
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA  
GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 

 

1 (6)  

 2
0

1
9

:2
4

4
1

0
0

 

Numri i lëndës: 2019:244099 

Datë: 31.03.2021 

Numri i dokumentit:     01653017 

 

C.nr. 653/11 

                     

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Civil, me 

gjyqtarin Alajdin Tërshnjaku, bashkëpunëtoren profesionale Yllka Pajaziti Abdullahu në 

çështjen juridike-kontestuese të paditësit S. (Rr.) G. nga Fshati K. – Komuna e O., të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson Av. F.Sh. me seli të zyrës në P., kundër të paditurit Zh..Sh.p.k. me seli 

në Fshatin Ll. – Komuna e O., me nr. Unik Identifikues ..... dhe nr. biznesi .......... – me pronar 

B. B., për shkak të padisë për kompensim të dëmit, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor – publik 

të datës 09.03.2021 (hartuar me 24.03.2021) mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. REFUZOHET si e pa bazuar në tërësi padia e paditësit S.(Rr.) G.nga Fshati K.– Komuna 

e O., me të cilën ka kërkuar kompensimin e dëmit nga e paditura Zh.Sh.p.k. me seli në 

Fshatin Ll. – Komuna e O., për shkak të mungesës së legjitimitetit të të paditurës për të 

qenë palë në procedurë.  

 

II. Secila palë ndërgjyqëse i bartë shpenzimet e veta të shkaktuara në këtë kontest. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Rrethanat procedurale të çështjes (historiku) 

 

Paditësi ka parashtruar padi pranë kësaj gjykate me datën 05.04.2011 për kompensimin e dëmit 

nga e paditura – fillimisht ndaj Ndërmarrja Zh., për shkak se kjo e fundit nuk i ka përmbushur 

obligimet për shtruarjen e një pjese të oborrit të paditësit me kubëza betoni, në sipërfaqen 

116.58m², të cilën sipërfaqe e paditura e ka shtruar me kubëza të kualitetit të dobtë. Me kohë 

këto kubëza e kanë ndërruar ngjyrën dhe në shumicën e tyre janë paraqitur njolla të bardha. 

 

Paditësi ka bërë sigurimin e provës përmes Aktvendimit të Gjykatës Themelore të Prishtinës 

N.nr.255/2010 – sipas propozimit të datës 20.09.2010, me të cilin është ftuar eksperti i 

ndërtimtarisë Bujar Pallaska për vlerësimin e kualitetit të kubëzave në oborrin e paditësit. Sipas 

kësaj ekspertize datë 21.03.2011, është konstatuar se vendosja e kubëzave në oborrin e paditësit 

nuk është bërë me mjeshtëri dhe kualitet të duhur, ndërkaq është konstatuar se dëmi i shkaktuar 
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paditësit është bërë në vlerë 1636.00€ - për çka paditësi ka kërkuar kompensimin e kësaj shumë 

nga Ndërmarrja Zh. me kamatëvonesë 3.5% 

 

Pala e paditur Ndërmarrja Zh. nuk i është pëgjigjur padisë së lartëcekur sipas Aktvendimit 

C.nr.653/11 datë 02.03.2015. Sipas fletëkthesës së datës 31.03.2015 është evidentuar se pala 

Ndërmarrja Zh.ka falimentuar ndërkaq pronari M. Zh. gjendet në Gj.. 

Sipas kërkesës së Gjykatës datë 23.11.2015 drejtuar Agjencisë për regjistrimin e bizneseve 

(ARBK), janë kërkuar të dhënat zyrtare për Ndërmarrjen Zh.. Sipas parashtresës zyrtare të 

ARBK datë 02.12.2015, paraqitet se nën emrin Zh. në regjistrin e bizneseve të Kosovës, figuron 

biznesi  “NTP Zh” me seli në M. – O.dhe pronar M.I.. 

