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C. nr. 13/2018
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË, Departamenti i
Përgjithshëm, Divizioni Civil, me gjyqtarin Artan Abazi, në çështjen juridike kontestimore të
paditësve A.H. dhe I.H., që të dy nga …….. të cilët me autorizim i përfaqëson L. C., avokat
nga Kamenica, kundër të paditurit A.H. nga ……, të cilin me autorizim e përfaqëson R.L.,
avokat nga Gjilani, me objekt kontesti për revokimin e kontratave mbi faljen, me vlerë të
kontestit prej 50.000 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik, në prezencën e të
autorizuarve të palëve ndërgjygjëse, më datën 26.04.2021, mori, ndërsa më datën 05.05.2021,
përpilojë këtë:

AKTGJYKIM
I. REFUZOHET në tërësi si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve A.H. dhe I.H., që të dy nga
……., e parashtruar kundër të paditurit A.H. nga ……., përmes të cilës kanë kërkuar që të
ZGJIDHEN kontrata mbi faljen me numër VR. nr. 1054/2011, e datës 27.07.2011, e lidhur
ndërmjet paditësit A.H. nga ………., si dhuratëdhënës në njërën anë dhe të paditurit A.H nga
……., si dhuratëmarrës në anën tjetër, dhe kontrata mbi faljen me numër VR. nr. 1051/2011, e
datës 27.07.2011, e lidhur ndërmjet paditëses I.H. nga …….., si dhuratëdhënëse në njërën anë
dhe të paditurit A.H. nga ……., si dhuratëmarrës në anën tjetër, të cilat kontrata janë të
vërtetuara në Gjykatën Themelore në Gjilan – Dega në Kamenicë, e pas zgjidhjes së tyre të
njëjtat nuk prodhojnë asnjë efet juridik.
II. DETYROHEN paditësit, që të paditurit t’ia paguajnë shpenzimet e procedures
kontestimore dhe atë në shumë të përgjithshme prej 644.80 euro, në afat prej 15 ditëve, pas
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ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë.
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Arsyetim
Paditësit A.H. dhe I.H., që të dy nga ………, përmes të autorizuarit të tyre avokatit L.C., më
datën 16.01.2018, në këtë gjykatë kanë parashtruar padi kundër të paditurit A.H.nga ……, të
cilin me autorizim e përfaqëson R.L., avokat nga Gjilani, për revokimin e kontratave mbi
faljen, të cekura si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me vlerë të kontestit prej 50.000 euro.
1. Pretendimet e të autorizuarve të palëve ndërgjygjëse
I autorizuari i palëve paditëse avokati L. C., në seancën përgaditore dhe gjatë shqyrtimit
kryesor ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kë rkesëpadisë përmes së cilës ka
kërkuar revokimin e kontratave mbi dhurimin dhe atë kontratën e dhurimit me numër
VR.nr.1054/2011, të datës 27.07.2011, të lidhur në mes të paditësit A.H. si dhuratëdhënës dhe
A.H. si dhuratëmarrës, përmes së cilës kontratë babai A.H. djalit të tij A.H., i’a ka dhuruar
ngastrat kadastrale - parcelat të cekura si në këtë kontratë dhe kontratën e dhurimit numë r
VR.nr.1051/2011, të datës 27.07.2011, të lidhur në mes të paditëses I.H. si dhuratëdhënëse dhe
A.H. si dhuratëmarrës, përmes së cilës kontratë nëna I.H. djalit të saj A.H., i’a ka dhuruar
ngastrat kadastrale - parcelat të cekura si në këtë kontratë. Tutje ka shtuar se këto parcela
prindërit, tani paditësit i’a kanë dhuruar djalit të tyre A.H., tani të paditurit për arsye se të
njëjtit jetojnë në Zvicërr dhe me qëllim që mos të kenë pengesa për rregullimin e
dokumentacionit lidhur me çështjen e pensioneve. Më tutje i autorizuari i palë ve paditëse ka
deklaruar se arsyeja se përse kërkojnë revokimin e këtyre kontratave të cekura si më lartë ë shtë
