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" KONTRATA E QIRASË NË VALLONI, UDHËZIME PËRDORIMI” 

Ky mjet është nismë e Provincës së Namur-it dhe është rezultat i bashkëpunimit të 

ngushtë me katër Agjencitë e pasurive të paluajtshme sociale që ndodhen në 

territorin e provincës."Kontrata e qirasë së vendbanimit kryesor në valoni", një 

dokument zyrtar thelbësor për çdo qiramarrës dhe qiradhënës, mbetet e vështirë 

për t’u kuptuar. Nga ky konstatim lindi ky projekt i vetëm pasi nuk ka asnjë mjet 

tjetër popullarizimi në territorin e Rajonit valon. 

Pamjet e paraqitura do të jenë të dobishme, për shembull, për publikun e 

ndjeshëm ose jo-frëngjishtfolës, të cilët mund të mbështeten në pamjet 

për të kuptuar më mirë këtë përmbajtje të ndërlikuar ligjore. Ky mjet 

përmban ndër të tjera një version të thjeshtuar por ligjor  të kontratës së 

qirasë që do të lejojë gjithashtu profesionistëve të shërbimeve të ndryshme ose 

shoqatave të vijës së parë të kenë një mbështetje animacioni të besueshëm dhe të 

përdorshëm. 

Së fundi, çdo person i interesuar mund, falë këtyre dokumenteve, të identifikojë më 

lehtë elementët e ndryshëm, të drejtat dhe detyrat të kontratës së qirasë së 

vendbanimit kryesor në valoni. 

"Marrëveshja e qirasë në Valoni, udhëzime përdorimi" përmban 3 materiale të 

veçanta por plotësuese që lejojnë që sa më shumë njerëz të kuptojnë më mirë se 

çfarë është kontrata e qirasë 

 
3 dokumentet që do të gjeni janë: 

 

3/-28 

KONTRATA E QIRASË 

« Kontrata e qirasë  së 

vendbanimit kryesor në 

valoni» e thjeshtuar në 

aspektin gjuhësor por 

duke ruajtur vlefshmërinë 

e saj juridike  

29-36 

Ilustrime 

Një seri ilustrimesh  

për të kuptuar më mirë 

pikat thelbësore të 

kësaj kontrate. 

41 

VIDEO 

KAPSULË 

Një video kapsulë 

që rishikon fazat 

kryesore në 

përçapjet e një çifti 

qiramarrësish. 
 
 

 Të gjitha dokumentet mund të shkarkohen këtu ose 

http://tiny.cc/provincedenamur-bail
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AGJENSITË E PASURIVE TË PALUAJTSHME SOCIALE (AIS) TË PROVINCËS 
SË NAMUR-it: 

AIS Andenne-Ciney | AIS Dinant-Philippeville | AIS Gembloux-Fosses | 

AIS Namur 

 

Kjo kontratë e vendbanimit kryesor lidh drejtpërdrejt qiramarrësin me qiradhënësin. 
    

Në këtë kontratë, Agjencia e pasurive të paluajtshme sociale  (AIS) përfaqëson 

qiradhënësin. Ajo ndërhyn në emër dhe në vend të qiradhënësit. Ajo është e 
përfaqësuesja e tij. 

 

 

REFERENCA ILUSTRIMI I KONTRATËS SË 

QIRASË SË VENDBANIMIT KRYESOR 

 
 

QËLLIMI I AIS ËSHTË: 

• të promovojë hyrjen në banesë të shëndetshme ;   
• të zhvillojë një pedagogji të vërtetë jetese për të mbështetur qiramarrësin 
dhe për t’i dhënë atij përgjegjësi për të drejtat dhe detyrimet e tij 
(pagesën e qirasë, mirëmbajtjen e pronës së tij, vizitën e banesës nga AIS, 
etj.) 

• të veprojë si ndërmjetës midis qiradhënësve dhe qiramarrësve me të 
ardhura të kategorisë 1 (gjendje e pasigurtë), 2 (të ardhura të ulëta) ose 3 (të 
ardhura mesatare);  

•  të mirëmbajnë, të rifusin ose të krijojnë një maksimum banesash në 
sektorin publik dhe privat. 

 
AIS është një SHOQATË e miratuar nga Qeveria valone. 

fq 30 
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1. CAKTIMI I QIRADHËNËSIT DHE I QIRAMARRËSIT 

KUSHTET KRYESORE TË 

KONTRATËS 
 
 

 
Qiradhënësi është : 

  

Mbiemri: .......................................................................................................... 

Emri: ……........................................................................................................ 

Adresa: ......................................................................................................... 

I përfaqësuar nga : ......................................................................................... 

 
Qiramarrësi/qiramarrësit është/janë : 

  

Mbiemri: ....................................................................................................... 

Emri: ............................................................................................................ 

Data e lindjes: ............................................................................................... 

Vendlindja :…………........................................................................................... 

Numri i regjistrit kombëtar : ............................................................................ 
 

 

beqar(e) 

 
  

i(e) divorcuar 

i(e)martuar 

 

 
vejush/vejushe 

bashkëjetues (e) 
ligjor(e) 

  

 

të tjera 

 

 shënoni vetëm një zgjedhje 

 

Në rast se situata familjare ndryshon gjatë kontratës së qirasë, qiramarrësi duhet të 
dërgojë, 

me letër rekomande, një çertifikatë familjare qiradhënësit. 
    

 
Mbiemri: .................................................................................................... 

Emri:   ....................................................................................................... 

Data e lindjes: ............................................................................................ 



Fjalë 
leksikore 

 

7  

 

Vendlindja : …………...................................................................................... 

Numri i regjistrit kombëtar: …....................................................................... 
 

 

beqar(e) 

 
  

i(e) divorcuar 

i(e)martuar 
 

 
 

vejush/vejushe 

bashkëjetues(e) 

ligjor(e) 
 

 
të tjera 

 

 

 shënoni vetëm një zgjedhje 

 
Në rast se situata familjare ndryshon gjatë kontratës së qirasë, qiramarrësi duhet të 

dërgojë, me letër rekomande, një çertifikatë familjare qiradhënësit. 
      

 

Tregoni nëse ka të rritur ose fëmijë të tjerë në familje (Mbiemri-emri) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nëse ka disa qiramarrës në të njëjtën banesë, ata janë solidarë dhe të pandashëm 

ndërmjet tyre, d-m-th që secili mund të detyrohet të paguajë të gjithë shumën e 

qirasë: 
 

• qiraja dhe shpenzimet; 

• riparimet e banesës pas përdorimit të përditshëm të saj; 

• Dëmshpërblimet e zënies së banesës ; 
  

• rregullimi i banesës me qira pasi të ketë përfunduar marrëveshja e e qirasë. 
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2.1. Gjendja e banesës 

Qiradhënësi jep me qira qiramarrësit që pranon 
    

 

Një shtëpi me .................. dhomë(a) 
 

Një apartament me ............... dhomë(a) 
 

Një studio 
 

Përcaktoni të tjera ...................................................................................... 

Emri i vendbanimit / i ndërtesës: .................................................................. 

Pozicioni i katit të banesës në ndërtesë: ......................................................... 

Adresa e plotë e banesës: ............................................................................ 
 

Zgjidhni një nga këto katër mundësi dhe tregoni numrin e dhomave të gjumit në banesë. 

 
2.2. Përshkrimi i banesës 

Banesa është e përbërë nga: 
 

kuzhina salloni salla e ngrënies 

 
  

dhomë - Numri që nevojitet saktësisht: .............. lavanderi 
 

bodrum 

tarracë 

Dhomat e tjera që 
nevojiten saktësisht: 

 

Banesa nuk është e mobiluar. 

papafingo 

oborr 

kopësht 
 

garazhi 

 

Zgjidhni mundësinë (të) dhe tregoni numrin e dhomave të gjumit në banesë. 

2. BANESA E DHËNË ME QIRA 
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3. QIRAJA 

4. KOHËZGJATJA E KONTRATËS SË QIRASË 

 

2.3. Numri maksimal i personave të autorizuar 

Numri maksimal i personave të lejuar për të jetuar në banesë është ...................... 

Nëse ky numër tejkalohet, qiradhënësi mund t’i kërkojë gjyqtarit të paqes t’i japë 

fund kontratës. Ai mund ta bëjë këtë vetëm nëse rrezikon sigurinë e banorëve të 

lokaleve të marra me qira ose të banorëve të tjerë. 

 

2.4. Vendbanimi dhe zgjedhja e vendbanimit 

Qiramarrësi deklaron që ai banon në një banesë të dhënë me qira. Ai duhet të 

shkojë në shërbimin e popullsisë të komunës së banesës së dhënë me qira për të 

deklaruar adresën e re atje. Qiramarrësi deklaron zgjedhjen e vendbanimit në 

ambientet e marra me qira për të gjitha detyrimet që rrjedhin nga marrëveshja e 

qirasë. 

Nëse ai ndryshon vendbanimin, ai duhet të informojë qiradhënësin. 
 
 

 

Kontrata e qirasë jepet dhe pranohet duke paguar çdo muaj një qira bazë prej 

…………………………………… EUR. 

 

 

Qiraja duhet të paguhet nga qiramarrësi jo më vonë se data ..................... e 
çdo muaji në llogarinë nr ° BE........................... të  qiradhënësit. 

Ju lutemi vini re, kjo qira nuk përfshin shpenzimet (shih nenin 11) 
 

 

 

Kontrata e qirasë është bërë për një periudhë njëvjeçare. Ajo fillon me datën 

…………………………………………. dhe mbaron me datën …………………………………………. 
 

Kontrata e qirasë është bërë për një periudhë nëntë vjeçare. 

 Ajo fillon me datën …………………………………………. dhe mbaron me datën 
…………………………………………. 

 

zgjidhni një nga këto dy mundësi 
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5. VENDBANIMI KRYESOR 

6. ÇERTIFIKATA E PERFORMANCËS ENERGJITIKE 

Fjalë 
leksikor
e 

 
REFERENCA   ILUSTRIMI I KONTRATËS SË 

QIRASË SË VENDBANIMIT KRYESOR 

 

     
 

KUSHTET E KONTRATËS 

LIDHUR ME BANESËN 
 
 
 

 

Qiradhënësi dhe qiramarrësi bien dakord që banesa është vendbanimi kryesor i 

qiramarrësit. Është e ndaluar që qiramarrësi të ndryshojë këtë vendbanim pa 

pasur një marrëveshje paraprake me shkrim nga pronari. 
 

 

 

Banesa e dhënë me qira ka qenë objekt e çertifikatës së performancës energjitike 
(çertifikata PEB) e bërë me datën ................. / .................. / ................. 

 

Kjo certifikatë PEB përfshin treguesin e performancës energjitike të ................. 

(tregoni A+, A, B, C, D, E, F, G ou H). 

 

Qiramarrësi deklaron se ka marrë nga qiradhënësi çertifikatën PEB 

 

Qiramarrësi deklaron se është i informuar: 

• se pronari po bën gjithçka që mundet për t'i dhënë atij çertifikatën PEB; 

• se certifikata PEB do t'i komunikohet pas marrjes nga përfaqësuesi i qiradhënësit; 
• prodhimi i ujit të ngrohtë dhe ngrohjes si dhe çdo element që mund të përshkruajë 
cilësinë e izolimit të banesës me qira (korniza, izolimi i mureve dhe çatisë, 
lagështia, etj.). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 zgjidhni një nga këto dy mundësi 

fq 31 fq 32 
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8. RIPARIMET DHE PUNIMET PËR MIRËMBAJTJEN 

 
 

7.1. Inventari i hyrjes   

Qiramarrësi ka parë banesën dhe ai e di mirë gjendjen e tij.   
Qiradhënësi dhe qiramarrësi bëjnë së bashku inventarin e hyrjes së banesës së 

dhënë me qira. Ky inventar bëhet ose gjatë periudhës kur banesa është e 

pabanuar, ose gjatë muajit të parë të zënies. Ky dokument duhet të regjistrohet. 

Një model i inventarit të hyrjes është i disponueshëm në faqen e internetit 

si më poshtë vijon http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/ 

bail/theme/10 

Qiradhënësi dhe qiramarrësi mund të caktojnë së bashku një ekspert për të bërë 

inventarin e hyrjes së banesës së dhënë me qira. Në këtë rast, tarifat e ekspertit 

ndahen ndërmjet qiradhënësit dhe qiramarrësit. 

Pronari ose qiramarrësi mund të ndihmohet ose përfaqësohet nga një ekspert ose 

avokat për të bërë inventarin e hyrjes së banesës së dhënë me qira. Në këtë rast, 

shpenzimet i paguan vetëm personi që ka kërkuar të ndihmohet ose të 

përfaqësohet nga një ekspert ose një avokat. 

Nëse qiradhënësi dhe qiramarrësi nuk kanë bërë një inventar të detajuar të 

gjendjes së banesës , qiramarrësi konsiderohet se ka marrë banesën me qira në të 

njëjtën gjendje sikur ai që është në fund të kontratës. Në rast të kundërt, prova 

mund të sigurohet gjithmonë me çdo mjet të mundshëm. 

