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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

     Ac.nr.5222/18 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, kolegji në përbërje nga 

gjyqtari Valon Totaj - kryetar i kolegjit dhe gjyqtarëve Lumni Sallauka e Burim Shala – 

anëtar të kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit B.K. nga Prizreni rr.“...”, 

nr...., të cilin e përfaqëson i autorozuari i tij av.R.B. nga Prizreni, kundër të paditurve A.K. 

nga Prizreni dhe E.K. (e mitur), nga Prizreni të cilën e përfaqëson përfaqësuesja ligjore e saj 

– e ëma N.K. nga Prizreni, e të cilët i përfaqëson i autorizuari i tyre av.R.H. nga Prizreni, për 

shkak të anulimit të kontratës mbi dhuratën e pasurisë së paluajtshme, duke vendosur sipas 

ankesës së të paditurve, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren 

C.nr.1626/2017, të datës 20.09.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 27.08.2020, 

mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET si pjesërisht e pabazuar ankesa e të paditurve A.K. dhe E.K. nga 

Prizreni, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.1626/2017, i datës 

20.09.2018, në pikën I dhe II të tij, VËRTETOHET. 

II. APROVOHET si pjesërisht e bazuar ankesa e të paditurëve A.K. dhe E.K. nga 

Prizreni, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.1626/2017, i datës 

20.09.2018, në pikën III të tij, PRISHET dhe çështja për këtë pikë i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë në rivendosje. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me pikën I të aktgjykimit të ankimuar C.nr.1626/2017, të 

datës 20.09.2018, e ka aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit B.K. nga Prizreni. Me 

pikën II të aktgjykimit e ka anuluar kontratën mbi dhuratën ..., të datës 28.12.2010 dhe aneks 

kontratën mbi faljen e paluajtshmerisë ..., të datës 22.03.2011, e lidhur në mes të paditësit 

B.K. - si dhuratëdhënës dhe A.K. dhe E.K. - si dhuratëmarrës, ashtu që kontratat në fjalë 

pushojnë të prodhojnë efekte  juridike si dhe janë detyruar të paditurit A.K. dhe E.K. që 

paditësit paluajtshmerinë e cila ka qenë objekt i kontratës dhe aneksit të lartcekur, t’ia kthejnë 

në pronësi, shfrytëzim dhe disponim të lirë dhe të lejojnë regjistrimin e paluajtshmerisë në 
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emër të tij, të gjitha brenda afatit prej 15 ditëve nga marrja e aktgjykimit e nën kërcënimin e 

përmbarimit. Me pikën III të aktgjykimit është detyruar e paditura qe t’ia paguaj shpenzimet 

e procedurës paditësit në lartësi prej 604.oo euro, në afat prej 15 ditësh pas ditës se 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit. 

          Kundër këtij aktgjykimi të paditurit në afatin ligjor, përmes të autorizuarit të tyre kanë 

paraqitur ankesë, duke e atakuar të njëjtin për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së 

drejtës materiale me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë, me miratimin e 

kësaj ankese si me bazë, aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.1626/17, të datës 

20.09.2018, ta ndryshoj në atë mënyrë që padinë e paditësit B.K. nga Prizreni, ta refuzoj si të 

pabazë, ose të njëjtin ta anuloj dhe çështjen t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë në 

rivendosje.  

            Paditësi nuk ka paraqitur përgjigje në ankesën e të paditurëve. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve 

ankimore në ankesë lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 

dhe 195 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

- ankesa e të paditurve është pjesërisht e bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me datën 13.12.2017, në gjykatën e shkallës 

së parë, ka paraqitur padi kundër të paditurve, për revokimin kontratës për dhuratën e 

pasurisë së patundshme, për shkak të mosmirënjohjes së të paditurve, me arsye sikurse në 

padi.  

