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Numri i lëndës: 2020:015536 

Datë: 31.08.2020 

Numri i dokumentit:     01083401 

                                                                                                                  C.nr.242/20 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ ,Departamenti i Përgjithshëm gjyqtari Alban 

Beqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditëses Qeveria e Kosovës Ministria 

e Punës dhe Mirëqenies Sociale Prishtinë ndaj të paditurit A.(N).A nga fshati ... Komuna 

Ferizaj me objekt kontesti pasurim pa bazë, jashtë seancës të gjyqësore  me  dt.31.08.2020, 

mori këtë:  

A K T G J  Y K I M 

REFUZOHET  në tërësi kërkesëpadia e paditëses Qeveria e Kosovës Ministria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale Prishtinë, me të cilën ka kërkuar që të DETYROHET i  padituri A.(N).A 

nga fshati ... Komuna Ferizaj që në emër të pasurimit pa bazë, t’ia paguaj paditëses shumën 

prej 120€, brenda afatit prej 7 ditësh  pas plotfuqishmërisë së këtij  aktgjykimi, nën kërcënim e 

përmbarimit, si e pabazuar . 

 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës.        

                                                                    A r s y e  t i m 

Paditësja me dt.03.02.2020, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi kundër të paditurit përmes 

së cilës ka kërkuar kthimit e mjeteve në emër të pasurimit pa bazë në shumën prej 120€, me 

arsyetim se i padituri ka qenë shfrytëzues i ndihmave sociale familjare ku pagesa e ndihës 

sociale ka filluar nga data 01.06.2019 deri me datën 31.12.2019, me kusht që ti plotësoj kriteret 

ligjore për skemën e ndihmës sociale, familja është obliguar që për çdo ndryshëm të rrethanave 

socio-ekonomike të njoftoj Qendrën për Punës Sociale. 

Por i padituri është identifikuar si i punësuar në Këshillin e Bashkësisë Islame dhe tatim pagues 

i të hyrave financiare në muajin Shtator të vitit 2019, në njërën anë kurse në anën tjetër familja 
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ka qenë shfrytëzuese e ndihmës sociale, e cila nuk i ka takuar, andaj ka theksuar se i padituri 

është pasuruar pa bazë në shumë prej 120 euro, në kundërshtim me dispozitat ligjore. 

Gjykata pas shqyrtimit paraprak të padisë, ka nxjerr aktvendim për përgjigje në padi të cilin ia 

ka dërguar të paditurit i cili nga flet-kthesa e ardhur e datës 11.06.2020, të njëjtën e ka pranuar 

në mënyrë të rregullt, i padituri e ka dorëzuar në gjykatë dëftesën për kthimin e mjeteve të 

lëshuar nga e paditura e datës 23.08.2020, si dhe transaksionin bankar lëshuar nga Banka B... 

dt.23.08.2020, përmes të cilës vërtetohet se i padituri e ka paguar-rikthyer shumën prej 120 

euro në emër të kthimit të mjeteve nga asistenca sociale për muajin Shtator 2019, nr.22428. 

Gjykata, pas shqyrtimit të padisë, shkresave të tjera të lëndës dhe dëftesë pagesën të paraqitur 

nga ana e të paditurit në kuptim te nenit 8 të LPK, gjeti se kërkesëpadia e paditësit është e pa 

bazuar. 

Gjykata konsideron se në bazë të provave të cilat gjenden në shkresat e lëndës në rastin konkret 

rezulton se i padituri ka përfituar shumën prej 120€, në emër të ndihmës sociale pasi që ka qenë 

në shfrytëzues i ndihmës sociale nga e paditëses në muajin Shtator 2019, në mënyrë të 

kundërligjshme. 

Gjykata pasi që të paditurit ia ka dërguar aktvendimin për përgjigje në padi i njëjti nga provat 

të cilat gjenden në shkresat e lëndës rezulton që është paraqitur pranë zyrës së MPMS (QPS 

Ferizaj) ku  e ka marr dëftesë pagesën e datës 23.03.2020 që ta rikthej shumën prej 120 euro të 

cilën kishte përfituar në mënyrë të kundërligjshme e përmes të cilës ishte pasuruar pa bazë që i 

referohet lëndës me numër 22428, i cili numër përputhet me aktvendimin mbi ndërprerjen e 

ndihmës sociale numër ... dt.05.09.2019. 

Andaj gjykata konsideron se meqenëse i padituri e ka përmbushur detyrimin e tij në raport me 

paditësen, për të cilën kishe përfituar në mënyrë të kundërligjshme, e me të cilën ishte pasuruar 

pa bazë, ku me dispozitat ligjore të nenit 191 par.1 LMD-së thuhet ” 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”, andaj në rastin konkretë i padituri është 

vërtetuar se është pasuruar fillimisht pa bazë nga paditësja në njërën anë kurse në anën tjetër i 

padituri pas pranimit të aktvendimit për përgjigje në padi ia ka rikthyer shumën me të cilën 

është pasuruar i cili fakt vërtetohet përmes dëftesë pagesën të lëshuar nga MPMS dt.23.06.2020 

dhe transaksionit bankar të lëshuar nga BPB dt.23.06.2020, andaj në rastin konkretë kemi të 

bëjmë me përmbushje të detyrimit kuptim nenit 277 të LMD-së. 
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Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 399 lidhur me nenin 143 të LPK-së e ka refuzuar në 

tërësi kërkesëpadisë e paditësit si të pa bazuar. 

Gjykata sa i përket shpenzimeve të procedurës duke u bazuar në nenin 450 të LPK-së vendosi 

që secila palë ti heq shpenzimet e veta të procedurës. 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

                                         C.nr.242/20, datë 31.08.2020 

                                                                                 Gjyqtari  

                                                                              Alban Beqiri  

 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar 

ankesa në afat prej 7 ditësh, nga dita e marrjes në dorëzim, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.  

 

 

 


