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Numri i lëndës: 2019:088619 

Datë: 10.05.2019 

Numri i dokumentit:     00306458 

C.nr.836/15 

 

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

gjyqtarin Ilir Berisha, në çështjen juridiko civile të paditëseve: XH. R. dhe A. R. qe te dyja nga 

fshati ..., te cilat i përfaqëson Z. B. avokat nga Peja, kundër të paditurit: Kompania “A...” Tours 

e përfaqësuar nga I. I. avokat nga Peja, baza juridike: pagesa e borgjit, vlera e kontestit: 480,00 

€, në prezence te përfaqësuesit te palës paditëse e në mungese të të paditurit, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesorë me datë 16.04.2019 dhe të përpiluar me datë 24.04.2019 bie këtë: 

  

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëseve: XH. R. dhe A. R. qe te dy nga fshati.., 

si e bazuar, DETYROHET e paditura Kompania “A..”  Tours me seli ne Pejë që paditëseve 

tua paguaj shumën prej 480,00 euro, në emër të kthimit të pagesës me rastin e blerjes se 

biletave te fluturimit për udhëtim ne relacionet Munchen - Prishtinë me datën 16.012.2013 

dhe kthimi Prishtinë - Munchen me date 04.01.2014 dhe atë me kamatë ligjore prej 4,5 % 

nga data e parashtrimit te padisë e deri në pagesën definitive. 

 

II. DETYROHET pala e paditur Kompania “A..”  qe  në emër të shpenzimeve procedurale ti 

paguajnë paditëseve XH. R. dhe A. R. qe te dyja nga fshati shumën prej 285.1 euro dhe atë 

në afat prej 15 ditëve nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit 

të detyrueshëm. 

A r s y e t i m 

 

Paditëset XH. R. dhe A. R. me datë 22.09.2015, ka parashtruar padi për kompensimin e borxhit 

kundër të paditurës “A..”  5/  

 

I aut. I paditëseve, në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e tij përfundimtare, ka mbetur në tersi 

pranë kërkesëpadisë, duke kërkuar që e paditura t’ia kompensojnë shumën e kërkuar në emër të 

biletave te fluturimit për udhëtim ne relacionet Munchen - Prishtinë me datën 16.012.2013 

kurse kthimi Prishtinë - Munchen me date 04.01.2014, për te cilat biletat janë paguar e 

fluturimi nuk është realizuar dhe parat nuk janë kthyer, e për te cilat nga provat e administruara 

dhe përgjigjes ne padi te palës se paditur është konfirmuar baza e këtij detyrimi ndërsa sa i 

përket lartësisë kjo është argumentuar nga pre notimi dhe konfirmimi i pagesës se biletës se 
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lëshuar dhe nënshkruar nga vet e paditura. Ndërsa konteston pretendimet e palës se paditur, se 

paditëset detyrimin e tyre ta kërkojnë nga Kompania “B...” sepse paditëset nuk ka ne pasur 

kurrfarë raporti kontraktues me këtë kompani. Po ashtu ne emër te shpenzimeve kontestimore 

kërkojmë shumen prej 168.1 euro. 

E paditura me date 15.01.2019 neper mes përgjigjes ne padi thekson se te gjitha procedurat të 

cilat ishin përgjegjësi e Agjensionit “A..”  ne Pejë janë sipas rregullit dhe standardeve te kësaj 

lemije andaj nuk kemi kurrfarë përgjegjësie e as borgj. E Paditura nuk e ka kontestuar faktin se 

këtyre udhëtarëve iu kane shitur biletat ne drejtime ashtu siç ceket ne kërkesë padi por 

konteston faktin se kjo kompani nuk është përgjegjëse për mos realizimin e fluturimeve pasi qe 

kompania Avio Kompania “”B...”  – kompani me te cilën ka bashkëpunuar e paditura, ka 

faleminentuar.  E njëjta nuk i ka përmbushur detyrimet edhe ndaj udhëtarëve te shumet , vetëm 

t Agjencionit Turistik “A..” janë dikund 10 udhëtar, e me te cilët e paditura ka marrëveshje qe 

posa te sqarohet çështja ne mes te “A..” se falimentuar dhe institucioneve ne do ti 

rimbursohemi me mjetet e bartura dhe për udhëtarët e dëmtuar dhe sigurisht qe do te barazohen 

me te gjithë klientët e dëmtuar, ndërsa nuk ka kurrfarë baze e arsye qe e paditura të përgjigjet 

për lëshimet e “A..”  se falimentuar. E paditura propozon gjykatës qe kerkese padinë te refuzoj 

si te pabazuar ne relacionin me te paditurën “A..” ne Pejë. 

 

I auto. I palës se paditur kompania “Z..” edhe pse i ftuar në mënyrë të rregullte (ftesën për 

seance gjyqësore e ka pranuar punëtori i kësaj kompanie) nuk ka marrë pjesë në seancën e 

shqyrtimit kryesor si dhe mungesën nuk e ka arsyetuar e bazuar në këtë gjykata ka konstatuar 

se janë plotësuar kushtet për mbajtjen e shqyrtimit kryesor pasi që e paditura ka njohuri, por 

nuk ka qenë i interesuar të marrë pjesë në këtë shqyrtim gjyqësor. 

