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Numri i lëndës: 2019:264259 

Datë: 15.10.2021 

Numri i dokumentit:     02284527 

 

  C.nr.544/14  

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Gjyqtari Fatmir Baloku, në çështjen juridiko-civile 

kontestimore të paditësit L. Sh. nga Prishtina të cilin e përfaqëson e autorizuara G. B. nga 

Prishtina, kundër të paditurit K. P.  nga .... rr.’’..........’’ pn të cilin e përfaqëson V. P. me 

autorizim, baza juridike  pasurim i pabazë , vlera e kontestit  62.278,00 euro, pas përfundimit 

të seancës së shqyrtimit kryesorë me datë 14.09.2021, jashtë seancës me datë 15.10.2021, bie 

këtë: 

          A    K    T   G J   Y   K   I   M 

DETYROHET i padituri K. P.  nga ...... që paditësit L. Sh. në emër të pasurimit të pabazë i’a 

paguajë  shumën prej  62.278,00 € (gjashtëdhjetë e dymijë e dyqind e shtatëdhjetë e tetë 

euro), në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të aktgjykimit me kamatë ligjore nga data 

(15.10.2021), e deri në pagesën definitive , e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

    A    r    s    y   e   t    i    m  

Paditësi në Gjykatën Themelore në Pejë Dega në Klinë, me datë  27.06.2013 ka parashtruar 

padi me bazë juridike pasurim i pabazë, kundër të paditurit, me vlerë të kontestit 62.278.00 

euro. 

Gjykata Themelore në Pejë Dega në Klinë me parashtresën GJ.A.nr.151/14 të datës 

09.06.2014 ka kërkuar  që ti cedohet kjo lëndë Gjykatës Themelore në Pejë për procedim të 

mëtejmë, ashtu që Gjykata Themelore në Pejë me aktvendimin e datës 01.07.2014 ka 

aprovuar kërkesën e datës 09.06.2014, duke ceduar lëndën. 

I padituri K. P.  në përgjigje në padi të dorëzuar në gjykatë me datë 11.02.2015 ka kërkuar që 

ti refuzohet padia dhe kërkesa e saj paditësit L. Sh. nga Prishtina, ndërsa me datën 18.02.2015 

ka bërë plotësim të përgjigjes në padi, duke  kontestuar padinë dhe kërkesën e  saj si për nga 

baza ashtu edhe për nga lartësia. 
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Në seancën e shqyrtimit kryesorë ishin prezent e autorizuara e palës paditëse G. B. dhe i 

autorizuari i palës së paditur Veton Puka, ashtu që palët ndërgjyqëse deklaruan se fjalën 

përfundimtare do ta dorëzojnë me shkrim në afatin prej 15 ditëve. 

Të autorizuarit e palës paditëse në fjalën e tyre përfundimtare të dorëzuar me shkrim 

deklarojnë se: mbetemi në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë si dhe pranë të gjitha 

deklarimeve me seancat e mbajtura në lidhje me këtë çështje, paditësi ka ushtruar padi për 

pasurim të pabazë ndaj të paditurit pasiqë ky i fundit ka përvetësuar në mënyrë të paligjshme  

shumën e përgjithshme prej 62,278 euro nga Kompania e Sigurimeve ‘’........... ‘’ me përshkrim 

‘’dëmshpërblim për L. Sh. ’’. Gjatë seancës gjyqësore të datës 12.12.2019 i padituri ka kërkuar 

që paditësi të paraqesë provën se i padituri ka tërhequr të holla në emër të paditësit.Fakti se 

i padituri ka pranuar nga KS ‘’...........’’ shumën prej 62.278,59 euro në emër të paditësit L. Sh. 

është vërtetuar edhe gjatë zhvillimit të procedurës penale ndaj të paditurit P.nr. 13/12 në 

emër të paditësit L. Sh.  si diploma, autorizim me nënshkrimin e L. Sh. të datës 04.07.2005 

Vr. Nr. 471/2005, vendimi i KS’’........... ‘’datë 16.05.2005, marrëveshja jashtëgjyqësore e datës 

20.09.2005 midis KS’’...........’’ dhe L. Sh. , forma e transferimit në llogarinë e të paditurit K. 

P.  për L. Sh. , pranimi i pagesës për L. Sh. . Për shkak të volumit të kësaj lënde ka qenë e 

pamundur të sigurohen këto dëshmi nga Arkiva e Gjykatës prandaj paditësi i është drejtuar 

Gjykatës Themelore në Pejë , e cila sipas detyrës zyrtare ka kërkuar nga ProCredit Bank 

vërtetimin e pranimit në llogarinë bankare të të paditurit të pagesës nga KS’’ ........... ‘’në emër 

të paditësit L. Sh. , pas kërkesës së Gjykatës ky vërtetim është pranuar nga Gjykata. 