 

7.2. Inventari i gjendjes së banesës para shpërnguljes 

Në fund të kontratës së qirasë, qiramarrësi duhet duhet ta dorëzojë banesën e 

dhënë me qira siç përshkruhet në inventarin e hyrjes, përveç asaj që është 

zhdukur ose është dëmtuar nga konsumimi normal ose forcë madhore.   

Si pronari ashtu edhe qiramarrësi mund t'i kërkojnë tjetrit që të bëjnë së bashku 

inventarin e gjendjes së banesës para shpërnguljes. 

Pronari dhe qiramarrësi mund të caktojnë së bashku një ekspert për të bërë 

inventarin e gjendjes së banesës para shpërnguljes. Në këtë rast, shpenzimet e 

ekspertit ndahen ndërmjet qiradhënësit dhe qiramarrësit. Qiradhënësi ose 

qiramarrësi mund të ndihmohet ose përfaqësohet nga një ekspert ose avokat për të 

bërë inventarin e daljes nga banesa. Në këtë rast, shpenzimet i paguan vetëm 

personi që ka kërkuar të ndihmohet ose të përfaqësohet nga një ekspert ose një 

avokat. 
 

 

8.1. Lista e riparimeve dhe e punëve të mirëmbajtjes që janê në ngarkim të 
qiramarrësit ose pronarit 

7. INVENTARI I GJENDJES SË BANESËS  

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/bail/theme/10
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/bail/theme/10
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9. NDRYSHIMI I BANESËS SË DHËNË ME QIRA NGA 
QIRAMARRËSI 

Qiradhënësi dhe qiramarrësi duhet të respektojnë listën e riparimeve të banesës 

pas saj përdorim i zakonshëm dhe të punimeve të mirëmbajtjes të miratuara 

nga Qeveria valone. Kjo listë mund të konsultohet në faqen e internetit si më 

poshtë vijon http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/ 

apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparatio

ns_ locatives.pdf 
 

8.2. Detyrimi i informacionit nga qiramarrësi 

Qiramarrësi duhet të informojë menjëherë pronarin për punimet dhe riparimet që 

pronari dhe të bëjë. Ai duhet ta bëjë këtë me email ose me letër të rekomande. 
Qiramarrësi është përgjegjës për të gjitha pasojat pas mungesës së informacionit ose 

informacionit të vonuar për pronarin, përveç rastit kur qiramarrësi vërteton se pronari 
nuk mund t'i shmangte këto punime ose riparime. 

8.3. Riparime urgjente dhe punime për të përmirësuar performancën 

energjitike 

Gjatë kontratës së qirasë, qiramarrësi duhet të pranojë: 

• riparimet urgjente në banesën e marrë me qira që nuk mund të kryhen pas 
përfundimit të kontratës së qirasë; 

• Punimet në lidhje me përmirësimin e performancës energjitike. Lista e këtyre 
punimeve është vendosur nga Qeveria valone. 

Qiramarrësi duhet t'i pranojë ato edhe nëse ka shqetësime ose është i privuar nga 

një pjesë e banesës së dhënë me qira. 

Megjithatë, nëse riparimet urgjente ose punimet në lidhje me përmirësimin e 

performancës energjitike zgjasin më shumë se dyzet ditë, qiraja ulet sipas kohës 

dhe pjesës së banesës së dhënë me qira të cilës i është hequr qiramarrësit. 

Nëse riparimet ose punimet për përmirësimin e performancës energjitike e bëjnë të 

pabanueshme pjesën(t) e banesës të nevojshme për banesën e qiramarrësit dhe 

familjes së tij, ky i fundit mund t'i japë fund kontratës së qirasë. 
 

 

 

Të gjitha punimet që kanë të bëjnë me zbukurimet, përmirësimet, ndryshimet e 

banesës së dhëne me qira mund të kryhen vetëm me marrëveshje paraprake me 

shkrim të pronarit. Ato kryhen nga pronari me shpenzimet dhe rrezikun e tij. 

Nëse, pa pëlqimin me shkrim të qiradhënësit, megjithatë bëhen ndryshime në 

banesën e marrë me qira, qiradhënësi mund: 

• ose të kërkojë rivendosjen e banesës në gjendjen e saj të mëparshme; 

• ose ruajë ndryshimet e bëra në banesë pa pasur nevojë të paguajë shpërblime 
qiramarrësit. 

  

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
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10. KAFSHËT 

 
 

Qiramarrësi mund të mbajë kafshë në një banesë të dhënë me qira. Megjithatë, 

pronari mund të ndalojë kafshët. Ky ndalim duhet të arsyetohet sipas, për 

shembull, sipërfaqes së banesës së dhënë me qira dhe kafshëve të mbajtura. Ky 

ndalim nuk mund të jetë i tepruar. 
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11. SHPENZIMET MUJORE DHE KOSTOT QË DUHET T’I 
SHTOHEN QIRASË 

 REFERENCA  ILUSTRIMI I KONTRATËS SË 

QIRASË SË VENDBANIMIT KRYESOR Fjalë 
leksikore 

  

 

KUSHTET E KONTRATËS 

LIDHUR ME QIRANË, 

SHPENZIMET MUJORE, TAKSAT 

DHE SIGURIMET 

Shpenzimet mujore dhe kostot që mund t'i shtohen qirasë. Ato kanë të bëjnë me 

faturat e konsumit për ujë, energji elektrike, gaz, ngrohje, telefon, internet, televizor, 
karburant etj. 

Kostot dhe shpenzimet mujore duhet të jenë të detajuara në një llogari tjetër 

nga ajo e qirasë. Nëse ato korrespondojnë shpenzimeve reale pronari duhet të 

japë këtë llogari dhe vërtetimet, të paktën një herë në vit qiramarrësit.   

Në rastin e ndërtesave me shumë apartamente, të cilat administrohen nga i njëjti 

person, ky detyrim përmbushet nëse: 

• qiradhënësi i jep qiramarrësit një deklaratë të kostove dhe të shpenzimeve 
mujore; 

• ose 

• pronari lejon qiramarrësin ose përfaqësuesin e tij që të konsultojë dokumentet 

me personin fizik ose në zyrën qendrore të firmës që ofron menaxhimin. 
 

11.1. Kostot dhe shpenzimet që lidhen drejtpërdrejt me banesën 

A. Nëse ka sahatë individualë: 

Pronari dhe qiramarrësi së bashku kontrollojnë shifrat e konsumit në sahatët 

individualë përpara se qiramarrësi të zërë banesën. Këto shifra regjistrohen në 

inventarin  e hyrjes.   

Sahatët kanë numrat dhe kodet e mëposhtme : 

Uji - N° i Sahatit . ............................................ 
 

Gazi- N° i Sahatit............................................  Kodi. EAN  ................... 
 

Elektriciteti- N° i Sahatit............................... Kodi. EAN............................ 

fq 33 fq 34 
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Qiramarrësi u paguan drejtpërdrejt furnizuesve të tij abonimet për shpërndarjen e 

ujit, energjisë elektrike, gazit, telefonit, radios, televizionit, karburantit ose të tjera. 

Gjithashtu paguan të gjitha shpenzimet që lidhen me këto abonime si qiraja e 

sahatëve etj. 
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B. Nëse nuk ka sahatë individualë: 

qiramësi paguan çdo muaj pronarit jo më vonë se data e përcaktuar në nenin 3 për: 
 

 

 

 

Uji 

Shuma në ...... EURO është 
 

 

 
 

Ngrohja 

Shuma në ...... EURO është 
 

 

 
 

Uji i nxehtë 

Shuma në ...... EURO është 
 

 

 
 

Gazi 

Shuma në ..... EURO është 
 

 

 
 

Elektriciteti 

Shuma në ...... EURO është 
 

 

 
 

............................. 

Shuma në ...... EURO është 

 

 

 

 

 
zgjidhni mundësinë (të) 

 

 
Njëkuote 

Një shumë e paracaktuar 

Një rezervë 

 

 
Një kuotë 

Një shumë e paracaktuar 

Një rezervë 

 

 
Një kuotë 

Një shumë e paracaktuar 

Një rezervë 

 

 
Një kuotë 

Një shumë e paracaktuar 

Një rezervë 

 

 
Një kuotë 

Një shumë e paracaktuar 

Një rezervë 

 

 
Një kuotë 

Një shumë e paracaktuar 

Një rezervë 
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 Kuota llogaritet sipas : 
  

 

numrit të banesave që ndodhen në ndërtesë, shpenzimet dhe kostot 

konsiderohen të barabarta ndërmjet çdo banese; 

 

sipërfaqes së banesës në raport me sipërfaqen e përgjithshme të të gjitha 

banesave në ndërtesë, d.m.th ...........................................; 

 

 

tjetër: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Shuma e paracaktuar qiramarrësi paguan çdo muaj një shumë fikse që mbulon 

shpenzimet e tij. Nuk bëhet asnjë zbritje në fund të vitit. Pronari nuk mund të 

reklamojë rregullim. 

Paradhëniet qiramarrësi paguan çdo muaj një paradhënie për shpenzimet reale. Në 

fund të vitit, pronari dërgon deklaratën e konsumit për të bërë një rregullim. 

Diferenca midis shumës së përgjithshme të paradhënieve dhe konsumit aktual 

llogaritet. 

Nëse shuma e përgjithshme e paradhënieve është shumë e lartë në krahasim me 

koston e konsumit të bërë, pronari duhet të rimbursojë diferencën te qiramarrësi. 

Nëse shuma e përgjithshme e nuk është mjaft e lartë në krahasim me koston e 

konsumit aktual, qiramarrësi duhet t'i paguajë diferencën pronarit. 



Fjalë 
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11.2. Kostot dhe shpenzimet lidhur me pjesët përbashkëta të ndërtesës 

Kostot dhe shpenzimet që lidhen me pjesët e përbashkëta të ndërtesës vlerësohen në: 
........... EURO në muaj / vit. Qiramarrësi paguan këtë shumë çdo muaj pronarit jo më 

vonë se data e parashikuar në nenin 3. 

 
Kontributi i qiramarrësit në shpenzimet e përbashkëta është: 

 

 

Për........................................... 

Shuma në ........ EURO është 
 

 
 

Për............................................ 

Shuma në ........ EURO është 
 

 
 

Për............................................ 

Shuma në ........ EURO është 
 

 
 

Për............................................ 

Shuma në ........ EURO është 
 

 
 

Për............................................ 

Shuma në ........ EURO është 
 

 
 

Për............................................ 

Shuma në ........ EURO është 
zgjidhni mundësinë (të) 

 

 

Një kuotë 

Një shumë e paracaktuar 

 

 

 
Një kuotë 

Një shumë e paracaktuar 

 
 

 
Një kuotë 

Një shumë e paracaktuar 

 

 

 
Një kuotë 

Një shumë e paracaktuar 

 

 

 
Një kuotë 

Një shumë e paracaktuar 

 

 

 
Një kuotë 

Një shumë e paracaktuar 
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12. INDEKSIMI I QIRASË 

 

Kuota llogaritet sipas: 
 

sipërfaqes së banesës së dhënë me qira në raport me sipërfaqen e 

përgjithshme të pjesëve private të ndërtesës, d.m.th; 

 

sipërfaqes së banesës së dhënë me qira në raport me sipërfaqen e 

përgjithshme të të gjitha akomodimeve në ndërtesë, d.m.th. ; 

numri i njësive të banesës me qira në ambientet e përbashkëta të ndërtesës, pra 

njësitë. 

 

Këto kuota përshkruhen në aktin bazë të bashkëpronësisë. 

 
Ju lutemi vini re : në çdo moment, pronari si qiramarrësi nëse ata nuk bien dakord 

mund t’i drejtohen gjyqtarit të paqes:: 

• rishikimi për kostot dhe shpenzimet fikse;  
• ose 

• transformimet e tyre në kosto dhe shpenzime reale. 
 

 

 

 

Pronari dhe qiramarrësi vendosin që të mos indeksojnë  çdo vit qiranë. 
  

 
 

 

Pronari dhe qiramarrësi vendosin të indeksojnë çdo vit qiranë. 

Në datën e përvjetorit të fillimit të qirasë, qiraja indeksohet, me kërkesë me 

shkrim të pronarit, me kusht që qiraja të jetë e regjistruar. 
 

Qiraja e indeksuar është 

e barabartë me : 

qiraja bazë x  indeksi i ri 

indeksi në fillim 
 

Qiraja bazë është qiraja e përcaktuar në nenin 3 të kësaj qiraje. Indeksi i ri është 

indeksi i shëndetit për muajin para muajit të datës së përvjetorit të fillimit të qirasë. 

Indeksi fillestar është indeksi i shëndetit për muajin para muajit në të cilin është 
nënshkruar kontrata e qirasë. 

Shërbimi Publik Federal (FPS) i Ekonomisë ofron një llogaritëse të indeksimit të qirasë. 
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14. VONESË NË PAGESA 

15. TATIMET DHE TAKSAT 

 

Nëse pronari dhe qiramarrësi janë dakord, qiraja mund të ndryshohet midis 

muajit të nëntë dhe të gjashtë përpara përfundimit të çdo periudhe 3-

vjeçare. Pagesa e qirasë së rishikuar bëhet në ditën e parë të periudhës 

trevjeçare pas marrëveshjes së rishikimit. 

