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Numri i lëndës: 2021:181532 

Datë: 06.03.2023 

Numri i dokumentit:     04047306 

 

C.nr.1044/2021 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, 

gjyqtarja Florije Qerimi, me bashkëpunëtoren profesionale Bionda Rexhepi, në çështjen 

juridike kontestimore të paditësve Nora Sermaxhaj, Enis Latifi, Vjollca Latifi dhe Adea Latifi, 

të gjithë nga Gjilani, Rr.“E Gjinollëve”, nr. 2, të cilët sipas autorizimit
1
 i përfaqëson Driton 

Musliu, avokat nga Prishtina, Rr.“Muharrem Fejza”, Kompleksi Royal, Hyrja C15/15, Kati IV, 

nr.23, kundër të paditurës “Nura Group”, Sh.P.K., me seli në Prishtinë, Rr. “Ndue Përlleshi”, 

Mati I A-10-1, me pronar Faruk Nurën, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson Elvira Haziri, 

avokate nga Gjilani, me objekt kontesti anulimi i kontratës, me vlerë të kontestit 5,000.00 euro, 

jashtë seance gjyqësore, më datë 02.03.2023 morri këtë: 

    

A K T GJ Y K I M 

 

I.  REFUZOHET e pabazuar kërkesëpadia e paditësve Nora Sermaxhaj, Enis Latifi, Vjollca 

Latifi dhe Adea Latifi, të gjithë nga Gjilani, e ushtruar kundër të paditurës “Nura Group”, 

Sh.P.K., me seli në Prishtinë, me pronar Faruk Nurën, me të cilën kanë kërkuar që të anulohet 

kontrata për investim të përbashkët në ndërtimin e objektit kolektiv-afaristo banesor, 

nr.rend.6223/2018, nr.ref.1228/2018 e datës 27.08.2018 dhe aneks-kontrata për investim të 

përbashkët në ndërtimin e objektit kolektiv afaristo-banesor, nr.rend.6226/2018, 

nr.ref.1229/2018 e datës 27.08.2018, e lidhur mes të paditurës në njërën anë dhe të paditësve në 

anën tjetër, për shkak të mashtrimit. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit, më datë 17.08.2021 kanë parashtruar padi në këtë gjykatë kundër të paditurës, për 

anulimin e kontratës, në vlerë prej 5,000.00 euro, në të cilën kanë theksuar se me të paditurën 

kanë lidhur kontratën për investimin e përbashkët në ndërtimin e objektit kolektiv-afaristo-

banesor më datë 27.08.2018, ku paditësit kanë dhënë sipërfaqen prej 911 m2 nga sipërfaqja e 

                                                 
1
 Paditësit kanë autorizuar prindin e tyre, Ramadan Latifi për përfaqësim në këtë çështje kontestimore, me 

autorizim për bartje të prokurës nga një avokat sipas zgjedhjes së tij, i regjistruar në OAK. 
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përgjithshme prej 1681 m2 të paluajtshmërisë P-70403013-05075-1 për shfrytëzim të 

përhershëm në ndërtim, në të cilën kanë qenë bashkëpronar me nga ¼ pjesë të pronësisë, 

mirëpo në kontratë është përfshirë sipërfaqja e tërësishme e parcelës, pavarësisht se palët janë 

marrë vesh vetëm për sipërfaqen prej 911 m2. Paditësit, me të kuptuar se në këtë kontratë është 

shënuar tjetër sipërfaqe nga çka janë marrë vesh, kanë përpiluar aneks kontratën duke 

ndryshuar nenin 1 të kontratës, ashtu që tani kanë përcaktuar sipërfaqen prej 911 m2. 

Pavarësisht ndryshimit të kësaj sipërfaqe përmes aneks kontratës, ka shtuar se e paditura kur ka 

dorëzuar dokumentacionin për marrjen e lejes për ndërtim, kanë prezentuar vetëm kontratën 

bazë dhe nuk i ka bashkëngjitur aneks kontratën. Me këtë, kanë theksuar se e paditura ka 

mashtruar paditësit dhe Drejtorinë për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit në 

Gjilan, duke prezentuar dokumentacion të rrejshëm, për përfitim vetanak. Për shkak të këtij 

mashtrimi, ka theksuar se ekzistojnë mungesa të dukshme të vullnetit të palëve kontraktuese 

dhe kjo kontratë është e rrëzueshme, prandaj duhet të anulohet. Gjykatës i ka propozuar të 

anulojë kontratën për investim të përbashkët në ndërtimin e objektit kolektiv-afaristo banesor, 

nr.rend.6223/2018, nr.ref.1228/2018 të datës 27.08.2018 dhe aneks-kontratën për investim të 

përbashkët në ndërtimin e objektit kolektiv afaristo-banesor, nr.rend.6226/2018, 

nr.ref.1229/2018 e datës 27.08.2018 e lidhur mes të paditurës në njërën anë dhe të paditësve në 

anën tjetër, për shkak të mashtrimit. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar aq as do të dalin deri 

në fund të këtij procesi gjyqësor.  

