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Numri i dokumentit:     00433472 

 

 

C.nr.448/2016 

 

GJYK. THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Shaban 

Shala, me bashkëpunëtoren profesionale Njomëza Berisha, në çështjen juridike të paditësve A.M 

dhe C.O të cilat me autorizim i përfaqëson I.Z  nga Prizreni, kundër të paditurës Komuna e 

Prizrenit të cilën me autorizim e përfaqëson përfaqësuesi ligjor i komunës, për shkak të anulimit të 

kontratës mbi dhuratën, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, më datën 26.06.2019, mori këtë: 

 

 

A K T G  J Y  K I M 

 

 

I. REFUZOHET në tërësi si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësve A.Mdhe C.O që të dyja 

nga Prizreni me të cilën kanë kërkuar që të: ” Aprovohet kërkesëpadia e paditësve A.Mdhe C.O,  

anulohet kontrata mbi dhuratën e lidhur në mes të ndjerit Z.K ish nga Prizreni si 

dhuratëdhënës dhe Komunës së Prizrenit si dhuratë marrës, e vërtetuar si Leg.nr....datë 

28.04.1956, pranë Gjykatës Komunale në Prizren, ashtu që të DETYROHET Komuna e 

Prizrenit që t'ia kthej paditësve ngastrën  e përmendur ose ndonjë paluajtshmëri tjetër e cila 

i përgjigjet bonitetit të ngastrës ose kompensimin me të holla sipas vlerës së ngastrës të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënim të ekzekutimit 

me dhunë ”.  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditëset A.M dhe C.O, pranë kësaj gjykate kanë parashtruar padi për anulimin e kontratës 

me të cilën kanë kërkuar që të vërtetohet se është nul kontrata mbi dhurimin e paluajtshmërisë e 

lidhur ndërmjet Z. N.–K si dhuratëdhënëse dhe Komunës së Prizrenit si dhuratëmarrës, e legalizuar 

në Gjykatën Komunale në Prizren Leg.nr...., datë 28.04.1956, dhe të detyrohet e paditura Komuna 

e Prizrenit që paditësve ngastrën e përmendur tia kthejë në shfrytëzim  ose të bëjë kompensimin me 

ndonjë paluajtshmëri tjetër e cila i përgjigjet bonitetit të ngastrës së dhuruar pasi që kjo ngastër e 

cila ka qenë objekt i kontratës së dhuratës i është dhënë personave të tretë.  

 

Gjatë shqyrtimeve të mbajtura dhe në fjalën përfundimtare e autorizuara e paditësve ka 

deklaruar: se mbetet në tërësi si në padi dhe shqyrtimet e mbajtura lidhur më këtë çështje juridike. 

Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se kërkon nga gjyK. që të anulohet kontrata mbi 

dhuratën e lidhur në mes të ndjerit Z.K  nga Prizreni si dhuratëdhënës dhe Komunës së Prizrenit si 
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dhuratëmarrës, e cila kontratë është vërtetuar si leg.nr....datë 28.04.1956 pranë Gjykatës në Prizren 

dhe të obligohet Komuna e Prizrenit që t'ia kthej paditësve ngastrën  e cekur ose ndonjë 

paluajtshmëri tjetër e cila i përgjigjet bonitetit të ngastrës së paditëseve ose të bëjë kompensimin 

me të holla sipas vlerës së ngastrës. I kanë kërkuar shpenzimet e procedurës në shumën prej 270 € 

dhe atë për përpilimin  e padisë shumën prej 120 €, për ekspertizë shumën prej 120 € dhe për 

taksën për padi shumën prej 30 €. 

 

 Gjatë shqyrtimeve të mbajtura dhe në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i të paditurës ka 

deklaruar: në tërësi si në shqyrtimet e mbajtura deri më tani dhe më rastin e vendosjes ka kërkuar 

nga gjyK. të merr për bazë sygjerimet e Gjykatës së Apelit në Prishtinë në bazë të vendimit 

Ac.nr..... Ndërsa në fjalën përfundimtare ka theksuar se e konteston në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësve, pasi e njëjta është e pabazë dhe në tërësi duhet të refuzohet nga shkaku 

se anulimi i kontratës së kërkuar me padi nuk ka bazë ligjore, pasi e njëjta është lidhur me vullnetin 

e lirë të palëve. Në anën tjetër me dispozitat e LMD-së është përcaktuar qartë se kur gjatë lidhjes së 

kontratës ka të meta në pikëpamje të vullnetit të palëve atëherë kemi të bëjmë me kontratë 

juridikisht të rrëzueshme.  E 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, respektivisht 

pushimi i dhunës. Kjo e drejtë pushon në çdo rast me skadimin e afatit 3 (tre) vjeçar nga data  e 

lidhjes së kontratës, prandaj nuk mund të kërkohet anulimi i kontratës së rrëzueshme pas një 

periudhe prej 50 vitesh. E paditura gjithashtu mbështet qëndrimin juridik se në këtë çështje juridike 

