
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                                            CA.nr.3044/2016 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË,  kolegji i përbërë; nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu, kryesues, Valon Totaj e Milena Ðerić,  - anëtarë, (më tej kolegji)  në 

kontestin e paditëses F.S., nga Prizreni, e përfaqësuar nga H.S., av. në Prizren,  kundër të 

paditurit F.A., nga Prizreni, i përfaqësuar nga av. E.G.,  av. në Prizren,  për anulimin e 

pjesshëm të kontratës mbi dhuratën, duke vendosur sipas ankesës së përfaqësueses të 

paditëses, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.1096/2012 

të dt.10.06.2015, pas mbajtjes së seancës së kolegjit,  me datë 11.02.2020  jep:  

 

 

 

A K T GJ Y K I M  

 
 

Refuzohet ankesa e paditëses F.S., e paraqitur nga përfaqësuesi i saj av. H.S., ndërsa  

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren,  C.nr.1096/2012  i   dt. 10.06.2015, vërtetohet. 

 

 

A r s y e t i m 

 
 

Gjykata Themelore në Prizren, me aktgjykimin, C.nr.1096/2012 të   dt. 10.06.2015, ka 

vendosur si vijon:  

 

“Refuzohet kërkesëpadia e paditëses F.S. nga Prizreni, me të cilën ka kërkuar që 

“pjesërisht të anulohet kontrata për dhurimin e paluajtëshmërisë Leg.nr...., datë 30.08.2007, e 

vërtetuar në Gjykatën Komunale në Prizren, e lidhur ndërmjet paditëses F.S. nga Prizreni si 

dhuratëdhënëse dhe të paditurit F.A., nga Prizreni, si dhuratëmarrës, dhe se i padituri është i 

detyruar t’ia kthej pjesën e paluajtëshmërisë së dhuruar, si dhe t’ia lejoj regjistrimin prej 6/18 

pjesë ideale të paluajtshmërisë së ngastrës kadastrale nr.... dhe ... , vendin e quajtur 

“Kamenica” me kulturë arë e klasit të katërt, në sipërfaqe prej 79.57 ari, e evidentuar në bazë 

listës poseduese nr.... ZK Prizren, në Drejtorinë për Kadastër e Gjeodezi të Komunës së 

Prizrenit, në emrin e saj si bashkëpronare në 6/18 pjesë ideale të saj, si dhe t’ia kompensoj 

shpenzimet  procedurale, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, 

nën kërcënim të përmbarimit të dhunës” si tërësisht e pa bazuar. 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Detyrohet paditësja F.S., nga Prizreni, që në emër të shpenzimeve procedurale , të paditurit 

F.A., nga Prizreni, t’i paguaj shumën prej 675 €, në afat prej 15 ditësh pas pranimit të këtij 

aktgjykimit,  nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm”. 

 

Kundër këtij aktgjykimi përfaqësuesi i paditëses av. H.S., me datën 22.07.2016, ka 

paraqitur  ankesë me të cilën kanë kërkuar që aktgjykimi ankimor të ndryshohet, ashtu që 

kërkesëpadia e paditëses të aprovohet si e themeltë, ose i njëjti të prishet  dhe çështja t’i 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim, duke paraqitur këto shkaqe: Shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatim të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike si dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale.  

 

Përgjigje në ankesë nuk është paraqitur.  

 

Kompetenca: Kolegji,  duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare vlerësoi se ka juridiksion për 

procedim dhe vendimmarrje në këtë çështje juridike, duke u bazuar në nenet: 17 e 18 të Ligjit 

për Gjykatat, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” nr.79/2010).  

 

 

Shqyrtimi paraprak i ankesës: Kolegji para se të vendos për themelësinë e ankesës 

paraprakisht e shqyrton ankesën në raport me atë se a është e lejueshme, a është brenda afatit 

ligjor  dhe a është e plotë.  

 

Në bazë të gjendjes në shkresa (fletë kthesës për dorëzimin e aktgjykimit, tani palës 

ankuese, shenjës së vulës së pranimit të dhënë nga gjykata kompetente, në kopje të ankesës)  

konstatohet se ankesa është paraqitur brenda afatit ligjor,  pra përmbush kërkesat nga neni 176 

i LPK. Ankesa është e lejueshme sepse është paraqitur nga i autorizuari  i paditëses, për 

paraqitjen e ankesës në këtë rast ka interes juridik, nga e drejta në ankim nuk është hequr dorë 

paraprakisht, ndërsa ankesa e paraqitur, deri në momenti vendimmarrjes në gjykatën e shkallës 

së dytë, nuk është tërhequr.   