 

Lidhur me të lartëcekurën, paditësi përmes përfaqësuesit të autorizuar kishte bërë ndryshimin e 

emërtimit te të paditurit, me parashtresën e datës 02.11.2018, nga Ndërmarrja Zh. me pronar M. 

Zh. në NTP Zh.” me pronar M. I.. Ndaj këtij të fundit, gjykata ka nxjerrur Aktvendim për përgjige 

në padi në datën 22.03.2019.  

 

Gjykata konstaton se sipas fletëkthesës së 05.04.2019 i padituri M. Zh. e ka pranuar personalisht 

aktvendimin e lartëpërmendur mirëpo të njëjtit nuk i është përgjigjur. 

Sipas fletëkthesës së datës 05.11.2019 me të cilën pala e paditur është ftuar për seancën e datës 

27.11.2019, konstatohet nga gjykata se ftesën e ka pranuar B. B..  

Në datën 27.11.2019 gjykata ka pranuar parashtresën nga pala B. B. i cili deklaron se “Unë B.B. 

me nr. Personal .........., si Drejtor dhe Pronar i firmës Zh.Sh.p.k. me nr. unik ............ e refuzoj 

ftesën e Gjykatës sepse nuk është adresuar në emër të kompanisë sime apo në emrin tim personal. 

Nr. i lëndës C.nr.653/11”. 

 

Me parashtresën e datës 13.01.2020 paditësi përmes përfaqësuesit të autorizuar ka bërë 

precizimin e palës së paditur, ashtu që tani e tutje palë e paditur është “Zh.” me seli në fshatin 

M. – Komuna e O. me pronar N. I.. Me të njejtën parashtresë është propozuar edhe dëgjimi i 

dëshmitarit I.M. nga Ll. – ish punëtor i të paditurit, lidhur me këtë çështje. 

 

Gjykata me Aktvendimin e datës 26.10.2020 të nxjerrur në seancë gjyqësore ka aprovuar 

propozimet e paditësit për dëgjimin e dëshmitarit I. M. nga Ll. – ish punëtor i të paditurit Zh. G., 

dëgjimin e ekspertit nga sigurimi i provës – B. P. si dhe dëgjimin e paditësit në cilësi të palës. 

 

Në seancën e datës 27.01.2021 – pasi që gjykata ka ftuar palët ndërgjyqëse për pjesëmarrje në 

këtë seancë, nga fletëkthesa e shërbimit postar konstatohet se pala e paditur e refuzon ftesën për 

pjesëmarrje në seancë. Me parashtresën e datës 03.02.2021 paditësi përmes përfaqësuesit të 

autorizuar ka riprecizuar emërtimin e të paditurit me çka ka theksuar se pas dëgjimit të 

dëshmitarit dhe të dhënave të ARBK-së rezulton se e paditura në fundin e vitit 2019 ka bërë 

ndryshime në biznes, dhe në bazë të tyre, e precizon të paditurën ashtu që tani e tutje palë e 

paditur do të jetë: “Zh.” Sh.P.K. me seli në fshatin Ll. – O., me nr. unik identifikues .......... dhe 

numër biznesi .......... me pronar dhe Drejtor B. B.. Në këtë parashtresë paditësi ka theksuar se 

Zh.Sh.p.k. është e njëjta ndërmarrje që paditësit ia ka kryer punët e kontestuara, përkundër faktit 

se në ndërkohë ka pasur emërtime të tjera. 
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Në seancën e datës 09.03.2021 gjykata me aktvendim ka lejuar precizimin e padisë në kuptim 

subjektiv ashtu që tani e tutje i paditur si në këtë çështje është “Zh.” Sh.p.k. me pronar dhe 

Drejtor B. B.. 

 

Për këtë seancë gjykata ka ftuar me rregull të paditurin “Zh.” Sh.p.k. me pronar dhe Drejtor B. 

