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Numri i lëndës: 2019:077842 

Datë: 10.09.2021 

Numri i dokumentit:     02161838 

 
C.nr.505/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- Departamenti i Përgjithshëm/Divizioni Civil, 

perms gjyqtarit Gazmend Ajvazi, me bashkëpunëtorin profesional Baki Sylejmani, duke 

vendosur në çështjen juridike kontestimore të paditësit A.P. nga Gjilani, rr.”Lidhja e 

Prizrenit”nr.167, ndaj të E.H. E.H. Sh.p.k me seli në Gjilan, rr.”,,,”, nr.17,  të cilën sipas 

autorizimit e përfaqëson avokati Florim Shefqeti nga Prishtina, rr.”Fehmi Agani”, nr.78/8, me 

objekt kontesti padi për kompensimin e demit material, vlera e kontestit 5,000 €, pas seancës 

gjyqësore dhe publike të datës 07.09. 2021, mori këtë : 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 
I.  REFUZOHET si e pabazuar në ligj kërkesëpadia e paditësit A.P. nga Gjilani, e 

paraqitur ndaj të E.H. Sh.p.k me seli në Gjilan, për shkak të mungesës së legjitimitetit  pasiv të 

të E.H., me të cilën paditësi ka kërkuar që të obligohen të paditurit E.H. nga Gjilani, që 

paditësit t’ia kompenzojë dëmin e shkaktuar në shumë prej 5.000.00 €,  në emër të dëmit të 

shkaktuar, me kamatë ligjore prej 2.5%, në vit duke filluar nga dita e ushtrimit të padisë e deri 

në pagesën definitive,  të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotëfuqishmëris së këtij 

aktgjykimi nën kërcnimin e përmbarimit të dhunëshëm.  

 

II.  Secila palë i bartë shpenzimet e procedurës. 

 

A  r   s  y  e  t   i  m 

Paditësi A.P. nga Gjilani, në këtë gjykatë më datë 25.05.2018, ka ushtruar padi për 

kompenzimin e dëmit  material, ndaj të E.H. Eco-Higjena nga Gjilani. I njëjti në përmbajtjen e 

padisë ka theksuar se në mesnatën e datës 8 janar dhe 9 janar 2018,  kur qytetarët e lagjes së tij 

i kanë hedhur mbeturinat sipas orarit dhe në vende të caktuar nga kompania E.H. dhe në orët e 

hershme të kësaj dite, në rrethana të panjohur dhe të pakonfiruara për ta, nga ndezja e 

mbeturinave të cilat sipas tij i menagjon comapnia E.H. në Gjilan, ka pasur dëmtime serioze 

materiale, në dy lokalet, pronë e paluajtshme e tij, që gjenden përmball rrugës kryesore dhe 

dëmtime morale (familjarë të dëmtuar moralisht dhe psiqikisht në mesin e tyre gjashtë fëmijë 

nën moshën dhjetë vjeqare). Andaj si pasojë e këtyre dëmtimeve, i njejti ka kërkuar nga  

gjykata që pas administrimit të provave materiale, të merr aktgjykim dhe ta aprovojë si të 

bazuar kërkesëpadinë e tij. 

  

Gjykata në këtë juridike kontestimore pas shqyrtimit paraprak të padisë, ka nxjerrë 

aktvendimin për përgjgije në padi më datën 31.07.2018, të cilën e paditura e ka pranuar më 
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datën 22.08.2018.  Me aktvendimin për përgjigje në padi, gjykata e ka njoftuar të paditurin për 

detyrimin ligjor për dhënie të përgjigjes në padi dhe për pasojat ligjore që do t’i ketë nëse nuk 

paraqet përgjegje në padi, gjegjësisht për mundësinë që gjykta të marrë aktgjykim për shkak të 

mos bindjes. 