Nëse pronari dhe qiramarrësi nuk bien dakord, gjyqtari i paqes mund të lejojë 

rishikimin e qirasë në kushtet e parashikuara në nenin 58 të dekretit lidhur me 
qiranë e banesës. 

 

 

14.1. Interesat për vonesat 

Qiramarrësi duhet të paguajë qiranë dhe shpenzimet në datën e parashikuar në 
nenin 3. 

Nëse qiraja dhe faturat nuk paguhen brenda 10 ditëve pas datës së 

parashikuar në nenin 3, le pronari mund të shtojë menjëherë një interes për 

vonesën.   
Ky interes llogaritet: 

• që nga data e daljes së afatit  të shumës së detyrua R ;   
• në nivelin ligjor;   

Interesi për çdo muaj të filluar duhet paguaR për të gjithë muajin. Pronari nuk 

duhet të dërgojë njoftim zyrtar. 
  

14.2. Kosto rikujtuese 

Qiradhënësi mund të shtojë një kosto rikujtuese në shumën e papaguar nga 

qiramarrësi. 

Këto kosto rikujtuese janë: 

• 5 EUR nga thirrja e dytë e dërguar me letër të thjeshtë; 

• 15 EUR për thirrjen e përsëritur (njoftim zyrtar) të dërguar me letër 
rekomande. 

Këto shuma shtohen për të paguar shpenzimet administrative dhe koston e 

dërgesës. Këto shuma mund të rishikohen, veçanërisht kur tarifat e postës rriten. 

15.1. Takse pronësie   

Taksa e pronësisë për banesën e dhënë me qira nuk mund të paguhet nga 

qiramarrësi. 

15.2 Tatimet dhe taksat e tjera 

Të gjitha taksat dhe tatimet për banesën e marrë me qira të përcaktuara nga 

Shteti, Rajoni, Provinca, Komuna ose çdo autoritet tjetër publik duhet të paguhen 

nga qiramarrësi. Ky është rasti, për shembull, me taksën e kazanëve të plehrave. 

13. RISHIKIMI I QIRASË PËR NJË KONTRATË QIRAJE 9-VJEÇARE 
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16. Garancia e qirasë 
 

Para hyrjes në banesë, qiramarrësi duhet të japë një garanci për qiranë pronarit. 

Qiradhënësi i kërkon qiramarrësit një garanci për qiranë për t'u mbrojtur nëse 

qiramarrësi largohet nga banesa me qira pa paguar qiranë, shpenzimet ose pa 

riparuar dëmet në banesë. 
 
 

Qiramarrësi paguan një shumë në ............ EURO (maksimumi dy muaj qira) në 
një llogari bankare të bllokuar në emër të tij. Interesat janë për qiramarrësin.   

Pronari paguhet me përparësi mbi shumën e garancisë së qirasë nëse qiramarrësi 

nuk respekton detyrimet e tij. 

 

Qiramarrësi merr nga CPAS një garanci qiraje prej ............ EURO (maksimumi 

tre muaj qira). CPAS garanton këtë shumë pronarit. Çdo muaj, qiramarrësi 

rimburson CPAS për shumën e garancisë së qirasë gjatë kohëzgjatjes së qirasë 

dhe brenda një periudhe maksimale prej tre vjetësh. 

 

Qiramarrësi merr nga banka e tij një garanci qiraje prej ............ EURO 
(maksimumi tre muaj qira). Banka ia garanton këtë shumë pronarit. Çdo muaj, 

qiramarrësi rimburson shumën e garancisë së qirasë në bankë për kohëzgjatjen e 
qirasë dhe brenda një periudhe maksimale prej tre vjetësh. 

Pasi të rimbursohet plotësisht në bankë, garancia e qirasë jep interes. 

 
Qiramarrësi nuk mund të përdorë garancinë e qirasë për të paguar qiratë ose 
shpenzimet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgjidhni një nga këto tre mundësi 
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17. SIGURIMET 

  

  

Qiramarrësi merr një kontratë sigurimi kundër zjarrit për banesën e dhënë 

me qira para hyrjes në banesë. Ai i jep pronarit dëshminë e pagesës së faturës së 

parë për këtë sigurim në muajin pas hyrjes së tij në banesë. 

Çdo vit ai sjell provën e pagesës së këtij sigurimi pronarit në muajin pas 

datës së përvjetorit të hyrjes në banesë. 

Nëse qiramarrësi nuk jep dëshmi të pagesës së sigurimit, pronari mund t'i 

kërkojë siguruesit të tij të shtojë, në dobi të qiramarrësit, një klauzolë të heqjes 

dorë nga ankesa në kontratën e tij të sigurimit « banesë ». Në këtë rast, 

qiradhënësi mund t'ia kalojë shpenzimet qiramarrësit. 

Në rast dëmtimi si pasojë e zjarrit, dëmtimit të ujit ose dëmtimit elektrik, etj., 
qiramarrësi paguan taksë nëse dëmet i ka shkaktuar ai. 

  

 

Pronari merr një sigurim për heqje dorë nga ankesame datën .... / ..... / 

...... Për një shumë prej ................ EURO. 

Ai i jep provën qiramarrësit. Koston e këtij sigurimi e paguan qiramarrësi. 

Qiramarrësi është i lirë të sigurojë mobiljet e tij dhe përgjegjësinë e tij kundrejt 

palëve të treta (banorë të tjerë të ndërtesës, fqinjët, etj.). 

 

 
Në secilin rast, qiramarrësi kujdeset të sigurojë mobiljet e tij dhe përgjegjësinë e 

tij ndaj palëve të treta (banorë të tjerë të ndërtesës, fqinjët, etj.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgjidhni një nga këto dy mundësi 
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18. PËRFUNDIMI I KONTRATËS SË QIRASË AFATSHKURTËR 
(MAKSIMUMI 1 DERI NË 3 VJET ) 

 

KUSHTET LIDHUR ME 

KOHËZGJATJEN DHE 

ANULLIMIN E KONTRATËS 
 

18.1. Në fund të afatit të kontratës së qirasë  

Kontrata e qirasë përfundon në fund të periudhës njëvjeçare. Ajo nuk përfundon 

menjëherë. Qiradhënësi ose qiramarrësi duhet të dërgojë një njoftim, me letër 

rekomande, të paktën tre muaj para përfundimit të kohëzgjatjes të 

parashikuar në marrëveshjen e qirasë (shih nenin 4).  

Nëse bien dakord, qiradhënësi dhe qiramarrësi mund ta zgjasin kontratën e 

qirasë afatshkurtër me të njëjtat kushte. Kjo marrëveshje zgjatjeje duhet të jetë 

me shkrim. Kontrata e qirasë mund të zgjatet dy herë. Ju lutemi vini re, shtimi i 

kohëzgjatjes së të gjitha kontratave të qirasë nuk mund të kalojë tre vjet. 

Kontrata e qirasë afatshkurtër bëhet një kontratë qiraje nëntëvjeçare nga data e 

fillimit të saj fillestar nëse: 

• njoftimi nuk është dërguar brenda afatit ;   

• ose 

• qiramarrësi vazhdon të qëndrojë në banesë pa kundërshtuar pronarin, 
pavarësisht dërgimit të një njoftimi nga ky i fundit; 

• ose 

• nëse lidhet një kontratë e re ndërmjet qiradhënësit dhe qiramarrësit. 
 

18.2. Para përfundimit të kohëzgjatjes së kontratës së qirasë 

a) Nga pronari: 

Pas vitit të parë të dhënies me qira, pronari mund t’i japë fund kontratës së qirasë 
në çdo kohë nëse dëshiron të zërë banesën (për vete, bashkëshortin ose 
bashkëjetuesin ligjor, të tij paraardhësit, pasardhësit, fëmijët e birësuar ose ata të 
bashkëshortit të tij, farefisnia e tij, dhe ato të bashkëshortit të tij, deri në shkallën e 
dytë).   

Pronari duhet: 

• të respektojë një paralajmërim prej tre muajsh ;   

• të paguajë një dëmshpërblim të barabartë me qiranë e një muaji.   
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Për më tepër, të gjitha kushtet e mëposhtme duhet të plotësohen: 

• Pronari duhet të shkruajë në njoftim identitetin dhe lidhjen familjare me 
pronarin e personit që do të zërë banesën; 

• Nëse qiramarrësi e kërkon atë, qiradhënësi duhet të sigurojë prova të lidhjes 
familjare brenda dy muajve, nëse kjo nuk bëhet, qiramarrësi mund të kërkojë 
anullimin e njoftimit. Kërkesa e anullimit të njoftimit duhet të paraqitet pranë 
gjyqtarit të paqes jo më vonë se dy muaj para fundit të afatit të paralajmërimit. 
Në rast të tejkalimit të këtij afati, kërkesa për anullimin e njoftimit refuzohet 
nga gjyqtari i paqes. 

• Zënia e banesës nga personi i caktuar nga qiradhënësi në kontratë duhet në të 
vërtetë të zgjasë për të paktën dy vjet.  Kjo zënie duhet të fillojë jo më vonë se 
një vit pas largimit të qiramarrësit nga banesa. 

Kur qiradhënësi, pa justifikuar një rrethanë të jashtëzakonshme, nuk e kryen 

zënien në kushtet brenda afatit të parashikuar, qiramarrësi ka të drejtën e një 

kompensimi të barabartë me një qira prej tetëmbëdhjetë muajsh. 
 

b) Nga qiramarrësi: 

Qiramarrësi mund t’i japë fund kontratës së qirasë në çdo kohë, duke dërguar një 
paralajmërim tre muaj më parë dhe një kompensim prej një muaji qiraje. 

 

18.3. Vdekja e qiramarrësit 

Qiraja përfundon menjëherë tre muaj pas vdekjes së qiramarrësit pa njoftim 

ose kompensim. 

Çdo person që banon në banesë për më shumë se gjashtë muaj në datën e vdekjes 

së qiramarrësit mund të informojë qiradhënësin se ai dëshiron të marrë përsipër 

qiranë. Ai ka afat një muaj nga dita e vdekjes së qiramarrësit.   

AIS mund të refuzojë, për arsye të vlefshme, marrjen e qirasë nga ky person. AIS 

ka një muaj kohë duke filluar nga dita pas marrjes së informacionit të dëshirës për 

të rifilluar qiranë për të njoftuar këtë person për refuzimin e tij. 

Nëse AIS nuk refuzon brenda periudhës së caktuar, qiraja merret nga personi në të 

njëjtat kushte si ato që ekzistonin përpara vdekjes së qiramarrësit. 

Nëse banesa është e pabanuar dhe nuk përmban më mobilje me vdekjen e 

qiramarrësit, qiradhënësi mund ta konstatojë nga një përmbarues gjyqësor, me 

kërkesën e tij ose me kërkesën e gjykatësit të paqes nga kërkesë e njëanshme. Në 

këtë rast, kontrata e qirasë përfundon automatikisht në datën e konstatimit pa 

paralajmërim ose kompensim. 

Nëse banesa është e pabanuar dhe përmban ende mobiljet e qiramarrësit të 

vdekur, pronari e konstaton këtë nga përmbaruesi gjyqësor, me kërkesë të tij ose 

me kërkesë të gjyqtarit të paqes me kërkesë të njëanshme. Më së shpejti 3 muaj 

pas datës së vdekjes, përmbaruesi gjyqësor bën një listë të mobiljeve që ndodhen 

në banesë. Në fund të afatit tre mujor pas vdekjes, qiradhënësi mund të lirojë 

banesën. Ai duhet ta bëjë këtë në një mënyrë të arsyeshme dhe të përshtatshme 
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me vlerën e mobiljeve. Kështu ai mund t'i shesë, t'i nxjerrë jashtë ose t'i ruajë. 

Qiradhënësi mund t'u kërkojë trashëgimtarëve të qiramarrësit t'i rimbursojnë atij 

kostot e shitjes, largimit ose ruajtjes së mobiljeve. AIS mund t'i kërkojë gjyqtarit të 

paqes që t'i paguhet garancia e qirasë për shumat që i takojnë. Kjo kërkesë 

paraqitet me një kërkesë të njëanshme. 
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19.1. Në fund të afatit të marrëveshjes së qirasë 

Marrëveshja e qirasë përfundon në fund të periudhës 9-vjeçare. Ajo nuk përfundon 

automatikisht: 

• pronari duhet të dërgojë një njoftim, me letër rekomande, të paktën 
gjashtë muaj para daljes së afatit. 

• qiramarrësi duhet të dërgojë një njoftim, me letër rekomande, të paktën 

tre muaj para daljes së afatit.   

Nëse njoftimi nuk dërgohet brenda afatit të caktuar, marrëveshja e qirasë zgjatet 

çdo herë për një periudhë trevjeçare, me të njëjtat kushte. 

