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Numri i dokumentit:     02959948 

 

    C.nr.1174/20 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi Rexhepi në çështjen juridike kontestimore të paditësit B.B.nga Fsh.... K.Ferizaj të cilin 

e përfaqëson me autorizim av. Dardan Hakiu nga Ferizaj, kundër të paditurve M.M.nga Ferizaj 

Rr. "...." nr..., dhe M.B.nga Fsh.... K.Ferizaj, të cilët i përfaqëson me autorizim av. Avni Hysiqi 

nga Ferizaj, në çështjen juridike anulim i kontratës mbi dhuratën dhe vërtetim pronësie, në 

shqyrtimin kryesor publik të mbajtur më datë 24.03.2023, në prezencën e paditësit dhe 

përfaqësuesit të paditurve mori, ndërsa me datë 12 prill 2022 përpiloi me shkrim këtë: 

  

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET në tërësi si e pa bazuar kërkesë padia e paditësit B.B.nga Fsh....K.Ferizaj, me 

të cilën ka kërkuar që të anulohet kontrata mbi dhuratën me nr.LRP.nr.6527/2019, 

ref.nr.2096/2019 e datës 23.12.2019, si dhe vërtetimin e pronësisë sa i përket ngastrës ... Zk 

Greme. 

II.OBLIGOHET paditësi që të paditurve t’ia mbuloj të gjitha shpenzimet e procedurës 

gjyqësore në vlerë të përgjithshme prej 1153€, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit. 

A r s y e t i m 

 

Paditësi me datë 13.07.2020 ka paraqitur padi në gjykatë kundër të paditurve M.O.dhe M. B., 

me objekt kontesti për anulimin e kontratës mbi dhuratën LRP.nr.6527/2019.  

I autorizuari i paditësit në seancat e mbajtura ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe 

thënieve në seancat e kaluara duke e bërë zgjerimin e padisë lidhur me kërkesën për vërtetimin 

e pronësisë sa i përket parcelës ..., dhe shton se gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor konsiderojnë se 
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janë shqyrtuar dhe administruar prova të mjaftueshme me të cilën vërteton pretendimet e 

paditësit në tërësi si të bazuara. Në provën aktgjykim penal P.nr.1214/18 është vërtetuar se i 

padituri nr 1 i ka fshehur trashëgimtarët në hapjen e trashëgimisë se prindit të tij, me këtë rast 

ka fshehur edhe prindin e paditësit Xh.B.. Me dëgjimin e dëshmitareve është vërtetuar se i 

padituri pas hapjes së kësaj trashëgime i kishte bërë shpërndarjen e palujtshmërive siq kishte 

dëshiruar i njëjti  

Me dëgjimin e dëshmitarit M. B.me dëshminë e tij, të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor i njëjti 

kishte deklaruar se palujtshmëria kontestuese ishte ndarë shumë herët, saqë këtij nuk i kujtohet 

dhe se prona kontestuese që atëherë i kishte takuar babait të paditësit dhe pastaj paditësit.  

Pastaj dëshmitari kishte kuptuar se i padituri kishte hapur trashëgiminë e gjyshit të tyre dhe nuk 

i kishte bartë pronat siç kanë qenë të ndara më parë, ‘’në pyetjen se kush e ka shfrytëzuar 

pronën kontestuese ky dëshmitar përgjigjet se e ka shfrytëzuar paditësi’’. 

Po ashtu dëshmitari B. B. i cili është  vëllai i paditësit, i njëjti në dëshminë e tij dhe në këtë 

shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se i padituri kishte hapur trashëgiminë e gjyshit të tyre dhe tërë 

pasurinë e kishte bartur në emrin e tij dhe pastaj të njëjtën e ka shpërndarë, mirëpo nuk e ka 

shpërndare ashtu siç kanë qenë me pare palujtshmërite.  Në pyetjen ndaj këtij dëshmitari se kujt 

i ka takuar prona kontestuese i njëjti përgjigjet se prindit te tij Xh. dhe pas vdekjes se tij B.– 

paditësit. 