se paditësit dhe i padituri kanë raporte jo të mira në mes veti dhe ka shtuar se i padituri tani
është mosmirënjohës ndaj prindërve të tij dhe madje sipas të njëjtit i padituri i ka kanosur
prindërit e tij me fjalët se nuk kanë çfarë të kërkojnë në shtëpinë e tij, “ndryshe do t’ju pres me
thikë” dhe për të cilin fakt sipas të njëjtit është inicuar procedurë penale kundër të paditurit
A.H.. Andaj i autorizuari i paditësve duke u bazuar në nenin 543, paragrafi 1 dhe 2 dhe nenit
546 të, Ligjit nr.04/L-77 për Marrëdhëniet e Detyrimeve, ka kërkuar që pas administrimit të
provave, gjykata të nxjerrë aktgjykim përmes së cilit kontratat mbi dhurimin të cekura si më
lartë të zgjidhen dhe të shpallen pa efekt juridik. Poashtu i ka kërkuar edhe shpenzimet e
procedurës dhe atë në emer të përpilimit të padisë shumën prej 104.00 euro dhe në emër të
përfaqësimit në dy seance gjyqësore shumën prej 270.00 euro për secilën seancë, e në shumë të
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I autorizuari i palës së paditur avokati R. L., në seancën e shqyrtimit kryesor, deklaruar se në
tërësi e kundërshton padinë dhe kërkesapadinë e paditësve si të pabazuar në fakte dhe prova,
tutje ka shtuar se e kundërshton edhe bazën juridike të kërkesëpadisë ngase raportet juridike,
respektivisht kontratat mbi dhurimin ndërmjet palëve kontraktuale, tani palë ndërgjygjëse janë
krijuar në datën 27.11.2011, ku janë vërtetuar dy kontrata mbi faljen më nr. 1054/2011 dhe
1051/2011, kur në fuqi ka qenë Ligji i vjetër i LMD-ës, me nr. 690, i datës 30.03.1978 dhe në
rastin konkret ky ligj duhet të zbatohet ( Ligji në kohën kur janë krijuar këto raporte juridike), e
që sipas të njëjtit dispozitat e LMD-së të vitit 1978 nuk e kanë paraparë mundësinë e
revokimit të kontratës mbi dhurimin por, kanë paraparë nulitetin apo rrëzueshmërinë e punëve
juridike, e që sipas të autorizuarit të palës së paditur rrëzueshmëria e kontratës mbi faljen
parashihet në dispozitën e nenit 117 paragarfi 1 dhe 2, të LMD-së të vitit 1978, e që sipas të
njëjtit kjo dispozitë ka paraparë edhe pushimin e të drejtës për të kërkuar rrëzueshmërinë e
kontratave dhe atë kjo e drejtë mund të kërkohet brenda afatit prej 1 (një) viti nga dita kur të
jetë ditur shkaku i rrëzueshmërisë, respektivisht kjo e drejtë pushon në çdo kohë pas kalimit të
5 (pesë) viteve nga dita e lidhjes së punës juridike, ndërsa sipas të autorizuarit të palës së
paditur në rastin konkret kanë kaluar rreth 7 (shtatë) vite nga data kur janë lidhur kontratat mbi
dhurimin të cekura si më lartë, e deri më datën e paraqitjes së padisë përmes së cilës është
kërkuar revokimi i këtyre kontratave dhe sipas të njëjtit paditësit nuk mund ta mbështesin
kërkesëpadinë e tyre në dispozitat e LMD-ës së re, ngase ky ligj ka hyrë në fuqi më datë n
01.01.2013. Poashtu ka shtuar se me rastin e lidhjes së kontratave që janë objekt kontesti nuk
kemi lajthitje, mashtrim apo dhunë në mes të palëve kontraktuale e as mosmirënjohje nga
dhuratëmarrësi, tani i padituri ndaj dhuratë dhë në sve, tani paditësve, ngase sipas tij me asnjë
provë të vetme nuk është vërtetuar një pretendim i tillë. E pas të gjitha këtyre i autorizuari i
palës së paditur ka kërkuar nga gjykata që kërkesëpadia e paditësve të refuzohet në tërësi si e
pabazuar në ligj. Poashtu i ka kërkuar shpenzimet e procedurës dhe atë në emër të përpilimit të
përgjigjes në padi shumën prej 104.00 euro dhe në emër të përfaqësimit në dy seance gjyqësore
shumën prej 270.40 euro për secilën seancë, e në shumë të përgjithshme shumën prej 644.80
euro.