nuk mund të gjejnë zbatim dispozitat ligjore të Ligjit të Marrëdhënieve të Detyrimeve si ligj në fuqi 

sepse neni 1106 të LMD-së përcakton se ky ligj nuk do të zbatohet ndaj marrëdhënieve të 

detyrimeve që janë krijuar para hyrjes në fuqi të ligjit, pra para datës 01.10.1978. Përkitazi me 

provën e proceduar–deklaratat e dëshmitarëve të proceduar në seancën e datës 04.06.2008, e 

paditura i konteston sepse të njëjtat janë irelevante dhe mbi bazën e deklaratës së dëshmitarëve nuk 

mund të provohet bazueshmëria e kërkesëpadisë për këtë natyrë të kontesteve si në rastin konkret, 

andaj dhe kanë propozuar  që gjyK. të refuzoj kërkesë padinë si të pabazuar. Shpenzimet e 

procedurës nuk i ka në kërkuar.  

 

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike gjyK. ka administruar provat si në 

vijim: ka bërë leximin e procesverbalit të shqyrtimit kryesor të datës 04.06.2008, ka bërë leximin e 

procesverbalit të shqyrtimit kryesor të datës 05.06.2012 si dhe administrimin e provave tjera 

materiale që gjinden në shkresat e lëndës, andaj gjyK. pas vlerësimit të pohimeve të palëve 

ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura, në kuptimin e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore 

(LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe 

ka konstatuar se kërkesëpadia e paditësve është e  pa bazuar dhe ka  vendosur sikurse në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi duke e refuzuar të njëjtën nga arsyet si në vijim. 

 

Nga leximi i vërtetimit të Drejtorisë për Gjeodezi dhe Kadastër në Prizren të datës 

05.08.1997 gjyK. ka vërtetuar se parcela kat.nr....sipas LP nr.1140 në sipërfaqe prej 50 ari deri në 

vitin 1956 ka qenë e regjistruar në emër të Z.K dhe në këtë vit në bazë të kontratës mbi dhuratën 

Leg.nr....kalon në pronësi shoqërore të Komunës së Prizrenit. Më pas në bazë të kontratës mbi 

ndërrimin kjo parcelë kalon në pronësi të H.K nga Prizreni i cili e bën parcelizimin  të njëjtës në 

katër pjesë.  

 

Nga leximi i kontratës mbi dhuratën Leg....të datës 28.04.1956 gjyK. ka vërtetuar faktin se 

kjo kontratë është lidhur në mes të Z.K nga Prizreni si dhuratëdhënës dhe Komunës së Prizrenit si 

dhuratëmarrës. Lëndë e kontratës ka qenë vreshta në vendin e quajtur ”...”, parcela kadastrale ..., 

sipas LP 1140, në sipërfaqe prej 0.50 h, e cila i është dhuruar Komunës së Prizrenit pa kurrfarë 

kompensimi. Kjo kontratë është vërtetuar nga GjyK. e Rrethit të Prizrenit dhe e nënshkruar nga ana 

e dhuratëdhënësit Z.K dhe dhuratëmarrësit Komunës së Prizrenit- kryetarit A.D.  
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Nga leximi i certifiK.ve të pronësisë për ngastrën kadastrale nr.8263 ZK Prizren të datës 

09.04.2008, gjyK. ka vërtetuar se kjo paluajtshmëri evidentohet në emër të M.K, Z.H, S.H dhe S.K. 

 

Nga leximi i certifikatës së vdekjes për K.Ktë datës 03.03.1999, certifikates së lindjes për 

C.K të datës 28.05.2002, certifikatës së lindjes për A.K të datës 28.05.2002, gjyK. ka vërtetuar se 

K.K ka vdekur me datë 27.02.1999  në Prizren dhe ka qenë bashkëshortja e Z.K, kurse C.K dhe 

A.K janë  të bijat e K. dhe Z.  K., kurse me leximin e aktvendimit të trashëgimisë T.nr.191/88 të 

datës 07.01.1988 gjyK. ka vërtetuar se është shqyrtuar trashëgimia e Z.K i cili ka vdekur në Prizren 

dhe pas vetes ka lënë trashëgimtarët K.K bashkëshortja dhe të bijat A.K dhe C.O, lindur me K..  

  

Nga dëgjimi i dëshmitarëve A.M dhe E.Sh gjyK. ka vërtetuar faktin se paraardhësi i 

paditëseve Z.K ka lidhur kontratë mbi dhuratën e paluajtshmërisë  me të paditurën Komunën e 

Prizrenit. Sipas deklarimit të tyre kjo kontratë është lidhur në kohën kur nuk ka qenë e garantuar 

siguria e qytetrarëve dhe pronës dhe sikurse  shumë persona të tjerë ata kanë qenë të detyruara ta 

falin paluajtshmërinë e tyre për shkak se kanë qenë të kërcënuar nga strukturat e pushtetit të 

atëhershëm se do ta humb vendin e punës ku ka punuar në kinemanë e Prizrenit.  