 

Gjykata me qellim te vërtetimit te plotë dhe të drejte te gjendjes faktike me propozimin e 

palëve ka nxjerr dhe ka administruar këto prova: pre notimi dhe konfirmimi i pagese se biletës 

për XH. R. dhe A. R. ne shumen prej 480 euro me numër Y9223Y, kopja e letërnjoftimit te 

paditëseve XH. R. dhe A. R., kopja e pasaportës e XH. R. dhe A. R., pagesa e taksës gjyqësore 

ne shumen prej 15 euro, e datës 22.09.2015. 

 

Pas vlerësimit të provave  veç e veç dhe te gjithave  se bashku ne lidhshmëri me njëra tjetrën, e 

duke u mbështetur ne dispozitat e nenit 8 te LPK-së , arriti ne përfundim se ne këtë çështje 

juridike duhet vendosur si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi  pasi qe konstatoj se: 

 

Nga provat  e administruara  gjykata ka vërtetuar këtë gjendje të fakteve:  

 

Së paditëset XH. R. dhe A. R. kane paguar biletat për fluturim ne shumen prej 480 euro, 

kompanisë “A...” në Pejë në shumen prej 480 euro për udhëtim ne relacionet Munchen- 

Prishtinë me datën 16.012.2013 kurse kthimi Prishtinë- Munchen me date 04.01.2014, te 

evidentuar me numër Y9223Y, vërtetohet këto udhëtime nuk janë realizuar nga pala  e paditur, 

andaj në mbështetje të dispozitës ligjore nga neni 14 të LPK-së, gjykata nxjerri përfundim se 

baza juridike e kërkesëpadisë nuk është kontestuese. 

 

Nuk është kontestues fakti se fluturimet për të cilat paditëset i kanë paguar biletat e udhëtimit 

tek e paditura nuk janë realizuar. 

 

Gjykata nuk e mori për bazë kundërshtimin e të paditurës, për shkak se te drejtat dhe detyrimet 

ne këtë rast janë krijuar ne mes te palëve paditëse dhe palës se paditur, përgjegjësi kjo e cila 

është vërtetuar nga biletat e udhëtimit te nënshkruara dhe te vulosura nga pala e paditur, e nga 
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kjo rrjedhimisht gjykata konsideron se e njëjta ngarkohet edhe me detyrimin e saj ndaj këtu 

paditëseve.  

 

Ndërsa sa i përket pretendimeve te të paditurës se përgjegjëse për pagimin e borxhit ndaj 

paditëseve është kompania “B...”  nuk qëndron sepse me dispozitën e nenin 880 par.2 të LMD-

së është paraparë: “Shitësi i paketës së udhëtimit, të ofruar nga organizatori i udhëtimit, i cili 

nuk ka zyre kryesore në atë vend, konsiderohet të jetë organizatori i udhëtimit”. E që në rastin 

konkret shitës i këtij shërbimi ka qenë e paditura. 

 

Me dispozitën e nenit 884 të LMD-së është përcaktuar se: Organizatori i udhëtimit ka për 

detyrë t'i japë udhëtarit shërbime që kanë përmbajtjen dhe veçoritë e parashikuara me 

kontratë, me  vërtetim, respektivisht me programin e udhëtimit dhe të kujdeset për të drejtat 

dhe interesat e udhëtarit, në pajtim me praktikën e mirë afariste në këtë sferë. E që në rastin 

konkret e paditura nuk e ka përmbushur detyrimin e kontraktuar ndaj paditëseve, por as nuk e i 

ka kthyer shumën e parave të pranuar për dhënien e këtij shërbimi. 

 

Andaj gjykata vendosi si ne pikën I te dispozitivit te këtij aktgjykimi, që të detyrohet e paditura 

që palës paditëse t’ia kthej mjetet e pranuara për organizimin e fluturimeve të lartpërmendura, 

bazuar në dispozitën e nenit 887 të LMD-së, sipas të cilit Organizatori i udhëtimit përgjigjet 

për dëmin që i shkakton udhëtarit për shkak të moszbatimit të plotë ose të pjesshëm të 

detyrimeve që kanë të bëjnë me organizimin e udhëtimit që parashikohen me kontratën dhe me 

këtë ligj. 

 

Lidhur me shpenzimet procedurale si në piken II në dispozitivin e këtij aktgjykimi, gjykata 

vendosi konform dispozitës ligjore nga neni 451.1 të LPK-së dhe atë duke aprovuar shumen 

prej 285.1 euro. 

 

Nga provat e nxirrua me larte dhe nga kjo gjendje e vërtetuar faktike, gjykata erdhi ne 

përfundim dhe vërtetoj ne mënyre te pa dyshimet se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar, 

dhe ne kuptim te nenit 5, 6, 8, 9, 15, 16, 68, 103, 106, 107, 880 par.2, 884 dhe 887 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve vendosi si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

Nga të cekurat më lartë, u vendos si në dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE  NË  PEJË, C.nr.838/15, të dt.24.04.2019. 

 

                                  

UDHËZIM JURIDIK:       GJYQTARI 

 

Kundër këtij Aktgjykimi lejohet ankesa,       Ilir Berisha 

në afat prej 15 ditësh, pas marrjes së të 

njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 

e përmes kësaj gjykate. 