Provë : Shkresa e dërguar Gjykatës Themelore në Pejë nga ProCredit Bank më datë 

18/12/2020.Kjo provë vërteton në mënyrë të pakontestueshme se i padituri ka qenë ai i cili 

ka përfituar në mënyrë joligjore shumën prej 62,278 euro nga Kompania e Sigurimeve 

‘’...........’’ në emër të paditësit L. Sh. .Gjatë seancave të mbajtura në lidhje me këtë çështje  

fillimisht i padituri por më pas edhe përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit kanë bërë 

përpjekje që në një farë mënyre të hedhin dyshimin se paditësi L. Sh.  në emër të të cilit është 

realizuar  edhe zhdëmtimi nga kompania e sigurimit mund të mos jetë paditësi, pasi të dhënat 

për paditësit në procedurë penale kanë qenë të ndryshme nga të dhënat të cilat ka prezantuar 

paditësi. Konsiderojmë se kjo ka qenë një përpjekje e dështuar pasiqë kjo çështje është 

vërtetuar gjatë procedurës penale dhe nuk ka asnjë dyshim që i padituri i ka përvetësuat 

shumën prej 62.278,59 euro në emër të L. Sh. t përkatësisht të paditësit.I padituri gjatë 

seancës së datës 12.12.2019 ka deklaruar se aktgjykimi P.nr.  13/12 nuk është i formës së prerë 

dhe si provë i ka prezantuar Gjykatës Aktgjykimin e Gjykatës Supreme Pml.nr.26/2018. Sipas 

këtij aktgjykimi të Gjykatës Supreme është miratuar vetëm pjesërisht kërkesa për mbrojtje të 

ligjshmërisë dhe është anuluar vetëm pjesërisht aktgjykimi Gjykatës së shkallës së parë dhe 

të dytë vetëm për sa i përket veprës penale pastrimi  i parave kështu që nuk ka aktgjykim i 

cekur nga i padituri nuk ka mund të ketë ndonjë ndikim në rastin konkret.Bazuar në nenin 
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13 dhe 14 të LPK-së zgjidhja e kësaj çështje varet nga zgjidhja e çështjes paraprake 

përkatësisht të çështjes penale dhe tanimë i padituri ka përfunduar dënimin penal sipas 

aktgjykimit të formës së prerë dhe ndodhet në liri. Padia e paditësit është e bazuar dhe se 

provat e paraqitura nga paditësi në mënyrë të pakundërshtueshme se i padituri ka 

përvetësuar në mënyrë të kundërligjshme shumën prej 62.278,59 euro në emër të paditësit 

prandaj kërkojmë nga Gjykata Themelore në Pejë Departamenti i Përgjithshëm që të veprojë 

sipas kësaj padie dhe të aprovojë si të bazuar padinë dhe kërkesëpadinë si të bazuar , duke e 

obliguar të paditurin që paditësit t’ia kthejë shumën prej 62.278,59 euro si dhe kamatën 

ligjore nga momenti kur ka lindur kjo e drejtë për mjetet e deponuara në bankat komerciale 

pa destinim deri më 19.12.2012 dhe pas kësaj date kthimin e  kamatës ligjore prej 8 %. 

Në fjalën përfundimtare të dorëzuar me shkrim me datë  24.09.2021 i autorizuarit i palës së 

paditur V. P. deklarojë se : paditësi  pretendon që K. P.  në korrik të vitit  1996 ka pësuar 

aksident trafiku  ndërsa i padituri K. P.   ka përvetësuar të hollat nga kompania e sigurimeve 

‘’...........’’ dhe me këtë e ka varfëruar paditësin dhe është pasuruar i padituri në emër të tij, 

ndërsa si provë është paraqitur aktgjykimi dënues PKR.Nr.642/15 i datës 28.06.2017, me të 

cilën K. P.  është shpallur fajtor për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Pasuria të cilën e kërkon 

L. Sh. nuk ka qenë  ndonjëherë e tij , paditësi nuk ka bërë kërkesë për kompensim në lidhje 

me aksidentin që thotë se ka pësuar në korrik të vitit 1996 , paditësi nuk ka pasur dokumente 

për të vërtetuar  që aksidenti ka ndodhur dhe nuk ka pasur prova për të vërtetuar që ka pësuar 

dëmtime dhe që ato dëmtime i ka pësuar nga ai aksident , duke mos e dit paditësi shkallën e 

dëmtimeve që ka pësuar , sepse ‘’i ‘u kanë kallur dokumentet ‘’dhe nuk e di saktësisht qfarë 

shkalle. Pasuria që pretendon që i është marrë në fakt kurrë nuk ka qenë  e tij  sepse pasuria 

ka kaluar nga kompania e sigurimeve K.S.’’ ...........’’ tek K. P. , palë e varfëruar është 