 

Ankesa është e plotë, pra i përmban elementet e specifikuara me nenin 178 të LPK, dhe 

mund të shqyrtohet themelësia e saj.   

 

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në seancën e 

kolegjit, në bazë të nenit 194,  të LPK-së e ekzaminojë aktgjykimin  e shkallës së parë  brenda  

kufijve të shkaqeve të treguara në ankesë si dhe duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për 

zbatimin e së drejtës materiale dhe për shkeljen e dispozitave kontestimore  dhe gjeti se:  

 

Ankesa është e pathemeltë.  

 

Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë gjatë zbatimit të procedurës kontestimore, 

nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 

paragrafët b), g), j), k) dhe m) të LPK,  për të cilat gjykata e shkallës së dytë kujdeset sipas 

detyrës zyrtare.  

 

Nga shkresat në dosje rezulton se paditësja F.S., me datën 29.11.2012, përmes 

përfaqësuesit të saj të autorizuar av. H.S., ka paraqitur një padi në gjykatën e shkallës së parë 

kundër të paditurit F.A., për anulimin e pjesshëm të kontratës mbi dhuratën e patundshmërisë, 

Leg.Nr.... të vërtetuar, më datën 30.08.2007, në Gjykatën Komunale (tani Themelore) në 



 

 

3 

Prizren, me arsyetim se kontrata është lidhur nën mashtrim nga ana e të paditurit. Në 

mbështetje të padisë ka bashkangjitur kopjen e kontratës si dhe certifikatën si dëshmi për 

ngastrën objekt kontesti. 

 

Ka propozuar që në cilësi të dëshmitarëve të dëgjohen paditësja dhe R.A.. 

 

Gjykata e shkallës së parë ka bërë shqyrtimin kryesor të çështjes, ka marrë provat e 

përshkruar në procesverbalet përkatëse e seancave gjyqësore dhe ka konstatuar gjendjen 

faktike të përmbajtur në arsyetimin e aktgjykimit ankimor si vijon:  

 

Se paditësja F.S., në bazë të kontratës mbi dhurimin Leg.nr...., të dt.30.08.2007, të 

vërtetuar në Gjykatën Komunale në Prizren, ia ka dhuruar pjesën e saj ideale prej 6/18 të 

ngastrave kadastrale ... dhe ... në vendin e quajtur “Kamenica” në sipërfaqe prej 97,57 ari ZK 

Prizren, këtu të paditurit F.A..  

 

Përveç paditëses pjesët e veta të paditurit ia kanë dhuruar edhe A.A.1, A.A.2, F.A., V.A. 

dhe B.J., shumica e të cilave janë dëgjuar në cilësi të dëshmitarëve në këtë çështje juridike.  

 

Nga dëshmitë e dëshmitarëve: A.A.1, V.A., A.A.2 si dhe F.A. u vërtetuan faktet se 

paditësja me vullnet të lirë dhe pa kurrfarë presioni, e ka nënshkruar kontratën mbi dhuratën. 

Fakti se paditësja ka qenë e informuar për përmbajtjen e kontratës gjykata e ka vërtetuar 

përmes dëshmisë së dëshmitarit SH.K., zyrtar i cili ka konfirmuar legalizimin e kontratës 

përkatëse.  

 

Me këtë rast, gjykata e shkallës së parë i ka vlerësuar edhe pohimet e dëshmitarëve: R.A. 

dhe H.S., të cilave nuk u dha besim, pasi që nuk ishin në përputhje me provat tjera, gjithashtu 

gjykata e shkallës së parë nuk i kishte dhënë besim as dëshmisë së paditëses F.S., pasi kjo 

dëshmi, nuk ishte në përputhje me provat tjera, e sidomos me dëshminë e dëshmitarit SH.K., 

në prani të të cilit ishte legalizuar kontrata objekt i këtij kontesti. 

 

Për kundër fakteve të lartcekura, gjykata e shkallës së parë kishte vlerësuar se në këtë rast, 

kërkesa e paditëses, për anulimin e kontratës mbi dhurimin, e cila ishte objekt i këtij kontesti, 

është shuar në kuptim të dispozitave ligjore të nenit 117 të Ligjit për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve i vitit 1978 i ish Jugosllavisë, sepse kanë skaduar afati subjektiv dhe objektiv për 

të kërkuar anulimin e kësaj kontrate.  