2. Provat e administruara në shqyrtimin kryesor
Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjës faktike dhe juridike, në këtë çështje
juridike kontestimore në shqyrtimin kryesor i ka administruar këto prova: Kontrata mbi faljen e
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nga ....... si dhuratëdhënës dhe A.H. nga ....... si dhuratëmarrës, Kontrata mbi faljen e pasurisë
së paluajtshme me nr.VR.nr.1051/2011, e datës 27.07.2011, e lidhur në mes të I.S. nga ...... si
dhuratëdhënëse dhe A.H nga ...... si dhuratëmarrës, kallëzimi penal me nr.2017-CB-256, i datës
04.08.2017, i ngritur nga Stacioni Policor në Kamenicë, kundër A.H. nga ........... , aktgjykimi
me numër P.nr.215/2017, i datës 17.09.2020, i Gjykatës Themelore në Gjilan - Dega në
Kamenicë, aktgjykimi me numër PAI.nr.1038/2020, i datës 12.04.2021, i Gjykatës së Apelit të
Kosovës dhe dëgjimi i të paditurit A.H., në cilësi të palës.
Pasi që gjykata e bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, konform
dispozitës së nenit 8, të Ligjit për Procedurën Kontestimore (tutje LPK-së), erdhi në përfundim
se kërkesëpadia e paditësve është në tërësi e pabazuar dhe vendosi si në dispozitiv të këtij
aktvendimi për këto arsye:
Gjykata ka konstatuar se për të autorizuarit e palëve ndërgjygjëse nuk ishte kontestues fakti se
kontratat mbi fajlen të cekura si më lartë, janë lidhur me vullnetin e lirë të palë ve dhe pa
ndikim, mashtrim apo lajthim, por, për të autorizuarin e palëve paditëse kontestues ishte fakti
se tani i padituri është bërë mosmirënjohës ndaj paditësve dhe për këte arsye duhet të zgjidhen
kontratat mbi dhurimin të lidhura në mes tyre, ndërsa për të autorizuarin e palës së paditur
kontestuese ishte baza juridike e kërkesëpadisë së paditësve si dhe afati kohor brenda të cilin
kanë mundur të kërkojnë paditësit zgjidhjen e kontratave mbi faljen.
2.1 Provat materiale
Në bazë të kontratës mbi faljen e pasurisë së paluajtshme me numër VR.nr.1054/2011, e datës
27.07.2011, e lidhur në mes të A.H. nga ........ si dhuratëdhënës dhe A.H. nga ...... si
dhuratëmarrës, gjykata e vërtetoj faktin se paditësi i’a ka dhuruar parcelat – ngastrat kadastrale
të cekura në këtë kontratë mbi faljen të paditurit.
Në bazë të kontrates mbi faljen e pasurisë së paluajtshme me nr.VR.nr.1051/2011, e datës
27.07.2011, e lidhur në mes I.H. nga ....... si dhuratëdhënëse dhe A.H. nga ......., si
dhuratëmarrës, gjykata e vërtetoj faktin se paditësja i’a ka dhuruar parcelat – ngastrat
kadastrale të cekura në këtë kontratë mbi faljen të paditurit.
Në bazë të aktgjykimit me numër P.nr.215/2017, të datës 17.09.2020, të Gjykatës Themelore
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liruar nga akuza për arsye se nuk është vertetuar se i një jti të ketë kryer vepren penale kanosje
nga neni 185, paragrafi 1 të KPRK-së, ndaj të dëmtuarve A.H. dhe A.H..
Në bazë të aktgjykimit me numër PAI.nr.1038/2020, të datës 12.04.2021, të Gjykatës së Apelit
të Kosovës, gjykata e vërtetoj faktin se aktgjykimi me numër P.nr.215/2017, i datës
17.09.2020, i Gjykatës Themelore në Gjilan - Dega në Kamenicë, përmes së cilit i akuzuari,
tani i padituri A.H. është liruar nga akuza për vepren penale për të cilën është ngarkuar, është
vërtetuar dhe aktgjykimi lirues i lartëcekur eshtë bërë i plotëfuqishëm.