 

19.2. Para përfundimit të marrëveshjes së qirasë 

a) Nga pronari për përdorim personal 

Pronari mund t’i japë fund marrëveshjes së qirasëai dëshiron të zërë banesën 

(për veten, bashkëshortin ose bashkëshortin ligjor, paraardhësit, pasardhësit, 

fëmijët e birësuar ose ato të bashkëshortit, familjarët e tij dhe ato të bashkëshortit 

të tij të shkallës së tretë).     

Qiradhënësi duhet të dërgojë një njoftim me shkrim të paktën gjashtë muaj 
përpara. Për më tepër, të gjitha kushtet e mëposhtme duhet të plotësohen: 

• Pronari duhet të shkruajë në njoftim identitetin dhe marrëdhëniet me pronarin e 
personit që do të zërë banesën; 

• Nëse qiramarrësi e kërkon atë, qiradhënësi duhet të sigurojë prova të lidhjes 
familjare brenda dy muajve, nëse kjo nuk bëhet, qiramarrësi mund të kërkojë 
anullimin e njoftimit. Kërkesa e anullimit të njoftimit duhet të bëhet para 
gjyqtarit të paqes jo më vonë se dy muaj para daljes së afatit të paralajmërimit. 
Në rast të tejkalimit të këtij afati, kërkesa për anullimin e njoftimit refuzohet 
nga gjyqtari i paqes. 

• Zënia e banesës nga personi i caktuar nga pronari në njoftim duhet të zgjasë në 
të vërtetë të paktën dy vjet. Zënia e banesës duhet të fillojë jo më vonë se një 
vit pas largimit të qiramarrësit nga banesa. 

Kur pronari, nuk justifikon një rrethanë të jashtëzakonshme, nuk e kryen zënien e 

banesës në kushtet dhe brenda afatit të parashikuar, qiramarrësi ka të drejtën e 

një kompensimi të barabartë me tetëmbëdhjetë muaj qira. 

b) Nga pronari për punime 

Pronari mund t’i japë fund marrëveshjes qirasë nëse nëse ai kryen punime në 

banesë. 

Por kini kujdes, ai mund ta bëjë këtë vetëm në dy herë: 

19. PËRFUNDIMI I KONTRATËS SË QIRASË AFATGJATE 

(MAKSIMUMI 9 VJET) 
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• në fund të periudhës së parë 3-vjeçare të marrëveshjes së qirasë; 

• në fund të periudhës së dytë 3-vjeçare të marrëveshjes së qirasë. 

Pronari duhet të dërgojë një njoftim me shkrim të paktën gjashtë muaj para 

përfundimit të këtyre periudhave 3 vjeçare. 

Me përjashtim, të vitit të parë të dhënies me qira, pronari mund t’i japë fund 

kontratës së qirasë nëse kryen punë në disa banesa që zotëron në të njëjtën 

ndërtesë. 

Në këtë rast, pronari mund t’i japë fund disa kontratave qiraje pasi të dërgojë një 

njoftim me shkrim gjashtë muaj përpara. 

Përveç kësaj, punimet duhet: 

• të respektojnë vendmbërritjen e banesës së dhënë me qira;   

• të kenë një kosto që tejkalon qiranë e tre viteve nëse kanë të bëjnë vetëm me 
banesën me qira; 

• të kenë një kosto të përgjithshme që tejkalon qiranë e dy viteve për të gjitha 
banesat në ndërtesën që i përkasin të njëjtit pronar në të cilin ndodhet banesa 
me qira; 

• të fillojnë brenda gjashtë muajve nga përfundimi i paralajmërimit të dhënë nga 
pronari ose në rast të zgjatjes së qirasë, përfundimi i zënies së banesës nga 
qiramarrësi; 

• të mbarojnë brenda njëzet e katër muajve pas përfundimit të paralajmërimit të 
dhënë nga pronari ose në rast të zgjatjes së qirasë, përfundimit të zënies së 
banesës nga qiramarrësi. 

Nëse qiradhënësi nuk e bën këtë, qiramarrësi mund të kërkojë anulimin e njoftimit. 

Kërkesa për anullimin e njoftimit duhet t'i paraqitet gjykatësit të paqes jo më vonë 

se dy muaj para përfundimit të afatit të paralajmërimit. Në rast të tejkalimit të këtij 

afati, kërkesa për anullimin e njoftimit refuzohet nga gjyqtari i paqes. 

Kur qiradhënësi, nuk justifikon një rrethanë të jashtëzakonshme, nuk e kryen 

zënien e banesës në kushtet brenda afatit të parashikuar, qiramarrësi ka të drejtën 

e një kompensimi të barabartë me tetëmbëdhjetë muaj qira. 

Qiramarrësi mund t'i kërkojë pronarit që t'i komunikojë pa pagesë dokumentet që 
justifikojnë kryerjen e punës. 

c) Nga pronari pa arsye 

Qiradhënësi mund ta ndërpresë kontratën e qirasë: 

• në fund të periudhës së parë 3-vjeçare të qirasë; 

• në fund të periudhës të dytë 3-vjeçare të qirasë. 

Qiradhënësi duhet të zbatojë të gjitha kushtet e mëposhtme:   

• të japë një njoftim me shkrim dhe një paralajmërim gjashtë muaj përpara ;    
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• të paguajë një dëmshpërblim prej nëntë muajsh qiraje nëse kontrata përfundon 
në periudhën e parë 3 vjeçare të qirasë ; 

• të paguajë një dëmshpërblim prej gjashtë muajsh të qirasë nëse kontrata 
përfundon gjatë periudhës së dytë 3-vjeçare të qirasë. 

d) Nga qiramarrësi 

Qiramarrësi mund ta ndërpresë marrëveshjen e qirasë në çdo kohë duke dërguar 

një njoftim dhe një paralajmërim tre muaj përpara. 

Nëse qiramarrësi i jep fund kontratës së qirasë gjatë periudhës së parë 3-
vjeçare, qiradhënësi ka të drejtën e një kompensimi. 

• Nëse qiramarrësi ndërpret kontratën e qirasë gjatë vitit të parë, kompensimi është 

3 muaj qira. 

• Nëse qiramarrësi i jep fund kontratës së qirasë gjatë vitin e dytë, kompensimi 
është 2 muaj qira. 

• Nëse qiramarrësi i jep fund kontratës së qirasë në vitin e tretë, kompensimi është 

1 muaj qira. 

Kur pronari i jep fund kontratës, qiramarrësi nga ana e tij, në çdo kohë, mund ta 

ndërpresë kontratën e qirasë me një njoftim të kufizuar në një muaj. Në këtë rast, 

qiramarrësi nuk duhet të paguajë kompensim. 

Sidoqoftë, pronari duhet: 

• të zbatojë kushtet e njoftimit dhe paralajmërimit që ai ka dhënë; 

• të paguajë ndonjë kompensim. 

 
19.3. Vdekja e qiramarrësit 

 

Qiraja përfundon automatikisht tre muaj pas vdekjes së qiramarrësit pa 

paralajmëri ose kompensim. 

Kushdo që banon në banesë për më shumë se gjashtë muaj në datën e vdekjes së 

qiramarrësit mund të njoftojë qiradhënësin se dëshiron të marrë përsipër qiranë. 

Për ta bërë këtë ai ka një muaj nga dita e vdekjes së qiramarrësit. 

AIS mund të refuzojë, për arsye të vlefshme, marrjen kontratës së qirasë nga ky 

person. AIS ka një muaj kohë nga dita pas marrjes së informacionit të dëshirës për 

të rifilluar qiranë për të njoftuar këtë person në lidhje me refuzimin e tij. 

Nëse AIS nuk refuzon brenda periudhës së caktuar, qiraja merret nga personi në të 

njëjtat kushte si ato që ekzistonin përpara vdekjes së qiramarrësit. 
 

Nëse banesa nuk është e zënë dhe nuk përmban më asnjë mobilje pas 

vdekjes së qiramarrësit, qiradhënësi mund ta konstatojë nga nëpunësi gjyqësor, 

me kërkesën e tij ose me kërkesën e gjykatësit të paqes me kërkesë të një 

anëshme. Në këtë rast, kontrata e qirasë përfundon automatikisht në datën e 

konstatimit pa paralajmërim ose kompensim. 
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Nëse banesa nuk është e zënë dhe nuk përmban më asnjë mobilje pas 

vdekjes së qiramarrësit, pronari mund ta konstatojë nga përmbaruesi gjyqësor, 

me kërkesën e tij ose me kërkesën e gjykatësit të paqes me kërkesë të 

njëanëshme. 

Më së shpejti 3 muaj pas datës së vdekjes, përmbaruesi përmbaron një listë të 

orendive që ndodhen në banesë. Në fund të periudhës tre mujore pas vdekjes, 

pronari mund të lirojë banesën. Ai duhet ta bëjë këtë në një mënyrë të arsyeshme 

dhe të përshtatshme me vlerën e mobiljeve. Kështu ai mund t'i shesë, t'i 

shpërndajë ose t'i ruajë. Pronari mund t'u kërkojë trashëgimtarëve të qiramarrësit 

t'i rimbursojnë atij kostot e shitjes, shpërndarjes ose ruajtjes së mobiljeve. 

 
AIS mund t'i kërkojë gjyqtarit të paqes që t'i paguhet garancia e qirasë për shumat 

që i takojnë. Kjo kërkesë paraqitet me një kërkesë të njëanshme. 
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20. DHËNIA E QIRASË 

21. NËN-QIRAJA E BANESËS 

22. VIZITAT E BANESËS 

 
REFERENCA   ILUSTRIMI I 

MARRËVESHJES SË QIRASË SË 

VENDBANIMIT KRYESOR 
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KUSHTET E NDRYSHME TË 

KONTRATËS 
 

 

 

Qiramarrësi nuk mund t’ia japë dikujt qiranë e tij, përveç nëse ai ka marrë 

paraprakisht autorizimin me shkrim nga pronari.   

Në këtë rast, qiramarrësi që jep qiranë e tij lirohet plotësisht. Ai nuk duhet të 

paguajë më qiranë dhe shpenzimet. Ai lirohet nga çdo detyrim i ardhshëm, përveç 

rasteve kur marrëveshja për dhënien e qirasë parashikon ndryshe. 
 

 

 

Qiramarrësi nuk mund t’a japë me qira një pjesë të banesës së tij (nën-qira) 

një personi tjetër, përveç nëse ai ka marrë paraprakisht autorizimin me shkrim 

nga ana e pronarit. 
 

 

 

Pronari mund të vizitojë ambientet e marra me qira një herë në vit për t'u siguruar 

që ato të mbahen në gjendje të mirë. Ai bie dakord për ditën e kësaj vizite me 

qiramarrësin duke e paralajmëruar atë të paktën 8 ditë përpara. 

Gjatë gjithë kohëzgjatjes së qirasë, AIS, nëpërmjet një prej përfaqësuesve të saj, 

mund të vizitojë banesën sa herë që e gjykon të nevojshme. AIS cakton 

ditën dhe orën me postë ose me telefon. Qiramarrësi pranon të jetë i pranishëm 

dhe të lejojë hyrjen në të gjitha dhomat e banesës. 

Në rast të shitjes së banesës së dhënë me qira ............... në muaj para fundit të 

kontratës së qirasë, qiramarrësi duhet të lejojë kandidatët qiramarrës ose pronarët 

e rinj të vizitojnë të gjithë banesën ............... ditë në javë (maksimumi 3), gjatë 

…………… orë (maksimumi 3 ) në ditë, të caktohen midis pronarit dhe qiramarrësit. 

Përveç kësaj, ai duhet të lejojë që afishet të vendosen në vendet më të dukshme që 

shpallin shitjen ose dhënien me qera. 

fq 36 



 

31  

23. REGJISTRIMI I MARRËVESHJES SË QIRASË 
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 Regjistrimi i marrëveshjes së qirasë duhet të bëhet nga pronari. Kostot e 

mundshme në lidhje me regjistrimin me vonesë paguhen nga pronari. 

Nëse marrëveshja e qirasë nuk regjistrohet, nuk zbatohet afati i njoftimit dhe 

dëmshpërblimi i parashikuar në nenin 4 që qiramarrësi duhet të paguajë . 

Megjithatë, qiramarrësi duhet të ketë dërguar një njoftim zyrtar pronarit në lidhje 

me regjistrimin e qirasë :   

• me letër rekomande ; 

• ose 

• me njoftim të përmbaruesit gjyqësor;  

• ose 

• i dorëzohet pronarit i cili ka nënshkruar dublikatën me shënimin e datës së 
marrjes. 

Pronari nuk duhet të ketë reaguar ndaj këtij njoftimi zyrtar për një muaj. 

 

 

Bërë në …………………………………………………………………, më datën ........... /........... /......... 
në ………… kopje origjinale sepse njerëzit nënshkruajnë këtë kontratë, një kopje më 

shumë për regjistrimin. 