Nga dëshmia e paditësit B.B.vërtetohet se i padituri edhe pse i kishte bërë bartjen e disa 

palujtshmërive paditësit, palujtshmërite kontestuese edhe pse i kishte takuar paditësit të njëjtën 

nuk ja kishte bartur paditësit, ai duke qenë në shtetin e Gjermanisë nuk i kishte analizuar pronat 

dhe më vone e ka kuptuar se kjo pronë është bartur në emrin e të paditurit M. B. 

Në dëshminë e të paditurit të parë M.M.nga kundërthëniet e dëshmisë se tij vërtetohet 

besueshmëria e kërkesës se paditësit, veçojnë një përgjigje të tij, i cili thotë se Xh. babai i 

paditësit nuk ka pasur asgjë, pastaj në një pyetje tjetër thotë se Xh. ka pasur hise të barabartë 

me të gjithë dhe ka pasur hise të dardha, do të thotë prona kontestuese. 

Nga këto dëshmi vërtetohet se kërkesë padia e paditësit është e bazuar dhe si e tillë duhet të 

aprovohet bazuar mbi faktin se kjo pronë ishte e babait të paditësit pastaj e paditësit mirëpo i 

padituri i parë  ja ka bartur pa të drejt të paditurit të dyte, andaj i propozojnë gjykatës meqenëse 

nga dëshmia e dëshmitareve vërtetohet që paditësi gjithmonë ka qenë shfrytëzues i kësaj prone, 

nëse gjykata nuk e merr parasysh rrjedhjen e bartjes së kësaj procedure, të kësaj palujtshmërie 

fitimin e pronësisë paditësit të ia njeh edhe mbi bazën e parashkrimit fitues ngase edhe gjatë 

dëgjimit dëshmitareve është vërtetuar se paditësi gjithmonë e ka shfrytëzuar këtë palujtshmëri. 

Andaj i propozojnë gjykatës që padinë e paditësit ta aprovoj në tërësi si të bazuar, kërkon 
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shpenzimet e procedurës  dhe atë për padi, për parashtrese për precizim të padisë, për 7 seanca 

të mbajtura, për ekspertizë gjeodezike, si dhe taksen gjyqësore.  

 

Përfaqësuesi i te paditurve deklaron ka deklaruar se mbetet në tërësi si në thëniet në seancat e 

kaluara, si dhe përgjigjes në padi dhe përgjigjes në parashtresën e të autorizuarit të paditësit të 

date 31.08.2021, sa i përket kësaj çështje kontestimore bindshëm është vërtetuar se i padituri 

M.M.ka qenë pronar i palujtshmërise kontestuese të cilën e ka pasur në posedim të qetë dhe të 

pa penguar dhe në vitin 2019 të njëjtën palujtshmëri e ka tjetërsuar tek M. B., dhe që gjatë 

shqyrtimit është deklaruar se të njëjtën ja ka dhuruar për shkak të përkujdesjes ndaj tij M. B. 

pasi i njëjti kujdeset për të paditurin e parë M. M.  

Sa i përket theksimeve që i padituri i parë e ka bartur tërë pasurinë në emrin e vet njofton 

gjykatën që këtë çështje e ka bërë para 14 viteve dhe atë me tentim që të njëjtën çështje me 

fillim ta rregulloj në gjykatën komunale në Ferizaj, por duke i parë pretendimet e 

trashëgimtareve sipas të drejtës së përfaqësimit i njëjti ka ndërmarre veprime që këtë çështje ta 

rregullojë në zyrën noteriale dhe me këtë rast tërë masën trashëgimore e ka bartë në emrin e vet 

por në të njëjtën kohë i ka treguar trashëgimtareve në bazë të drejtës së përfaqësimit që është i 

gatshëm ti fal palujtshmëritë sipas ndarjes që e kishte bërë pas vdekjes së babait pas vdekjes së 

tij dhe të njëjtat i kishte bartë me kontratë mbi dhurimin në kryefamiljaret të cilët ishin 

deklaruar se në cilin trashëgimtare dëshirojnë ti bartin palujtshmërit.  

