
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE GJILAN 

 

1 (4)  

 2
0

1
9

:1
1

5
0

7
6

 

Numri i lëndës: 2019:115075 

Datë: 13.08.2019 

Numri i dokumentit:     00456022 

 

  C.nr.82/16 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJILAN,gjyqtarja Mevlide Shabani, duke vendosur në 

çështjen juridike të paditëses A.R. , nga .... , të cilën e përfaqëson ....  nga .... ,  sipas 

autorizimit nga Zyra Rajonale për Ndihmë Juridike Falas në Gjilan, kunder të paditurit N.R. , 

nga .... , me objekt kontesti, kompensimi i kontributit në  fitimin e pasurisë së përbashkët gjatë 

bashkësisë martesore, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik më dt.25.06.2019,mori 

këtë: 

 

       A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 I. APROVOHET në tërësi si e bazuar  kërkesë padia e paditëses A.R.  e lindur L.  nga 

.... , e ushtruar ndaj të paditurit N.R.  nga .... , ashtu që  OBLIGOHET i  padituri  N.R.  nga ....  

që paditëses në emër të kontributit të përbashkët-gjatë bashkësisë martesore ti paguaj shumën 

në lartësi  prej 6,321.00€, me kamat ligjore prej 8%, duke filluar nga dita e pranimit të këtijë 

aktgjykimi si dhe  në emër të shpenzimeve të procedurës paditëses tia  paguaj shumen prej 150 

€  për pagesën e ekspertit financiar (aktuar) të gjitha këto në afat prej 15 ditësh  nga dita e 

marrjes së  këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm.  

  

         

           A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditësja përmes  përfaqësuesit të saj ....  nga ....  i caktuar nga Zyra Rajonale për Ndihmë 

Juridike Falas në Gjilan, ka kërkuar që të aprovohet kërkespadia e paditëses dhe të detyrohet i 

padituri që në emër të kontributit në martesë paditëses ti kompensohet shuma neto në vlerë 

prej 6,321,00€, duke theksuar se  palët ndergjyqëse janë martuar në janar të vitit 1999, ndërsa 

janë kurorëzuar me dt. 31.01.2002 dhe gjatë kësaj bashkësie martesore  u kanë lindur tre 

fëmijë, e cila martesë kishte zgjatur gjer më 07.01.2015,kur edhe janë ndarë definitivisht. Ka 

shtuar se paditësja gjatë kësaj bashkësie martesore si nuse e vetme në shtëpi kishte kryer punët 

e shtëpisë si pastrim dhe mirëmbjatjen e higjienës, rritjen dhe edukimin e fëmijëve pastrimin 

dhe hekurosjen e rrobave të të paditurit dhe vjehrrive dhe kishte bërë përgaditjen e ushqimit 

për tërë familjen. Më tutje ka theksuar se gjatë jetës së përbashkët e kishin ndertuar shtëpinë e 

banimit në Gjilan dhe për ndertimin e saj kishin kontribuar të dy së bashku si dhe në ndertimin 

dhe mobilimin e shtëpisë e kishte ndihmuar edhe nëna e paditëses meqë e njejta ishte e 

punësuar në kampin ‘’ Montith’’të KFOR-it. Në fund ka shtuar se këto fakte u vërtetuan edhe 

nga deklarata e paditëses  në cilësi të palës, deklarata e të paditurit në cilësi të palës , 

deklarata e dëshmitarit G.L.  nga Gjilani. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar edhe ate për 

pagimin e ekspertit aktuar si dhe ti paguajë shpenzimet që dalin nga llogaria e Zyrës për 