 
 

Qiramarrësi(t)   Qiradhënësi(t) 

 
 

 

 

 

 

 
Anekset: 

 
1. Shënim shpjegues përmbledhës dhe pedagogjik i dispozitave ligjore në lidhje me qiranë e banesave të vendosur nga 

Qeveria valone në zbatim të nenit 3 §2 të dekretit të 15 marsit 2018 në lidhje me qiranë e banesave. Ky shënim 
konsultohet në aneks në faqen 42 ose përmes faqes së internetit 
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/ 
documents/baux/fiches/FR/annexe_obligatoire_a_un_bail_de_residence_principale_pdf_.pdf 

 
2. Inventari i hyrjes. Një model i inventarit është i disponueshëm përmes faqes së internetit 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/ site_logement/bail/theme/10 

 
3. Lista e riparimeve në banesë pas përdorimit të përditshëm të saj dhe punimet për mirëmbajtjen. Kjo listë është e 

disponueshme përmes faqes së internetit 
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/ 
liste_non_limitative_des_reparations_locatives 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/annexe_obligatoire_a_un_bail_de_residence_principale_pdf_.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/annexe_obligatoire_a_un_bail_de_residence_principale_pdf_.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/annexe_obligatoire_a_un_bail_de_residence_principale_pdf_.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/bail/theme/10
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/bail/theme/10
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives
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Qiramarrësi duhet gjithmonë të kontaktojë AIS. 

› AIS përfaqëson pronarin. 

› AIS shoqëron qiramarrësin nëse ai ka pyetje ose kërkesa. 
 

 
* AIS = Agjencia e pasurive të paluajtshme sociale 

BANESË E DHËNË ME QERA ME NDËRMJETËSINË E NJË AIS 
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›  Qiramarrësi duhet ta 

MBAJË BANESËN 

PASTËR :të pastrojë 
rregullisht dyshemenë, 

dritaret etj. 

› Qiramarrësi duhet 

tëMIRËMBAJË 

BANESËN : 
mirëmbajtja e 

ngrohësit të ujit, 
pastrimi i oxhakut, 

mirëmbajtja e 
kopshtit etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

› Qiramarrësi RESPEKTON FQINJËT E TIJ. 
 

 

ZHURMAT ERËRAT  MIRËMBAJTJA E 
PASTËRTISË 

 
 

 
MIRËMBAJTJA E BANESËS,RRETHINAVE TË SAJ DHE RESPEKTI PËR 

FQINJËT 
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› Qiramarrësi duhet gjithmonë të ketë 'MARRËVESHJEN ME SHKRIM TË 

PRONARIT nëse ai dëshiron të bëjë PUNIME NË BANESË. 
 

 

 

 

 

 

 

 

› Qiramarrësi duhet 

të kujdeset për 

MIRËMBAJTJEN e 

KALDAJËS së tij. 

› Qiramarrësi duhet INFORMOJË 

QIRADHËNËSIN për RIPARIMET  që 
duhen bërë në banesë. 

 
QIRAMARRËSI DHE PRONARI JANE QË TE DY PERGJEGJËS PËR 

GJENDJEN E BANESËS, PËRGJEGJËSITË E SECILIT JANË TË DETAJUARA 

SI MË POSHTË VIJON: 

HTTP://LAMPSPW.WALLONIE.BE/DGO4/TINYMVC/APPS/LOGEMENT/VIEWS/DOCUMENT

S/BAUX/FICHES/FR/LISTE_NON_LIMITATIVE_DES_REPARATIONS_LOCATIVES.PDF 

 

- 

 

- 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
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10 DITË 

 

QIRAJA  

› çdo muaj qiramarrësi paguan një QIRA. Kjo qira duhet të paguhet në llogarinë e 

qiradhënësit jo më vonë se data e përcaktuar në nenin 3 të kontratës së qirasë. 
  

 

 

PAGESA E QIRASË 

DHE E SHPENZIMEVE 

ÇDO MUAJ NË 

DATËN E 

PËRCAKTUAR 

JU LUTEMI VINI RE 'NËSE 

PAGUANI ME VONESË' : 

INTERES & TARIFA SHTESË 

  SHPENZIMET MUJORE  

› Përveç qirasë,qiramarrësi paguan SHPENZIMET MUJORE (konsumimin e ujit, 

energjinë elektrike...). 
 
 

  

QIRA SHPENZIMET MUJORE 
 

 

 

SAHATËT 

INDIVIDUALË = 

PA SAHATË 

INDIVIDUALË= 

 

    

 

PAGESA E QIRASË DHE E SHPENZIMEVE 
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› GARANCIA E QIRASË = shumë parash që qiradhënësi i kërkon qiramarrësit për  

tu garantuar nëse qiramarrësi largohet... 
 

 

 

   ... PA PAGUAR qiranë, dhe shpenzimet 

 

 

   ... PA RIPARUAR dëmet në banesë 
 

 

 

 

 
 

› PARA HYRJES në banesë, 

qiramarrësi duhet t’i dorëzojë 

pronarit GARANCINË E 
QIRASË  

 

 

 

 

 

 

› Qiramarrësi nuk mund TË PËRDORË garancinë e qirasë PËR  të paguar 

QIRATË OSE  SHPENZIMET. 

GARANCIA E QIRASË 

22 
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 › Kontrata e qirasë është bërë për një KOHËZGJATJE TË CAKTUAR. Ajo ka një 

fillim dhe një fund. 

FILLIMI FUNDI 
 

 

 

 
 

KONTRATA E QIRASË AFATSHKURTËR  

QIRAMARRËSI DHE PRONARI MUND T’I JAPIN  

FUND KONTRATËS SË QIRASË NË 

VAZHDIM NË DISA KUSHTE TË CAKTUARA. 

 

 
FILLIMI TË PAKTËN 

3 MUAJ 

FUNDI 

 

 
 

    
DËRGIMI I PARAJMËRIMIT ME 

LETËR REKOMANDE 
(kontrata e qirasë nuk ndërprehet 

automatikisht) 

 

BANESË  E LIRË 

 

 

KONTRATA E QIRASË 

AFATGJATË  
FILLIMI 

 
TË PAKTËN 6 
MUAJ PËR 

PRONARIN 3 MUAJ 
PËR 

QIRAMARRËSIN 

 
 
FUNDI 

 

 
 

    
DËRGIMI I 

PARAJMËRIMIT 
ME LETËR 

REKOMANDE 
(kontrata e qirasë 
nuk ndërprehet 
automatikisht) 

BANESË  E LIRË 

  9 VJET  

 1 DERI NË 3 VJET 

 
KOHËZGJATJA E KONTRATËS SË QIRASË DHE PARALAJMËRIMI 
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QIRAMARRËSI DHE PRONARI JANE QË TE DY PERGJEGJËS PËR GJENDJEN E 

BANESËS, PËRGJEGJËSITË E SECILIT JANË TË DETAJUARA SI MË POSHTË 

VIJON: 

HTTP://LAMPSPW.WALLONIE.BE/DGO4/TINYMVC/APPS/LOGEMENT/VIEWS/DOCUMENTS/BA

UX/FICHES/FR/LISTE_NON_LIMITATIVE_DES_REPARATIONS_LOCATIVES.PDF 

 

 
 

 

 
 

  
 

qiradhënësi duhet të 
REGJISTROJË 

KONTRATËN E QIRASË. 

Pronari paguan TAKSËN 
E PRONËSISË. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronari duhet të bëjë NJË PJESË të 

RIPARIMEVE të banesës dhe PUNIMET PËR 

MIRËMBAJTJEN. 

Pronari mund të VIZITOJË 

banesat e dhëna me qira 

NJË HERË NË VIT. 

SHËRBIMI PUBLIK 
FEDERAL 
FINANCAVE 

 
DETYRIMET E PRONARIT 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
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1. Paraardhësit   Paraardhësit janë prindërit, gjyshërit, stërgjyshërit, etj. 

Të gjithë anëtarët e familjes që janë "lart" në pemën 

gjenealogjike, në një lidhje të drejtpërdrejtë. Nuk janë 

xhaxhallarët dhe tezet ata që janë “lart” në pemën 

gjenealogjike, por në një lidhje jo të drejtpërdrejtë. 

 
2. Çertifikata PEB  çertifikata e performancës energjitike (PEB) është një 

dokument zyrtar që tregon konsumimin teorik të 
energjisë së banesës. Ajo është karta e tij e identitetit 
energjetik. Qëllimi i tij është të lejojë qiramarrësin të 
krahasojë banesat me njëri-tjetrin në bazë të këtij 
kriteri dhe jo më vetëm në bazë të qirasë. 

 
3. Transferimi  Transferimi i kontratës së qirasë është një kontratë me 

të cilën qiramarrësi aktual transferon kontratën e tij të 
qirasë tek një qiramarrës i ri. Qiramarrësi i ri 
(qiramarrësi që hyn) zëvendëson më pas qiramarrësin 
e vjetër (qiramarrësi që del). 

 

4. Rrethanë e 
jashtëzakonsh
me 

 

 

 

 

 
 

5. Klauzola e 
heqjes dorë 
nga ankesa 

Një rrethanë e jashtëzakonshme është një ngjarje e 

paparashikueshme ose një seri ngjarjesh që pengojnë 

plotësisht ose pjesërisht zbatimin e kontratës së 

qirasë. 

Ato mund të jenë të natyrës klimatike (si një stuhi), 

pandemike, bakteriologjike, ushtarake, politike. 

Në këto rrethana të jashtëzakonshme, kontrata është 

e papërshtatshme. Prandaj është e nevojshme 

shmangia prej saj. 

 

Klauzola e heqjes dorë nga ankesa në një marrëveshje 

qiraje parashikon që qiradhënësi nuk do të padisë 

qiramarrësin nëse banesa e marrë me qira ka dëmtime 

pas një zjarri. Prandaj është sigurimi i pronarit që do të 

paguajë dëmin e shkaktuar nga zjarri, pa mundur të 

kthehet kundër qiramarrësit. 

LEKSIKU 
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6. Bashkëjetesa ligjore  Bashkëjetesa ligjore ka të bëjë me 2 persona që 
dëshirojnë të jetojnë së bashku dhe të ofrojnë një 
kuadër ligjor për këtë bashkëjetesë. Ju duhet të bëni 
një deklaratë të bashkëjetesës ligjore në shërbimin e 
popullsisë të komunës tuaj. Bashkëjetesa ligjore i jep 
njëri-tjetrit të drejta dhe detyrime. 

 

7. farefisnia  Farefisi janë të gjithë anëtarët e familjes së një 
personi, përveç prindërve, gjyshërve dhe fëmijëve. 
Pra, bëhet fjalë për vëllezërit dhe motrat, xhaxhallarët 
dhe hallat, kushërinjtë dhe kushërirat. 

 

8. Çertifikata familjare çertifikata familjare është një dokument administrativ 

që mund të merret në komunë. Ky dokument tregon 

personat që kanë vendbanimin në të njëjtën adresë, 

dhe të cilët bëjnë pjesë në njëjtën familje. 

 
9. Njoftimi   Njoftimi është dokumenti në të cilin shpallet përfundimi i 

kontratës së qirasë. 

 
10. Pasardhësit  Pasardhësit janë fëmijët, nipërit, stërnipërit etj. Të 

gjithë anëtarët e familjes që janë “poshtë” në trungun 
familjar, në linjë të drejtpërdrejtë. Nuk janë vëllezërit e 
vegjël, motrat e vogla, nipat dhe mbesat. 

 
11. Përdorimi  përdorimi i një ndërtese është përdorimi që i jepet, për 

shembull, një banese, një biznesi, zyrave ose një 
punishteje. 

 
12. Dëmet dhe interesat Dëmet dhe interesat janë një shumë parash që një 

person kërkon në gjykatë për të kompensuar dëmin që 
ka pësuar. 

 
13. Data e afatit  Data e afatit është data që shënon fundin e një afati 

pagese. Kjo është data në të cilën duhet të paguhet 

qiraja dhe shpenzimet. 

 
14. Inventari i gjendjes së banesës Inventari i gjendjes së banesës është një 

inventar dhe një përshkrim i detajuar i pronës së 
marrë me qira. Duhet të bëhet që në fillim të kontratës 
së qirasë (inventari i hyrjes) dhe në fund (inventari i 
daljes). Kjo ju lejon të dini se çfarë dëmi i është 
shkaktuar pronës gjatë afatit të qirasë, duke krahasuar 
inventarin e pajisjeve në hyrje me atë në dalje. 



Fjalë 
leksikore 

 

42  

 
15. Shkresa e përmbaruesit Shkresa e përmbaruesit është një akt procedural që 

kryhet nga përmbaruesi gjyqësor. Për shembull, një 
fletëthirrje për në gjyq, ose njoftim i një vendimi, ose 
një njoftim për sekuestrim. 

 
16. Forca madhore  Forca madhore është një ngjarje e papritur, e 

paparashikueshme dhe e pashmangshme, e cila nuk 

është për fajin e qiramarrësit ose të pronarit. Kjo 

ngjarje nuk duhet të jetë kërkuar prej tyre dhe as të 

jetë shkaktuar prej tyre, qoftë edhe indirekt. Për 

shembull, një stuhi, një tërmet, një pandemi, etj. 
 

17. Shumë fikse në ngarkimin e të siguruarit   Në kontratat e sigurimit, shuma fikse i 

referohet shumës së parave që nuk kompensohet nga 

siguruesi. Prandaj, kjo shumë paguhet nga i siguruari. 