B. për pjesëmarrje dhe vijim në shqyrtimin gjyqësor, ftesën për të cilën i padituri i kishte pranuar 

me kohë dhe personalisht. Këtë Gjykata e konstatoi nga fletëkthesa e shërbimit postar të datës 

11.02.2021, mirëpo i padituri nuk u paraqit në shqyrtim.  

Gjykata e ka mbajtur seancën e datës 09.03.2021 pasi ka konstatuar se janë plotësuar kushtet 

ligjore për mbajtjen e seancës, në pajtim me nenin  423  paragrafi  4  të  Ligjit  të Procedurës  

Kontestimore  (LPK), në  mungesë  të të paditurit  të ftuar me rregull për seancë.  

 

I autorizuari i paditësit në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalë përfundimtare ka deklaruar 

për gjykatën se fillimisht e paditura ishte një biznes familjar por nuk ka dyshim se e paditura e 

ka ruajtur kontinuitetin në këtë biznes dhe përkundër faktit se vëllezërit M. I. dhe B. B. kanë 

firma në vehte, mirëpo e paditura Zh. është e vetmja e cila ka ruajtur veprimtarinë fillestare dhe 

nuk ka kurrfarë dyshimi se pronar dhe drejtor i kësaj ndërmarrje është vetë B. B. vëllezër i të 

përmendurve tjerë me mbiemrin I. në shqyrtimin gjyqësor të çështjes kontestuese, ndërkaq prona 

dhe punishtja e firmës janë të B. B.. Tutje ka shtuar se kjo ndërmarrje ka kryer punën e 

kontraktuar sipas marrëveshjes vërtetohet pos deklarimeve dhe të paditësit dhe dëshmitarit I.M. 

i cili edhe vetë ka punuar në këtë firmë në kohën kur është kryer puna, çështja e moskryerjes së 

punës në mënyrë kualitative vërtetohet edhe nga ekspertiza e ekspertit të ndërtimarisë B.P. i cili 

ishte së bashku me gjykatën në vendshiqim, dhe ka bërë këqyrjen e drejtpërdrejtë të punës së 

kryer - e cila edhe pas reklamimit ka ngelur me problemet e njëjta sa i përket kualitetit të 

kubëzave të shtruara.  

 

Nga të lartëcekurat paditësi ka theksuar se në mënyrë të padyshimtë vërtetohet se kërkesapdia e 

paditësit ndaj të paditurës është në tërësisht e bazuar andaj i propozoi gjykatës që të njëjtën ta 

aprovon në lartësi të dëmit të shkaktuar prej 1,636 euro me kamatë ligjore duke filluar nga dt. 

05.04.2011 kur është paraqitur padia në gjykatë, me normë të kamatës si në deponimet e 

qytetarëve në bankat vendore mbi një vit pa destinim të caktuar. 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë – si në parashtresën për precizim të datës 

10.03.2021 dhe atë në lartësi të përgjithshme 908.00€.  

 

 

Administrimi i provave 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur me çështjen juridike në 

këtë rast, në shqyrtimin kryesor - publik të mbajtur me datë 09.03.2021, gjykata bëri 

administrimin e provave të gjithmbarshme të lëndës si në vijim: 1. Procesverbali i vendshiqimit 

me N.nr.255/2010 dhe 2. Ekspertiza e datës 21.03.2011;  
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Vendimi i Gjykatës 

 

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, në bazë të 

çmuarjes me ndërgjegje e të kujdesshme të provave, por edhe në bazë të rezultatit të gjithë 

procedimit, mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit 03/L-006 pёr Procedurën Kontestimore, 

gjeti se kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar në tërësi dhe vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Nga provat e administruara të rastit, si dhe nga deklarimet e palëve në seancat e mbajtura, 

Gjykata konstatoi se paditësi ka parashtruar padi me kërkesë për kompensim dëmi ndaj të 

paditurës Zh.Sh.p.k. me pronar dhe Drejtor B. B., sipas precizimit të padisë në kuptimin subjektiv 

me parashtresën e datës 03.02.2021. 