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës, ka 

nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.1626/2017, të datës 20.09.2018, me të cilin e ka aprovuar 

në tërësi kërkesëpadinë e paditësit. Në arsyetim është theksuar se në mes palëve nuk ishte 

kontestues fakti që paditësi me të paditurit i përkasin të njëjtës familje, përkatësisht janë babë, 

djalë dhe vajzë dhe se me dëshirë dhe vullnet të plotë kanë lidhur kontratën në fjalë mbi 

dhurimin ..., të datës 28.12.2010, si dhe aneks kontratën mbi faljen e paluajtshmerisë të lidhur 

me datën 22.03.2011. Kontestues në këtë rast është paraqitur të jetë fakti i sjelljeve të 

pahijshme të të paditurve, përkatësisht mosmirënjohja e tyre ndaj paditësit për çka edhe është 

kërkuar anulimi i kontratës në fjalë. Në këtë drejtim gjykata e shkallës së parë i ka 

administruar provat materiale të propozuara nga palët ndërgjyqëse dhe ka vendosur si në 

dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. Me rastin e vendosjes gjykata e shkallës së parë është 

thirrur në dispozitat e nenit 51 par.1, 542 par.1 dhe 2, si dhe 546 të Ligjit mbi Marrdhëniet e 

Detyrimeve (LMD) të vitit 2012. Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata ka vendosur 

konform nenit 449 lidhur me nenin 452.4 të LPK. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson së qëndrimi dhe përfundimi 

juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i atakuar 

nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

182 paragrafi 2, pika (b), (g), (j), (k) dhe (m) e LPK dhe se e drejta materiale është zbatuar në 

mënyrë të drejtë, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim 

të dispozitës së nenit 194 të LPK, e po ashtu akgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë as në 
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shkelje të tjera të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese 

me ankesë. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për shkeljet e dispozitave të procedurës 

kontestimore, pasi që dispozitivi i aktgjykimit është i kuptueshëm dhe i përmbarueshëm. 

Gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme për mënyrën e vendosjes në këtë 

çështje juridike kontestimore duke arsyetuar të gjitha faktet vendimtare të cilat kanë ndikuar 

që e njëjta të vendosë si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, të cilat arsye janë të 

pranueshme edhe për gjykatën e shkallës së dytë. Po ashtu sipas vlerësimit të kësaj gjykate, 

në mes të arsyeve të paraqitura nuk ekzistojnë kundërthënie, në ndërkohë që kundërthënie 

nuk ka as në mes të dispozitivit dhe arsyetimit të aktgjykimit. 

Edhe gjendja faktike në këtë procedurë është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë 

ku mbi bazën e kësaj gjendje edhe është aprovuar në tërësi kërkespadia e paditësit. Në rastin 

konkret, është provuar se nga momenti i lidhjes së kontratës mbi dhuratën, dhuratëdhënësi 

nuk ka mbetur në gjendjen e tij të njëjtë dhe të pandryshuar. Po ashtu është provuar edhe fakti 

se dhuratëmarrësit kanë shprehur mosmirënjohje të thellë ndaj dhuratëdhënësit dhe atë nga 

deklarimet e të paditurve A.K. dhe përfaqësueses ligjore të të paditurës E.K. (nenës se saj 

N.K.), të cilët vetë kanë deklaruar se A.K. që një vit punon, e po ashtu edhe nëna e të 

paditurve N.K. është në marrëdhënie pune, e po ashtu i kanë kushtet deri diku optimale për 

jetë. Po ashtu kësaj bindje të gjykatës i kontribuon edhe fakti se menjëherë pas lidhjes së 

kontratës anulimi i së cilës kërkohet ka ardhur deri të shkëputja e bashkësisë martesore të 

paditësit me përfaqësuesen ligjore të të paditurës së dytë, ku këtu paditësi është obliguar që të 

paguaj alimentacion për fëmijët e përbashkët (këtu të paditurit), i cili për shkak të gjendjes jo 

të mirë materiale nuk ka mundur që të bëjë një pagesë të tillë, ku dhe i është shqiptuar dënim 

