
 

                                                                                                                                   

Cnr.197/2018 

Gjykata Themelore Gjakovë- Dega Malishevë, Departamenti i përgjithshëm,Divizioni Civil, 

me trupin gjykues të përbërë nga gjyqtari Nehat Qelaj kryetar i trupit gjykues, dhe gjyqtarëve 

porotë Musa Mazreku dhe Hatixhe Bashota  anëtar, në çështjen juridike të paditësit tani propozuesit 

D. S. I. nga fshati Ll. Komuna e Malishevës të cilën e përfaqëson me autorizim I. I. K. nga fshati Ll. 

Komuna e Malishevës dhe të paditurës tani propozuesit M. Š. nga L., T. ul...., S., me vendbanim në 

A. e me vendqëndrim të përkohshëm në S. lidhur me zgjidhjen e martesës, në shqyrtimin jo publik 

të mbajtur me datë 03.01.2019 mori dhe shpalli këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I. Zgjidhet martesa me shkurorëzim me marrëveshje në mes të D. S. I. nga fshati Ll. Komuna e 

Malishevës dhe M. Š. nga L., T. ul...., S., me vendbanim në A. e me vendqëndrim të përkohshëm në 

S., martesë kjo e lidhur me datë 14.08.2014 në Zyrën e Gjendjes Civile B. Komuna e Malishevës e 

evidentuar me numër rendor ...dhe me numër të Referencës ..... 

 

II.  Shpenzimet  e procedurës do ti bartë D. I.. 

                                                                        A R S Y E T I M 

      Paditësi tani Propozuesi D. I. me datë 15.08.2018 fillimisht në këtë gjykatë ka parashtruar padi 

për zgjidhjen e martesës ndaj M. Š. duke theksuar ndër tjera se ndërgjyqësit kanë lidhur martesë me 

datë 14.08.2014 në zyrën e gjendjes civile në . të njëjtit asnjëherë nuk kanë jetuar së bashku vetëm 

kanë qenë të fejuar dhe kjo martesë nuk ekziston dhe deri te shkurorëzimi kanë ardhur për shkak të 

karaktereve të ndryshme dhe botëkuptimeve të ndryshme. 

Seanca për tentim pajtimi nuk u mbajtë për arsye se nuk mori pjesë paditësi-propozuesi 

personalisht, sepse asi është në Z. sipas të autorizuarit të tij jeton në. 

    Gjykata më pas vazhdoj seancën për shqyrtimin e kësaj çështje në të cilën përfaqësuesi i 

autorizuari i paditësit-propozuesit D. këtu I.I. K. deklaroi se mbetem në tersi si në padi dhe thënieve 

në padi duke ritheksuar se bashkëshortet pas lidhjes se martesës me dt. 14.08.2014, nuk kanë 

bashkëjetuar, në mes tyre ka pasur moskuptime të ndryshme për çka ka ardhur deri te humbja e 

qëllimit te martesës. Nga kjo martesë nuk kanë fëmijë. Nuk kemi kërkesa veçanta. Ndërsa në fjalën 

përfundimtare deklaroi se mbes si në deklarimet e deri tanishme dhe tani pas administrimit të 

provave dhe deklarimet të  propozueses konsiderojmë se janë plotësuar kushtet ligjore për zgjidhjen 

e kësaj martese andaj i propozojmë gjykatës që ta zgjidh të njëjtën pasi që për ketë është pajtuar 

edhe propozuesja. Shpenzimet e procedurës do ti bart D.. 

    Ndërsa e padituri tani propozuesja personalisht M. Š. deklaroi se është e vërtet me datën 

14.08.2014 me D. kemi lidhur martesë mirëpo nuk kemi jetuar asnjëherë së bashku sepse kemi 

pasur mosmarrëveshje dhe karaktere të ndryshme të cilat e kanë bërë të pa qëndrueshme martesën. 

