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Numri i lëndës: 2019:198025 

Datë: 03.11.2020 

Numri i dokumentit:     01534121 

C.nr.568/14 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Hysni 

Bardheci, ne çështjen juridike kontestimore te paditëses N.P.B., me adresë rruga -- Prishtinë, të 

cilën sipas autorizimit e përfaqëson Vahide Krasniqi, kundër të paditurit --, me adresë -- të cilën 

sipas autorizimit e përfaqëson Sadije Mjekiqi, avokate në Prishtinë, lidhur me pagimin e borxhit 

në emër të qirasë së lokalit afarist, në seancën e shqyrtimit kryesor – publik të mbajtur me datë 

03.11.2020, mori këtë: 

 

     A K T G J Y K I M  
 

I. APROVOHET PJESËRISHT E BAZUAR kërkesëpadia e paditëses N.P.B. në Prishtinë.  

 

II. DETYROHET i padituri -- nga Prishtina, që paditëses, në emër të qirasë së papaguar për 

lokalin afarist i cili gjendet në Prishtinë, rruga --, për periudhën kohore nga data 01.03.2011 deri 

më datën 05.09.2014, t’ia paguaj shumën prej 15,036.42 euro, dhe në emër të rimbursimit për 

pagesën e shpenzimeve të energjisë elektrike për këtë lokal t’ia paguaj shumën prej 1,629.00 

euro, me kamatë të cilën e paguajnë bankat vendore si për deponimet për kursim me afat mbi një 

vit pa destinim të caktuar, duke filluar nga data 03.11.2020, kur është marrë aktgjykimi e deri në 

pagesën definitive, si dhe t’ia paguaj shpenzimet e procedurës në shumë prej 25.00 €, të gjitha 

këto në afatin prej 15 ditësh nga dita e marrjes se aktgjykimit. 

 

III. REFUZOHET e pabazuar pjesa e kërkesëpadisë se paditëses mbi shumën e gjykuara dhe 

atë në shumën prej 4,714.10 euro. 

 

A r s y e t i m 

Paditësja në padi, në parashtresa, në seancat e mbajtura gjyqësore, si dhe në fjalën përfundimtare, 

përmes përfaqësueses së autorizuar ka theksuar se pala paditëse me të paditurin me datë 

28.05.2009, ka lidhur kontratë mbi qiranë e lokalit afarist i cili gjendet në rrugën -- në sipërfaqe 

prej 29.80m2. Ka shtuar së i padituri pas skadimit të kësaj kontrate nuk ka lidhur kantatë të re të 

qirasë, por konform dispozitave ligjore të nenit 611.1 të LMD-së, ka vazhduar ta shfrytëzoj 

lokalin në fjalë, mirëpo i njëjti edhe pas vërejtjeve dhe njoftimeve të bëra me shkrim nuk e ka 

paguar borxhin në emër të qirasë si dhe obligimet që dalin nga kontrata për shfrytëzimin e 

shërbimeve komunale, për shfrytëzimin e energjisë elektrike, të cilin borxh paraprakisht e ka 

paguar paditësja. Ka theksuar së përderisa i padituri edhe pas përfundimit të afatit të kontratës 

ka vazhduar ta shfrytëzoj lokalin, paditësja nuk ka mundur të lidhë kontratë me ndonjë 
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qiramarrës tjetër dhe për këtë arsye paditësja konsideron së sipas ligjit kontrata ka vazhduar në 

mënyrë të heshtur në kushte të njëjta dhe në kohë të pacaktuar. Ka theksuar së i padituri asnjëherë 

nuk e ka njoftuar paditësen së e ka liruar lokalin për këtë arsye paditësja e ka llogaritur qiranë 

deri në ditën kur paditësja e ka parë që lokali është i zbrazët. Meqenëse i padituri e ka liruar 

lokalin afarist paditësja ka bërë precizimin e kërkesëpadisë ashtu që i ka propozuar gjykatës që 

të detyrohet i padituri që paditëses, në emër të qirave për shfrytëzimin e lokalit afarist i cili 

gjendet në rrugën --, për periudhën kontestuese nga data 05.06.2010, deri me datë 05.09.2014 

t’ia paguaj borxhin në shumë prej 19,750.52 euro, si dhe në emër të shpenzimet të shfrytëzimit 

të energjisë elektrike në shumë prej 1,629.00 euro, në shumë të përgjithshme prej 21,379.52 euro, 

të gjitha këto me kamatë ligjore prej ditës së marrjes së aktgjykimit.  