Kompania e Sigurimeve, nëse i është marrë, ashtu që paditësi L. Sh. nuk ka legjitimitet 

procedural aktiv në këtë kontest. Paditësi nuk ka paraqitur  raport të aksidentit  i cili vërteton 

ndodhjen e aksidentit, ai nuk ka paraqitur ekspertizë  të ekspertit të komunikacionit për 

aksidentin , as fatura të shpenzimeve  që i janë bërë , as fotografi që dëshmojnë  që aksidenti 

ka ndodhur, duke mos kërkuar dëmshpërblim por vetëm kthim të të hollave, nuk mund të 

pretendojë që të marrë të holla nga K. P.,  kur kompensimi nuk do ti jepej atij as nga kompania 

e sigurimeve as në gjykatë, në mungesë të provave, prandaj pse duhet të i konsiderohen ato 

të holla pasuri e z.Sh. pasiqë ai nuk i ka pasur ndonjëherë e  as nuk i ka kërkuar ndonjëherë, 

duke u përpjekur të merr të holla nga K. P.  pa e vërtetuar as aksidentin as dëmin as shkallën 

e dëmit. Kërkesa për kompensim që ka paraqitur K. P.  para kompanisë së sigurimeve ka qenë 

e bazuar në rast fiktiv, jo në rast të supozuar të L. Sh. t. Paditësi ka parashtruar padi të 

pasurimit të pabazë dhe e ka orientuar Gjykatën në vërtetimin e fakteve që kanë të bëjnë me 

pasurim të pabazë , duke mos kërkuar dëmshpërblim  por kthim të pasurisë që asnjëherë nuk 

e  ka pasur dhe nuk e  ka kërkuar asnjëherë. Barra e provës i takon paditësit ,ndërsa gjykata 
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sipas nenit 7 të LPK-së ka rol pasiv në sigurimin e provave  dhe nëse nuk i ofrohet material i 

bollshëm , e refuzon padinë. 

Duke u bazuar në nenin 8  të Ligjit të Procedurës Kontestimore, gjykata bëri administrimin 

e provave të cilat i konsideroj si relevante në këtë rast dhe atë : Aktgjykimi P.nr. 13/12 i datës 

19.10.2012,procesverbali i datës 16.09.2015,Mendimi i ekspertit të sigurimeve A. B., 

Certifikata e lindjes në emër të L. Sh.  me nr. rendor 290 lëshuar me datë 18.02.2021 nga  

Ministria e Punëve të Brendshme, Padia e paraqitur në gjykatën Komunale në Klinë nga 

avokati M. P. ku paditës është L. Sh. ndërsa e paditur Kompania e Sigurimeve ........... me bazë 

juridike kompensim dëmi e datës  10.11.1997, Procesverbal i vend shiqimit i Gjykatës 

Komunale në Klinë datë 21.07.1996,  Procesverbali i Stacionit Policor në Prishtinë  nr.2008-

xy-0013 datë 04.03.2009, Ujdia jashtëgjyqësore datë 28.02.2005,Shkresat e lëndës penale të 

Gjykatës së Qarkut në Prishtinë P.nr.3/12 si dhe Aktgjykimi  i Gjykatës Supreme të Kosovës 

P.ml.nr.26/2018 të datës  15.05.2018, Kopjet e aktgjykimeve të shkallës së parë dhe të dytë 

për të akuzuarin  K. P.  dhe atë PKR.nr.642/15, PAKr.Nr.486/17, PKRnr.143/18 dhe 

PAKNR.194/19 si dhe  Vendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës PZD nr.123/2019, Shkresa  e 

datës 18.12.2020 e Procredit Bank. 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqës dhe provave të lartcekura në kuptim 

të nenit 8 të Ligjit Për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka 

çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha atë së bashku dhe ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit 

është e bazuar. 

Nga provat e administruara u vërtetua kjo gjendje faktike: 

Nuk është kontestues fakti  në mes të palëve ndërgjyqëse se të paditurit K. P.  me datën 

22.09.2005 nga Kompania e Sigurimeve ........... i është transferuar shuma prej 62.278.00 euro 

në emër të zhdëmtimi për L. Sh. gjë që vërtetohet edhe nga transaksioni i ProCredit Bank i 

datës 18.12.2020. 