Nga ajo kohë nuk kemi pasur komunikim të rregullt prandaj martesës i ka humbur qëllimi për çka 

pajtohemi për zgjidhjen e saj dhe tani nuk e kontestoj kërkesën e D. te paraqitur në gjykatë për 

zgjidhjen e martesës. Nga kjo martës nuk kemi fëmijë. Nuk kam ndonjë Kërkesë.  



Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi se i propozoj gjykatës që ta zgjidhë ketë martës sepse si 

deklarova ne pas lidhjes së saj asnjëherë nuk kemi bashkëjetuar dhe nuk kemi pasur kontakt të 

rregullta e kohen e fundit fare andaj kjo martesë ka mbetur vetëm si e lidhur të cilës i ka humbur 

plotësisht qëllimi i saj. Shpenzimet e procedurës do ti bart D.. 

  Gjykata konform nenit 68 par.4 të Ligjit mbi familjen në Kosovë (më tej LMFK) konsideroi se 

bashkëshortët paraqitën propozim të përbashkët për shkurorëzim me marrëveshje pasi që padia dhe 

kërkesë padia nuk u kundërshtua nga e paditura. 

Gjykata, në procedurën e provave bëri leximin e provave materiale si në vijim: Certifikaten e 

martesës me nr. rendor ... dhe numër të referencës ..... 

    Pas shqyrtimit të bazueshmërisë së padisë tani propozimit e së bashku me provat mbështetëse dhe 

atyre që u thanë në seancë të shqyrtimit nga përfaqësuesi i autorizuari i propozuesit, dhe e padituri 

tani propozuesja gjykata konstatoi se propozuesit me datë 14.08.2014 në Zyrën e Gjendjes Civile në 

B. Komuna e Malishevës kanë lidhur martesë e që kjo dëshmohet nga certifikata e martesës me 

numër rendor ... me nr. Referencës .... e datës 13.08.2018. Pasi kanë lidhur martesë propozuesi dhe 

propozuesja asnjëherë nuk kanë arritur ta krijojnë bashkësine familjare pasi që nuk kanë 

bashkëjetuar së bashku, deri te kjo ka ardhur si pasoj e karaktereve dhe botëkuptimeve të ndryshme 

që kanë pasur dhe njëkohësisht nuk kanë pasur komunikimi të rregullt mes tyre andaj si rrjedhojë e 

këtyre tani ata janë të pajtimit që kjo martesë të zgjidhet me shkurorzim me marrëveshje. 

 

     Nga kjo martesë gjykata konstatoi faktin që ndërgjyqësit nuk kanë fëmijë dhe as që pritet të 

kenë, prandaj bazuar në nenin 68 par.2 dhe nenin 69 par.1 dhe 2 e në lidhje me nenin 84 par.1 të 

Ligjit për Familjen e Kosovës, vlerësoi se janë plotësuar kushtet ligjore për zgjidhjen e kësaj 

martese ashtu që vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  

Gjykata, për shpenzimet e procedurës, vendosi në bazë të nenin 347 LMFK-se dhe vendosi që keto 

shpenzime ti bartë D. I.. 

 

Nga të cekurat më lartë kjo gjykata në bazë të nenit 72 dhe 73 Ligjit mbi Familjen të Kosovës në 

kompetencë të saj vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

Gjykata Themelore Gjakovë-Dega Malishevë, Departamenti i përgjithshëm. 

Divizioni Civil 

C.nr.197/2018, datë 03.01.2019 

                                                                                                         Kryetari i trupit gjykues 

                                                                                                  Gjyqtari, Nehat Qelaj 

           _______________ 

Udhëzim juridik: Meqenëse pas shpalljes së Aktgjykimit përfaqësuesi i autorizuari i propozuesit 

dhe propozuesja personalisht kanë deklaruar se heqin dorë nga e drejta e ankesës kundër këtij 

Aktgjykimi, i njëjti është i plotfuqishëm nga data e shpalljes më datë 03.01.2019. 


