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Numri i lëndës: 2019:144924 

Datë: 27.09.2019 

Numri i dokumentit:     00538679 

 

 

C.nr. 758/16 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË - Departamenti i Përgjithshëm, Divizion Civil me 

gjyqtarin Ilir Berisha, në çështjen juridike civile të paditëses: MPMS kundër të paditurës Z. H. 

4, baza juridike: pasurimi i pa bazë, vlera e kontestit: 75,00 €, jashtë seancës, më datë 27.09.2019 

bie këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

PA  SHQYRTIM  KRYESOR  TË  ÇËSHTJES  

 

APROVOHET në tërësi e bazuar kërkesëpadia e paditëses MPMS dhe  DETYROHET e 

paditura Z. H. që paditëses t’ia paguaj shumen prej 75,00 euro në llogarinë rrjedhëse me nr. ... 

në emër të pasurimit të bazë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, e nën 

kërcenim të përmbarimit. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësja, me datë 26.08.2016 ka paraqitur padi kundër të paditurës për pasurim të bazë duke 

theksuar se e paditura ka tërhequr shumën prej 75 euro nga pensioni bazë sipas autorizimit pas 

vdekjes së vëllai të saj M. H. dhe atë në kundërshtim me nenin 2 para grafi 2.4 dhe nenit 7 

paragrafi 7.5 te Udhëzimit Administrativ 08/2007 për ndalesat e pagesave te pensionit bazë në 

rastin kur pensionistet vdesin. Sipas pretendimeve të paditësit, e paditura i ka tërhequr 75 euro 

të cilat mjete i ka realizuar pa bazë ligjore edhe përkundër vërejtjes nga paditësja- Ministria e 

punës dhe MPMS. I ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave të aprovoj 

kërkesëpadinë. Shpenzimet e procedurës i ka specifikuar.  

 

E paditura, me anë të përgjegjës në padi, e ka kundërshtuar pretendimet e palës paditëse duke 

theksuar se pensionin e vëllait të saj tani të ndjerë në shumën prej 75 euro për muajin mars , 

sepse vëllai i saj ka vdekur me datën 31.03.2015. Tutje ka theksuar se ajo e ka qenë e autorizuar 

për marrjen e pensionit për vëllain e saj tani të ndjere i cili disa vite ka qenë i sëmur nga kanceri. 

Ajo konsideron se nuk ka marr të holla pa bazë por pensionin e vëllait të saj për muajin e tretë 

për vëllain e saj dhe pas vdekjes më nuk ka marr pension. Më pas ajo thekson se është në moshe 

të shtyrë dhe është në gjendje të keqe ekonomike dhe nuk ka kurrfarë të ardhura dhe jeton nga 

ndihmat e të afërmeve të saj dhe rrethit ku jeton. 
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Gjykata pas pranimit të përgjegjës në padi, i ka vlerësuar kushtet ligjore nga neni 152 i Ligjit të 

Procedurës Kontestimore (LPK), me të cilin përcaktohet se “Po që se i padituri me anë të 

përgjigjes në padi i ka pohuar faktet vendimtare, përkundrejt kontestimit të kërkesëpadisë, 

gjykata mundet pa caktuar seance gjyqësore, të jep aktgjykim” lidhur me nenet 143 dhe 147 të 

te njëjtit ligj, nëse nuk ekzistojnë pengesa të tjera për dhënien e tij, dhe ka gjetur se në këtë 

çështje juridike kontestuese plotësohen  kushtet ligjore për marrjen e aktgjykimit pa shqyrtim 

kryesor.  

 

Gjykata, duke pasur parasysh faktin se e paditura nuk e ka kundërshtuar faktin se e njëjta e ka 

marr pensionin e vëllait te saj të ndjerë edhe pas vdekjes së tij,  edhe përkundrejt kontestimit të 

kërkesëpadisë njëjta nuk ka pasur ndonjë bazë juridike për tërheqjen e pensionit pas vdekjes së 

vëllait të saj, edhe të drejtat dhe detyrimet të cilat i janë dhënë me autorizim nuk kan efekt juridik 

pas vdekjes të tani të ndjerit M. H., sepse realisht në momentin e vdekjes së tij ka pushuar edhe 

subjektiviteti i tij. Andaj pasi që M. H. në cilësi të përfituesit të skemes pensionale ka vdekur me 

datë 31.03.2015, ndërsa e paditura si e autorizuar në llogarinë bankare të tij me datë 04.05.2015 

e ka tërhequr shumën prej 75 euro të cilën administrata pensinale ia kishte paguar M. H.t për 

muajin prill 2015.  

 

Nga kjo rrjedhë se e paditura me rastin e tërheqjes së parave është pasuruar pa bazë ligjore në 

barrë të paditëses, për çka edhe kërkespadia e saj është e bazuar  pasi që me dispozitent e nenit 

194 paragrafi 1 të LMD-së, me të cilin  përcaktohet së “secili person qe pasurohet pa bazë ligjore 

në dëm te një tjetri, është i detyruar të kthejë atë që ka marrë nga tjetër, ose ndryshe të 

kompensojë vlerën e fitimit të arritur”. Andaj gjykata ka vlerësuar se në këtë çështje juridike 

kontestuese nuk është e nevojshme mbajtja e shqyrtimit kryesor dhe administrimi i provave për 

faktet e pohuara. 

 

Kamatëvonesa është  vendosur në kuptim të dispozitave të nenit 382 të LMD-së .   

 

Andaj gjykata,  konform nenit 152 të LPK-së, gjeti së kërkesëpadia e paditëses është e bazuar 

dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykim.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – Departamenti i Përgjithshëm 

                                                  C.nr.758/16 të datë 27.09.2019 

          

 

           GJYQTARI  

 Ilir Berisha 

 

KËSHILLA JURIDIKE                                                                             

Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë të ushtroj 

ankesës në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të njëjtit,  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e përmes kësaj gjykate. 

 