nga ana e gjykatës. Gjithashtu gjykata ka konstatuar se janë plotësuar kushtet për revokimin e 

kontratës pasi që në kontratën e dhurimit ka qenë e paraparë që dhuratëdhënësit - të paditurit, 

kanë marr detyrim që me mjetet e fituara të kujdesen dhe të sigurojnë mjekim dhe ushqim për 

dhuratëdhënësin (babain e tyre – këtu paditësin) deri sa ai të jete gjallë, ndërsa që të njëjtit 

fare nuk e kane zbatuar këtë dispozitë, përkundrazi fare nuk i flasin dhe nuk e respektojnë, që 

do të thotë se ndaj të njëjtit janë mosmirënjohës (kjo nuk është kundërshtuar deklarativisht 

gjatë procedurës pranë gjykatës së shkallës së parë nga të paditurit). Andaj pretendimet e të 

paditurëve për gjendjen faktike të vërtetuar në mënyrë jo të plotë dhe të drejtë, sipas 

vlerësimit të Gjykatës së Apelit, nuk qendrojnë, për arsye se gjykata e shkallës së parë në 

procedurën e të provuarit përmes mjeteve provuese të cekura si në arsyetim të aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së parë, i ka vërtetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për këtë 

çështje juridike, duke vendosur sikurse në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, qëndrimi dhe përfundimi juridik i gjykatës së 

shkallës së parë për themelësinë e kërkesëpadisë së paditësit, është i drejtë dhe i argumentuar. 

Mbi këtë gjendje faktike të vërtetuar, gjykata ankimore e pranon në tërësi përfundimin e 

gjykatës së shkallës së parë për zbatimin e rregullt dhe të drejtë të dispozitave materialo - 

juridike të cilat vlejnë për rastin konkret, nga edhe ka rrjedhur përfundimi se kërkesëpadia e 

paditëses është e bazuar. 
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Gjykata e Apelit vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi juridik i gjykatës së shkallës së 

parë për themelësinë e kërkesëpadisë së paditësit, është i drejtë dhe i bazuar, pasi që me 

dispozitën e nenit 17 të Ligjit mbi Marrdhëniet e Detyrimeve (LMD - Gazeta Zyrtare e ish 

RSFJ nr.29/1978), i cili ka qenë në fuqi në kohën e lidhjes së kontratës për dhuratën, 

përcaktohet se “pjesëmarrësit e detyrimit kanë për detyrë ta zbatojnë detyrimin e vet dhe janë 

përgjegjës për përmbushjen e tij”. Në rastin konkret, e në bazë të provave të administruara 

nga ana e gjykatës së shkallës së parë, është provuar bazueshmëria e kërkespadisë së 

paditësit, andaj në rastin konkret janë përmbushur kushtet ligjore për revokimin e kontratës 

mbi dhuratën në raport me të paditurit, për çka edhe gjykata e shkallës së parë me të drejtë e 

ka aprovuar kërkespadinë si të bazuar, të cilin qëndrim në plotëni e përkrah edhe Gjykata e 

Apelit si gjykatë e shkallës së dytë. Për hir të vërtetës dhe për nevoja të praktikës gjyqësore, 

gjykata e shkallës së dytë vëren se gjykata e shkallës së parë në rastin konkret është thirrur 

edhe në dispozitat të LMD të ri, edhe pse në rastin konkret gjen zbatim LMD i vjetër, pasi që 

merret për zbatim ligji i cili ka qenë në fuqi në kohën e lidhjes së kontratës, përkatësisht të 

krijimit të marrdhënies juridike detyrimore, e jo ai i cili ka qenë në fuqi në kohën e 

ndryshimit eventual të rrethanave, pavarësisht faktit se një institut konkret juridik i të drejtës 

civile në një moment të caktuar ka mund të mos jetë i rregulluar me normë konkrete ligjore, 

për çka në rastin konkret gjykata duhet të zbatoj parimet dhe rregullat e përgjithshme të cilat 