 

E paditura, përmes të autorizuarës së saj, në përgjigje në padi dhe në parashtresën e datës 

02.02.2023, ka deklaruar se e kundërshton në tërësi kërkesëpadinë e paditësve, duke theksuar 

se nuk është kontestuese se palët kanë lidhur kontratë për bashkëinvestim si dhe aneks 

kontratën e saj, por nuk ekzistojnë kushtet për anulimin e saj të prezentuara nga paditësit, pasi 

për të ekzistuar mashtrimi duhet që njëra palë të shkaktojë lajthim te pala tjetër, ndërsa në 

rastin konkret, palët me vullnetin e tyre të lirë e kanë lidhur kontratën dhe aneks kontratën e 

saj. Ka shtuar se punimet kanë filluar në vitin 2019 dhe tashmë gati janë përfunduar dhe deri në 

paraqitjen e padisë, paditësit nuk kanë shprehur asnjëherë pakënaqësi. Për më tepër ka theksuar 

se për t’u vërtetuar mashtrimi duhet të ekzistojë aktgjykimi penal, ndërsa në procedurë penale 

është pushuar hetimi ndaj të paditurës për shkak se nuk ka ekzistuar dyshimi i bazuar mirë për 

veprën penale mashtrimi. Ka kontestuar afatshmërinë e paraqitjes së padisë së paditësve, duke 

theksuar se paditësit që nga koha kur është lidhur kontrata dhe kur kanë filluar ndërtimet e deri 

në vitin 2021 kanë qenë në Gjilan, përkatësisht prezent dhe të njoftuar me çdo punim rreth këtij 

ndërtimi, ndërsa asnjëherë nuk kanë paraqitur ankesë paraprakisht. Ka theksuar se padia e 

paditësve është e parashkruar. Gjykatës i ka propozuar të refuzojë të pabazuar kërkesëpadinë e 

paditësve. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata, pas pranimit të përgjigjes në padi, ka gjetur se janë plotësuar kushtet ligjore për 

marrjen e aktgjykimit jashtë seancës të përcaktuara në nenin 399 të LPK-së, sepse nga 

përgjigja në padi rezulton qartas se kërkesëpadia e paditëses është e pathemeltë, përkatësisht e 

parashkruar.  

 

Meqë e paditura është thirre në parashkrim të kërkesëpadisë së paditësve, gjykata e vlerësoi 

këtë pretendim dhe gjeti se kërkesa e paditësve është e parashkruar. 
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Gjykata nga vet pohimet e palëve ndërgjyqëse ka konstatuar se mes të njëjtëve nuk është 

kontestuese se është lidhur kontrata dhe aneks-kontrata për bashkëinvestim më datë 27.08.2018 

(paditësit janë dhënësit e tokës, ndërsa e paditura investitori) dhe se në vitin 2019 kanë filluar 

punimet sipas lejes ndërtimore. 

 

Nga kjo gjendje faktike, gjykata ka konstatuar se padia e paditësve është paraqitur pas 2 vite, 

11 muaj e 20 ditë, konkretisht më datë 17.08.2021, që nga lidhja e kontratës me të paditurën 

(27.08.2018) dhe pas 2 vite, 1 muaj e 15 ditë, që nga marrja e lejes ndërtimore dhe fillimi i 

punimeve përkatëse.  

 

Në nenin 102, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve është përcaktuar se “E 

drejta për të kërkuar anulimin të një kontrate të rrëzueshme shuhet me skadimin e afatit prej 

një (1) viti nga dita kur të jetë ditur shkaku i rrëzueshmërisë, përkatësisht prej pushimit të 

dhunës.  Kjo e drejtë në çdo rast shuhet me skadimin e afatit prej tri (3) vitesh nga dita e 

lidhjes së kontratës”. 

 

Nga kjo dispozitë, gjykata ka vlerësuar se kërkesa për anulimin e kontratave të rrëzueshme 

mund të realizohet vetëm në afatin e përcaktuar ligjor, ndërsa shuhet me kalimin e afatit prej 

një viti, duke llogaritur nga dita e marrjes në dijeni për shkakun e rrëzueshmërisë, kur shkaku i 

rrëzueshmërisë ka të bëjë me lajthimin apo mashtrimin (afati subjektiv). 