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 
 

I padituri nuk ka paraqitur përgjigje në padi, ndërsa e autorizuara e të paditurit në seancën e 

shqyrtimit kryesor, si dhe në fjalën përfundimtare ka theksuar se i padituri lokalin me qira e ka 

marrë dhe e ka shfrytëzuar nga e paditura sipas kontratës me shkrim nr.--, datë 28.05.2009, nga 

përmbajta e së cilës përkatësisht në faqen e parë përcaktohet koha që e ka pasur me qira lokalin 

nga data 17.04.2009, e deri më datë 31.12.2009. Ka shtuar së i padituri për aq sa e ka pasur 

lokalin me qira ia ka paguar të gjitha obligimet e qirasë me pjesët përcjellëse siç është rryma, 

dhe se ende pa ardhur dita e skadimit të kontratës së datë 31.12.2009, e ka lëshuar lokalin dhe 

çelësat e tij ia ka dorëzuar fizikisht paditëses e cila nuk i ka dhënë asnjë shkresë si dëshmi që i 

ka dorëzuar çelësat. Ka theksuar së i padituri është i befasuar që  paditësja i ka kërkuar pagesën 

e qirasë për një periudhë për të cilën nuk ka as mbulesë me kontratë të re, e as me ndonjë aneks 

kontratë, e as ndonjë formë shkresore tjetër. Për faturat e vitit 2010 dhe 2011 të dorëzuara nga 

përfaqësuesja e paditëses, i padituri ka deklaruar se i takojnë një periudhe që nuk është 

shfrytëzuar lokali dhe shihet se në këto fatura nuk ka figuruar nënshkrimi i tij si shfrytëzues. Ka 

theksuar së dispozita e nenit 661 e LMD-së në të cilën është thirrur paditësja për vazhdimin e 

kontratës së qirasë në këtë rast nuk mund të vije në shprehje sepse për katër vite e me tepër 

paditësja me asnjë shkresë nuk ka mundur ta provojë së në lokalin e saj ka qenë duke e 

shfrytëzuar i padituri. Ka theksuar së për përudhen kohore sa ka qenë kohëzgjatja e kontratës së 

qirasë nga data 17.04.2009 deri me datë 31.12.2009, edhe sikur të kishte i padituri borxh për këtë 

periudhë është parashkruar kërkesa, ndërsa ka kërkuar nga gjykata që të vlerësoj çështjen e 

parashkrimit të kërkesëpadisë për periudhën për të cilën e paditura ka kërkuar pagesën e qirasë 

edhe pse sipas palës së paditur për këtë periudhë i padituri nuk ka borxh sepse nuk e ka 

shfrytëzuar lokalin. Në fund ka theksuar së kërkesëpadia e paditëses është plotësisht e 

paargumentuar me prova dhe i ka propozuar gjykatës që të refuzohet si e pabazuar. 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar.  
 

Me qëllim te vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur me çështjen konkrete 

juridike, gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor publik të datës 03.11.2020 bëri 

administrimin e provave relevante materiale me leximin e: Kontratës për qiranë e lokaleve -- të 

datës 28.05.2009; Vërejtja -- të datës 25.10.2010; Vërejtja -- të datës 04.05.2011; Vërejtja -- të 

datës 14.02.2011; Vërejtja -- të datës 16.04.2010; Vërejtja -- të datës 05.06.2014; Njoftimi për 

borxhin e qirasë -- të datës 16.07.2014; Njoftimi -- të datës 10.12.2013; Vërejtja për borxhin e 

qirasë -- të datës 21.02.2012; Vendimi -- të datës 30.09.2016; Propozimi për pagesën e energjisë 
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elektrike të datës 29.09.2016; Kartela financiare -- të datës 02.09.2019; Analitika e qiramarrësit 

të datës 30.01.2020; Transaksioni i konsumatorit i datës 30.01.2020; Vendimi -- i datës 