Kështu që në rastin konkret B.B.përmes të autorizuarit të vet kishte pranuar dhjetë 

palujtshmërite dhe atë në sipërfaqe prej 2.59.12 hektar, me këtë sipërfaqe B.B.kishte marrur 

pjesën me të madhe te palujtshmërive të trashëguara nga gjyshi. Edhe trashëgimtaret e tjerë si 

B. E. B. kanë pranuar palujtshmërine dhe atë po theksoj se B. ka pranuar 1.80.54 hektar, nëse e 

krahasojnë me B. B. i njëjti faktikisht ka pranuar afër 80 ari me shumë se paditësi B.B., mirëpo 

i njëjti deri me sot nuk e ka kundërshtuar një ndarje të tillë, B. N. M. gjithashtu ka pranuar në 

bazë të kontratës mbi dhurimin sipërfaqen prej 1.68.13 hektar, ky trashëgimtar në bazë të 

drejtës së përfaqësimit nga babai N. ka pranuar sipërfaqen me të madhe se paditësi B. B., me 

këtë vërtetohet se i padituri M.M.ka bërë shpërndarjen e palujtshmërive në bazë të drejtës së 

përfaqësimit, pra nuk qëndrojnë theksimet si të dëshmitareve ashtu edhe të paditësit gjatë 

shqyrtimeve që janë mbajtur para kësaj gjykate.  

Me këtë vërtetohet se dëshmitarët M.B., B.B.( vëllai i paditësit ) janë dëshmi të një anshme dhe 

të pa baza të cilat dëshmojnë se kjo palujtshmëri kontestuese është pronë e paditësit B.B., e që 

deri me parashtrimit të padisë B. B. asnjëherë nuk ka qenë në posedim të kësaj palujtshmërie 

po nëse thojnë se palujtshmëria është në vendin e quajtur të dardha, gjykata duhet ta dijë se në 
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këtë vend janë tri njësi kadastrale me sipërfaqe të njëjtë, ku B.B.ka dy njësi kadastrale, njërën 

të blerë nga B. B. e që bartjen e kësaj palujtshmërie e ka bërë paditësi në bazë të vullnetit që të 

njëjtën ta barti tek B. B., pra me këtë kuptohet që vullneti i tyre është respektuar në maksimum 

dhe këtë e dëshmon edhe pagesa që është bërë mbi copëtimin e palujtshmërive dhe regjistrimin 

e këtyre palujtshmërive në libra kadastral. Kështu që gjykata nuk do të duhet ti besoj 

deklaratave të familjarëve të B. B. me një vërtetim që të njëjtit janë të lindur pas vdekjes e 

gjyshit të tyre dhe se përcaktimin e këtyre njësive e ka bërë paditësi me valluan e vet N., ku 

nuk ka marr pjese prindi i B. B., Xh., kështu që një theksim i tille se kjo palujtshmeri ka qenë e 

Xh.B. dhe atë tek dardha e njofton gjykatën se te tri parcelat thirren te dardha, ku edhe paditësi 

e vërteton se është shume e vërtet që është te dardha, me këtë lenë të kuptohet se paditësi është 

shprehur me vullnet të plotë, ka marr përgjegjësi penale për rregullimin e kësaj çështje pas 14 

viteve. 

I propozon gjykatës që të bije aktgjykim refuzues meqë me asnjë prove nuk është vërtetuar se 

B.B.është pronar i parcelës .... në sipërfaqe prej 504m
2
 dhe se asnjëherë nuk ka qenë në 

posedim të kësaj palujtshmëria e cila në vitin 2019 është bartur në emrin e të paditurit të dytë 

M.B., me ketë vërtetohet edhe një herë se Bajrami e ka ditur, ka nënshkruar kontratë në vitin 

2015 e që tani kërkon që kjo pjesë ti njihet atij, kërkon nga gjykata që të bjen aktgjykim 

refuzues. I kërkon shpenzimet për 7 seanca gjyqësore, për përgjigje në padi, dhe për përgjigje 

në parashtresën e paditësit. 

