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Numri i lëndës: 2019:191748 

Datë: 21.01.2020 

Numri i dokumentit:     00772307 

 

 
                                                                                                                                              C.nr.560/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - DEGA PODUJEVË - Departamenti i Përgjithshëm 

– Divizioni Civil, me trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarja Valbona Gjonbalaj, dhe gjyqtarët porotë 

Naser Rama dhe Bukurije Luta anëtarë të trupit gjykues, në çështjen juridiko-civile të paditësit I. V. nga 

fshati Sh., Komuna P., kundër të paditurës M. J.-V., me adresë tani të panjohur diku në Francë, të cilën e 

përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm avokat R. F. nga P., në çështjen kontestimore, padi për zgjidhjen 

e martesës, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor jopublik, të mbajtur më datë 20.01.2020, në prani të 

përfaqësuesit të autorizuar të paditësit, dhe në prani të përfaqësuesit të përkohshëm të paditurës, ndërsa 

me datë 21.01.2020, përpiloi dhe mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit I. V. nga fshati Sh., Komuna P., si e bazuar.  

 

II. ZGJIDHET me shkurorëzim martesa e lidhur me datë ../../.2016, në Zyrën e Gjendjes Civile në 

Podujevë, me nr.M 1...., nr. rendor 3.., numri i referencës 1./2...RM/1..., në mes të paditësit I. V.i 

lindur me datë ....,  nga i ati I. dhe e ëma E. dhe të paditurës M.J.-V., e lindur me datë ... nga i ati B., 

dhe e ëma S., në bazë të nenit 68 par.1 dhe nenit 69 par.1.2 të Ligjit nr.2004/32 për Familjen i 

Kosovës.  

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

                                                              A r s y e t i m 

 

 

Paditësi tek Gjykata Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë, me datë 02.09.2019, ka parashtruar padi 

për zgjidhjen e martesës kundër të paditurës M. J.-V., tani me adresë të panjohur diku në Francë. 

 

Paditësit në padinë për zgjidhjen e martesës ndër të tjera ka deklaruar se mbesim në tërësi pranë padisë 

për zgjidhjen e martesës të paraqitur pranë kësaj gjykate me datë 02.09.2019 me të cilën kam kërkuar që 

ta zgjidhë këtë martesë për arsye se marrëdhëniet bashkëshortore me të paditurën nuk i kam pas të mira, 

në fillim ishin të mira por pastaj janë keqësuar dhe kemi ardh deri tek ndarja. Nga kjo martesë nuk kemi 

fëmijë. Për shkak se e paditura nuk gjendet në Kosovë edhe pse kam tentuar disa herë nëpërmes 

familjareve te saj që jetojnë në Vushtrri kam pas kontakte me ta për ti treguar se kam paraqitë padi për 

zgjidhjen e martesës asnjëherë nuk kam mundur të kem kontakt ose ndonjë informacion me të, përpos që 

gjendet jashtë Kosovës dhe jeton në Francë. 
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Lidhur me këtë çështje juridike-kontestimore gjykata me datën 18.12.2019 ka mbajtur seancën  

përgatitore, në të cilin shqyrtim paditësit, ka propozuar që gjykata të paditurës Magbule Jusufi-Vuça, ti 

caktoj një përfaqësues i përkohshëm. 

 

Gjykata në bazë të propozimit të përfaqësuesit të autorizuar të paditësit e konform nenit 79 par.3 dhe 

konform nenit 81 pika 1 të Ligjit nr.03/1-006 për Procedurën Kontestimore, mori aktvendim 

C.nr.560/2019 të datës 18.12.2019, që të paditurës ti caktohet përfaqësues i përkohshëm Rexhep Fusha, 

avokat me seli në Podujevë. 

