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Numri i lëndës: 2019:101334 

Datë: 24.11.2021 

C.nr.972/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË - Departamenti i përgjithshëm - Divizioni civil, me 

gjyqtaren Ganimete Puka, në çështjen juridike kontestimore te paditësit : D. B. nga ....., rr. 

“............” nr.9, kundër të paditurit : M. Sh. nga ....., rr. “...........”, dhe Agjensioni Turistik .........., 

rr. “..............” Pejë, të cilin e përfaqëso M. Sh., baza juridike : kompensim dëmi, vlera e kontestit 

1.149 €, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor në prezencë të paditësit si dhe të paditurit të 

mbajtur me datë 10.11.2021, me datë 24.11.2021, bie ketë :    

 

A K T G J Y K I M 

 

I.APROVOHET PJESËRISHT SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditësit D. B. nga Peja, 

DETYROHET i padituri M. Sh. nga Peja, rr. “...........”, pronar i Agjencia Turistike .........., në 

Pej., rr. Mbretëresha Teuta, që paditësit,  që në emër të kthimit të mjeteve për shkak të rezervimit 

të arazhmanit për pushime në Turqi me dt.19.08.2018, t’ia paguaj shumën prej 735 €, si dhe në 

emër të shpenzimeve për ushqim t’ia paguaj shumën prej 124.05 €, me kamat ligjore prej 8 %, 

duke filluar nga data 24.11.2021, e deri në pagesës e fundit, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e marrjes se aktgjykimit e nën kërcenim të përmbarimit me dhunë . 

 

II. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë se paditësit D. B. nga Peja, me të cilën ka kërkuar 

që të DETYROHET i padituri , t’ia kthej shumën prej 300 €, në emër të rezervimit të 

aranzhmanit turistik në Turiqi, me kamat ligjore prej 8 %, duke filluar nga data 14.09.2018, e 

deri në pagesës e fundit, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes se aktgjykimit 

e nën kërcenim të përmbarimit me dhunë, SI E PABAZUAR 

 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi në padi, si dhe gjatë shqyrtimit kryesor ka ngrit çështje kontestuese me sa vijon: se me 

datë 15.08.2018, ka kontaktua për mes Wiberit me të paditurin, me qëllim të aranzhimit turistik 

në Turqi, për në Ozkaymak, për datë 17 apo 18.08.2018, dhe i padituri e ka informuar se ka vend 

të lira në Hotelin ....................., në Alanya, dhe fluturimi është me dt. 19.08.2018, me çmimin 

për pesë (5) natë për dy person është 890.00€, dhe i ka tërheqë 900 €, nga banka, dhe ka bëre 

rezervimi të i padituri si pronarë i Agjensionit turistik .......... në Pejë . Pastaj kur është interesuar 

përmes internetit e ka vërejte së hotel i rezervuar është me katër ( 4 *), dhe ka kërkuar nga i 

padituri, një hotel tjetër me pesë ( 5*), dhe i njëjti i ka thënë se bën me ndërruar , veç duhet me 

pagua edhe një shumë tjetër prej 135 €, të cilën shumë paditësi e ka paguar, dhe ju kanë ofruar 

si ofertë tri hotele Hoteli ................., .............. dhe ..............., dhe paditësi e përzgjedh hotelin 

......................, në Kemer me shërbime Ultra All Inclusiv. Me datë 19.08.2018, ka qenë fluturimi 

dhe ka shkua në Antaly , dhe është  akomoduar në një hotel tjetër,  e jo në hotelin të cilin e kishte 

përzgjedhur, ku në atë hotel kushtet kanë qenë tmerrësisht të këqija, pastaj kishte kërkuar që ti 
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ndërrohet hoteli apo ti mundësohet kthim menjëherë për në Kosovë, gjatë qëndrim në Turqi për 

tri ditë është detyruar që të ushqehet jashtë për shkak se ushqimi ka qenë i dobët dhe pas tri ditësh 

është kthyer në Kosovë . I ka propozuar gjykatës që pas nxjerrjes dhe administrimit të provave, 

të cilat gjenden në shkresat e lëndës , të aprovoj kërkesëpadinë në tërësi si të bazuar. 