 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike në 

procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova:  kontrata LRP.nr.8883/2015 REF nr. 

3512/2015; kontrata LRP.nr.2313/2016 Ref.nr. 588/2016 date 11.05.2016; kontrata 

LRP.nr.4284/2015 REF nr1546/2015 date 03.11.2015; kontrata LRP.nr.6527/2019 REF nr. 

2096/2019 datë 26.12.2019; deklaratë nën betim nga B. B. LRP.nr.1975/2020 datë 06.07.2020; 

parashtresë e të autorizuarit të paditësit datë 10.08.2021; dëshmi vdekja për O. B. datë 

03.09.2015; parashtresë e të autorizuarit të paditësit datë 31.08.2021; ekspertiza e gjeodezisë 

date 13.10.2021; aktgjykim P.nr.1214/18 date 13.11.2018; kopja e planit. 

 

Gjykata pas provave të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor i ka vlerësuar veç e veç dhe të 

gjitha së bashku dhe në kuptim të nenit 8 të LPK, ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e 

pa bazuar. 
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Gjykata nga shqyrtimi i gjithmbarshëm i fakteve dhe provave të çështjes ka konstatuar se nuk 

është kontestuese se është lidhur kontrata e dhuratës LRP.nr.6527/2019 REF nr. 2096/2019 

datë 26.12.2019, me të cilën kontratë  i padituri i parë M.M.si dhuratëdhënës me kontratë mbi 

dhurimin e paluajtshmërisë i ka dhënë të paditurit të dytë M. B.  parcelën me nr.02971-4, e cila 

gjendet në vendin e quajtur Arat e gjata, me sipërfaqe prej 504 m
2
 ZK Greme Komuna Ferizaj, 

e cila njësi është e regjistruar në emër të M.M. me 1/1, të cilën njësi kadastrale dhuratëdhënësi 

ia falë/dhuron dhuratëmarrësit Muhamet Bruka, me pas në regjistrat kadastral do të regjistrohet 

si pronar  vetëm me pjesë të pronës prej 1/1 dhe me rastin e lidhjes së kësaj kontrate është 

vërtetuar identitetin e dhuratëdhënësit dhe dhuratëmarrësit. 

 

Nga kontrata mbi dhurimin e paluajtshmërive LRP.nr.4284/2015 REF nr. 1546/2015 datë 

03.11.2015, vërtetohet fakti se i padituri i parë M.M.në cilësinë e dhuratëdhënësit, i ka dhuruar 

paluajtshmëritë të cilat përshkruhet në kontratën në fjalë B.B., fakti pakontestueshëm në mes të 

palëve. 

 

Nga aktvendimi LRP.nr.8883/2015 REF.nr.3512/2015 u vërtetua fakti se M.M.është shpallur 

trashëgimtar i O. B., i paluajtshmërive të cekura në aktvendim. 

 

Nga dëshmi vdekja e 03.09.2015 u vërtetua fakti se M.M.është shpallur trashëgimtari i vetëm i 

O. B.. 

Në provën aktgjykim penal P.nr.1214/18 është vërtetuar se i padituri nr 1 M.M.është shpallur 

fajtor për veprën penale legalizimi i përmbajtjes së pa vërtet nga neni 4043 par.1 të KPRK-së, 

për faktin se i ka fshehur trashëgimtarët në hapjen e trashëgimisë se prindit të tij, me këtë rast 

ka fshehur edhe prindin e paditësit Xh. B. 

 

Gjykata pas analizimit të thënieve në padi, provave të bashkangjitura, kundërshtimeve të 

paraqitura me përgjegje në padi si dhe theksimeve të bëra në seancën përgaditore dhe kryesore, 

ka ardhur në përfundim që kërkesë padia e paditësit duhet të refuzohet në tersi si e pabazuar.  