26.01.2011; Lista e çmimeve për një m2, sipas zonave dhe kategorive -- i datës 06.01.2011; 

Departamenti i rentës -- i datës 06.01.2011; Vendimi -- i datës 17.10.2012; Pagesa e faturës datë 

07.10.2016; Fatura e qirasë --, për muajin qershor 2010; Fatura e qirasë --, për muajin korrik 

2010; Fatura e qirasë --, për muajin gusht 2010; Fatura e qirasë --, për muajin shtator 2010; Fatura 

e qirasë --, për muajin tetor 2010; Fatura e qirasë --, për muajin nëntor 2010; Fatura e qirasë --, 

për muajin dhjetor 2010; Fatura e qirasë --, për muajin janar 2011; Fatura e qirasë --, për muajin 

janar 2011; Fatura e qirasë --, për muajin shkurt 2011; Fatura e qirasë --, për muajin mars 2011; 

Fatura e qirasë --, për muajin prill 2011; Fatura e qirasë --, për muajin maj 2011; Fatura e qirasë 

--, për muajin shtator 2015. 
 

Pasi që Gjykata beri vlerësimin e secilës prove veç e veç dhe të gjithave së bashku, mbështetur 

në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, erdhi në përfundim se në këtë çështje juridiko kontestimore 

duhet të vendosët si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, nga këto arsye. 

 

Në mes të palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestues fakti që paditësja në cilësi të qiradhënësit dhe 

i padituri në cilësi të qiramarrësit kanë lidhur kontratë për qiranë e lokalit afarist --, të datës 

28.05.2009, në kohëzgjatje prej nëntë muaj duke filluar nga data 17.04.2009, deri me datë  

31.12.2009.  

 

Mirëpo, në mes palëve ndërgjyqëse kontestuese ishte fakti nëse i padituri ka vazhduar ta 

shfrytëzoj lokalin të cilin e ka marrë me qira edhe pas përfundimit të kohëzgjatjes së kontratës 

për periudhën kontestuese për të cilën pala paditëse kërkon pagesën e qirasë, apo nëse i padituri 

pas skadimit të kohëzgjatjes së kontratës së qirasë e ka liruar lokalin dhe i njëjti nuk ka asnjë 

obligim ndaj paditëses ashtu siç pretendon pala e paditur. 

 

Në bazë të kontratës për qiranë e lokalit Nr.03-881/1, datë 28.05.2009, gjykata gjeti së paditësja 

në cilësinë e qiradhënësit dhe i padituri në cilësinë e qiramarrësit kanë lidhur kontratë për qira 

për lokalet afarist të cilat gjenden në Prishtinë-- që ka sipërfaqen e tërësishme prej 29.80 m² në 

tërësi (“Lokali Afarist”) dhe me një sipërfaqe 56.77 m² lokal në kat në kuadër të këtij lokali 

(“Lokali në kat”).  

 

Nga vërejtja për borxhin -- dt.16.04.2010, rezulton se pala paditëse ka njoftuar palën e paditur 

se nuk i ka plotësuar kriteret për vazhdim të kontratës së qirasë si dhe ia ka tërhequr vërejtjen se 

është duke shfrytëzuar lokalin pa kontratë të qirasë me NPB dhe njëkohësisht nuk është duke i 

përmbushur obligimet në pajtim me dispozitat e kontratës së qirasë. Po ashtu, parmës vërejtjes 

për borxhin nr.prot.-- të datës 25.10.2010, rezulton se pala paditëse ka kërkuar nga i padituri që 

në emër të borxhit t’i kryej me rregull obligimet e qirasë mujore për lokalin që e shfrytëzon dhe 

i është tërhequr vërejtja se nuk ka me kontratë formale me NPB-në si dhe kanë kërkuar që të 

përmbushen kushtet për marrjen e kontratës për vitin 2010, duke bërë riprogramimin e borxhit 

të grumbulluar. Edhe në bazë vërejtja -- e datës 14.02.2011, rezulton se pala paditëse e ka njoftuar 