 

Pas administrimit të shkresave të lëndës si dhe rrjedhës së përgjithshme të procedurës gjyqësore, 

konstatohet se fillimisht paditësi ka ngritur padi ndaj të paditurës Ndërmarrja Zh. me seli në 

Fshatin Ll. dhe pronar M. Zh. (padia e datës 05.04.2011) e cila padi u ngrit si pasojë e sigurimit 

të provës, sipas lëndës N.nr.255/2010 (Prova nr. 1). Nga Procersverbali i vendshiqimit të datës 

10.03.2021 gjykata evidenton se në të njëjtën nuk është paraqitur askush nga ana e të paditurit.  

Sipas Ekspertizës së nxjerrur ne cilësi provë nga eksperti i ndërtimtarisë B.P. – Gjykata konstaton 

se paditësi kishte porositur kryerjen e punëve / shtrimin e oborrit të shtëpisë së tij me kubëza të 

betonit nga Subjekti Ndërmarrja Zh. për sipërfaqen 116.58m². Lidhur me konstatimet të cilat i 

nxjerrur eksperti i ndërtimtarisë, Gjykata vlerëson se ekspertiza e nxjerrur nuk pasqyron asnjë 

faturë apo ndërlidhje konkrete me subjektin kryerës të punëve të shtrimit të oborrit me kubëza 

betoni.  

 

Sipas histroiatit të rrjedhjes së shqyrtimit gjyqësor, pala e paditur disa herë ka bërë ndryshimin 

në emërtimin e palës së paditur – gjegjësisht precizimin e subjektit të paditur nga Ndërmarrja 

Zh. me pronar M. Zh., në “NTP Zh.” me seli në M. – O. dhe pronar M. I. e pastaj edhe në “Zh.” 

Sh.p.k. me pronar dhe Drejtor B. B.. 

 

Sipas propozimit të palës paditëse, për dëgjimin e dëshmitarit I.M. nga Ll. – ish punëtor i të 

paditurit Zh.– pas aprovimit të propozimit të tillë, në seancën e datës 27.01.2021 ka dëgjuar të 

njëjtin i cili ka deklaruar se: “Unë pronaret e Zh. i kam fqinjë, kam punuar te ta por në rastin e 

paditësit S. G. ne kemi punuar dhe kemi shtruar kubëzat në oborr; Si shef e kam pasur M. I.. Pas 

një kohe paditësi ka thirr dhe ka tregu se kubëzat nuk janë në gjendje të mirë - ka thirre disa 

here deri sa ne jemi shku mi renovu, të njëjtat i kemi hekë dhe të dëmtuara i kemi vendosur prapë. 

B. B., M. I. dhe N. I. janë vëllezër mirëpo B. B. e ka ndërruar mbiemrin. Kompania Zh. ka qene 

me letra ne emër te N. mirëpo ka pasuar ndryshime në ndërkohe. B. nuk ka qene ne ngjarje sepse 

ka qene jashtë vendit kur ka lind kontesti por kane qene pronare M.dhe N. I..” 

 

Nga pyetjet e të paditurit se kush i ka kryer punët në oborrin e paditësit / cila firmë dhe sa firma 

Zh. ekzistojnë, dëshmitari është përgjigjur se “firma punëkryrëse është e njëjta por se e ka 

ndërruar emrin nga Zh. në Zh.. Deri para një viti N.I. ka qenë pronar i firmës ndërkaq prona 
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dhe punishtja janë të B. B.. Eksziton edhe Firma Zh. mirëpo ajo ka për veprimtari prodhimin e 

dyerve dhe dritareve.” 

 

Nga sa u elaborua më lartë, si dhe pas verifikimit të të dhënave të biznesit të të paditurës Zh. 