 

Gjykata e refuzoi kërkesë padinë e paditësit sepse paditësi edhe në padi por edhe gjatë 

seancave të mbajtura nuk ka paraqitur asnjë fakt ligjorë apo arsye ligjore që do t’ia bënte të 

besueshme Gjykatës që janë plotësuar kushtet për anulimin e kontratës, po ashtu pala paditëse 

nuk e ka vërtetuar se kjo kontratë është lidhur në lajthim thelbësorë ashtu siq është paraparë me 
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nenin 46 të LMD-së, me të cilën dispozitë është paraparë se Kontrata mundë të anulohet nëse 

është lidhur në lajthim, po ashtu nuk janë plotësuar as kushtet nga neni 49 të LMD-së. 

 

Prandaj Gjykata e refuzoi kërkesë padinë e paditësit sepse nuk janë plotësuar kushtet ligjore të 

parapara me dispozitat e nenit 46 me të cilën dispozitë është paraparë se për anulimin e 

kontratës duhet të ekzistojë Lajthimi thelbësorë. Pala e cila është në lajthim mund të kërkoj të 

shpallet e pavlefshme kontrata për shkak të lajthimit, pastaj nuk janë plotësuar kushtet nga neni 

47 si dhe kushtet nga neni 49 i LMD-së.  

 

Duke i pasur për bazë këto fakte, gjykata refuzoi kërkesëpadinë sepse gjatë këtij procesi 

gjyqësorë është vërtetuar se kontrata mbi dhurimin është e lidhur në formën e paraparë me ligj, 

është vërtetuar para organit kompetent, nuk ka pasur lajthim e as mashtrim, këtë fakt nuk e ka 

provuar pala paditëse. 

 

Gjykata i analizoi të gjitha pretendimet e palës paditëse e cila i propozoi gjykatës që kërkesë 

padinë e paditësit ta miratoj në tërësi si të bazuar dhe ta anulojë kontratën mbi dhuratën. 

Gjykata këto pretendime nuk i mori për bazë me rastin e vendosjes sepse dhuratëdhënësi 

M.M.nga fshati Greme komuna Ferizaj, me vetëdije e ka nënshkruar kontratën për dhuratën të 

shënuar më lartë, pastaj pala paditëse me asnjë provë nuk e ka vërtetuar se kjo kontratë është e 

lidhur në lajthim apo mashtrim të cilat janë kushte elementare për anulimin e një kontrate të 

parapara me nenin 47 dhe 49 të LMD-së.  

 

Në seancën e datës 25.01.2022 gjykata ka dëgjuar dëshmitarin M. B. i cili ka deklaruar se 

gjyshi i tij O. B. i ka pasur 4 fëmijë dhe atë Xh., N., E. dhe M., e di që kane qene edhe dy halla 

por nuk i mban mend, Xh. i ka lënë 11 fëmije, N.është babai i tij dhe janë 8 fëmijë, E.ka 3 

fëmijë dhe M. ka 5 fëmije, faktin se M. është regjistruar si trashëgimtar i vetëm i gjyshit O.e 

kanë kuptuar shumë vonë fjala është rreth para 4 -5 viteve, kanë reaguar dhe M. e ka bërë një 

ndarje të pasurisë por unë nuk është pajtuar, nuk ka qene prezent kur janë marrur vesh për 

ndarje, dëshmitari shton se i ka marr 50 ari livadh pa pëlqimin e tij se bashku me valluan B. 

Në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar B. B. i cili ka deklaruar se është në njohuri që M.ka 

shpallur vetën trashëgimtar të vetëm të gjyshit të tij, dhe se më vonë i njëjti  e ka bërë ndarjen e 

trashëgimisë B. dhe komplet fëmijët e Xh. B. janë dëmtuar më së shumti nga ajo ndarje. 
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Në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar paditësi B.B.i cili ka deklaruar se O. B. e ka pasur gjysh 

dhe M.M.ne ka mixh, M. pas vdekjes së gjyshit e ka shpallur veten trashëgimtar të O.B.dhe 

pastaj i  njëjti ia ka bartur pronat trashëgimtareve të tjerë, ai ka qenë në Gjermani kur ai ika 