I autorizuari i palës së paditur i ka propozuar edhe disa prova tjera materiale per t’u
administruar në shqyrtimin kryesor, por, që gjyqtari i çështjes ka vlerësuar se këto prova
materiale nuk kanë ndikim në këtë çështje juridike kontestimore dhe nuk kanë të bëjnë me
objektin e kontestit, e si të tilla me aktvendim procedural të njëjtat i ka refuzuar si të
panevojshme për t’u administruar në shqyrtimin kryesor.
2.2 Deklarata e të paditurit A.H.
I padituri A.H., në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 26.04.2021, ka deklaruar se në mes tij
dhe babait të tij A.H. dhe nënës së tij I.H., janë lidhur dy kontrata mbi faljen dhe atë në vitin
2011, tutje ka shtuar se këto kontrata mbi faljen janë lidhur me qëllim që prindërit e tij, t’ia
falin pesë parcela – prona, ngase të njëjtit jetojnë në Zvicërr, e këto parcela i padituri ka
deklaruar se gjinden në ......... I padituri ka deklaruar se këto kontrata mbi faljen në mes tij dhe
prindërve të tij, janë lidhur me vullnetin e tyre të lirë, pa kërcënim, pa mashtrim dhe pa lajthim
ndaj njëri – tjetrit, ngase sipas të njëjtit prindërit e tij këto paracela kanë mundur t’ia dhurojnë
edhe vëllëzërve të tij të tjerë. Tutje ka shtuar se prindërit e tij asnjëherë më parë nuk i kanë
kërkuar të njëjtit që t’ua kthej këto parcela në emër të tyre, por sipas tij në vitin 2018 prindërit e
tij duke qenë të ndikuar nga vëllau i tij, respektivisht djali i tyre A.H., tani i kërkojnë që këto
prona t’u kthehen atyre. I padituri ka deklaruar se në njëren prej parcelave që është e ndërtuar
shtëpia që sipas tij e ka ndërtuar babai i tij është duke jetuar me bashkëshorten dhe fëmijët e tij,
poashtu ka theksuar se këto parcela që i ka marrë si dhuratë i njëjti i punon dhe i shfrytëzon
dhe nga të njëjtat edhe mbijeton sepse i njëjti ka deklaruar se nuk është i punësuar por, merret
me punë bujqësore, tutje paditësi ka theksuar se ai komunikon me prinderit e tij dhe është i
gatshëm t’i pranojë edhe në shtëpi poashtu edhe të kujdeset për ta, nese të njëjtit kanë nevoj
dhe ka shtuar se nuk është e vërtetë se i njëjti t’i ketë kanosur apo sulmuar prinderit e tij. Në
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3. Baza juridike
Në këtë çështje juridiko kontestimore sipas gjykatës duhet të zbatohen dispozitat ligjore të
parapara në Ligjin mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (tutje LMD-së) të vitit 1978, për shkak se
marrëdhënia detyrimore kontestuese është krijuar në kohën kur ka qenë në fuqi ky ligj. Në këtë
drejtim neni 51 i LMD-së, shprehimisht thotë: “secili detyrim kontraktues duhet të ketë bazën e
lejueshme, baza është e palejueshme po që se është në kundërshtim me parimet e rregullimit
shoqëror të përcaktuara me kushtetutë, me dispozita të dhunshme dhe rregullat e moralit,
ndërsa presupozohet se detyrimi është i bazuar megjithëse nuk është shprehur”. Ndërsa, në
nenin 52 të po këtij ligji është paraparë se “në qoftë se baza nuk ekziston, ose është e
palejueshme, kontrata është nul”. Më tutje neni 56 paragrafi 1, i LMD-së, parasheh se “për
lidhjen e kontratës së plotfuqishme, nevojitet që kontraktuesi të ketë zotësinë për të vepruar që
kërkohet për lidhjen e kësaj kontrate”. Poashtu, neni 103 paragrafi 1, i LMD-së, shprehimisht
thotë “kontrata që është në kundërshtim me parimet e përcaktuara me kushtetutë, me dispozitat
e detyrueshme, apo me moralin e shoqërisë, është nul, në qoftë se qëllimi i rregullës së shkelur
nuk pasjellë ndonjë sanksion tjetër, apo në qoftë se ligji në rastin e caktuar nuk parasheh diçka
tjetër”, ndërsa në paragrafin 2, të këtij neni thotë “në qoftë se lidhja e kontratës së caktuar
është e ndaluar vetëm për njërën anë, kontrata do të mbetet në fuqi në qoftë se me ligj nuk
është parashikuar diçka tjetër për rastin e caktuar, ndërsa pala që e ka shkelur ndalesën
ligjore, do të pësojë pasoja përkatëse”.