palën e paditur se nëse shprehin interesim për vazhdim të kontratës së qirasë, sa më parë të 

aplikojnë në Ndërmarrjen Publike Banesore, ndërsa nga vërejtja -- e datës 04.05.2011, rezulton 
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se pala paditëse e ka njoftuar palën e paditur se nëse brenda afatit prej 8 ditësh nuk e paguan 

shumën prej 7,801,30 euro për qiranë e lokalit, atëherë ndërmarrja do të kërkoj lirimin e 

menjëhershëm të lokalit. Tutje nga vërejtja me nr.prot.-- e datës 10.12.2013, rezulton se pala 

paditëse i ka dhënë një mundësi palës së paditur që të shfrytëzoj lokalin nëse e shlyen borxhin 

deri më 31.12.2013 në të kundërtën do të vazhdohet të veprohet me procedurat në gjykatën 

kompetente me qëllim të lirimit të lokalit dhe të inkasimit të borxhit. Nga vërejtja nr.prot-- e 

datës 05.06.2014, rezulton se pala paditëse ka njoftuar palën e paditur se nëse nuk paguhet borxhi 

atëherë NPB me përkrahje të Komunës dhe të Policisë do të bëjë lirimin e lokalit, i cili pastaj do 

t’i epët personit të tretë me qira, ndërsa nga vërejtja për borxhin me nr.prot.-- e datës 16.07.2014, 

gjykata gjeti së paditsja e ka njoftuar të paditurin se në rast të mos përmbushjes se obligimeve, 

borxhin e mbetur do ta inkasojë përmes vendimeve përkatëse të gjykatës kompetente me anë të 

procedurës së përmbarimit.  

 

Nga propozimi për pagesë të energjisë elektrike për lokalin nr--, rruga “--  gjykata gjeti së zyrtarja 

për borxhet komunale për pasurit komerciale në kuadër të NPB-së i është drejtuar Kryeshefit 

Ekzekutiv të NPB-së, me të cilin e ka njoftuar së lokali nr.--, të cilin e ka shfrytëzuar me qira i 

padituri --, për shkak të mos pagesës së borxhit është shkyçur nga rrjeti i energjisë elektrike, dhe 

e ka njoftuar së për këtë lokal NPB me datë 03.06.2016, ka lidhur kontratë me qiramarrës të ri, 

dhe shuma që duhet paguar për ri kyçje është 1,629.00 euro, andaj ka propozuar që ky borxh 

fillimisht të paguhet nga NPB, në mënyrë që të ketë mundësi të vazhdohet me furnizim të 

energjisë elektrike, dhe pastaj këtë shumë do të kërkojnë nga i padituri pamës kërkesëpadisë. 

 

Në bazë të Vendimit nr.-- të datës 30.09.2016, gjykata gjeti së Kryeshefi Ekzekutiv i NPB-së, ka 

marrë vendim me të cilin  është lejuar pagesa e shpenzimeve të energjisë elektrike në shumën 

1629.00 euro për lokalin --, dhe është obliguar divizioni i qirasë që qiramarrësit -- për lokalin nr. 

--, përveç borxhit të qirasë me padi t’i kërkohet edhe shuma e mjeteve që përkon me obligimet 

ndaj kompanisë KEDS, për shumën e paguar nga ana e NPB-së. Ndërsa nga Transaksioni i 

konsumatorit me nr. --, gjykata gjeti së NPB me 07.10.2016, ka kryer pagesën e energjisë 

elektrike për lokalin të cilin e ka shfrytëzuar me qira pala e paditur në vlerë prej 1.629.00 euro.  

 

Në bazë vendimit nr.-- të datës 17.10.2012, të Bordit të Drejtorëve të NPB-së, rezulton së janë 

ndryshuar dhe plotësuar kriteret për përcaktimin e qirasë për lokale dhe hapësirat tjera komercial 

të destinuara për qira duke filluar prej 01.01.2013, ku për lokalet qiraja e të cilave ka qenë deri 

në 400.00 euro, qiraja është rritur 15%, kurse për ato mbi 400.00 euro, qiraja është rritur 10%. 