 

Gjykata ka vlerësuar se paditësit e kanë ditur shkakun e rrëzueshmërisë, meqë të njëjtit, përmes 

të autorizuarit të tyre-prindit Ramadan Latifi, më datë 22.09.2020 kanë nënshkruar së bashku 

me të paditurën, ankes-kontratën për ndarje fizike nga ndërtimi i përbashkët i objektit afaristo-

banesor, në zyrën noteriale të noterit Hevzi Murseli në Gjilan, me numër LRP.nr.3176/2020, 

Ref.nr.0745/2020, në të cilën, ndër tjera është theksuar se “palët kontraktuese kanë shpjeguar 

para meje situatën në lidhje me ndërtimin e kompleksit afaristo-banesor nga kompania “Nura 

Group”, Sh.P.K., me seli në Prishtinë, të cilët posedojnë lejen ndërtimore nr.07-350/02-

000064188/19, lëshuar nga DUMM në Gjilan, më 06.09.2019, me të cilën pronarëve të tokës 

dhe investitorit i është lejuar ndërtimi i objektit banesor-afarist me etazhitet B+S+P+6+H në 

ngastrat kadastrale nr.05253-1, në vendin e quajtur M.Tita, ZK Gjilan, e cila pranë DGJKP-së, 

vetëm formalisht evidentohet në emër të pronarëve të tokës Nora Sermaxhaj, Enis, Vjollca e 

Adela Latifi, të gjithë nga Gjilani, si bashkëpronar. Për ndërtimin e kompleksit të banimit 

kolektiv palët parimisht më datë 17.08.2018 kanë lidhur kontratën mbi investimin e përbashkët. 

Në këtë fazë të ndërtimit, palët janë dakorduar që të bëjnë ndarjen fizike të ndërtimit të 

përbashkët të banesave në objektin e njohur për palët” (fakt i vërtetuar nga aktvendimi për 

pushim të hetimit PP.II.nr.538/22 i datës 29.12.2022).  

 

Nga kjo provë, gjykata ka vërtetuar faktin se i autorizuari i paditësve më datë 22.09.2020 ka 

deklaruar se veçse ka qenë i njoftuar për lejen ndërtimore të datës 06.09.2019, se e ka ditur çka 

përmban kjo leje ndërtimore, se është pajtuar me këtë leje ndërtimore dhe se mbi bazën e kësaj 

leje ndërtimore kanë bërë aneks kontratë për ndarjen fizike të ndërtimit të përbashkët. Gjykata, 

aneks-kontratën e datës 22.09.2020 e cilësoi si provë për të vërtetuar faktin se paditësit në 
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vazhdimësi kanë qenë në dijeni të veprimeve të ndërmarra lidhur me kontratën mes palëve. Në 

këtë kuptim, gjykata ka vlerësuar se paditësit që nga momenti i lidhjes së kontratës për ndërtim 

të përbashkët, marrjes së lejes ndërtimore, e punimeve për këto ndërtime, i kanë pasur të 

njohura faktet që i pretendojnë në padi, ndërsa padinë e kanë ushtruar jashtë afatit ligjor të 

përcaktuar.   

 

Meqë nga kronologjia e veprimeve të paditësve lidhur me këtë kontest del se të njëjtit e kanë 

ushtruar padinë pas 2 vite, 1 muaj e 15 ditë, që nga momenti kur janë vënë në dijeni për 

shkakun e rrëzueshmërisë së kontratës (06.09.2019-marrja e lejes ndërtimore), ndërsa afati 

ligjor për paraqitjen e kërkesës për anulim mbi këtë shkak është 1 vit që nga marrja e njohurisë 

për këtë rrëzueshmërisë (neni 102, LMD), gjykata pa konvokuar shqyrtim gjyqësor, vendosi si 

në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata ka shqyrtuar nëse shkaku i paraqitur nga paditësit përbën bazë për anulim absolut të 

kontratave, çka gjykata është e thirrur t’i anulojë në rrugë zyrtare, por nuk e ka gjetur këtë 

shkak, andaj vlerësoi afatshmërinë e kërkesës së paditësve për rrëzueshmërisë e kontratës në 

fjalë dhe të njëjtën e gjeti të parashkruar, përkatësisht jashtë afatit ligjor. 

 

Gjykata në bazë të nenit 450 të LPK-së, vendosi që shpenzimet e procedurës, secila palë t’i 

bartë për vete. 

 

Nga të cekurat më lartë, e konform nenit 143, parag. 1 lidhur me nenin 399 të LPK-së u 

vendossi në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

Gjykata Themelore në Gjilan- Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.1044/2021, më datë 02.03.2023 

 

         Gjyqtarja, 

                                                                                    Florije QERIMI 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej pesëmbëdhjetë (15) 

ditë, pas ditës së pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 