 

Në rastin konkret, anulimi i kontratës përkatëse është kërkuar në bazë të kushteve të 

përcaktuara me nenin 111 të LMD, që i referohen vullnetit me të meta, të cilat përfaqësojnë 

bazë ligjore për rrëzueshmërin e kontratës, që në kuptim të nenit 117 të LMD  mund të 

kërkohen brenda afatit prej një viti kur është ditur për shkakun e rrëzueshmërisë. Kjo e drejtë 

në çdo rast pushon me skadimin e afatit prej 5 vjetësh nga dita e lidhjes së kontratës. 

  

Pretendimet ankimore: Përfaqësuesi i paditëses në ankesë ka pohuar se aktgjykimi është i 

përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.2 n) i 

LPK, sepse nuk përmban arsye të plota dhe të qarta, lidhur me vendimin për kërkesëpadinë.  

 

Dispozitivi i aktgjykimit ankimor, është në kundërshtim me arsyetimin si dhe me provat e 

administruara. Arsyetimi i tij, nuk përmban bazën ligjore për refuzimin e kërkesëpadisë së 

paditëses.  
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Në këtë rast, gjendja faktike nuk është vërtetuar drejtë dhe plotësisht, sepse paditësja nuk 

ka pasur kurrfarë motivi e as interesi për lidhjen e kësaj kontrate, gjithashtu ajo nuk është 

informuar nga zyrtari kompetent, me rastin e lidhjes së kontratës, në mënyrën e paraparë me 

ligj, paditësja nuk ka ditë shkrim lexim dhe lidhjen e kontratës e ka konfirmuar, duke dhënë 

shenjën e gishtit në kopjen e kontratës.  

 

Konkluzioni, i gjykatës së shkallës së parë, se kërkesëpadia e paditëses kundër të paditurit 

për anulimin e kontratës përkatëse është shuar për shkak të skadimit të afatit objektiv dhe 

subjektiv të parapara me nenin 117 të LMD, nuk qëndron, sepse paditësja ka kuptuar se çfarë 

kontrate është lidhur tek në tetor të vitit 2015 (pala ankuese mund të ketë aluduar në vitin 

2012), se kontrata nuk ka të bëjë me ndarje fizike të patundshmërisë, por kemi të bëjmë me 

kontratë për dhurim, andaj padinë e ka paraqitur në afat ligjor, pra në tetor të vitit 2012. 

 

Përfaqësuesi i paditëses, në ankesë pretendon se, afati prekluziv prej 5 vitesh për paditësen 

duhet të filloj të rrjedhë nga dita kur ajo ka mësuar, për faktin se nuk kemi të bëjmë me 

kontratë për ndarje fizike, por kontratën mbi dhurimin. Paditësja këtë fakt e kishte mësuar në 

tetor të vitit 2015, ndërsa padinë e ka parashtruar në gjykatë me dt.29.11.2012. Pra në këtë rast, 

pretendohet se gabimisht është zbatuar e drejta materiale. 

 

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, të shprehur në aktgjykimin ankimor, 

kolegji e vlerëson të bazuar në ligj dhe të drejtë. 

 

N kontestin në mes të ndërgjyqësve, nuk ishin kontestuese faktet se: ndërgjyqësit, pra 

paditësja dhe i padituri kontratën mbi dhurimin Leg. Nr.... e kishin legalizuar në gjykatën e 

shkallës së parë, me dt.30.08.2007 dhe atë paditësja duke vendosur gishtin tregues të dorës së 

djathtë në kontratën përkatëse, kurse i padituri, duke shkruar emrin dhe mbiemrin e tij.  

 

Paditësja F.S., përmes përfaqësuesit të autorizuar av. H.S. me dt.29.11.2012, kishte 

paraqitur padi në gjykatën e shkallës së parë, me të cilën kishte kërkuar anulimin e kontratës 

në pjesën që ka të bëjë me paditësen dhe të paditurin në këtë kontest, me arsyetim se kontrata 

është lidhur në mashtrim, i cili konsiston në atë se paditësja ka menduar se ka të bëjë me 

kontratë për ndarje fizike të patundshmërisë e jo me kontratë për dhurimin të pjesës së saj të 

patundshmërisë tani të paditurit. 

 

Ligji i zbatueshëm në kohën e lidhjes së kontratës ishte Ligjit për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve (“Gazeta zyrtare e ish RSFJ” nr.29/78 si dhe ndryshim plotësimet e tij), më tej 

LMD.  

 

Me nenin 111 të LMD,  ishte përcaktuar: “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 kjo gjë është caktuar me këtë ligj ose me dispozitë të 

veçantë”.   

