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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Erdogan Haxhibeqiri ,  

kryetar, Beshir Islami dhe Fejzullah Rexhepi , anëtar, në çështjen juridike të paditësve B. K. dhe 

Z. K. ,që të dytë nga P.,të cilët me autorizim i përfaqëson Avokati Miftar Qelaj , nga P. , kundër 

të paditurës Komuna e Prizrenit ,të cilën me autorizim e përfaqëson Avokati Blerim Mazrekaj 

,nga P., për shkak të anulimit të kontratës mbi dhuratën, duke vendosur  sipas revizionit të 

paditësve, të ushtruar kundër aktgjykimit të  Gjykatës së Apelit të Kosovës  në Prishtinë  ,Ac.nr 

5142/2020 datë 13.07.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më 1.8.2022, gjykata  mori këtë:  

     

                                            A  K T G J Y K I M  

Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditësve, i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës  Ac.nr 5142/2020 datë 13.07.2014.     

                                             A  r  s  y  e  t  i  m  i 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit  të Kosovës , Ac.nr.5142/2020 datë 13.07.2021 , është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësve  B. K. dhe Z. K.  që të dytë nga P. dhe është vërtetuar 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.516/2014 datë 09.07.2020, me të cilin është 

refuzuar në tërësi si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve B. K. dhe Z. K., me të cilën kanë kërkuar 

që të anulohet kontrata  mbi dhuratën e lidhur në mes tani të ndjerit K. K., si dhuratëdhënës  dhe 

Komunës së Prizrenit si dhuratëmarrës , e vërtetuar si Leg.nr 652/61 , e datës 27.06.1961, pranë 

Gjykatës Komunale  në Prizren , si dhe të vërtetohet se paditësit  B. K. dhe Z. K. ,janë 

bashkëpronar të paluajtshmërisë –pjesëve të ngastrave kadastrale  nr..... ZK P. në vendin e 

quajtur’’O.’’, në sipërfaqe prej 843 m2 , me dimensione :nga ana veriore ... m, nga ana jugore 
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...m, nga ana lindore ... m dhe nga ana perëndimore ... m , si dhe të pjesës të ngastrës kadatsrale 

nr.... ZK P., në vendin e quajtur ‘’O.’’, në sipërfaqe prej 677 m2 ,me dimensione :nga na veriore 

... m, nga ana jugore ... m, nga ana lindore ... m dhe nga ana perëndimore  ... m , si dhe të detyrohet 

e paditura Komuna e Prizrenit  që të pranoj këtë fakt dhe këto pjesë të paluajtshmrëive  të 

regjistrohen në librat kadastral në emër të paditësve  si bashkëpronar nga ½ të pjesës ideale  të 

gjitha këto në afat prej 15 ditëve, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë .Me pikën II të 

dispozitivit të aktgjykimit  është vendosur që secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, në afat ligjor kanë paraqitur revizion paditësit 

për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore , me propozim që të 

dy aktgjykimet të ndryshohen dhe të aprovohet  kërkesëpadia e paditësve  ose të njëjtat të prishen 

dhe lënda ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim.  

Në përgjigje në revizion  e paditura ka propozuar që revizioni i paditësve të refuzohet si i 

pabazuar dhe aktgjykimi i goditur të vërtetohet. 

Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur, revizionit dhe shkresave 

të lëndës , në kuptim të nenit 215 të LPK, ka gjetur se: 

Revizioni i paditësve është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paraardhësi i paditësve K.  (J. )K., me ish Komunën e Prizrenit 

kanë lidhur kontratë mbi dhuratën Leg .nr 653/61 , të datës 27.6.1961.Paditësit pretendojnë se 

kjo kontratë është lidhur me të metat në pikëpamje të vullnetit të palëve  ,pasi që ndaj paraardhësit 

të paditësve  është ushtruar dhuna  dhe si i tillë është kontratë absolutisht nule . 

Gjykata e shkallës së parë  me aktgjykimin e saj  ka refuzuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësve  

si të pabazuar,  dhe se  Gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes në këtë çështje juridiko-

civile bazohet në  dispozitat e nenit 117 të Ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve  duke vlerësuar 

se kemi të bëjmë me kontratë relativisht nule ,ku e drejta për të kërkuar anulimin e këtyre 

kontratave pushon me kalimin afatit prej 5 viteve(respektivisht 3 vite)nga data e lidhjes së saj. 

Nga vetë  fakti se kontrata në fjalë është lidhur në viti 1961 e padia është ushtruar në vitin 

2014,rezulton  se  ka kaluar afati  për të kërkuar anulimin  e kontratës dhe se  për këtë arsye është 

refuzuar kërkesëpadi e  paditësve . 

Gjykata e Apelit  duke vendosur sipas ankesës së paditësit ka pranuar konstatimet faktike dhe 

vlerësimin juridik të gjykatës së shkallës së parë  duke vlerësuar si qëndrim të drejtë dhe të  

ligjshëm, të gjykatës së shkallës së parë. 
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Objekt shqyrtimi, në Gjykatën Supreme ishin edhe pretendimet  e paditësve në revizion përkitazi 

me shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës konstetimore ,të cilat në revizion nuk 

precizohen , ndërsa nga përmbajtja e revizionit  del se kryesisht paditësit pretendojnë se me rastin 

e marrjes së aktgjykimeve të gjykatave të instancës ma të ulët është aplikimi  i gabuar i drejtës  

materiale . Pretendimet e paditësve lidhur  me zbatimin gabuar të drejtës materiale nuk qëndrojnë 

, nga fakti se gjykatat e instancës ma të ulët , kanë gjetur se  kontrata e shitblerjes  e  legalizuar 

pranë Gjykatës Komunale në Prizren   me shenjën Leg .nr 653/61 të datës 127.06.1961 ,është 

kontratë relativisht nule ,për shkak mungesë së vullnetit me rastin e lidhjes së kontratës dhe si e 

tillë ,shkaqet që kërkohet anulimi i saj kanë të bëjnë me pavlefshmërinë është kontratë  relativisht 

nule në kuptim të nenit  111 të LMD)- së , dhe se anulimi i këtyre kontratave mund të kërkohet 

në afatin subjektiv prej 3 vite dhe objektiv 5 vite.   

Sipas dispozitës së nenit  7.1 palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i 

mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla dhe  

Dispozita e  nenit 319 të LPKsë, parasheh shprehimisht se pala ka për detyrë që të provoj faktet 

mbi të cilat i bazon kërkesat dhe pretendimet e veta, ashtu siç ka për detyrë ta provoj faktin që 

është qenësor për krijimin ose realizimin e saj po që se ligji nuk parasheh diç tjetër. 

Sipas gjykatës së shkallës së parë, paditësi përkundër se nuk ka arritur të argumentojë, provoj 

kërkesën e tij dhe faktet në të cilat pretendon se mbështet atë kërkesë,   se  kontarta mbi dhuratën 

është lidhur me presion  dhe dhunë të ushtruar ndaj paraardhësit tyre juridik K. K.,   paditësit me 

asnjë provë nuk ka vërtetuar ekzistimin e  dhunës ndaj paraardhësit e tyre  me rastin e lidhjes së  

kontratës  mbi dhuratën  . 

Nga sa u tha më lart e në bazë të nenit 222 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv. 

   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË  

                  Rev.nr.493/2021 datë 1.08.2022 

        Kryetar i kolegjit,  

        Erdogan Haxhibeqiri  