Nuk është kontestues në mes të palëve ndërgjyqëse se  nga Aktgjykimi  i Gjykatës së Qarkut 

në Prishtinë me numër P.nr.3/12 të datës 19.10.2012 është vërtetuar se i padituri K. P.  është 

shpallur fajtor ndër të tjerat edhe për veprat penale nxjerrja e kundërligjshme e vendimit 

gjyqësor, shpërdorim i detyrës zyrtare ose autorizimit,  pastrim parash dhe për mashtrim për 

të cila është dënuar me dënim me burgim,  ndërsa palët e dëmtuar Kompania e  Sigurimeve 

‘’...........’’ etj, janë udhëzuar që për realizimin e interesit të tyre pasurore juridike të iniciojnë 

procedurë kontestimore me anë të padisë. 

Me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës  P.ml.nr.26/2018 të datës  15.05.2018 është 

vërtetuar Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë Departamenti i Krimeve të Rënda 



 Numri i lëndës: 2019:264259 
 Datë: 15.10.2021 
 Numri i dokumentit: 02284527 
 

5 (6)  

 2
0

1
9

:2
6

4
2

6
0

 

ndërsa pjesërisht është anuluar Aktgjykimi i shkalles së parë vetëm sa i përket veprës penale 

pastrim i parash. 

Nga transaksioni i ProCreditBankë të datës 18.12.2020 është vërtetuar që Kompania e 

Sigurimeve ’’...........’’  në emër të zhdëmtimit për këtu të paditësin L. Sh. ne xhirollogarinë e 

këtu të paditurit K. P. është transferuar shuma prej 62278 euro me datën 22.09.2005. 

Nga kjo gjendje faktike në mënyrë të padyshimtë është vërtetuar se i padituri K. P.  është 

pasuruar në mënyrë të pabazë në dëm të paditësit L. Sh. në shumën prej  62278 euro, e duke 

pranuar këtë shumën si kompensim për aksidentin e  pësuar përkatësisht lëndimet e pësuara 

nga paditësi si pasojë e aksidentit  të vitit  1996, me qka  paditësit  i ka shkaktuar dëm në 

shumën prej 62278 euro. 

Sipas nenit 194 par.1 të LMD-së përcaktohet 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’’. 

Në rastin konkret kemi të bëjmë me pasurim të pabazë të të paditurit K. P.  sepse në këtë rast 

kemit të bëjmë me rritje të aktivit të tij në  shumën prej 62278 euro, pasurimi është shkaktuar 

në kurriz të huaj në këtë rast të paditësit L. Sh. , pasurimi është pa bazë juridike për shkak se 

i njëjti nuk ka pas autorizimi nga këtu paditësi L. Sh. që të pranojë të hollat nga Kompania e 

Sigurimeve ‘’...........’’ në emër të lëndimeve të pësuar nga këtu paditësi L. Sh. si pasojë e 

aksidentit, për qka edhe është dënuar për vepër penale. 

Sipas dispozitave të nenit 14 të LPK-së ‘’gjykata në procedurën kontestimore në pikëpamje 

të ekzistimit të veprës penale dhe të përgjegjësisë penale të kryesit është e  lidhur me 

aktgjykimin e formës se prerë të gjykatës penale me te cilin i pandehuri është shpallur fajtor 

e në këtë rast këtu i padituri Kole Puka është shpallur fajtor për disa vepra penale e në mesin 

e tyre nxjerrje e vendimit të kundërligjshëm dhe  mashtrim. 

Gjykata vendosi që secila nga palët të i bartë shpenzimet e veta të procedurës duke marrë 

parasysh dispozitat e nenit   463 par 1 të LPK-së  ‘’ që për pagimin e shpenzimeve procedurale 

gjykata vendos vetëm me kërkesën e specifikuar të palës pa bërë asnjë shqyrtim verbalisht 

lidhur me kërkesën ‘’, mirëpo pasiqë pala paditëse dhe e autorizuara e tij nuk kanë paraqitur 

kërkesën e specifikuar të shpenzimeve procedurale gjykata vendosi që secila nga palët të i 

bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

Vendimi mbi kamatën  është i bazuar në dispozitat e nenit 378 i LMD-së . 

Gjykata shqyrtojë edhe provat tjera të administruara por të njëjtat nuk ishin relevante për 

vendosje ndryshe në këtë çështje kontestimore. 
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Prandaj nga arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, me datë 15.10.2021     

Gjyqtari 

                                                                                                                             Fatmir Baloku 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të  

drejtë ankese, në afat prej 15 ditësh nga dita e  

dorëzimit, ankesa i drejtohet  Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë, e përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 