bartur disa prona atij, por kur e ka kuptuar se disa prona ja ka bartur M. B. e ka parë se diqka 

ka të dyshimtë, prona kontestuese ka qenë e Xh.B. –babait të paditësit, e dinë gjithë katundi, 

dhe as vëllezërit e tij nuk  e kontestojnë këtë se dinë se ajo pronë i takon atij, marrëveshja ka 

qenë me M. që pronat që i kanë takuar babit të tij ti barten me kontratë mbi dhuratën atij- 

paditësit e pastaj ai do tia ndan vëllezërve të tij. 

 

Gjykata ka vlerësuar dëshminë e dëshmitarëve, të njëjtat i ka vlerësuar si dëshmi të njëanshme 

dhe të njëjtave nuk ia ka falur besimin, sa i përket dëshmisë së paditësit gjykata nuk ia fali 

besimin pasi i njëjti gjithë dëshminë e tij ka deklaruar rreth vërtetimit të pronësie për ngastrën 

kadastrale, kur ai që nga viti 2015 kur edhe ka nënshkruar kontratën për dhurimin e 

paluajtshmërive me të paditurin e parë e ka ditur se  parcela kontestuese nuk është përfshirë në 

atë kontratë, por i njëjti në vitin 2020 ka bërë padi për anulimin e kontratës ndërsa vërtetimi e 

pronësisë së ngastrës kontestuese e ka kërkuar me 10.08.2021, pra afërsisht 6 vite pas 

nënshkrimit të kontratës për dhurimin e paluajtshmërisë. Andaj edhe pse gjykata ka lejuar 

zgjerimin e padisë edhe sa i përket vërtetimit të pronësisë ka vlerësuar se kërkesëpadia është e 

pabazuar pasi paditësi kërkon vërtetimin e pronësisë në ngastrën për të cilën pronar dhe 

posedues është i padituri i dytë, andaj gjykata ka refuzuar si të pabazuar padinë pasi paditësi 

nuk e ka provuar faktin se është posedues i ngastrës kontestuese. 

 

Në  ekspertizën e ekspertit gjeodet Milot Lubishtani të datës 13.10.2021eksperti ka konstatuar 

se ngastra ... në gjendjen  e vjetër evidentohet në emër të O. B., ndërsa në gjendjen e re 

evidentohet në emër të  M. M. sipas aktvendimit të trashëgimisë LRP.nr.8883-2015 REF 

nr.3512-2015. Parcela kadastrale nr... është ndarë dhe janë krijuar parcela me nr.......... dhe ...., 

ku parcela kontestuese evidentohet në emër të M. B. 

 

Në rastin konkretë gjykata ka pasur parasysh që baza e kontratës është anulim i kontratës mbi 

dhuratën, kontratë kjo e lidhur ndërmjet M.M. dhe M.B., ndërsa anulimin e kontratës e ka 

kërkuar B.B.në cilësinë e trashëgimtarit të O. B.i cili ka qenë pronar i parcelës kontestuese, 

andaj ka vendosur ta refuzoj kërkesëpadinë pasi paditësi nuk ka qenë në gjendje me asnjë 

provë të dëshmojë apo të siguron ndonjë provë materiale me të cilën do të bindej gjykata lidhur 

me pretendimet e tij për anulimin e kontratës në fjalë, dhe nuk ka arritur që të provojë 
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pretendimet e tij andaj edhe është refuzuar kërkesëpadia, e gjithë kjo duke u bazuar në nenin 

319 të LPK-së, në bazë të së cilës ‘’secila palë ka për detyrë të provojë faktet mbi të cilat i 

bazon kërkimet dhe pretendimet e veta’’, si dhe nenin 322 të LPK-së në bazë të së cilës ‘’në 

qoftë se gjykata në bazë të provave të marra nuk mund të konstatoj me siguri ndonjë fakt, për 

ekzistimin e faktit, do të përfundoj duke i aplikuar rregullat për barrën e provave’’, pasi 

kushtet për revokim të kontratës së dhuratës janë të përcaktuara me nenin 542, 543, 544, 545, 

546, dhe 547 të LMD-së, e të cilat nuk janë argumentuar nga ana e paditëse. 