Sh.p.k. pranë Agjencisë për regjistrimin e biznesit (ARBK), Gjykata konstaton se e paditura 

është e themeluar si Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar për herë të parë në 

08.11.2011. Nga këto  të dhëna – ndërlidhur me ato rreth parashtrimit të padisë për shkak të 

kontestueshmërisë së kryerjes së punëve, gjykata konstaton se kryerja e punëve kontestuese ka 

ndodhur para muajit Shtator 2010, meqë pas lindjes së kontestit / kualitetit të kontestuar të 

kubëzave të betonit, paditësi kishte berë fillimisht propozim për sigurimin e provës në datën 

20.09.2010 e pastaj e ka parashtruar padinë në datën 05.04.2011.  

Se paditësi fillimisht e ka parashtruar padinë ndaj “Ndërmarrja Zh.” e pastaj ka bërë dy herë 

precizim të të paditurës, precizimin e tillë nuk e mbështeti në fakte e prova bindëse. Gjegjësisht 

paditësi nuk e dëshmoi me asnjë fakt apo argument se si mbahet përgjegjës për kualitet të dobtë 

të kubëzave të betonit e paditura Zh.Sh.p.k. kur në kohën e kryerjes se punëve ky subjekt nuk 

evidentohet si aktiv apo si të ketë qenë i themeluar pranë regjistrit te ARBK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë, Gjykata nuk mund ta marrë parasysh deklaratën e dëshmitarit I.M. e as 

pretendimet e paditësit për ndryshimet e pësuara të të paditurës sepse nuk u ofrua asnjë provë 

mbështetëse për një të tillë, poashtu nuk u ofruan prova / nuk u kërkuar sigurimi i provave për 

palët B. B., M. I.dhe N. I. të cilët pretendohen se janë vëllezër mirëpo B. B. e ka ndërruar 

mbiemrin. 

 

Andaj në bazë të të lartëcekurave, në kuptim të nenit 253 paragrafi 1 i Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), Gjykata konstatoi se të paditurës “Zh.” Sh.p.k. i mungon legjitimiteti real 

pasiv për të qenë palë në procedurë, meqë nga të lartëekurat u vërtetua se palët si në këtë kontest 

nuk kanë krijuar asnjëherë një raport civilo-juridik për kryerjen e punëve në oborrin e paditësit 

– çështje kjo e ngritur si me padi. Për këtë arsye Subjekti Zh. Sh.p.k. nuk mund të ketë cilësinë 

e palës së paditur meqë i njëjti ka subjektivitet të ndarë juridik nga ai i cili pretendon pala paditëse 

për kompensimin e dëmit. Sipas Ligjit për shoqëritë tregtare, neni 75 dhe 76, një Shoqëri me 

përgjegjësi të kufizuar përgjigjet për detyrimet dhe veprimtaritë e saja në mënyrë të ndarë nga 

aksionarët e rrjedhimisht edhe nga subjektet e tjera ligjore. Prandaj edhe pse ekzistojnë disa 

kompani të regjistruara me emrin Zh. – pala e paditur  nuk ka legjitimitet për të qenë palë e 

paditur si në këtë kontest. Nga sa u tha më lartë, Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi, duke e refuzuar kërkesëpadinë e paditësit në tërësi si të pabazuar. 

 

Lidhur me provat dhe pretendimet e tjera të palëve ndërgjyqëse në këtë kontest, të paraqitura 

gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjykata nuk u thellua në administrimin dhe vërtetimin e tyre sepse nga 

të lartëcekurat – gjeti se të njëjtat ishin të mjaftueshme për vendosjen e rastit. Prandaj nga sa u 

theksua në këtë arsyetim, gjykata vendosi si në piken I të dispozitivit të këtij Aktgjykimi. 

 

Shpenzimet Procedurale  
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Vendimin që secila palë ndërgjyqëse t’i bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur 

në dispozitën e nenit 450 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), për cka vendosi si në 

pikën II të dispozitivit. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr. 653/11, datë 24.03.2021 

 

Gjyqtari 

                                                                                                                      Alajdin Tërshnjaku 

 

 

 

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. 

 