zbatohen për institutet juridike përkatëse të degës juridike, respektivisht në këtë rast të së 

drejtës civile. Megjithatë, gjykata e shkallës së dytë vlerëson se ky zbatim i LMD së ri nga 

ana e gjykatës së shkallës së parë (me gjasë për shkak të mungesës së normës konkrete ligjore 

e cila e rregullon kontratën mbi dhuratën në LMD e vjetër), në rastin konkret nuk ka pasur 

ndikim për një vendim ndryshe nga sa është vendosur si më lartë, përkatësisht pikën I të këtij 

aktgjykimi. Po ashtu gjykata e shkallës së dytë vëren se gjykata e shkallës së parë me rastin e 

aprovimit të kërkespadisë së paditësit, e ka përdorur edhe termin „anulim” të kontratës mbi 

dhuratën, krahas termit revokim të kontratës mbi dhuratën edhe pse në rastin konkret termi 

anulim paraqitet të jetë jo adekuat dhe i panevojshëm, pasi që paditësi në kërkespadinë e tij 

ka kërkuar revokimin – pushimin e efektit juridik të kontratës në fjalë, e jo anulimin e saj. 

Gjykata e shkallës së dytë, përkatësisht kolegji gjykues i kësaj gjykate, vlerëson se shkaqet e 

anulimit të kontratës mbi dhurimin dallojnë dhe mund të janë të ndryshme nga ato për 

revokimin e të njëjtës. Megjithatë, në rastin konkret gjykata e shkallës së dytë ka vlerësuar se, 

përkundër të këtij lëshimi të gjyktës së shkallës së parë, në rastin konkret janë plotësur 

kushtet për revokimin – pushimin e efektit juridik të kontratës mbi dhurimin, e cila është 

objekt i këtij kontesti, nga arsyet e elaboruara si më lartë, për çka edhe është vendosur sikurse 

në pikën I të këtij aktgjykimi, pasi që ky lëshim i gjykatës së shkallës së parë nuk ka pasur 

ndikim në ndonjë vendim ndryshe nga sa është vendosur sikurse në pjesën vërtetuese të këtij 

aktgjykimi.  

Në anën tjetër, gjykata e shkallës së dytë ka vendosur sikurse në pikën II të këtij 

aktgjykimi, duke gjetur se qendrojnë pretendimet ankimore të të paditurëve në raport me 

vendimin për shpenzimet procedurale, pasi që i njëjti është i pakuptueshëm, kontradiktor dhe 

në kundërshtim me arsyet e aktgjykimit. Në fakt në bazë të mënyrës se si është formuluar i 

njëjti, nuk kuptohet se kush është detyruar për pagesën e tyre, vetëm e paditura e mitur apo 

edhe i padituri i parë? Tutje, edhe pse ceket në disa vende në shkresat e lëndës, megjithatë 
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nuk janë dhënë arsyet dhe nuk ka prova për provimin e faktit se a e ka përfaqësuar paditësin i 

autorizuari i tij përmes Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, apo jo, fakt ky i cili pastaj do të 

determinonte edhe lartësinë e shpenzimeve të procedurës. Mbi bazën e të lartcekurave 

gjykata e shkallës së dytë vlerëson se në këtë pjesë e cila ka të bëjë me shpenzimet e 

procedurës, vendimi i gjykatës së shkallës së parë duhet të kthehet në rivendosje, me ç’rast 

gjykata ne shkallës së parë do t’i ketë parasysh vërejtjet e dhëna si më lartë dhe në 

riprocedurë do t’i eliminoj të njëjtat duke marrë vendim të drejtë dhe të bazuar në ligj edhe 

për shpenzimet e kësaj procedure.  

Nga arsyet e cekura si më lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194 dhe 195 

paragrafi 1 pika (d) dhe c), lidhur me nenin 200 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.5222/18, me datën 27.08.2020 

 

 

 

   Kryetari i kolegjit - Gjyqtari 

          Valon Totaj 