Ndërsa nga analitika e qiramarrësit datë 30.01.2020, rezulton së paditësja duke u bazuar në këtë 

vendim ka rritur çmimin e qirasë mujore për lokalin të cilin e ka shfrytëzuar i padituri nga 358.01 

euro në muaji në 412.01 euro, duke filluar nga data 05.01.2013. 

   

Në bazë të provave të administruara gjykata gjeti së kërkesëpadia e paditëses është pjesërisht e 

bazuar, kjo për faktin së është vërtetuar se i padituri në cilësi të qiramarrësit ka lidhur kontratë 

mbi qiranë e lokalit afarist nr.-- i cili gjendet në rrugën -- me paditësen N.P.B., dhe është vërtetuar 

se i njëjti e ka shfrytëzuar lokalin në fjalë, nga data e lidhjes së kontratës mbi qiranë 17.04.2009, 

e deri me datë 05.09.2014, kur paditësja ka gjetur së padituri e ka liruar lokalin, dhe së gjatë 
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periudhës kontestuese nuk ia ka paguar paditëses qiranë edhe pse sipas kontratës mbi qiranë ka 

qenë i obliguar që ta bëjë një pagesë të tillë. 

 

Në bazë të nenin 1 të kontratës për qiranë e lokalit Nr.--, datë 28.05.2009, është paraparë së 

kohëzgjatja e kësaj kontrate është 9 muaj, duke filluar nga data 17.04.2009 dhe përfundon me 

datë 31.12.2009. Ndërsa në nenin 2 të kësaj kontrate është paraparë së qiramarrësi, këtu i padituri 

është i obliguar dhe pajtohet t’i paguaj qiradhënësit, këtu paditëses, për lokalin afarist të marrë 

me qira shumën prej 5.30 euro për një metër katrorë dhe për lokalin në kat shumën prej 2.65 euro 

për një metër katrorë, përkatësisht në shumë të përgjithshme 308.38 euro për muaj kalendarik. 

Sipas paragrafit 2 të këtij neni kjo shumë e qirasë nuk përfshinë ndonjë Tatim mbi Vlerën e 

Shtuar (“TVSH”) i cili mund të jetë i aplikueshëm dhe Qiramarrësi është i detyruar dhe pajtohet 

t’i paguaj qiradhënësit të gjitha obligimet e TVSH-së të zbatueshme në datën e lëshimit të faturës 

lidhur me secilën pagesë mujore të Qirasë. Në paragrafin 3 të këtij neni është paraparë së 

qiramarrësi është i detyruar dhe pajtohet që të paguaj qiranë me rregull për çdo muaj kalendarik 

me parapagim duke filluar me pagesën e parë brenda 5 ditëve nga data e fillimit dhe pastaj 

pagesat tjera mujore do të bëhen brenda 5 ditëve të secilit muaji vijues pas datës së fillimit apo 

me herët në rast se data e pagesës së parë bie në ndonjë festë publike. Ndërsa nga Analitika e 

Qiramarrësit e datës 31.01.2020, lartësia e shumës së qirasë mujore me TVSH është 358.01 euro. 

 

Sipas nenit 596 par. 1 të Ligjit mbi Detyrimet, (e ish RSFJ-së i vitit 1978) i cili ligj ka qenë i 

zbatueshëm në kohen e krijimit të raportit detyrimor është paraparë se “Kur pasi të ketë 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 sikundër edhe në ato paraprake”. Edhe dispozita e 

nenit 611 par. 1 të Ligjit Nr.04/L077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve, i cili ligj tani është në fuqi 

ka paraparë se “Kur pasi të ketë 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 sikurse edhe në ato paraprake”. 

