shkallës së parë drejtë ka aplikuar te drejtën materiale dhe ka vërtetuar se ekziston detyrimi 

juridik - civil, ndaj paditëses për pagimin e borxhit për qiranë për shfrytëzimin e 

patundshmërisë, në emër të detyrimit të papaguar, në shumën prej 7,337 €, për arsye se me 

neni 8 paragraf 1 të LMD-së, përcaktohet se: “ Pjesëmarrësit në marrëdhënien e detyrimit 

kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e të 

njëjtit ”, ndërsa me nenin 245 paragrafi 1 të LMD-së, përcaktohet se: “ Kreditori në 

marrëdhënien e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, 

ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me 

përmbajtjen e tij ”. Në kuptim të këtyre dispozitave  rezulton se gjykata e shkallës së parë 

me të drejtë e ka gjetur si të themeltë bazueshmërinë e kërkesëpadisë dhe si rezultat i kësaj i 

padituri ka hyrë në raport të detyrimeve-kontraktuese me paditësen, në të cilin raport 

paditësja e ka cilësinë e kreditorit kurse i padituri e ka cilësinë e debitorit.  

Vendimi sa i përket kamatës nga gjykata e shkallës së parë, drejtë është aplikuar e drejtën 

materiale, lartësia e kamatës është në pajtim me nenin 277 të LMD-së.  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është në përputhje me veprimet e ndërmarra në këtë 

çështje juridike kontestuese dhe në pajtim me dispozitat e LPK-së.  

Janë vlerësuar edhe pretendimet tjera ankimore, por Gjykata e Apelit, nuk ka gjetur se 

aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në ndonjë shkelje, prandaj të gjitha pretendimet janë 

vlerësuar si të pabazuara. 

Nga arsyet e paraqitura me lartë, e në pajtim me nenin 194, 195 paragrafi 1 pika d) e lidhur 

me nenin 200 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr. 3319/17, me datë 05.06.2020 

 

 

           Kryetari i kolegjit                            

Rrustem Thaqi, d.v 

 