 

I padituri në përgjigje në padi, gjatë shqyrtimit kryesor e ka kontestuar në tersi kërkesëpadinë e 

paditësit, me arsyetim se nuk bartë përgjegjësi për ta kompensuar paditësin sepse vetme i ka 

siguruar aranzhmanin për hotel, pra ia ka siguruar biletën e udhëtimit , ndërsa aranzhimet i ka 

kontraktuar Kompania ....................., dhe e cila është përgjegjëse për llojin dhe kualitetin e 

shërbimeve sipas marrëveshjeve. Nuk qëndroj pretendimet e paditësi se ju ka ndërruar hoteli, kjo 

është vetëm mashtrim dhe shantazhim i paditësit , dhe për 22 vite punë ,  kurrë njëherë nuk ka 

pas asnjë problem apo mashtruar ndokënd. Gjithashtu edhe lartësia e kërkesëpadisë së paditësit 

është tejet e lartë, pasi që paditësi ka paguar vetëm shumën prej 850 € deri 890 euro,  dhe paditësit 

ju është  paguar bileta kthyese prej 300 €, i cili ka kërkuar që të kthehet pas tri dite. I ka propozuar 

gjykatës që ta refuzoj kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar. 

 

Gjykata në këtë çështje juridike - kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, 

sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat : ka lexuar dhe 

shikuar  komunikimet përmes telefonit Viberit në mes të paditësit dhe të padituri , në shkresat e 

lëndës me nr. 11 -88, transaksionet bankare të paditësit, të lëshuar nga Raiffeisen banka, dt. 

01.07.2018, si dhe të23.08.2018, tri fatura , fotografitë me ngjyra të dhomës, kuzhinës, ushqimit, 

me kontratën për aranzhmanin turistik, si dhe deklarimit e  palëve ndërgjyqësve.   

 

Pasi qe gjykata beri vlerësimin e secilës prove veç e veç, e ne lidhmëni  njëra me tjetrën, çmuarjes 

me kujdes dhe ndërgjegje, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, erdhi ne  

përfundim se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

Me provat e pa kontestuar, Gjykata vërtetoj faktin së paditësi me dt. 15.08.2018, kishte 

kontaktuar me të paditurin, për aranzhmanin e një hoteli në Turqi, për pushime verore se bashku 

me bashkëshorten e tij. I padituri i kishte ofruar , tri hotele , dhe paditësi kishte përzgjedh Hotelin 

....................., në Alanya, për aranzhim të hotelit paditësi fillimisht kishte paguar shumën prej 

890 €, pastaj përmes internetit kur e ka shikuar hotelin nuk i kishte pëlqyer dhe ka kërkuar që ta 

ndërroj hotelin. I padituri kishte pranuar dhe i kishte ofruar disa hotel tjera , dhe  paditësi  e kishte 

përzgjedh hotelin ....................., në Kemer , dhe kishte pagua edhe një shumë tjetër shtesë prej 

135 €. Me dt. 19.08.2018, paditësi kishte urdhëruar me bashkëshorten për në Turqi , mirëpo nuk 

ishin vendos në hotelin e rezervuar ....................., por në hotelin tjetër ....................., dhe më të 

hyrë në hotel ka vërejtur që nuk është ai hotel të cilin e kanë zgjedhur nga Kosova. Ka kontaktuar 

me të paditurin dhe i ka shprehur pakënaqësitë e tij, dhe kishte kërkuar që menjëherë ti nderohet 

hoteli , apo ti mundohet kthimi i menjëhershëm për në Kosovë, i padituri nuk ka pas mundësi që 

t’ia ndërroj hotelin dhe ia kishte paguar biletën kthyes prej 300€, dhe paditësi pas tri ditësh është 

kthyer për në Kosovë , rrethana të vërtetuar me provat që gjendën në shkresat e lëndës dhe të pa 

kontestuar nga i padituri. 

 

Nga një gjendje të tillë faktike e vërtetuar , gjykata nxjerr përfundim së kërkesëpadia e paditësit 

është pjesërisht e bazuar dhe gjënë mbështetje në dispozitat ligjor të nenit 880, nenit 882, 883, 

nenit 84 dhe 889 par. 3 nenin 900, të Ligji mbi Marrëdhënie e Detyrimet, dhe i padituri bartë 

përgjegjëses, për shumën e aprovuar si në dispozitë të këtij aktgjykimit. 
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Gjatë  shqyrtimit kryesor është ngrit çështja e përgjegjësisë , për dëmin e shkaktuar paditësit me 

konkretisht kush bartë përgjegjësi për kthimin e mjeteve prej 1025 € , për shkak të mos rezervimit 

të arazhmanit turistik sipas zgjedhjes së paditësit, dhe a bie përgjegjësia ndaj të paditurit 

Agjensioni Turistik Travel në Pejë pronar M. Sh. nga Peja apo Kompanisë .............në Prishtinë. 