Për shembull, nëse sigurimi nga zjarri parashikon një 

zbritje prej 250 EUR dhe, pas dëmtimit, riparimet 

kuSHtojnë 1200 EUR, sigurimi do të paguajë vetëm 950 

EUR. 

 
18. Dëmshpërblimi  Një dëmshpërblim është një shumë parash që duhet 

paguar për të kompensuar qiradhënësin ose 
qiramarrësin. 

 
19. Dëmshpërblimi i zënies së banesës dëmshpërblimi i zënies së banesës është një 

shumë që i detyrohet qiramarrësit për shkak se ai zë 
banesën kur nuk ka të drejtë ta bëjë këtë. Kur një 
kontratë qiraje përfundon, qiramarrësi i detyrohet 
kompensimit të banimit për periudhën midis datës së 
përfundimit të kontratës dhe datës që ai u largua nga 
banesa. 

 
20. Indeksimi  Indeksimi nënkupton përshtatjen e qirasë me 

ndryshimet në koston e jetesës bazuar në një indeks 
objektiv. Për qiranë është indeksi shëndetësor. 

 
21. Indeksi i shëndetit  Indeksi i shëndetit përdoret për të llogaritur indeksimin 

e qirave. Ai tregon evolucionin e çmimeve të të gjitha 
mallrave dhe shërbimeve, përveç atyre të pijeve 
alkoolike, duhanit dhe karburanteve. 

 
22. Interesi  Interesi është një shumë parash e llogaritur 

(përqindje) mbi qiranë ose garancinë e qirasë. 
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23. Letër rekomande Një letër rekomande duhet të dërgohet nëpërmjet një 
zyre postare në një formë të caktuar. Një dokument 
(faturë) i jepet dërguesit. Kjo vërteton datën e 
dërgimit. 

 
24. Qiramarrësi  Qiramarrësi është personi që nënshkruan kontratën e 

qirasë për të zënë banesën. 

 
25. Njoftimi zyrtar i fundit Njoftimi zyrtar i fundit është lajmërimi i fundit me shkrim 

që i kërkon një personi të përmbushë detyrimin e tij. 

 
26. Paralajmërim  paralajmërimi i quajtur gjithashtu leje ose heqje dorë, 

është një dokument me shkrim në të cilin një person 
paralajmëron një person tjetër për dëshirën e tij për t'i 
dhënë fund kontratës së qirasë. 

 

27. Tatimi në pronë  Taksa e pronës është një taksë mbi ndërtesat. Shuma 

e saj është një përqindje e të ardhurave kadastrale të 

ndërtesës. Çdo vit, qiradhënësi i paguan këtë taksë 

Rajonit (Valon, Flamand ose Kryeqytetit të Brukselit) 

në të cilin ndodhet ndërtesa. 

 
28. Qiradhënësi  Qiradhënësi është personi që nënshkruan kontratën e 

qirasë për të vënë në dispozicion banesën e tij. 

 
29. Kuota Kuota është pjesa e shpenzimeve që qiramarrësi duhet 

të paguajë. 

 
30. Kërkesa e njëanshme  Një kërkesë e njëanshme bën të mundur ngritjen e një  

  veprimi juridik. 

 
31. Rishikimi  Rishikimi i qirasë ose i tarifave është rritja ose ulja e 

qirasë ose tarifave të kërkuara nga qiradhënësi ose 
qiramarrësi. Nuk duhet ngatërruar me indeksimin që 
është përshtatja e qirasë me evoluimin e kostos së 
jetesës. 

 

32. Banesë e shëndetshme Një banesë është e shëndetshme kur respekton disa 
rregulla për sa i përket higjienës, sigurisë dhe 

komoditetit. 
 

33. Norma ligjore e interesit Norma ligjore e interesit është e fiksuar me ligj dhe 
mund të ndryshojë çdo vit. 

 
34. Shkalla e tretë  farefisnia e shkallës së tretë janë stërgjyshërit, hallat 

dhe xhaxhallarët ose mbesat dhe nipërit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

VIDEO KAPSULË E 

KONTRATËS SË QIRASË SË 

VENDBANIMIT 

KRYESOR 
 Video kapsula mund të shkarkohet këtu dhe të shikohet në 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tiny.cc/provincedenamur-bail-vid
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ANEKSI I QIRASË SË VENDBANIMIT KRYESOR 
 

Përkufizimet: 
 

Qiraja e vendbanimit kryesor (në krahasim me qiranë e zakonshme) është termi që përdoret kur 

qiramarrësi dëshiron të banojë në pronën e dhënë me qira. 
 

Qiradhënësi është personi që jep me qira pronën (zakonisht pronari). Qiramarrësi 

është personi që merr me qira pronën (zakonisht qiramarrësi). 

Njoftimi ose paralajmërimi është informacioni zyrtar që një person i dërgon një personi 

tjetërpërfunduar qiranë. 
 

Shpenzimet e paracaktuara janë shpenzimet shuma e të cilave është përcaktuar në kontratën e qirasë 
dhe nuk i nënshtrohet rregullimeve të mëvonshme. Nuk bëhet asnjë numërim. Në çdo kohë, palët mund 
të ndryshojnë me marrëveshje të përbashkët këtë shumë ose secila nga palët mund t'i kërkojë gjyqtarit 
të paqes rishikimin e shpenzimeve fikse ose t'i shndërrojë ato në shpenzime reale. 

 

Shpenzimet e përkohshme janë shpenzimet shuma e të cilave përbën një paradhënie mbi shpenzimet 
reale. Në fund të çdo tremujori ose të paktën një herë në vit, një deklaratë hartohet dhe i dërgohet 
qiramarrësit në bazë të shpenzimeve reale. Nëse shuma e përgjithshme e paradhënieve është shumë e 
lartë në krahasim me koston e shpenzimit aktual, qiradhënësi duhet të rimbursojë qiramarrësin për 
diferencën. Nga ana tjetër, nëse shuma e përgjithshme e paradhënieve nuk është e mjaftueshme për të 
mbuluar koston e shpenzimeve aktuale, qiramarrësi duhet t'ia paguajë diferencën qiradhënësit. 

 
Klauzola e heqjes dorë nga ankesa kundër qiramarrësit është klauzola që parashikon që qiradhënësi 
(ose shoqëria e tij e sigurimit) nuk do të ketë të drejtë të kthehet kundër qiramarrësit (ose sigurimit të tij) 
në rast dëmi të shkaktuar nga zjarri. Kështu, është sigurimi nga zjarri i qiradhënësit ai që do të 
kompensojë dëmin e shkaktuar. Klauzola e heqjes dorë nga ankesa nuk bën të mundur sigurimin e 
pasurisë së qiramarrësit ose të përgjegjësisë së tij kundrejt palëve të treta. 

 
Parathënie: diskriminimi 

 

Qiradhënësi e zgjedh qiramarrësin lirisht dhe pa diskriminim. 
 

Për të siguruar një transparencë më të mirë të tregut të qirave, çdo afishe me qira, çdo njoftim në 
shtyp, çdo faqe interneti ose formë tjetër njoftimi për publikun për marrjen me qira të një 
banese duhet të përmbajë shumën e qirasë së kërkuar dhe informacion për shpenzimet private 
dhe ato të përbashkëta . Nëse kjo nuk ndodh, komunat mund t'i japin qiradhënësit një gjobë 
administrative prej 50 deri në 200 euro. 

 
Qiradhënësi mund të kërkojë nga qiramarrësi kandidat të dhënat e mëposhtme të përgjithshme për 

të vijuar me përzgjedhjen dhe lidhjen e kontratës së qirasë dhe, sipas rastit, dokumentet mbështetëse 
në lidhje me këtë: 

 

1° mbiemri dhe emri i qiramarrësit kandidat; 
2° një mjet komunikimi me kandidatin; 
3° adresa e kandidatit; 
4° datën e lindjes ose, sipas rastit, dëshminë e aftësisë për të kontraktuar; 
5° çertifikata familjare; 
6° gjendja civile qiramarrësit nëse është i martuar ose që bashkëjeton ligjërisht; 
7° shuma e të ardhurave financiare që ka kandidati qiramarrës; 
8° vërtetim i pagesës së tre qirave të fundit. 

 

Asnjë e dhënë tjetër nuk mund të kërkohet nga qiradhënësi, përveç nëse ai ndjek një qëllim legjitim 
dhe kërkesa justifikohet me arsye serioze, në përpjesëtim me qëllimin e ndjekur. 
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Në përgjithësi, qiradhënësi nuk mund t'i refuzojë aksesin në banesë një qiramarrësi kandidat në bazë 
të diskriminimit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë bazuar në: kombësinë, racën e supozuar, ngjyrën 
e lëkurës, prejardhjen, origjinën kombëtare ose përkatësinë etnike, seksin ose kritere të ngjashme si 
shtatzënia, lindja dhe amësisë apo edhe transeksualizmit dhe ndryshimi i seksit, moshës, orientimit 
seksual, statusit martesor, lindjes, pasurisë, besimit fetar ose filozofik, besimit politik, besimit në 
bashkim, gjuhës, gjendjes aktuale të shëndetit ose të së ardhmes, të aftësisë së kufizuar, një 
karakteristike fizike ose gjenetike, origjinës sociale. 

 
UNIA është një institucion publik i pavarur që lufton kundër diskriminimit dhe për barazinë e shanseve. 
Qiramarrësit kandidatë që besojnë se janë viktimë e diskriminimit mund të kontaktojnë UNIA-n 
(https://www.unia.be – numri i telefonit falas 0800 12 800) ose në institutin për barazinë e grave dhe të 
burrave (http://igvm-iefh.belgium.be). 

 

Qiradhënësi që shpallet fajtor për diskriminim mund të shohë të angazhuar përgjegjësinë e tij civile. 
Prandaj, viktima e diskriminimit mund të ngrejë një padi civile për të shpërblyer dëmin moral të pësuar. 
Dëmshpërblimi mund të pasqyrojë dëmin e pësuar në të vërtetë, i takon paditësit të tregojë masën e 
dëmit, ose të perputhet me një shumë të përgjithshme të caktuar në 650 euro ose në 
1.300 euro sipas rastit. 
Qiradhënësi gjithashtu mund të detyrohet të ndërpresë sjelljen e tij diskriminuese, ndoshta me pagese 
gjobe. Kjo padi do të çohet përpara Kryetarit të Gjykatës së Shkallës së Parë të marrë në masë të 
përkohshme. 

 

Në rrethana të caktuara, qiradhënësi, autori i diskriminimit, dënohet me burgim deri në 
nga një muaj deri në një vit dhe gjobë nga 50 deri në 1000 euro krahas dëmshpërblimit për viktimën. 

 
Detyrimi i mos diskriminimit vlen edhe për agjentët e pasurive të paluajtshme. 

 

1) Dallimi midis një rregulli të detyrueshëm dhe një rregulli plotësues 

Një rregull i detyrueshëm është një rregull që nuk mund të shmanget në kontratë. Rregulli 

zbatohet edhe nëse palët kanë parashikuar ndryshe në kontratë. 

Dekreti i datës 15 mars 2018 në lidhje me kontratën e qirasë së banesës përcakton kur një dispozitë është e 
domosdoshme. 

Një rregull plotësues është një rregull që mund të shmanget në kontratë. 

 
2)  Kërkesat bazë të sigurisë, shëndetit dhe banueshmërisë 

Kërkesat bazë të sigurisë, shëndetit dhe banueshmërisë janë regjistruar në një dekret të Qeverisë 

Valone të datës 30 gusht 2007 që përcakton kriteret minimale të shëndetit, kriteret e mbipopullimit dhe 
mbartjen e përkufizimeve të përmendura në nenin 1, 19° deri 22° bis, të Kodit Valon për Banesat 
(https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=6235&rev=8510-13284). 

Kur banesa nuk i plotëson këto kërkesa bazë, qiramarrësi, pas njoftimit zyrtar nga qiradhënësi, 
mund t’i drejtohet gjyqtarit të paqes dhe të kërkojë ose kryerjen e punës së nevojshme, të 
shoqëruar nëse është e nevojshme me uljen e qirasë, ose prishjen e kontratës me faj të qiradhënësit 

me dëmshpërblim. 

Në të vërtetë, sipas Kodit Valon për banesat dhe vendbanimit të qëndrueshëm, të gjitha banesat duhet 
të plotësojnë kriteret minimale shëndetësore. Këto kritere lidhen me: 
1° stabilitetin; 
2° papërshkueshmëria nga uji; 
3° instalimet elektrike dhe të gazit; 
4° ventilimin; 
5° ndriçimin natyral; 
6° pajisjet sanitare dhe instalimi i ngrohjes; 
7° struktura dhe përmasa e banesës, veçanërisht sipas përbërjes së familjes banuese; 
8° Qarkullimi në dysheme dhe shkallë. 

Përveç kësaj, banesa nuk duhet të paraqesë rrezik për shëndetin e banorëve. 

https://www.unia.be/
http://igvm-iefh.belgium.be/
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=6235&rev=8510-13284
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Për të marrë ose për të dhënë me qira një banesë të vogël individuale (- de 28 m²) ose një banesë të 
përbashkët, qiradhënësi duhet të ketë leje për të dhënë me qira (për të marrë informacione lidhur me 
këtë temë,kontaktoni Departamentin e Banesave të Shërbimit Publik të Valonisë  - 
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/aide?aide=permisLoc&loc=1 - ose në 
komunë ). 