 

Në rastin konkret është vërtetuar se i padituri edhe pas skadimit të kontratës mbi qiranë ka 

vazhduar ta shfrytëzoj - përdorë lokalin në fjalë, andaj bazuar në dispozitat e sipërcituara gjykata 

vlerëson se në mes palëve kontraktuese është lidhur kontratë e re e qirasë me kohëzgjatje të 

pacaktuar, në të njëjtat kushte sikurse kanë qenë me kontratën paraprake. Fakti së paditësi e ka 

shfrytëzuar lokalin në fjalë edhe pasi që ka skaduar kohëzgjatja e kontratës vërtetohet edhe në 

bazë të faturave të lëshuara nga NPB për pagesën e qirasë të muajit qershor 2010, korrik 2010, 

shtator 2010, tetor 2010, nëntor 2010, dhjetor 2010, janar 2011, shkurt 2011, mars 2011, prill 

2011, të cilat fatura i janë dorëzuar të paditurit. Se këndejmi i paditur me asnjë provë nuk e ka 

dëshmuar faktin së i njëjti me rastin e skadimit të kohëzgjatjes së kontratës së qirasë ia ka 

dorëzuar lokalin paditëses. 

 

Me nenin 17 par. 1 të LMD-së (e ish RSFJ-së i vitit 1978) i cili ligj ka qenë i zbatueshëm në 

kohen e krijimit të raportit detyrimor, është paraparë së “Pjesëmarrësit e marrëdhënies së 

detyrimit kanë për detyrë ta zbatojnë detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e tij”. 



 Numri i lëndës: 2019:198025 
 Datë: 03.11.2020 
 Numri i dokumentit: 01534121 
 

6 (8)  

 2
0

1
9

:1
9

8
0

2
6

 

Ndërsa me nenin 583 të  të njëjtit  ligj është paraparë së “Qiramarrësi ka për detyrë ta paguajë 

qiranë në afatet e caktuara me kontratë...“. Edhe në bazë të nenit 8 par. të LMD-së në fuqi (i cili 

ligj është i zbatueshëm për një pjesë të detyrimit, pra për obligimet që rrjedhin pas datës 

19.12.2012) parashihet se “Pjesëmarrësit në marrëdhënien e detyrimit kanë për detyrë ta 

përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e të njëjtit”. 
 

Në rastin konkret i padituri ka dështuar ta provoj faktin se e ka përmbushur obligimin e tij 

kontraktual ndaj paditëses, meqenëse me asnjë provë nuk e ka dëshmuar faktin se i njëjti ka bërë 

pagesën e qirasë për përiudhën kontestuese nga data 01.03.2011 deri më datën 05.09.2014, ashtu 

siç ka qenë i obliguar me nenin 2 të kontratës mbi qiranë e lokalit afarist, e cila kontratë siç është 

theksuar edhe me sipër, është vazhduar në afat të pacaktuar nën kushtet e njëjta, meqenëse është 

vërtetuar se i padituri ka vazhduar ta shfrytësoj lokalin edhe pas skadimit të kontratës.  

 

Andaj, mbi bazën e provave të administruara gjykata gjeti së kërkesëpadia e paditëses për 

pagesën e qirasë për periudhën nga data 01.03.2011, deri me datë 05.09.2015 (gjithsej 42 muaji) 

është e bazuar dhe vendosi si në pikën I dhe II të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

 

Me rastin e caktimit të lartësisë së pagesës për qiratë e papaguara për periudhën nga data 

01.03.2011 deri me datë 05.09.2014, gjykata ka marrë për bazë shumën mujore prej 358.01 euro 

(42 muaj x 358.01=15,036.42 euro), të përcaktuar në bazë të kontratës nr.03-881/1, datë 

28.05.2009. Në rastin konkret gjykata nuk e ka marrë për bazë rritjen e qirasë mujore të cilën e 

paditësja e ka aplikuar nga data 05.01.2013, për arsye së në bazë të dispozitave të sipërcituara 

kontrata e qirasë konsiderohet së është vazhduar në afat të pacaktuar me të njëjtat kushte sikurse 

kontrata paraprake. Andaj meqenëse në rastin konkret palët ndërgjyqëse nuk kanë lidhur kontratë 

tjetër për të zëvendësuar kontratën paraprake apo aneks kontratë, gjykata vlerëson së nuk mund 

të aplikohet rritja shumës së qirasë të cilën e ka bërë paditësja sepse e njëjta këtë e ka bërë në 

mënyrë të njëanshme dhe pa pëlqimin e të paditurit. 