 

Nga leximi i raportit të ekspertes së gjeodezisë L.R të datës 25.06.2006 dhe  shikimit të 

kopjes së planit për ngastrën kontestuese gjyK. vërtetoi faktin se paluajtshmëria kontestuese sipas 

kontratës mbi dhuratën Leg.nr....të dt.20.04.1956, pra ngastra kadastrale ...në sipërfaqe prej 50,00 

ari, kalon si pronë shoqërore-Këshilli Popullor i Komunës së Prizrenit. Më pas në bazë të matjeve 

detale të vitit 1953-1957 kjo ngastër evidentohet më nr.8263 si vreshtë e klasit të tretë në sipërfaqe 

prej 23.52 ari, prapë  si pasuri shoqërore. Ndërsa në vitin 1960 në bazë të kontratës mbi ndërrimin 

leg.nr.1614/60 të dt.20.04.1960 kjo paluajtshmëri kalon në emër të H.(M.)Ke cila ngastër në vitin 

1971 copëtohet dhe kalon në emër të H. (M.) K, R. (Z.) H., Z. (S.) H dhe H. (S.) K dhe të gjithë nga 

Prizreni. Aktualisht e tërë sipërfaqja e ngastrës kontestuese është e zënë me objekte familjare për 

banim të ndërtuara nga poseduesit e lartcekur.  

 

Neni 111 i Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), i vitit 1978 i cili është i 

aplikueshëm në këtë rast në mënyrë decidive përcakton 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 veqantë”. Ndërsa neni 117 i po këtij ligji përcakton 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”. 

 

 

Duke marr parasysh të gjitha pretendimet e palëve ndërgjygjëse dhe provat e administruara 

në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjyK. ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditëseve 

është e pa bazuar dhe në këtë drejtim për gjykatën nuk është kontestues fakti se paraardhësi i 

paditësve Z.Kdhe ish Këshilli Popullor i Prizrenit ka lidhur kontratën mbi dhuratën leg.nr....të 

dt.28.04.1956, por kontestues është fakti se kjo kontratë a duhet të anulohet-shpallet nule dhe se në 

rastin konkret a kemi të bëjmë me kontratë absolutisht nule apo relativisht nule. Duke i marrë për 

bazë dispozitat e Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) i cili përcakton qartë se kur gjatë 

lidhjes së kontratës ka pasur të meta në pikëpamje të vullnetit të palëve (kërcënim, lajthim, dhunë 

etj), atëherë kemi të bëjmë me kontrata të rrëzueshme (relative), e jo me kontratë nule, pra në rastin 

në fjalë kemi të bëjmë me kontratë të rrëzueshme ku 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, ndërsa një e drejtë e tillë në çdo rast 

pushon me skadimin e afatit prej 5 (pesë) vitesh nga data e lidhjes së kontratës (neni 117 parag.2 i 

LMD) dhe se  afatet në fjalë janë prekluzive. Në bazë të provave të administruara në këtë çështje 
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kontestimore  vërtetohet fakti se kontrata mbi dhuratën Leg.nr....anulimi i të cilës kërkohet është 

lidhur më dt.28.04.1956, ndërsa padia e paditësve për anulimin e kësaj kontrate është dorëzuar në 

gjykatë më datën 21.08.1997 fillimisht nga paditësja K. K., ndërsa paditëset tjera, respektivisht 

trashëgimtarët e saj A., M.dhe C.O, të lindura K., janë kyçur në këtë lëndë më datën 03.06.2002, që 

i bie pas çdo afati të mudshëm ligjor për paraqitjen e padisë për anulimin e kontratës. Andaj bazuar 

në të dhënat e cekura më lartë gjyK. vlerëson se në këtë rast kemi të bëjmë me kontratë të 

rrezueshme dhe se nuk nuk mund të kërkohet anulimi i saj sikurse në rastin konkret pas afatit ligjor 

prekluziv 5 vjeçar, andaj edhe vendosi që kërkesëpadinë e paditëseve ta refuzoj në tërësi sikurse në 

dipozitivin I të këtij aktgjykimi.   

  

 GjyK. më rastin e vendosjes ka pasur për bazë sygjerimet e Gjykatës së Apelit në Prishtinë 

të cilat i ka dhënë në bazë të aktvendimit Ac.nr.... të dt.18.04.2016. 

 

GjyK. gjithashtu ka vlerësuar provat dhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse (përfshirë 

këtu deklarimet e dëshmitarëve A.M dhe E.Sh), por ka konstatuar se të njëjtat janë pa ndikim në 

nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 450 të LPK-së për shkak 

se paditëset e kanë humbur kontestin, ndërsa e paditura nuk i ka kërkuar shpenzimet. 

 

Nga sa u tha më lart, gjyK. vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e duke u bazuar në 

nenin 111 të LMD-së, lidhur me nenin 143.1 të LPK-së. 

 

GJYK. THEMELORE NË PRIZREN 

-Departamenti i përgjithshëm- 

C.nr.448/2016, datë 26.06.2019 

 

B. Profesionale                Gjyqtari 

Njomëza Berisha                                                                              Shaban Shala 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 15 ditësh, pas ditës së pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