Ndihmë Juridike Falas.  
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I padituri si në përgjegjie në padi edhe gjatë shqyrtimeve gjyqësore e ka kontestuar 

kërkesëpadinë e paditëses duke theksuar se paditësja pa dëshiren e tij dhe me vullnetin e saj 

ishte larguar nga shtëpia duke i lënë fëmijët e mitur pa kujdesje prinderore ashtu që sa i përket 

kërkesës së paditëses për kontribut në martesë ka shtuar se e njejta nuk ka kontribuar pasi që 

nuk ka pas të themeluar asnjëherë mardhënie të  punëse. Më tutje ka shtuar se në kohën sa 

kanë qenë në martesë me paditësen kishte punuar në ndertimtari dhe kishte realizuar të 

ardhura mujore në shumë prej 280-300€, të cilat të holla nuk kanë qenë të mjaftueshme mirëpo 

meqë kishin jetuar në bashkësi më të gjerë familjare i kishin ndihmuar edhe familjaret e tijë,  e 

që gjatë kësaj kohe babai i paditësit kishte blerë trollin e shtëpisë e fillimisht me punën e tijë , 

të babait dhe vëllaut, e kishin ndertuar një kat të shtëpisë, ndersa më vonë edhe katin e dytë ku 

kishin qendruar i padituri me paditësen dhe fëmijët.nuk i ka kundërshtuar  pretendimet e 

paditëses  se me rastin e ndertimit të katit të dytë i kishte ndihmuar me të holla nëna e 

paditëses meqë e njejta ishte e martuar me një amerikan, mirëpo gjatë kësaj kohe kishte 

punuar si shofer i tyre e këtë ndihmesë të saj e kishte llogaritur si pagë e që shuma e 

përgjithshme e ndihmesës së saj nuk kishte përfshirë më shumë se 2.000€ dhe se pretendimet e 

të paditures nuk janë të bazuara.  

 

Paditësja e dëgjuar në cilësi të palës, gjatë shqyrtimit kryesor ka deklaruar se me paditësin 

ishin martuar në muajin Tetor të vitit 1999 dhe pas 2 viteve martesë u kishte lindur djali L. , në 

fillim kishin jetuar në banesë me qira së bashku me prindrit e paditësit dhe motren e tij. Nuk e 

ka kontestuar faktin se  kur ishte martuar ish bashkëshorti i saj kishte pas tre ari truall të cilin 

e kishte blerë babai i tij dhe për ndertimin e kësaj shtëpie ka theksuar se i kishte ndihmuar 

nëna e sajë por  evidencë për këto të holla nuk kishte mbajtur. Ka shtuar se fillimisht nëna e 

sajë i  kishte dhënë 2.000€, pastaj shumën prej 4.000€ e më pas shumën prej 8.000€, si dhe i 

kishte blerë komplet mobiljete shtepis.  

 

Eksperti aktuar lidhur me vlerësimin e llogaritjes së kontributit gjatë bashkësisë martesore të 

paditëses me paditësin, në ekspertizën e punuar me shkrim të dt. 23.04.2019, ka konstatuar se 

paditeses në emer të kontributit të saj në familjen e ish bashkëshortit – tani të paditurit, gjatë 

martesë faktike jashtëmartesore dhe martesore prej dt. 01.10.1999 e deri më 07.01.2015, pra 

gjatë 15 viteve e 9 muja e 23 duhet vlerësuar  shuma neto prej 6,321€. Ndërsa në shqyrtimin 

gjyqësor të datës 25.06.2019, në mes tjerash ka deklaruar se qendron pranë mendimit dhe 

konstatimit të tij në ekspertizën e punuar me shkrim. 

 

Për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata gjatë shqyrtimit 

kryesor ka bërë administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave: Aktgjykimi C.nr.33/15 i datës 

30.09.2015, çertifikata e martesës me nr. Rendor 54 e dates 19.01.2015, mendimi dhe 

konstatimi i ekspertit nga lëmia e ekspertit të akuaristikës e dorëzuar në gjykatë me dt. 

07.05.2019. 

 

Nga çertifikata e martesës me nr. Rendor 54 e dates 19.01.2015,gjykata vërtetoi faktin se 

paditësja A.R.  e lindur L.   dhe i padituri N.R.  kishin lidhur me martesë me dt. 31.01.2002, 

pranë Zyrës së Gjendjes Civile në Gjilan. 
 

Nga Aktgjykimi C.nr.33/15 i datës 30.09.2015, gjykata vërtetoi faktin se martesa e lidhur para 

perosnit të autorizuar të Zyrës së Gjendjes Civile në Gjilan në mes të paditëses A.R.  e lindur 

L.  dhe të paditurit N.R.  ishte zgjidhur me shkurorëzimm fëmijët e mitur L.R.  i lindur .... , L.R.  
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e lindur  .... , dhe E.R.  e lindur .... , i besohen në ruajtje kujdes dhe edukim babait tani të 

paditurit N.R.  . 