 

Lidhur me kërkesën e paditëses për pagesën e shpenzimeve të energjisë elektrike, gjykata në 

bazë të provave të administruar ka gjetur së e njëjta është e bazuar, pasi që është vërtetuar së i 

padituri e ka shfrytëzuar lokalin lëndor gjatë periudhës kontestuese dhe së në këtë rast i njëjti e 

ka shfrytëzuar edhe energjinë elektrike në njësorin --, i cili ka qenë i vendosur në këtë lokal, 

ndërsa energjinë elektrike të cilën e ka shpenzuar nuk e ka paguar edhe pse në bazë të nenit 4, 

par. 1 pika III, të kontratës për qiranë e lokalit Nr.03-881/1, datë 28.05.2009, ka pasur për obligim 

që ta bëjë një gjë të tillë. Andaj, meqenëse në rastin konkret paditësja është detyruar që ta bëjë 

pagesën  e energjisë elektrike të cilën i padituri e ka shfrytëzuar, në mënyrë që KEDS ta ri kyç 

energjinë elektrike në lokalin në fjalë, gjykata vlerëson së paditësja ka të drejtë që të kërkojë nga 

i padituri rimbursimin e shumën prej 1,629.00 euro të cilën e njëjta ia ka paguar KEDS-it. 

 

I padituri duke mos e kryer detyrimin e tij kontraktual, rezulton se i ka mbetur borxh paditëses 

për pagesën e qirasë për periudhën kohora nga data 01.03.2011, deri më datë 05.09.2014, në 

shumën e përgjithshme prej 15,036.42 euro, dhe për pagesën e shpenzimeve të energjisë elektrike 

në shumë prej 1,629.00 euro, andaj ndërmjet palëve ndërgjyqëse është krijuar raporti detyrimor, 

në të cilin paditësja e ka cilësinë e kreditorit ndërsa i padituri cilësine e debitorit. Sipas nenit 262 
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par. 1 të LMD-së (e ish RSFJ-së i vitit 1978) i cili ligj ka qenë në fuqi në kohën e krijimit të 

raportit detyrimor është paraparë që “Kreditori në raportin e obliguar është autorizuar që prej 

debitorit të kërkojë mbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta mbush me ndërgjegje 

krejtësisht sikundër është përmbajtja e tij”. Edhe në bazë të nenit 245 par. 1 të Ligjit Nr. 04/L-

077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve, i cili është tani në fuqi (i ligj është zbatueshëm për një pjesë 

të raportit detyrymor), parashihet se “kreditori në marrëdhëniet detyrimore ka të drejtë që nga 

debitori të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë përmbushjen e 

detyrimit në tërësi në përputhje me përmbajtjen e tij”. Meqenëse në rastin konkret është vërtetuar 

se i padituri i ka mbetur borxh paditëses për shkak të mos pagesës së qirave për periudhën kohore 

nga data 01.03.2011, deri me datë 05.09.2014, dhe për pagesën e energjisë elektrike, gjykata me 

aplikimin e dispozitave ligjore të cekura me sipër dhe në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike, 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi për pjesën e aprovuar. 

 

Gjykata e refuzoi si të pabazuar pjesën e kërkesëpadisë së paditëses mbi shumën e gjykuar dhe 

atë kërkesën për pagesën e qirasë për periudhën prej 05.06.2010, deri më datë 28.02.2011, pasi 

që gjeti se kërkesa e paditëses për këtë periudhë është parashkruar. 

 

Në bazë të nenit 375 të LMD-së (e ish RSFJ-së i vitit 1978) i cili ligj ka qenë në fuqi në kohën e 

krijimit të raportit detyrimor është paraparë së “Kërkesa e qirasë si për atë që është caktuar të 

paguhet periodikisht ashtu edhe për atë që është caktuar të paguhet në shumë totale, parashkruhet 

për tre vjet”. Ndërsa në nenin 360 par 1 dhe 2 të të njëjtit ligj është paraparë së “Me parashkrimin 

pushon e drejta e kërkimit të përmbushjes se detyrimit. Parashkrimi lind kur të ketë kaluar afati 

i caktuar me ligj brenda të cilit kreditori ka mundur të kërkojë përmbushjen e detyrimit“. Tutje 

neni 361 i po të njëjtit ligj përcakton se „Parashkrimi fillon të rrjedhë ditën e parë pas ditës kur 

kreditori të ketë pasur të drejtë të kërkojë përmbushjen e detyrimit në qoftë se me ligj për raste 

të veçanta nuk është parashikuar diçka tjetër“. 