 

I autorizuari i të E.H. pas pranimit të këtij aktvendimi për përgjigje në padi,  në afatin e 

paraparë ligjor  më datë 05.09.20218, ka paraqitur përgjigje në padi duke e kundërshtuar në 

tërësi si të pabazuar padinë e paditësit A.P., duke theksuar se i njejti pretendon se në orët e 

hershme të mëngjesit më datën 09.01.2018 rreth orës 01:15 min. Afër shtëpisë së tij  ka filluar 

që të digjen disa mbeturina dhe si rezultat i këtij zjarri i janë shkakatuar dëme të 

konsiderueshme materiale, në lokalet të cilat janë pronë e tij, duke pretenduar të paditurën, 

përgjegjës për kompensimin e dëmit te e paditura. Ka shtuar, se paditësi në asnjë pjesë të 

padisë nuk e ka argumentuar lidhjen në mes  dëmit të pretenduar dhe përgjegjësisë së të  E.H. 

për ta shpërblyer dëmin e pretenduar. E paditura nuk ka asnjë përgjegjësi për shpërblimin e 

dëmit, të cilin paditësi pretendon se i është shkaktuar. Kjo për faktin, se ky dëm në të cilin 

thirret paditësi, fare nuk ka të bëjë me aktivitetin për të cilin e paditura është e kontraktuar ta 

kryej. Fakti se janë djegur disa mbetura, në ditën kur e paditura i mbledh rregullisht nuk  e 

bënë në asnjë mënyrë përgjegjëse të njëjtën,  që ta shpërblej ndonjë dëm eventual, të shaktuar 

nga djegia e mbeturinave, ka kërkuar nga gjykata që të njejtën ta refuzoi si të pabazuar. 

 

Paditësi A.P. në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se natën në mes dates 08 dhe 09 Janar 2018 

sipas orarit në vend të caktuar nga kompania E.H. në Gjilan, diku ka ora 12 e natës janë ndezur 

mbeturinat të cilat i mengjon kompania në fjalë. Në rastin konkret, mbeturinat kanë qenë të 

afruara afër lokalit pronë e tij dhe  ka ndezur dikush, në vend të ngjarjes kanë dalur zjarrfikësit 

dhe policia dhe pastaj e kanë fikur zjarrin, ne si familjar nuk jemi lajmëruar nga askush lidhur 

me zjarrin. Në këtë rast janë dëmtuar çdo gjë që ka pasur brenda lokalit nga tymi, kurse xhamat 

janë thyer, dera është  tkurrur. Në momentin kur kemi kuptuar për këtë dëm,  ka  ardhur 

pronarja e biznesit, dera ka qenë e hapur, më ka lajmruar mua si pronar i shtëpisë. Në këtë rast 

janë dëmtuar perdet, paisjet  që i ka pasur lokali. Me të kuptuar për këtë dëm, djalit të tij i njejti 

i ka thënë që të shkoj në kompani dhe i ka lajmëruar për këtë ndodhi, mirëpo nga ana e 

menagjerit të kompanis ka marrë pergjigje, se mundem me ardhë me ti hjekë mbeturina në 

qoftëse paguan shumën prej 65 euro për shërbimin. Kam kërkuar dy here nga menagjeri i 

kompanisë që të shkoj në vend të ngjarjes por nuk ka ardhur, pastaj kam lajmëruar rastin në 

Drejtorinë për Shërbime Publike në K.Gjilan, por të njëjti nuk kanë ardhur dhe në fund i ka 

propozuar gjykatës  që të adminstrohen të gjitha provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës. 

 

I autorizuari i të E.H. av. Florim Shefqeti ka deklaruar se qëndron pranë përgjegjes në padi dhe 

konkretisht kërkon nga gjykata që padinë e paditësit ta hedhë poshtë si të palejueshme në bazë 

të LPK-, neni 13, 391 dhe 392 nga fakti që e paditura nuk ka legjitimitet pasiv për të qenë palë 

në këtë procedure, së dyti në bazë të nenit 14 të LPK-ës nuk kemi informacione se është duke u 

zhvilluar ndonjë procedure penale siq tha paditësi për shkaktuesin e zjarrit të cilin nuk e din se 

kush është dhe së treti mungesën e legjitimitetit për të qenë palë konkretisht vërtetohet edhe 

naga neni 8.6 i Rregullores për Menagjimin e Mbeturinave dhe neni 9 meqë paditësi përveç të 

tjerave nuk ka qenë klient konkretish në mes të palëve në këtë procedurë nuk ka ekzistuar asnjë 

raport juridiko civil e as kontraktor. Duke u mbështetur nga të gjitha këto i njeti konsideron që 

gjykata duhet të merr aktvendimin që padia të konsiderohet e palejuar, me qëllim të mos 

shkaktimit të shpenzimit të asnjë pale e as të gjykatës. 
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Gjykata për të vepruar drejtë dhe për t’i vërtetuar pretendimet e palëve ndërgjyqëse në këtë 