Përveç kësaj, të gjitha banesat janë të pajisura me të paktën një detektor zjarri në gjendje të 
përsosur pune. 

 
 

3) Kontratë qiraje me shkrim e detyrueshme 
 

Çdo kontratë qiraje e vendbanimit kryesor duhet të bëhet me shkrim. Ky shkrim duhet të paktën të përcaktojë: 

 

 Identitetin e qiramarrësit dhe qiradhënësit: mbiemri, dy emrat e parë, vendi dhe data e lindjes, 

vendbanimi; nëse është person juridik (p.sh. një kompani, një agjenci të pasurive të paluajtshme): 

emri, selia dhe numri i kompanisë. 

 Data e fillimit të kontratës së qirasë. 

 Kohëzgjatja e kontratës së qirasë. 

 Lloji i qirasë (p.sh. kontratë qiraje për vendbanimin kryesor ose kontratë qiraje studentore). 

 Caktimi i të gjitha ambienteve të marra me qira dhe pjesëve të ndërtesave. 

 Shuma e qirasë pa llogaritur shpenzimet mujore. 

 Shuma dhe natyra e shpenzimeve të përbashkëta. 

 Shuma dhe natyra e shpenzimeve private, nëse ato kanë një karakter fiks. 

 Treguesi i natyrës së tarifës fikse ose të përkohshme të shpenzimeve të mundshme private dhe 

të përbashkëta. 

 Në rastin e një ndërtese ku ka disa banesa, nëse shuma e shpenzimeve mujore nuk është 

e paracaktuar, mënyra e llogaritjes së shpenzimeve dhe shpërndarja e bërë. 

 Ekzistenca e sahatëve individualë ose kolektivë. 

 Data e certifikatës së fundit PEB kur kjo kërkohet nga dekreti i 28 nëntorit 2013 në lidhje me 

performancën energjitike të ndërtesave, si dhe treguesin e performancës që i jepet pronës së 

dhënë me qira. 

 

Kontrata e qirasë duhet të hartohet në aq kopje sa janë palët. Çdo kopje përmend numrin e 
origjinaleve që janë shkruar dhe nënshkruar. Një kopje origjinale do t'i jepet secilës palë. Nëse ka 
vetëm dy palë në kontratë (një qiramarrës dhe një qiradhënës), kontrata duhet të hartohet në të 
paktën dy kopje, një për secilën nga palët. Por në praktikë, do të kërkohet një kopje shtesë, e cila 
është menduar për formalitetin e detyrueshëm të regjistrimit. 

 
 

4) Regjistrimi i kontratës së qirasë 
 

Qiradhënësi duhet të regjistrojë kontratën e qirasë në zyrën e regjistrimit të vendit ku ndodhet 
banesa me qira. Zyra e regjistrimit varet nga “Shërbimi Federal i Financave Publike”. Regjistrimi i 
qirasë mund të bëhet ose në terren, ose me letër, edhe në mënyrë elektronike, ose me faks, ose në 
mënyrë elektronike nëpërmjet aplikacionit Myrent. 

 
Regjistrimi është falas nëse bëhet brenda dy muajve nga nënshkrimi i kontratës së qirasë. 

 
Mos regjistrimi i kontratës së qirasë mund të ketë pasoja për sa i përket anullimit të kontratës së qirasë 

nga  e qiramarrësi (shih pikën 5 B) 2 dhe C)). 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/aide?aide=permisLoc&loc=1
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5) Kohëzgjatja dhe anullimi (përfundimi) i kontratës së qirasë 

A. Vërejtje e përgjithshme në lidhje me formën e njoftimit dhe tejkalimin e afateve të njoftimit 

Në të gjitha rastet kur paralajmërimi mund të jepet në çdo kohë, periudha e paralajmërimit fillon në 
ditën e parë të muajit pas muajit në të cilin është dhënë paralajmërimi. Paralajmërimi duhet të 
bëhet ose me postë rekomande, ose me shkresë të përmbaruesit gjyqësor, ose t'i dorëzohet në 
dorë personit që ka nënshkruar dublikatën me shënimin e datës së marrjes. 

 
B. Kontratë qiraje për një periudhe 9 vjeçare 

Informacione të përgjithshme 
 

Me përjashtim të rasteve kur palët kanë lidhur shprehimisht një kontratë qiraje afatshkurtër ose një 
kontratë qiraje të përjetshme (shih pikën C dhe më poshtë), çdo kontratë qiraje e vendbanimit 
kryesor ka një afat prej 9 vjetësh. Në veçanti, kjo do të ndodhë automatikisht për: 

 

 një kontratë qiraje verbale; 

 një kontratë qiraje me shkrim pa treguar kohëzgjatjen; 

 një kontratë qiraje me shkrim për një afat të caktuar që shkon nga 3 deri në 9 vjet. 

Kontrata e qirasë përfundon në datën e saj normale të afatit pa ndonjë arsye për t'u thirrur ose pa 
paguar ndonjë kompensim nga palët, me kusht që qiradhënësi të njoftojë me një paralajmërim të 
paktën 6 muaj përpara datës së afatit dhe për qiramarrësin të dërgojë një paralajmërim të paktën 3 
muaj përpara datës së afatit. 

Nëse në fund të periudhës 9-vjeçare, as qiradhënësi dhe as qiramarrësi nuk kanë dërguar 
paralajmërim, kontrata e qirasë zgjatet (rinovohet) çdo herë për një periudhë 3-vjeçare, me të 
njëjtat kushte. Më pas, secila nga palët ka mundësinë, çdo tre vjet, t’i japë fund kontratës në 
mënyrë të ngjashme, pa arsye dhe pa pasur nevojë të paguajë dëmshpërblim. 

Mundësitë e ndërprerjes së kontratës gjatë periudhës 9-vjeçare 

1. Ndërprerja e kontratës nga qiradhënësi 

Gjatë periudhës 9-vjeçare, qiradhënësi ka në tre raste, mundësinë t’i japë fund qirasë, në kushte 
të caktuara. Këto rregulla nuk janë të detyrueshme, kështu që kontrata e qirasë mund të 
përjashtojë ose kufizojë të drejtën e qiradhënësit për të prishur kontratën në këto tre raste. 

a) Qiradhënësi mund ta prishë në çdo kohë kontratën e qirasë për ta zënë pronën personalisht, 

me anë të një paralajmërimi 6 muaj përpara. Për të qenë i vlefshëm, njoftimi duhet të tregojë 
arsyen dhe identitetin e personit që do të zërë personalisht dhe konkretisht pronën e marrë me 
qira. 

Personi që zë pronën mund të jetë vetë qiradhënësi, bashkëshorti ose bashkëjetuesi i ligjshëm, 
fëmijët, nipërit ose fëmijët e birësuar dhe fëmijët e bashkëshortit ose bashkëjetuesit të ligjshëm, 
pasardhësit e tij (babai, nëna, gjyshërit) dhe ata të bashkëshortit ose bashkëjetuesin e ligjshëm, 
vëllezërit, motrat, dajat, hallat, nipat dhe mbesat e tij dhe ata të bashkëshortit ose 
bashkëjetuesit të ligjshëm. 

Kur njoftimi jepet për të lejuar zënien e pronës nga farefisnia e shkallës së tretë, afati i njoftimit 
nuk mund të përfundojë megjithatë përpara përfundimit të periudhës së parë trevjeçare nga 
hyrja në fuqi e qirasë. 

b) Në fund të afatit të periudhës së parë dhe të dytë trevjeçare (periudha 3-vjeçare), qiradhënësi 
mund, me anë të një paralajmërimi 6 muaj përpara, të prishë kontratën e qirasë me qëllim 
kryerjen e disa punimeve. Njoftimi duhet të tregojë arsyen dhe t’i përgjigjet një sërë kushtesh 
të rrepta. 

c) Në fund të periudhës trevjeçare të parë ose të dytë (periudha 3-vjeçare), qiradhënësi mund të 
ndërpresë pa arsye kontratën e qirasë, me kusht që të njoftohet 6 muaj përpara dhe me 
pagesën e një dëmshpërblimi që korrespondon me 9 ose 6 muaj qira (në varësi të faktit nëse 
njoftimi është dhënë në fund të periudhës së parë ose të dytë trevjeçare) në përfitim të 
qiramarrësit. 

 

2. Ndërprerja e kontratës nga ana e qiramarrësit 

Qiramarrësi mund ta ndërpresë kontratën e qirasë në çdo kohë, me kusht që të njoftojë 
qiradhënësin 3 muaj përpara. Asnjëherë nuk i kërkohet që të justifikojë paralajmërimin e tij. 



5 

 

 

Gjithsesi, gjatë tre viteve të para të qirasë, ai duhet t'i paguajë qiradhënësit kompensim të 
barabartë me 3, 2 ose 1 muaj qira, në varësi të faktit nëse ai largohet gjatë vitit të parë, të dytë 
ose të tretë. 

Ekziston një mundësi e veçantë e ndërprerjes së kontratës në rastet kur qiraja nuk është e 
regjistruar (shih pikën 4). Qiramarrësi mund të largohet nga ambientet e dhëna me qira në çdo 
kohë, pa paralajmërim dhe pa kompensim, nëse dhe vetëm nëse nuk është ndjekur njoftimi zyrtar 
paraprak nga qiradhënësi për regjistrimin e qirasë brenda një muaji. 

Nëse qiradhënësi e ndërpret qiranë para kohe duke njoftuar 6 muaj përpara me arsyetimin se 
dëshiron ta zërë pronën personalisht, të kryejë punë në të ose edhe pa arsye (shih pikën 5), B., 
1.), qiramarrësi mund të të japë një kundër-njoftim (d.m.th.rradha e tij për të dhënë një 
paralajmërim) prej 1 muaji, pa pasur nevojë të paguajë dëmshpërblim edhe nëse njoftimi bëhet 
gjatë tre viteve të para të kontratës së tij. 

 

C. Kontratë qiraje me afat të shkurtër 

Dekreti i datës 15 mars 2018 në lidhje me qiranë e banesave parashikon që palët mund të lidhin 
një kontratë qiraje, ose tre qira të ndryshme të njëpasnjëshme, për një kohëzgjatje totale jo më 
shumë se 3 vjet. 

Nëse asnjë njoftim nuk është dhënë 3 muaj përpara afatit të kontratës së qirasë ose nëse 
qiramarrësi ka vazhduar të banojë në banesë në fund të afatit të rënë dakord pa kundërshtime nga 
qiradhënësi, qiraja fillestare zgjatet me të njëjtat kushte, por konsiderohet se ajo është bërë për një 
periudhë 9-vjeçare (d.m.th.bëhet qira 9-vjeçare) nga fillimi i kontratës. 

Që nga viti i dytë i qirasë, qiradhënësi mund t’i japë fund kontratës së qirasë në çdo kohë, me kusht 
që të njoftohet 3 muaj para dhe t'i paguajë qiramarrësit një dëmshpërblim të barabartë me qiranë e 
një muaji, për zënien personale ose familjare të ambienteve të marra me qira (të afërmit ose 
krushqit deri në shkallën e dytë). 

Qiramarrësi mund t’i japë fund qirasë në çdo kohë, me kusht që të njoftohet 3 muaj dhe t'i paguajë 
qiradhënësit një dëmshpërblim të barabartë me qiranë 1 mujore. 

Ekziston një mundësi e veçantë e ndërprerjes së kontratës në rastet kur qiraja nuk është e 
regjistruar (shih pikën 4). Qiramarrësi mund të largohet nga ambientet e dhëna me qira në çdo 
kohë, pa paralajmërim dhe pa kompensim, nëse dhe vetëm nëse nuk është ndjekur njoftimi zyrtar 
paraprak nga qiradhënësi për regjistrimin e qirasë brenda një muaji. 

 
D. Kontratë qiraje afatgjatë 

 

Është e mundur të lidhni një kontratë qiraje për një periudhë të caktuar për më shumë se 9 vjet. Kjo 
qira rregullohet nga të njëjtat dispozita si ato që zbatohen për qiranë 9-vjeçare (shih pikën 5), B), 
me përjashtim të faktit se kompensimi që i takon qiradhënësit kur ai ndërpret kontratën e qirasë pa 
arsye në fund të periudhës trevjeçare ose të periudhës trevjeçare pasardhëse caktohet me qira 3 
mujore. 

 

E. Kontratë qiraje e përjetshme 
 

Gjithashtu është e mundur të lidhni një qira për jetën e qiramarrësit. 
 

Qiradhënësi i një qiraje të tillë të përjetshme nuk mund ta ndërpresë atë para kohe, përveç nëse 
parashikohet ndryshe në kontratë. 

 

Megjithatë, qiramarrësi mund ta ndërpresë qiranë në çdo kohë, me kusht që të njoftohet 3 muaj më parë 
 

6) Indeksimi i qirasë 

Nëse nuk përjashtohet shprehimisht, lejohet indeksimi i qirasë, me kusht që qiraja të jetë e 

regjistruar. 