 

Gjykata pas marrjes së Aktvendimit pa shtyrje e njoftoi Organin e Kujdestarisë, si dhe Aktvendimin e 

dërgoi në Gazetën Zyrtare të Kosovës, dhe shpalljen e afishoi në tabelën e gjykatës konform nenit 83 të 

Ligjit nr.03/L-006 për Procedurën Kontestimore. 

 

Paditësi në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur në këtë gjykatë me datë 20.01.2020 ka deklaruar: 

Mbes pranë paditës së parashtruar në gjykatë me datën 02.09.2019, për zgjidhjen e martesës pasi 

që lidhja martesore bashkëshortore në fillim kanë qenë të mira por me kalimin e kohës raportet 

tona janë përkeqësuar sa që kemi ardh deri në përfundim-shkëputjen e martesës prandaj edhe 

kam parashtruar padi për zgjidhjen e saj. Kemi tentuar disa herë t`i rregullojmë raportet por nuk 

kemi pasur sukses, rreth që dy vite jetojmë të ndarë dhe nuk kemi kontakte në mes veti e paditura 

tani jeton diku në Francë por adresën nuk e di të saktë edhe pse kam bërë disa herë përpjekje që 

ta di adresën e saj, andaj kërkoi nga gjykata që padinë për zgjidhjen e martesës ta aprovoi në 

tërësi si të bazuar dhe ta zgjidh konform me Ligjin për Familjen. 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurës avokat R. F. nga Podujeva, në seancën e shqyrtimit kryesor të 

mbajtur në këtë gjykatë me datë 20.01.2020, ka deklaruar: Palët ndërgjyqëse janë kurorëzuar në Zyrën 

e Gjendjes Civile në Podujevë me datë 20.06.2016, ku menjëherë kanë filluar të jetonin në të 

njëjtën bashkësi martesore, marrëdhëniet bashkëshortore në mes palëve ndërgjyqëse në fillim 

kanë qenë të mira, mirëpo me kalimin e kohës marrëdhëniet e tyre bashkëshortore janë 

përkeqësuar, arsyeja ka qenë për shkak të organizimit të jetës së tyre të përbashkët në mes tyre. 

Për shkak të përkeqësimit të marrëdhënieve të tyre siç shihet nga përmbajtja e padisë të njëjtit 

edhe janë ndarë qe dy vite. Tani në mes veti nuk kanë kurrfarë kontakti pasi që e paditura sipas 

thënieve të paditësit jeton në Francë, ku adresa e sajë nuk i dihet dhe për këtë shkak nuk e 

kundërshtoi padinë e paditësit për zgjidhjen e martesës. Palët ndërgjyqëse  sa kanë jetuar në 

bashkësi familjare nuk kanë pas fëmijë dhe është në interes të dy palëve  zgjidhja e martesës të 

bëhet me vendim të gjykatës. Sa i për këtë shpenzimeve nuk i kërkoi sepse pala paditëse është e 

hendikepuar dhe kushtet ekonomike i ka të dobëta.  

Gjykata për vërtetimin e gjendjes së drejtë faktike ka bërë administrimin e provave me shikimin dhe 

leximin: Çertifikata e martesës nr. reference 1./20..RM/1.. nr. rendor 3.. e dt. ../../.2019, lëshuar 

nga ZGJC Podujevë, Libreza e Hendikosit me  nr.00...  me dt. ../../.2016, Aktvendimi për 

përgjigjeje në padi C.nr.560/19 dt. 08.10.2019, Aktvendimi për përgjigjeje në padi  C.nr.560/19 

dt. 03.12.2019,  kopja e letërnjoftimit e paditës Irfan Vuça,  Aktvendimi C.nr. 560/19 dt. 

18.12.2019, për caktimin e përfaqësues të përkohshëm,  i përkthyer në gjuhën angleze dhe serbe, 

Shpallja C.nr.560/19, dt.18.12.2019, i përkthyer në gjuhen angleze dhe serbe, shkresa drejtuar 

gazetës zyrtare C.nr. 560/19 dt 24.12.2019, Aktvendimi i publikuar në  gazetës zyrtare  i 

dt.31.12.2019, Aktvendimi për  përgjigjja në padi e përfaqësuesit të përkohshëm avokat R. F. , i 

dt. 18.12.2019, përgjigja në padi e dt 24.12.2019. 