 

Në bazë të dispozitave të sipërcituara kërkesat e qirasë parashkruhen për tre vite, dhe së 

parashkrimi fillon të rrjedhë ditën e parë pas ditës kur kreditori të ketë pasur të drejtën që të 

kërkojë përmbushjen e detyrimit. Në rastin konkret parashkrimi i kërkesës për pagesën e qirasë 

për muajin shkurt të vitit 2011, i cili është muaji i fundit i kësaj periudhe, ka filluar më 

06.02.2011, meqenëse i padituri sipas kontratës mbi qiranë e ka pasur për obligim që qiranë 

mujore ta paguaj deri më datën 5 të secilit muaj vijues. Andaj nga data 06.02.2011, kur paditësja, 

ka pasur të drejtë të kërkojë nga i padituri pagesën e qirasë për muajin shkurt 2011, e deri me 

datën e paraqitjes së padisë në gjykatë 24.02.2014, kanë kaluar më tepër se tri vite, dhe meqenëse 

i padituri është thirrur në parashkrim, gjykata gjeti se kërkesa e paditëses për pagesën e qirasë 

për periudhën 05.06.2010, deri më datë 28.02.2011, është parashkruar.  

 

Gjykata gjeti se kërkesa e paditëses për pagesën e qirasë për periudhën nga data 01.03.2011, e 

deri me datë 05.09.2014, nuk është parashkruar, meqenëse nga data 06.03.2011 kur paditësja ka 

pasur të drejtë të kërkojë nga i padituri pagesën e qirasë për muajin mars 2011, e deri në 

paraqitjen e padisë në gjykatë datë 24.02.2014, nuk kanë kaluar tri vite, dhe së parashkrimi për 

këtë periudhë është ndërprerë me paraqitjen e padisë në gjykatë. Mirëpo, siç është cekur me 

sipër, me rastin e llogaritjes së shumës së qirasë për periudhën për të cilën nuk ka arritur 
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parashkrimi, gjykata nuk e ka marrë për bazë rritjen e qirasë mujore të cilën e ka aplikuar 

paditësja nga data 05.01.2013, deri me datë 05.09.2014, meqenëse pas skadimit të kohëzgjatjes 

së kontratës bazuar në dispozitat ligjore të cekura me lartë konsiderohet së është lidhur kontratë 

e re nën të njëjtat kushte dhe me afat të pacaktuar. Andaj gjykata vlerëson së kërkesa e paditëses 

mbi shumën e qirasë mujore për të cilën palët ishin dakorduar në bazë të kontratës për qiranë, e 

që ka të bëjë për periudhën për të cilën nuk është arritur parashkrimi, është e pabazuar, ndërsa 

kërkesa e paditëses për pagesën e qirasë për periudhën nga data 05.06.2010, deri më datë 

28.02.2011, është parashkruar dhe për këtë arsye vendosi si në pikën III të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi.  

 

Gjykata i ka vlerësuar edhe prevat e tjera  të administruara, mirëpo të njëjtat nuk kanë ndikuar 

në vendosjen ndryshe të çështjes dhe për këtë arsye nuk iu ka referuar në mënyrë të veçante. 

 

Për kamatën gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitat e nenit 186 dhe 277 të LMD-

së, dhe si datë nga e cila rrjedh detyrimi i të paditurës për pagesën e kamatës gjykata ka caktuar 

datën e marrjes së aktgjykimit. 

 

Vendimin që pala e paditur t'i bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 

dispozitat ligjore konform nenit 449 dhe 452 të Ligjit për Procedurën Kontestimore. Lartësia e 

këtyre shpenzimeve të aprovuara, i referohet shpenzimeve për taksën gjyqësore për padi në 

shumë prej 25.00 euro. 

Andaj, duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.568/14, datë 03.11.2020 

  Gjyqtari 

                                                                                                                     Hysni Bardheci 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi 

është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, përmes kësaj Gjykate. 


