
 
 

 

 

 REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVA  

C.nr.147/2018 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, si kontestimore, me gjyqtarin 

individual Naim Meholli dhe me bashkëpunëtorin profesional Blerim Istrefi, në 

çështjen juridike te paditësit Ministria e ..... , kundër të paditurës R.S Rr. ..... , 

baza e kontestit: Pasurim i pa bazë, jashtë seance gjyqësore me datë 

17.06.2019 nxjerr këtë: 

A K T GJ Y K I M 
 

PËR SHKAK TË PA DËGJUESHMËRISË - MOSBINDJES 

 
APROVOHET në tërësi si e bazuar  kërkesëpadia e paditëses Ministria 

.....,  dhe  DETYROHET e padituri R.S Rr....... që paditëses në emër të 

pasurimit te pa bazë t’ia paguajë  shumën prej 112.00  (njëqind e 

dymbëdhjetë) €, të gjitha  në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të 

këtij aktgjykimi, e nën kërcënimin e përmbarimit ligjor. 

 

A r s y e t i m  

Paditësja, me datë 08.03.2018 ka paraqitur padi kundër të paditurit për borxh, 

duke theksuar se e paditura si e autorizuar e ish pensionistit te ndjerë Z.S, në 

kundërshtim me nenin 2 par.2.4dhe 7 par.7.5 te Udhëzimit Administrativ nr. 

08/2007 për ndalesën e pagesave të pensionit bazë ka bërë tërheqjen e shumes 

prej 112 € pas vdekjes se te njëjtit, andaj meqenëse e paditura ende nuk e ka 

kthyer shumen e cekur me lartë,  e të realizuar pa bazë edhe përkundër 

vërejtjes se paditëses, i  ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave 

ta aprovojë kërkesëpadinë. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas shqyrtimit paraprak të 

padisë ka nxjerrë aktvendimin për përgjigje në padi më datë 13.09.2018, të 

cilin e paditura e ka pranuar me datë 15.09.2018 (e cila është konfirmuar 

përmes fletë kthesës, e cila gjendet në shkresat e lëndës). Me aktvendimin për 

përgjigje në padi, gjykata e ka njoftuar të paditurën për detyrimin ligjor për 



 
 

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

paraqet përgjigje në padi, gjegjësisht për mundësinë që gjykata të marrë 

aktgjykim për shkak të mosbindjes.  

E paditura,  pavarësisht se e ka pranuar aktvendimin për përgjigje në padi, së 

bashku me padinë dhe provat materiale në këtë çështje juridike kontestuese, 

nuk ka paraqitur përgjigje në padi brenda afatit ligjor.  

Gjykata, pasi i ka vlerësuar kushtet ligjore për nxjerrjen e aktgjykimit për 

shkak të mosbindjes, ke gjetur së në rastin konkret plotësohen të gjitha 

kushtet ligjore për nxjerrjen e aktgjykimit në fjalë nga neni 150 paragrafi 1 

pikat a), b) dhe (c) të LPK-së, nëse të paditurit i është dorëzuar padia dhe 

thirrja për përgjigje në padi, se themelësia e kërkesëpadisë del nga faktet e 

treguara në padi dhe se faktet në të cilat mbështetet kërkesëpadia nuk janë në 

kundërshtim me provat që i ka propozuar vetë paditësi apo me faktet e ditura 

botërisht.  

Gjykata nga provat që i janë bashkangjitur padisë e ka vërtetuar faktin se në 

mes të palëve ndërgjyqëse nuk është kontestues fakti se e paditura ka qen e  

autorizuar qe te bëjë tërheqjen nga llogaria e tani te ndjerit Z.S, kjo vërtetohet 

nga autorizimi me nr. te klientit 1005143264 te datës 22.09.2010. 

Po ashtu nuk është kontestues fakti se dhënësi i autorizim Z.S ka ndërruar jetë 

me datë 04.10.2013, kjo vërtetohet nga njoftimi për vdekjen e konfirmuar të 

pensionistit lëshuar nga Zyra kryesore të APK-së me dt. 22.11.2013. 

Për gjykatën nuk është kontestues fakti se e paditura me datë 23.11.2013 ka 

bërë tërheqjen nga llogaria rrjedhëse e pensionistit Z.S shumen prej 112 €, kjo 

vërtetohet nga qarkullimi për llogari i lëshuar nga NLB Prishtina me dt. 

16.03.2015. 

Gjykata në kuptim të dispozitave të cituara nga neni 150 i LPK-së, e në lidhje 

më dispozitat nga neni 194 te LMD-së i cili nen parasheh se “Secili person që 

pasurohet pa bazë ligjore në dëm të një tjetrit, është i detyruar të kthejë atë që 

ka marrë nga tjetri, ose ndryshe të kompensojë vlerën e fitimit të arritur”, 

kurse sa i përket vëllimit te kthimit neni 197 parasheh se “Kur kthehet ajo që 

është fituar pa bazë, duhet të kthehen frutet dhe të paguhet kamatëvonesa, e 

pikërisht, në qoftë se fituesi është i pandërgjegjshëm, që nga dita e fitimit, e për 

ndryshe që nga dita e paraqitjes së kërkesës”. 

Neni 245 par. 1 i LMD-së parasheh se “ Kreditori në marrëdhënien e detyrimit 

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



 
 

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

përputhje me përmbajtjen e tij”, ndërsa par.2 i po te njëjtit nen parasheh se 

“Kur debitori nuk e përmbush detyrimin ose vonohet me përmbushjen e tij, 

kreditori ka të drejtë të kërkojë edhe shpërblimin e dëmit që ka pësuar për këtë 

shkak”. Po ashtu neni 249 par.1 te LMD-së parasheh se “Kreditori ka të drejtë 

në shpërblim të dëmit të thjeshtë dhe të fitimit të humbur, të cilat debitori 

është dashur t`i parashikonte detyrimisht në kohën e lidhjes së kontratës, si 

pasoja të mundshme të shkeljes së kontratës e duke marrë parasysh faktet të 

cilat i ka pasur të njohura ose është dashur detyrimisht t`i kishte të njohura”, 

ndërsa par.2 i po te njëjtit nen parasheh se “Në rast mashtrimi ose të mos 

përmbushjes me dashje, si dhe të mos përmbushjes për shkak të pakujdesisë 

së rëndë, kreditori ka të drejtë të kërkojë nga debitori shpërblimin e të tërë 

dëmit, i cili është shkaktuar për shkak të shkeljes së kontratës, pa marrë 

parasysh atë se kreditori nuk ka ditur për rrethana të veçanta, për shkak të të 

cilave janë shkaktuar ato”, e duke u bazuar ne dispozitat e lartcekura te cilat 

dispozita flasin për pasurimin e pa bazë si dhe kthimin e mjeteve te fituar pa 

bazë gjeti së kërkesëpadia e paditëses është e bazuar dhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimit. 

Duke  u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata ka vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

Gjykata aktgjykimin e saj e  bazoi  ne nenin 143 par 1 te LPK-se. 
 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

C.nr.147/2018  dt.17.06.2019 

GJ Y Q T A R I 
                                                                                                   Naim Meholli 

 
 

 
UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi, lejohet e drejta në 
ankesë, ne afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