 Numri i lëndës: 2019:191748 
 Datë: 21.01.2020 
 Numri i dokumentit: 00772307 
 

3 (3)  

 2
0

1
9

:1
9

1
7

4
9

 

Propozime dhe prova tjera nuk pati. 

Pas administrimit të provave një nga një e të gjitha së bashku me kujdes dhe ndërgjegje  konform nenit 8 

të Ligjit nr.03/1-006 për Procedurën Kontestimore, gjykata gjeti se padia për zgjidhjen e martesës  është 

e bazuar dhe si të tillë e aprovoi siç është cekur edhe në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nuk është kontestues fakti për gjykatën se palët ndërgjyqëse kanë qenë bashkëshortë në mes vete. Ky 

fakt vërtetohet nga Çertifikata e martesës me numër të referencës 1./20... RM/1.. nr. rendor 3.. lëshuar 

nga ZGJC- Podujevë e dt 02.09.2019 dhe deklarimi i palës paditëse dhe përfaqësuesit të përkohshëm të 

të paditurës në shqyrtimin dhe thëniet e tyre në padi. 

 

Nuk është kontestues fakti se ata jetojnë ndaras edhe përkundër tentimit të pajtimit në mes bashkëshortëve 

për rregullimin e marrëdhënieve të tyre dhe ruajtjen e martesës ata tani edhe kanë humbur çdo kontakt në 

mes veti dhe jetojnë jetën ndaras. 

 

Kontestuese ishte fakti se a janë krijuar kushtet ligjore për zgjidhjen e martesës në mes palëve 

ndërgjyqëse, martesë kjo e lidhur në ZGJC-Podujevë, e lidhur me dt.20.06.2016 dhe që jetojnë ndaras që 

një kohë dhe kanë humbur edhe çdo kontakt mes veti. 

 

Andaj Gjykata duke gjetur se raportet bashkëshortore në mes bashkëshortëve janë keqësuar dhe për shkak 

se marrëdhëniet bashkëshortore në mënyrë të përhershme janë të çrregulluara, dhe jeta e përbashkët 

bashkëshortore është bërë e pa mundshme dhe duke u bazuar që bashkëshortët nuk jetojnë bashkë dhe 

kanë humbur çdo kontakt ne mes veti si dhe duke u bazuar në padinë për zgjidhjen e martesës së tyre, 

Gjykata vendosi konform nenit 68 par.1 dhe 2 dhe nenit 69 par.1 dhe 2 të Ligjit mbi Familjen të Kosovës, 

dhe e njëjta u aprovua si e bazuar. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale bazohet në dispozitën e nenit 347 të Ligjit për Familjen i Kosovës, 

dhe gjykata vendosi që secila pala ti bartë shpenzimet procedurale, për arsye se përfaqësuesi i përkohshëm 

ka hequr dorë nga shpenzimet e procedurës. 

 

Andaj nga sa u tha më lartë, gjykata konform dispozitave të Ligjit nr.2004/32 për Familjen i Kosovës, 

dhe konform dispozitave të Ligjit 2009/03 –L-006 për Procedurën Kontesimore vendosi si në dispozitiv 

të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË PODUJEVË 

Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni civil 

C.nr.560/2019 datë 21.01.2020 

                                                                 

                                                                                                       

    Kryetarja e trupit gjykues-gjyqtarja; 

                                                                                                              Valbona Gjonbalaj 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi lejohet 

 ankesa në afatin prej 15 ditësh, nga dita e marrjes  

së aktgjykimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë  

e nëpërmes kësaj Gjykate. 