Indeksimi mund të kërkohet sa më shpejt në datën e përvjetorit të hyrjes në fuqi të qirasë dhe 
llogaritet sipas një formule ligjore e cila merr parasysh ecurinë e indeksit shëndetësor: 

 
Qiraja bazë X të dhënat e reja 
---------------------------------------- 

Të dhënat në fillim 
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Qiraja bazë është qiraja që është rënë dakord në fillim të qirasë. 
 

indeksi i ri është indeksi i shëndetit për muajin paraardhës të datës së përvjetorit të 

hyrjes në fuqi të qirasë. 
 

Indeksi fillestar është indeksi i shëndetit për muajin paraardhës të datës së nënshkrimit të qirasë. 

 
Indeksin e shëndetit mund ta gjeni në adresën e mëposhtme : https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la- 
consommation/indexation-du-loyer 

 

Nëse qiradhënësi kërkon indeksimin e qirasë pas datës së përvjetorit të hyrjes në fuqi të qirasë, 
indeksimi do të ketë efekt, për të kaluarën, maksimumi për 3 muajt para të kërkesës. 

 
 

7) Rishikimi i qirasë 

Është e mundur, në kushte të caktuara, të rishikohet qiraja, qoftë rritje apo ulje. Ky rishikim mund të 
bëhet vetëm në fund të çdo periudhe trevjeçare. Kjo mund të kërkohet si nga qiradhënësi ashtu 
edhe nga qiramarrësi, por vetëm gjatë një periudhe të caktuar:midis të 9 -it dhe të 6it muaj  para 
daljes së afatit të një periudhe 3-vjeçare. 

Pas kësaj kërkese, dy zgjidhje janë të mundura: 

a) ose palët bien dakord për parimin e rishikimit të qirasë dhe shumës së saj; 
b) ose palët nuk arrijnë të bien dakord; në këtë rast, paditësi mund t'i drejtohet gjykatës së paqes, por 
ekskluzivisht ndërmjet muajit të 6-të dhe të 3-të që i paraprin mbarimit të periudhës trevjeçare aktuale. 

 
 

8) Kostot dhe shpenzimet mujore 

Në përgjithësi, nuk përcaktohet se cili nga qiramarrësi ose qiradhënësi duhet të paguajë tarifa të 
caktuara. Vetëm tatimi në pronë duhet të paguhet nga qiradhënësi dhe për këtë arsye në asnjë 
rrethanë nuk mund t'i ngarkohet qiramarrësit. 

Kostot dhe shpenzimet e tjera duhet të ndahen gjithmonë nga qiraja dhe të shfaqen në një llogari të 
veçantë. 

Nëse kostot dhe shpenzimet janë vendosur në mënyrë fikse (për shembull: një shumë fikse prej 75 
euro në muaj), palët nuk mund t'i përshtatin ato në mënyrë të njëanshme duke marrë parasysh kostot 
dhe shpenzimet reale që mund të jenë më të larta ose më të ulëta se kjo shumë e paracaktuar. 
Megjithatë, qiramarrësi dhe qiradhënësi në çdo kohë mund t'i kërkojnë gjyqtarit të paqes të rishikojë 
shumën e kostove dhe shpenzimeve fikse ose ta shndërrojë këtë shumë të paracaktuar në kosto dhe 
shpenzime reale. 

Nëse kostot dhe shpenzimet nuk janë vendosur në bazë të një tarife të paracaktuar, ligji parashikon 
që ato duhet të përputhen me shpenzimet reale. Qiramarrësi do të paguajë tarifat e përkohshme dhe 
ka të drejtë të kërkojë nga qiradhënësi të sigurojë prova të faturave që i janë dërguar. 

 
 

9) Dispozitat lidhur me riparimet e banesës së dhënë me qira 

Qiradhënësit i kërkohet të mbajë pronën e dhënë me qira në një gjendje për t'i shërbyer qëllimit për të cilin 
është dhënë me qira. 

Qiramarrësi është i detyruar të njoftojë qiradhënësin, nëse është e nevojshme, për dëmet e pësuara 
nga prona e marrë me qira dhe për riparimet që duhen bërë. Qiramarrësi duhet të kujdeset edhe për 
riparimet e banesës së marrë me qira. Detyrimet e qiramarrësit në lidhje me riparimet e qiramarrjes 
janë rreptësisht të kufizuara: asnjë nga riparimet që konsiderohen të pagueshme nga qiramarrësi nuk 
janë përgjegjësi e këtij të fundit kur ato janë shkaktuar vetëm nga vjetërsimi ose forca madhore. 

Këto dispozita janë të detyrueshme. 

Qeveria ka hartuar një listë ilustruese të shpërndarjes ndërmjet qiradhënësit dhe qiramarrësit të 
riparimeve më të zakonshme të banesës së dhënë me qira. 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indexation-du-loyer
https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indexation-du-loyer
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10) Sigurimi kundër zjarrit 
 

Qiramarrësi është përgjegjës për zjarrin e pronës së dhënë me qira, përveç rastit kur provon se ka 
ndodhur pa fajin e tij. 

 
Përgjegjësia e qiramarrësit duhet të mbulohet nga sigurimi. Palët kanë dy zgjedhje: 

 

a) Ose qiramarrësi merr sigurimin kundër zjarrit për pronën e marrë me qira përpara se të hyjë 

në banesë. Ai duhet të sigurojë çdo vit vërtetimin e pagesës së primeve. Nëse qiramarrësi nuk 

arrin të sigurojë këtë provë, qiradhënësi mund t'i kërkojë siguruesit të tij të shtojë, në dobi të 

qiramarrësit, një klauzolë për heqjen dorë nga ankesa në kontratën e tij të sigurimit « banesë 

». Në këtë rast, ai mund t'ia kalojë shpenzimet qiramarrësit. Shuma fikse mund t’i lihet në 

ngarkim qiramarrësit nëse përgjegjësia e tij është angazhuar; 

 
b) Ose qiradhënësi bën heqjen dorë nga sigurimi i ankesës dhe i jep qiramarrësit provën për 

këtë. Shpenzimet e këtij sigurimi i kalohen qiramarrësit. Qiramarrësi mbetet përgjegjës për 
sigurimin e mobiljeve të tij dhe përgjegjësinë e tij kundrejt palëve të treta. 

 
 

11) Inventari i gjendjes së banesës 
 

A.  Inventari i hyrjes 
 

Palët duhet të hartojnë së bashku (d.m.th. së bashku, në varësi të marrëveshjes së të dyja 

palëve) inventarin e hyrjes, të detajuar të gjendjes së banesës me shpenzime të përbashkëta. Ky 

inventar bëhet, qoftë gjatë periudhës kur ambientet janë të pabanuara, qoftë gjatë muajit të parë të 

zënies së banesës. 

 
Ky inventar i gjendjes së banesës i bashkëngjitet kontratës së qirasë dhe gjithashtu i 
nënshtrohet regjistrimit. 

 
Qeveria ka hartuar një model standard për inventarin e hyrjes së gjendjes së banesës me vlerë 
treguese. 

 
B. Inventari i gjendjes së banesës para shpërnguljes 

 

Secila palë mund të kërkojë kryerjen e një inventari para shpërnguljes kontradiktor dhe me 

shpenzime të përbashkëta. 

 
 

12) Transferimi i pronës së dhënë me qira 

Kur një pronë e dhënë me qira shitet, mbrojtja e qiramarrësit nuk është gjithmonë e njëjtë. Ajo varet 
nëse kontrata e qirasë ka apo jo një datë të caktuar përpara shitjes së pronës së dhënë me qira. 

Një kontratë qiraje origjinale është kontrata e qirasë e hartuar nga një noter dhe ka gjithmonë një datë 
të caktuar. Një kontratë qiraje e shkruar me vulë private (d.m.th., jo origjinale, por gjithsesi e 
nënshkruar nga palët) ka një datë të caktuar nga dita e regjistrimit (shih pikën 4), ose nga dita e 
vdekjes së njërit prej nënshkruesve të kontratës së qirasë, ose ditën në të cilën është vërtetuar 
ekzistenca e kontratës së qirasë me aktgjykim ose me akt të hartuar nga një zyrtar publik, si noteri ose 
përmbaruesi gjyqësor. Një kontratë qiraje verbale nuk ka kurrë një datë të caktuar. 

Nëse kontrata e qirasë ka një datë të caktuar përpara shitjes së pronës së dhënë me qira, blerësi 
(pronari i ri) do të marrë përsipër të gjitha të drejtat dhe detyrimet e qiradhënësit të mëparshëm. 

Nëse kontrata e qirasë nuk ka një datë të caktuar para tjetërsimit të pronës së dhënë me qira (d.m.th. 

në momentin e shitjes së pronës së dhënë me qira), paraqiten dy mundësi: 

a) ose qiramarrësi e ka zënë pronën për më pak se 6 muaj. Në këtë rast, blerësi mund t’i japë fund 
marrëveshjes së qirasë pa arsye ose kompensim; 
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b) ose qiramarrësi e ka zënë pronën për të paktën 6 muaj. Blerësi zëvendësohet me të drejtat dhe 
detyrimet e qiradhënësit të parë (d.m.th. ai zëvendëson qiradhënësin e parë në të drejtat dhe 
detyrimet e tij).  Megjithatë, blerësi mund t’i japë fund marrëveshjes së qirasë, me një paralajmërim 
3-mujor të njoftuar qiramarrësit, brenda 3 muajve nga shitja e pronës, sipas kushteve të 
përmendura në pikën 5) B. 1. 

 
 

13) Ndihmë juridike dhe ndihmë gjyqësore 
 

 
A. Ndihma juridike 

Ndihma juridike e vijës së parë 
 

Ndihma juridike e vijës së parë ka për qëllim të japë, gjatë një konsultimi të 

shkurtër,informacione praktike, informacione juridike ose një opinion të parë ligjor. 

 
Shërbime pa takim mbahen në gjykata, gjykatat e paqes dhe të drejtësisë si dhe në disa komuna, 
CPAS ose SHOQATA që kanë një shërbim ligjor. 
 Për të mësuar vendndodhjet dhe oraret e shërbimeve pa takim, është e këshillueshme të 
kontaktoni komisionet e ndihmës juridike, të dhënat e kontaktit të të cilave gjenden në faqen e 
mëposhtme të internetit: https://avocats.be/de/commissions-daide-juridique. 

 

Ndihma juridike e vijës së parë ofrohet nga profesionistë juridikë, në përgjithësi avokatë.  
 

Ndihma juridike e vijës së parë është falas dhe e mundshme për të gjithë, pa kushte të 

ardhurash dhe pa takim. 

Ndihma juridike e vijës së dytë 
 

Ndihma juridike e vijës së dytë bën të mundur, në kushte të caktuara, caktimin e një avokati, 
kostot e shërbimit të të cilit do të jenë “totalisht” (për një shumë fikse që përfshin shpenzimet 
administrative) ose pjesërisht falas në varësi të të ardhurave. 

 
Zyrat e Ndihmës Juridike (B.A.J.) janë përgjegjëse për verifikimin e përmbushjes së kushteve për 
dhënien, dhënien e ndihmës juridike të vijës së dytë dhe caktimin e një avokati. Zyrat organizohen 
nga kolegji i avokatëve. Për të marrë adresat dhe ditët e shërbimeve pa takim të zyrës më të afërt 
të ndihmës juridike, ndiqni faqen e internetit si me poshtë vijon: https://avocats.be/de/bureaux- 
daide-juridique-baj. 

Kërkesa për ndihmë juridike mund të dorëzohet ose me postë në zyrën e ndihmës juridike të rrethit 
gjyqësor përkatës ose duke shkuar personalisht në vend 

 

B. Ndihma gjyqësore 
 

Ndihma juridike qëndron në përjashtimin, tërësisht ose pjesërisht, të atyre që nuk kanë të 

ardhurat e nevojshme për të përballuar “shpenzimet gjyqësore”. Gjithashtu i ofron palëve të 
interesuara shërbim falas për zyrtarët publikë dhe ministrorë (nëpunësit gjyqësorë, noterët etj.) si 
dhe ndihmë falas nga një këshilltar teknik gjatë ekspertizës ligjore. 

 

Përfitimi i ndihmës juridike u jepet personave që vërtetojnë se mjetet e tyre të jetesës janë të 
pamjaftueshme. Vendimi i Zyrës së Ndihmës Juridike për dhënien e ndihmës juridike të vijës së 
dytë, “totalisht” (me një shumë të caktuar që përfshin shpenzimet administrative) ose pjesërisht 

falas, përbën provën e pamjaftueshmërisë së mjeteve të jetesës.. 

Kërkesa për ndihmë juridike i paraqitet gjyqtarit që trajton ose që do ta trajtojë çështjen, 
në çështjet e qirasë, gjyqtari i paqes që do të marrë ose e ka marrë tashmë në shqyrtim çështjen. 

https://avocats.be/de/commissions-daide-juridique
https://avocats.be/de/bureaux-daide-juridique-baj
https://avocats.be/de/bureaux-daide-juridique-baj