çështje kotestimore i ka administruar dhe vlerësuar këto prova materiale: 7 foto të bëra nga 

vetë paditësi pa ndonjë datë dhe numër; Kërkesa në formë elektronike drejtuar menagjerit të 

kompanisë E.H. nga ana e paditësit; Kërkesa e datës 09.01.2018; Përgjegjia nga Drejtoria për 

Shërbime Publike e datës 15.01.2018; Vërtetimi nr.11 nga Agjencia për Menagjim Emergjent i 

datës 16.01.2018; Procesverbal për vlerësimin e dëmit, Gjilan 10.01.2018 si dhe Rregullorja 

për menagjimin e mbeturinave të Komunës së Gjilanit.  

 

Pasi që gjykata e bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, 

mbështetur në dispozitat nga neni 8 i LPK-së, arriti në përfundimin se kërkespadia e paditësit 

është e pabazuar me ligj dhe si të tillë e ka refuzuar duke vendosur si në dispozitiv të 

Aktgjykimit, për shkak të mungesës së legjitimitetit pasiv të paditurve:  

 

Nga 7 foto të bëra nga vetë paditësi pa ndonjë datë dhe numër, gjykata vërtetoi faktin se këto 

foto janë bërë nga pala paditëse dhe kanë të bëjnë me dëmtimin e këtij lokali.  

 

Nga Njoftimi me nr.08.nr.352-37, i datës 15.01.2018, i lëshuar nga Drejtoria për Shërbime 

Publike Infrastrukturë dhe Banim, e Komunës së Gjilanit, gjykata vërtetoi faktin se Komuna e 

Gjilanit- Drejtoria për Shërbime Publike e ka analizuar me kujdesë shkresën njoftuese të 

paditësit, lidhur me shkaktimin e dëmit pas  djegjes së mbeturainave në koninjer afër lagjes së 

paditësit, nuk kanë pranuar apo hasur asnjë shkresë nga organet përgjegjëse, siç janë policia 

dhe zjarrëfikësit, lidhur me gjendjen dhe dëmin e shkaktuar, pasi që menagjimin e mbeturinave 

e bënë kompania Eco- Higjena dhe për sigurinë përkujdeset policia dhe organet përgjegjëse. 

 

Nga Kërkesa në formë elektronike drejtuar menagjerit të kompanisë E.H. nga ana e paditësit, 

gjykata vërtetoi faktin se paditësi i është drejtuar menagjerit të companisë duke kërkuar 

përgjegjësi nga i njëjti për kompenzimin e dëmit të shkaktuar. 

  

Nga Kërkesa e datës 09.01.2018, gjykata vërtetoi faktin se paditësi lidhur me këtë rast i ka 

njoftuar organet përgjegjëse të companisë E.H., zyrën e kryetarit , Inspekcionin komunal 

përgjegjës dhe policin dhe zajrrëfiksat.  

 

Nga Vërtetimi nr.11 nga Agjencia për Menagjim Emergjent i datës 16.01.2018, gjykata vërtetoi 

faktin se kjo agjensi ka lëshuar vërtetim me të cilin ka theksuar se sipas raportit të udhëheqësit 

të aksionit për zjarrfikje dhe shpëtim, rezulton se njësiti i zjarrfiksëve dhe shpëtimi ka marrë 

pjesë në shuarjen e zjarrit në lokacionin e lagjes Arbëria prej orës 01:00 deri në ora 01:45 min. 