Tutje në dispozitën e nenin 111, të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD-së 1978), në
mënyrë decidive është paraparë se “kontrata është e rrëzueshme kur e ka lidhur pala me zotësi
të kufizuar për të vepruar, kur gjatë lidhjes së saj ka pasur të meta në pikëpamje të vullnetit të
palëve, si dhe kur kjo gjë është e caktuar me këtë ligj ose dispozitë të veçantë”. Ndërsa me
dispozitën e nenin 117, të po këtij ligji parashihet se “e drejta për të kërkuar anulimin e
rrëzueshmërisë së kontratës pushon me skadimin e afatit prej një viti nga data kur të jetë ditur
shkaku i rrëzueshmërisë, respektivisht pushimit të dhunës. Kjo e drejtë në çdo rast pushon me
skadimin e afatit prej 5 vitesh nga data e lidhjes së kontratës”.
Andaj, duke marr parasysh të gjitha pretendimet e palëve ndërgjygjëse dhe provat e
administruara në lidhje me këtë çështje juridike kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundim
se kërkesëpadia e paditësve është në tërësi e pabazuar dhe se duke u bazuar në dispozitat
ligjore të lartëcekura, e njëjta duhet të refuzohet në tërësi sikurse në dispozitiv të këtij
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4. Vlerësimi përfundimtar i gjykatës
Nga provat e administruara, gjykata ka vërtetuar se nuk ekzistojnë kushtet ligjore, apo rrethanat
që do të qonin në nulitetin absolut të kontratave, revokimin e të cilave e kërkojnë palët
paditëse. Palët paditëse në theksimet në padi, respektivisht i autorizuari i tyre gjatë shqyrtimit
kryesor është thirrur në dispozitat e Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, të ri, i cili ka hyrë në
fuqi më datën 01.01.2013, me të cilat rregullohet revokimi i kontratave mbi dhurimin. Që i bie
se në rastin konkret në asnjë rast apo rrethanë, nuk është dëshmuar se kontratat, revokimi i të
cilave kërkohet, të jenë lidhur në kundërshtim me rregullat e përcaktuara sipas dispozitave të
lartcekura. Sipas vlerësimit të gjykatës, kontratat e lartcekura janë lidhur në respektim të plotë
të dispozitave ligjore.
Sipas vlerësimit të gjykatës me dispozitat e Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), i
cili ka qenë në fuqi në kohën e lidhjes së kontratave, nuk ka dispozita konkrete lidhur me
kontratën e dhurimit dhe sipas vlerësimit të gjykatës në këtë rast duhet të vlejnë rregullat e
përgjithshme lidhur me vlefshmërinë e kontratave. Siç u cek edhe më lartë, sipas gjykatës nuk
ka kushte ligjore për nulitetin absolut të kontratave, revokimi i të cilave kërkohet. Pra në rastin
në fjalë kemi të bëjmë me dy kontrata të rrëzueshme. E që drejta për të kërkuar anulimin e
rrëzueshmërisë së kontratës pushon me skadimin e afatit prej 1 (një) viti nga data kur të jetë
ditur shkaku i rrëzueshmërisë. Kjo e drejtë, në çdo rast pushon me skadimin e afatit prej 5
(pesë) viteve nga data e lidhjes së kontratës. Afati në fjalë është afat prekluziv. Në bazë të
provave të administruara në këtë çështje juridike kontestimore, del se dy kontratat mbi
dhurimin me numër VR. nr. 1054/2011 dhe VR. nr. 1051/2011, revokimi i të cilave kërkohet,
që të dyja këto kontrata janë lidhur më datë 27.07.2011, ndërsa padia e paditësve për revokimin
e këtyre kontratave është parashtruar në gjykatë më datën 16.01.2018, që i bie pas më tepër se
6 viteve. Ndërsa bazuar në të lartcekurat, gjykata vlerëson se nuk mund të kërkohet anulimi i
kontratave përkatëse të rrëzueshme, siç është rasti në fjalë, pas afatit ligjor prekluziv prej 5
(pesë) vitesh, nga data e lidhjes së kontratave, andaj edhe vendosi që kërkesëpadinë e paditësve
ta refuzojë në tërësi si të pabazuar, sikurse në dipozitiv të këtij aktgjykimi.