 

Gjykata konsideron se i padituri bartë përgjegjësi që ta dëmshpërblej paditësin, për faktin se 

sipas kontratës për bashkëpunim për Aranzhmanin Turistik për Pushime, të datës 15.06.2018, e 

nënshkruar në mes të Agjensioni Turistik .....................në Prishtinë, dhe të paditurit Agjencia 

.......... në Pejë, me konkretisht me nenin 2, të kësaj kontrate ishte paraprirë se Agjenti ka të drejtë 

të bëj zgjedhjen e paketës Turistike për Aranzhimin e kontraktuar sipas skemës ofertuese të 

Agjensionit, ndërsa në nenin 3, të po kësaj kontrate përcaktohet paketa turistik dhe bazuar në 

ketë , dhe dispozita ligjor të larte cituar , nga neni 889.3 të LMD/së, kjo gjykatë konsideron se 

përgjegjësia për kthimin e mjetet për anarazhimin turistik bie ndaj këtu të paditurit, për faktin se 

u vërtetuan në tërësi pretendimet e paditësit , dhe kjo fare nuk ka qenë kontestuese në mes të 

palëve , si dhe pretendimet e paditësit gjejnë mbështetje edhe në provat në shkresat e lëndës, dhe 

kjo i jep të drejt paditësit në cilësinë e udhëtarit që ti drejtohet drejtpërsëdrejti agjentit si person 

i tretë për dëmin e pësuar ,  pa pasur nevojë për t’ju drejtuar organizatorit të udhëtimit. Në rastin 

konkret përmbushja e këtij detyrimi për dëmin e pësuar paditësi , për shkak të aranzhimit të 

rezervim jo adekuat ,  bie ndaj këtu të paditurit, e jo ndaj kompanisë .....................në Prishtinë. 

 

Gjykata arrin në ketë përfundim për faktin se paditësi , nuk ishte akomoduar në hotelin ku e 

kishte kërkuar dhe paguar shumën prej 1025 €,  në ....................., në Kemer, por në një hotel 

tjetër ....................., me kushte jo të mirë higjienikë, ushqim jo adekuat ,  dhe paditësi ishte 

detyruar që të ushqehet jashtë hotelit dhe kishte shpenzuar shumën prej 124.05 €,  që vërtetohet 

nga kuponit fiskal që vërtetohet nga shkresat e lëndës, dhe që nuk  është kontestuar as nga vetë 

i padituri , dhe sipas dispozitave ligjor nga nenin 900 par, 2. Të LMD/së, pavarësisht se deri të 

ndërrimi i hotelit ishte bërë pa pëlqimin e paditësit ,  e jo sipas përzgjedhjes se paditësit dhe , 

përgjegjësia bie ndaj të paditurit , dhe i padituri ka detyrim për kthimin e tërësishëm të mjeteve 

për shkak të mos sistemit të paditësi në hotelin e përzgjedhur ,  dhe u vendos sikur në dispozitiv 

të këtij aktgjykimit. 

 

Gjykata ka refuzuar pjesë tjetër të kërkesëpadisë së paditësit, pasi që nuk ka qenë kontestuese 

fakti se i padituri ia kishte paguar biletën kthyese prej 300 €, dhe kjo rrethanë nuk është 

kontestuar as nga paditësit , dhe nga shuma e kërkuar me padi , duke zbritur shumën prej 300€, 

ka vendosur sikur në piken II, të dispozitivit të këtij aktgjykim. 

 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar edhe pretendime e të padituri, se nuk bartë përgjegjësi për ta 

kompensuar paditësin, sepse vetëm bën shitjen e biletave të udhëtimit dhe përgjegjësia bie ndaj 

kompanisë ............., paditësi zgjedhjen e hoteli i kishte bërë vetë  , si dhe pretendimi tjetër se 

nuk ka dijeni se paditësit ju është ndërruar hotelit, dhe paditësi vetëm po shantazhon , mirëpo 

për gjykatën këto pretendime janë të pa bazuar dhe të kundërshtim me prova material të dorëzuar 

nga paditësit e që gjende në shkresat e lëndës , dhe gjykata nuk pati mundi të vendosje ndryshe, 

duke vendosur sikur në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Lidhur me shpenzimet procedurale gjykata vendosi që secila palë ti bartë shpenzimet e veta 

procedurale.  

 

Andaj duke ju referuar të lartë cekurave në kuptim të dispozitave ligjor nga nenin 143 të 

LPK/së, u vendosë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 
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GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:101334, 24.11.2021 

 

 
                                                                                                                          G j y q t a r e         

 

                                                                                                                         _____________ 

                                                                                                  Ganimete Puka 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15, ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit të Kosovës, në Prishtinë, nëpërmjet të 

kësaj gjykate.  
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