 

Vet paditësi në dëshminë e tij ka deklaruar se ‘’nuk i kishte analizuar pronat dhe më vone e ka 

kuptuar se kjo pronë është bartur në emrin e të paditurit M.B.’’, mirëpo për gjykatën ky 

pretendim nuk është i mjaftueshëm që paditësi të inicoj padi për anulimin e kontratës pasi ka 

qenë obligimi de interes i paditësit që të shikohen parcelat që ika trashëguar nga i padituri i 

parë, i cili  ika pranuar me kontratën e vitit 2015 e jo 5 vite pasi i njëjti ka lidhur kontratë me të 

paditurin e parë lidhur me parcelat që i ka pranuar si trashëgimtar i Xh. B.- O.B., në vitin 2020 

të inicoj padi për anulimin e kontratës – objekt i kësaj padie, kur paditësi ka mundur të kërkoj 

anulimin e aktvendimit LRp.nr.8883/215 me të cilin M.M.është shpallur trashëgimtar i O.B. 

 

Gjykata ka pasur parasysh nenin 542 të LMD-së apo  Revokimi për shkak të varfërimit ku në 

paragrafin 1. përcakton se ‘’ Dhuratëdhënësi I cili pas realizimit të kontratës, bie në pozitë ku 

irrezioket mbijetesa, ka të drejt të revokojë kontratën e dhuratës’’, por në rastin konkret 

gjykata me rastin e vendosjes ka pasur parasysh pretendimet e paditësit në lidhje me këtë 

çështje kontestimore pas kemi të bëjmë me kontratën mbi dhuratën, e që në rastin konkret 

paditës i cili ka kërkuar anulimin e kontratës nuk është trashëgimtar i dhuratëdhënësit por 

trashëgimtar sipas së drejtës së përfaqësimit të O. B., por nga provat të cilat janë administruara 

nuk ka pasur bazë për të vendosur ndryshe, për dallim të asaj që ka vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, pasi kushtet për revokim të kontratës së dhuratës janë të përcaktuara me nenin 

543 të LMD-së, e të cilat nuk janë argumentuar nga ana e paditëses. 

 

Gjykata i analizoi pretendimet e përfaqësuesit të paditurve të paraqitura në përgjegjie në padi 

dhe gjatë seancës përgaditore dhe kryesore, të cilët i kanë propozuar Gjykatës që kërkesëpadinë 

e paditësit ta refuzoj në tërësi si të pa bazuar, këtyre theksimeve Gjykata ua fali besimin sepse 

pala paditëse me asnjë prove si në padi ashtu edhe gjatë seancave gjyqësore nuk ka prezentuar 

asnjë fakt të paraparë me ligj i cili do të na qonte në anulimin e kësaj kontrate.  

 



 Numri i lëndës: 2020:084494 
 Datë: 12.04.2022 
 Numri i dokumentit: 02959948 
 

9 (9)  

 2
0

2
0

:0
8

4
4

9
5

 

Gjykata ka bërë nxjerrjen  e provës me ekspertizë të gjeodezisë, mirëpo meqenëse e ka refuzuar 

kërkesëpadinë si të pabazuar, nuk u lëshua në vlerësimin e të njëjtës. 

 

Gjykata për shpenzimet e procedurës vendosi në kuptim të nenit 449 dhe nenit 452 të LPK-së, 

duke e obliguar paditësit që të paditurve t’ia paguaj shpenzimet e procedurës në shumë të 

përgjithshme prej 1153 €, dhe atë për  7 seanca të mbajtura 945€ (135x7) , përgjigje në padi 

104 €, dhe 104 €për përgjigje në parashtresën e paditësit. 

 

Nga sa u tha më lartë u vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.1174/20 dt.12.04.2022 

 

                                                                                                                  Gjyqtarja 

                                                                                                       Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e marrjes në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 