 

Me dispozitat ligjore të neneve 60 deri 65 të LMD, është përcaktuar se çka përbënë vullnet 

me të meta me rastin e lidhjes së një kontrate. Pra vullneti me të meta ekziston, kur kontrata 

është lidhur nën kërcënim, lajthim ose mashtrim. 
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Me dispozitat ligjore të nenit 117 të LMD, është përcaktuar: “E drejta për kërkuar 

anulimin e rrëzueshmërisë së kontratës pushon me skadimin e afatit prej një viti nga data kur 

të jetë ditur shkaku i rrëzushmërisë, respektivisht i pushimit të dhunës. 

 

Kjo e drejtë, në çdo rast, pushon me skadimin e afatit prej 5 vjetësh nga data e lidhjes së 

kontratës”  

 

Andaj, kolegji vlerëson se gjykata e shkallës së parë, në këtë rast drejtë ka zbatuar  të 

drejtën materiale, dispozitat ligjore të nenit 111 lidhur me nenin 65 të LMD dhe nenin 117 i 

LMD,  kur ka vlerësuar se paditëses i është shuar e drejta për të kërkuar anulimin e kontratës, 

objekt i këtij kontesti, sepse nga momenti i lidhjes së kontratës, Leg.Nr. ... të vërtetuar në 

Gjykatën Komunale në Prizren, me dt. 30.08.2007 e deri me dt.29.11.2012, kur paditësja e ka 

paraqitur padinë në gjykatën e shkallës së parë, kanë kaluar më tepër se 5 vite,  pra ka kaluar 

afati objektiv, i cili nuk rrjedhë nga momenti kur pala e interesuar ka marrë vesh për elementin 

e rrëzueshmërisë së kontratës, por ky afat rrjedhë nga momenti kur është lidh kontrata, nga ky 

moment, e drejta e palës së interesuar me skadimin e afatit prej 5 vitesh, shuhet  sipas fuqisë 

ligjore.  

 

Ky afat është i natyrës prekluziv të cilin palët e as gjykata nuk mund ta zgjasin e as ta 

ndryshojnë momentin e rrjedhjes së tij. 

 

Pretendimet ankimore të përfaqësuesit të paditëses se afat prekluziv prej 5 vitesh për 

paditësen, duhet të rrjedhë nga dita kur ajo ka mësuar se nuk ka nënshkruar në gjykatë 

kontratën për ndarjen fizike të patundshmërive përkatëse, por me ndikimin e mashtrimit ka 

nënshkruar kontratën për dhurimin, është i pa bazuar me ligj, sepse me paragrafin 2 të nenit 

117 të LMD, është përcaktuar afati objektiv dhe koha e rrjedhjes së tij.  

 

Me paragrafin 2 të dispozitës së lart cituar ligjore, është përcaktuar: “ Kjo e drejtë në çdo 

rast pushon me skadimin e afatit prej 5 vjetësh nga data e lidhjes së kontratës”.  

 

Andaj, në rastin konkret afati i parashkrimit të së drejtës për të kërkuar anulimin e 

kontratës në kuptim të nenit 117 par.2 të LMD, për shkak të mashtrimit, llogaritet nga data e 

lidhjes së kontratës, Leg.Nr...., e që është data 30.08.2007, e deri me dt.29.11.2012, kur pala 

paditëse e ka paraqitur padinë në gjykatën e shkallës së parë, me kërkesë për rrëzimin e 

kontratës përkatëse, kanë kaluar me tepër se 5 vite.  

 

Në këtë rast kontrata Leg. Nr...., e lidhur në mesë tani ndërgjyqësve, me kalimin e afatit prej 

5 vitesh si afat objektiv për të kërkuar rrëzushmërinë e kësaj kontrate, është konvaliduar dhe si e 

tillë prodhon efekt juridik nga momenti i lidhjes së saj pra nga data 30.08.2007.  

 

Nuk është i vetëmjaftueshëm vetëm pretendimi ankimor, por ai duhet të bazohet në faktet 

relevante dhe të provuara në masën e duhur, të cilat do të ishin me ndikim në themelësinë e 

pretendimeve ankimore.  

 

Gjykata e shkallës së dytë-Kolegji, vlerëson se janë krijuar kushtet ligjore nga neni 200 i 

LPK-së, për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

    CA.nr.3044/2016 dt. 11.02.2020           

 

 

     

                             Kryesuesi  i Kolegjit – gjyqtari,     

                                                                                                 Gani Avdiu 