Gjithashtu pretendimet e palëve paditëse në padi, respektivisht të të autorizuarit të tyre gjatë
seancës së shqyrtimit kryesor, se kontrata mbi faljen e paluajtshmërisë e lidhur në mes të
dhuratëdhënësit, këtu paditësit A.H. dhe dhuratëmarrësit, këtu të paditurit A.H., e vërtetuar në
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këtu paditësi i’a ka dhuruar djalit të tij, këtu të paditurit paluajtshmërit e cekura si në këtë
kontratë mbi faljen dhe kontrata mbi faljen e palujatshmërisë e lidhur në mes të
dhuratëdhënëses, këtu paditëses I.H. dhe dhuratëmarrësit, këtu të paditurit A.H., e vërtetuar në
Gjykatën Komunale në Kamenicë, VR.nr.1051/2011, e datës 27.07.2011, me të cilën kontratë
këtu paditësja i’a ka dhuruar djalit të saj, këtu të paditurit paluajtshmëritë e cekura si në këtë
kontratë mbi faljen, duhet të anulohen, gjykata i vlerëson si të pabaza, pasi që nga të gjitha
provat e administruara rezulton se baza për lidhjen e këtyre kontratave ka qenë plotësisht e
lejuar, dhe të njëjtat janë lidhur në përputhje të plotë me dispozitat e LMD-së, me vullnetin e
lirë të palë ve dhe pa ndikim, pa mashtrim, pa dhunë e pa lajthim, e rrjedhimisht nuk mund të
anulohen këto kontrata të lartëcekura pa u plotësuar kushtet ligjore për anulimin e tyre. Poashtu
në asnjë mënyrë dhe me asnjë provë nuk është dëshmuar nga palët paditëse se i padituri, të ketë
qenë mosmirënjohës ndaj tyre, apo të ketë kryer ndonjë vepër penale ndaj tyre, përkundrazi,
ngase gjykata në bazë te aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës me numër PA1.nr.
1038/2020, të daës 12.04.2021, me të cilin është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në
Gjilan – Dega në Kamenicë, me numër P.nr. 215/2017, të datës 17.09.2020, e ka vertetuar
faktin se tani i padituri A.H., është liruar nga akuza, për kryerjen e veprës penale Kanosje nga
neni 185, paragrafi 1, të KPRK-së, për shkak se nuk është provuar se i njëjti të ketë kryer
vepren penale për të cilën është akuzuar ndaj të dëmtuarve A.H. dhe A.H..
5. Shpenzimet e procedurës kontestimore
Gjykata vendosi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore duke u mbështetuar në nenin 449
dhe 452, paragrafi 1, të LPK-së, dhe i detyrojë paditësit, që të paditurit t’ia paguaj shpenzimet e
procedurës kontestimore në shumë të përgjithshme prej 644.80 euro, dhe atë për përpilimin e
përgjigjes në padisë shumën prej 104.00 euro dhe në emër të përfaqësimit në dy seanca
gjyqësore, shumë prej 540.00 euro, respektivisht për secilen seancë veç e veç shumë prej
270.00 euro, sipas Tarifës së Odës së Avokatëve të Kosovës.
Duke u bazuar në të lartëcekurat, si dhe në dispozitën e nenit 143, të Ligjit për Procedurën
Kontestimore, e lidhur me dispozitat e neneve 51, 52, 56, 103 dhe 111, të Ligjit mbi
Marrëdhëniet e Detyrimeve, të vitit 1978, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË KAMENICË
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Gjyqtari
Artan Abazi

KËSHILLË JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15
ditëve, pas ditës së pranimit të të njëjtit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës, në Prishtinë,
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nëpërmjet kësaj gjykate.
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