 

Gjykata me administrimin e provave e duke i marr për bazë edhe konfirmimet e palëve 

ndërgjygjse erdhi në përfundim se në mes të ndërgjygjsëve nuk është kontestues fakti se 

paditësja me të paditurin ka qenë në bashkësin martesore që nga  viti 1999,e deri më date 

07.01.2015,fakt ky i cili u vërtetua edhe  me aktgjykimin C.nr.33/15 të datës30.09.2015, në të 

cilën  martesë u  kanë lindur  tre fëmijë . 

 

Nga konstatimi dhe mendimi i ekspertit aktuar-financiar, gjykata vërtetoi faktin se llogaritja e 

kontributit në martesë e paditëses ishte vlerësuar në shumë prej 6,321.00€, të cilës ekspertizë 

gjykata plotësisht ja fali besimin, meqë  martesa faktike jashtëmartesore dhe martesore  në mes 

të palëve ndergjyqëse ka ekzistuar që nga viti 1999 e deri me dt. 07.01.2015, në të cilën 

martesë paditësja  është kujdesur për të paditurin dhe  familjen e tij,  është kujdesur në rritjen 

dhe edukimin e fëmijëve, ashtu që eksperti ka vlersuar drejtë për  llogaritjen e këtij kontributi e 

krahasuar me një amvise me bazë mujore në shumë prej 90 €, e që ka arritur shumën e 

gjithëmbarshme prej 6.321.00€, ashtu që gjykata duke u bazuar në pohimet e palëve 

ndërgjygjëse dhe  provat e shtjelluara  dhe të vlerësuara përfundon se kërkesëpadia e paditëses 

është e bazuar dhe ka vendosur si në piken I. të dispozitivit të këtijë aktgjykimi duke e aprovuar 

në tersi kërkesëpadinë e paditëses dhe ka obliguar të paditurin që në emër të kontributit gjatë 

martesës, paditëses t’ia kompensoi shumen prej 6,321.00€, konform dispozitave ligjore të Ligjit 

për Familjen i Kosovës, neni 47, p.1, 2, dhe 4 dhe në bazë të dispozitës së nenit 382.1 dhe 2 të 

LMD-së, me kamat ligjore prej 8% nga dita e marrjes së të njëjtit nën kërcënim të përmbarimit 

të dhunshëm. 

Sa i përket shpenzimeve të procedurës meqë paditësen e ka përfaqësuar avokati nga 

zyra për ndihmë juridike falas në Gjilan, e që i njëjti nuk i ka specifikuar shpenzimet por ka 

kërkuar vetëm shpenzimet në emër të ekspertizës financiare në shumë prej 150€, gjykata e 

obligoi të paditurin që tia kompenzoi paditëses këtë shumë konform dispozitës ligjore të LPK-

së, neni 452 p.1.  

 

 Gjykata me rastin e vendosjes pati parasysh edhe provat tjera materiale, por ato ishin 

irelevante në vendosjen meritore të kësaj çështje , ashtu që nuk u arsyetuan veç e veç. 

Nga arsyerat e cekura më lartë e bazuar në nenin 47 p.1,2dhe 4  të LMFK-së, si dhe 

382 p.1 dhe 2  të LMD-së,  neni 143 dhe 452 p.1 të LPK-së,  u vendos si  në dispozitiv të këtijë 

aktgjykimi. 

 

JYKATA THEMELORE NË GJILAN  

       C.nr.82/16,më datë 25.06.2019  

 

 

 

        Gjyqtarja  

            Mevlide Shabani  

 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet 

ankesa gjykatës së Apelit në Prishtinë në afat prej 15.ditësh nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi, nëpërmes të kësaj gjykate. 

 

 



 Numri i lëndës: 2019:115075 
 Datë: 13.08.2019 
 Numri i dokumentit: 00456022 
 

4 (4)  

 2
0

1
9

:1
1

5
0

7
6

 

 

 

 

 