 

Andaj duke u bazuar  në gjendje të tillë faktike te vërtetuar nga ana e gjykates, e cila gjendje 

rrjedh nga përmbajtja e provave të cilat gjenden në shkresat e lëndës dhe të cilat shumica janë 

administruar veq e veq  dhe dhënia e përgjegjies në padi nga ana e të E.H., ku paditësi në asnjë 

pjesë të padisë nuk e ka argumentuar lidhjen në mes dëmit të pretenduar dhe përgjegjësis së të 

E.H. për ta shpërblyer dëmin e pretenduar. Fakti se janë djegur disa mbeturina në ditën kur e 

paditura i mbledh rregullisht, nuk e bënë në asnjë mënyrë të njëjtën përgjegjëse që ta shpërblej 

ndonjë dëm eventual të shkaktuar nga djegia e mbeturianve. Po ashtu i njejti e ka pohuar edhe 

faktin se e paditura ka vepruar në bazë të kontratës të cilën e njejta e ka lidhur me Komunën e 

Gjilanit për pastrimin e mbeturinave , dhe ky fakt nuk e detyron të njëjtën që ti ruaj gjatë tërë 

kohës mbeturinat të cilat qytetarët i hedhin në vend të caktuar, pra e paditura nuk ka legjitimitet 

pasiv, andaj   të njëjtës i mungon legjitimiteti pasiv me qenë palë në procedurë, ngase i  njejti 

me të paditurën nuk ka ndonjë kontratë që e rregullon edhe ruajtjen e nga ndezja e ndonjë zajrri 

eventual. 
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Meqense legjitimeti real qoftë aktiv apo pasiv, gjithmonë nënkupton një të drejtë subjektive për 

të cilen inicohet kontesti, e kësaj të drejte subjektive gjithmonë duhet t’i paraprijë një raport 

juridiko civil, e meqë nga përmbajtja e provave materiale të lartëcekura është konstatuar se e 

paditura e ka kontratën me Komunën e Gjilanit për mbledhjen e mbeturinave, që qytetarët i 

hudhin në vende të caktuara,  rrjedhë përfundimi se  kërkesëpadia e paditësit është e pathemeltë 

dhe si të tillë gjykata duhet ta refuzoj si të pabazuar, mirëpo pa e  paragjykuar të drejten e 

paditësit, që të drejtën e tij subjektive ta  realizoj në gjykatë përmes ushtrimit të padisë së 

rregullt, ku do të përfshiheshin palët të cilët vërtetë kanë legjitimitet real me qenë palë në 

procedurë,  respektivisht palët që kanë pas të themeluar raport civil të natyrës materiale- 

juridike.  

 

Gjykata  sipas detyrës zyrtare duhet  që gjatë të gjitha fazave të procedures të kujdeset nëse 

personi që paraqitur si palë mund të jetë pale në procedure, ngase neni 76 i LPK-së  

shprehimisht ka përcaktuar ,,se gjykata në të gjitha fazat e procedures duhet të kujdeset sipas 

detyrës zyrtare nëse personii paraqitur si pale mund të jetë pale në procedure… ‘,’ por që ligji 

në fjalë nuk sqaron përmbajtjen e legjitimitetit dhe të drejten e ndjekjes së  çështjes në gjyq, 

por këtë e bënë shkenca juridiko civile sipas së ciles sa here që konstatohet mungesa e këtij 

prezumimi civil i natyrës materialo juridike, gjykata duhet të marr vendim meritor me të 

cilen e refuzon kerkespadine si te pabazuar, në mungesë të raportit juridiko civil në mes të 

paleve ndergjyqëse. 

 

 Andaj nga të cekurat më lart dhe në mungesë të raportit juridiko civil ne mes të palëve 

ndergjyqëse, gjykata ka vendosur si ne dipozitiv të aktgjykimit me të cilen e ka refuzuar 

kerksepadinë e paditësit si të  pabazaur me ligj. Gjykata ka shqyrtuar edhe provat tjera 

materiale, por të cilat nuk i ka arsyetuar veq e veq, ngase ato nuk kanë qenë relevante në 

vendosjen meritore të çështjes. 

 

Gjykata vendosi që secila palë ti bartë shpenzimet e veta procedurale, konform nenit 

450 të LPK-ës, duke pas parasysh epilogun e kësaj çështje. 

 

Nga të cekurat më lartë, e duke u bazuar në nenin 3, 76, 323 dhe 142 të LPK-së,  u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                                           GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

       C.nr.505/18, më datë 07.09.2021   
         

       

       Gjyqtari , 

                               Gazmend Ajvazi             

                                

 

 

Këshilla juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë, Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykim, ankesa 

dorëzohet përmes  kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme. 
 

 

 


