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C.nr.314/17 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - DEGA NË MALISHEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil,  me trupin gjykues të përbërë nga gjyqtari Nehat Qelaj kryetar i trupit 

dhe gjyqtarëve porotë Musa Mazreku dhe Milaim Morina anëtar, me sekretarin juridike Xhavit 

Morina në çështjen juridike të paditësja N. K. K. nga K. Komuna K. R. e M., me vendbanim në A. B. 

... M. Z., të cilen me autorizim e përfaqëson av.A. K. nga Malisheva, kundër te paditurit H. K. nga 

fshati  Ll. Komuna Malishevë, për shkak të zgjidhjes së martesës me shkurorëzim, në seancën  

kryesore jo publike, të mbajtur, me datën 08.12.2017,  gjykata nxjerri dhe shpalli këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

I. ZGJIDHET martesa me shkurorëzim në mes të paditëses N. R. K. K. nga K. shteti i M.ë me 

vendbanim në A. B. ... M., Z. dhe të paditurit H. A. K. nga fshati Ll. Komuna Malishevë, martes 

kjo e lidhur me datë ... në zyrën e gjendjes civile në B. Komuna e Malishevës e evidentuar sipas 

numrit rendor  ... dhe me numër të referencës ... 

 

II. Shpenzimet procedurale do ti bartë secila të veta.      

A R S Y E T I M 

Paditësja përmes të autorizuarit të saj av.A. K. nga Malisheva, ka parashtruar  padi në këtë gjykatë me 

datë ... kundër të paditurit H. K. nga fshati Ll. Komuna Malishevë për zgjidhjen e martesës me 

shkurorëzim, duke theksuar ndër tjera se palët kanë lidhur martesë me datë ... në zyrën e gjendjes 

civile në B. Komuna e Malishevës e evidentuar sipas numrit rendor .. dhe me numër të referencës ... 

Nga kjo martesë nuk kanë asnjë fëmije. Bashkëshortet mbas disa viteve pas lidhjes së martesës për 

shkak të mospërputhjeve të karaktereve në mes tyre kanë filluar mospajtimet në mënyrë kontinuele, 

ashtu që me kalimin e kohës në mes tyre nuk ka pasur kushte për të vazhduar jetën e përbashkët. Nga 

mospërputhja e karaktereve të bashkëshortëve ka bërë që jeta bashkëshortore në mes tyre e ka humbur 

kuptimin dhe është bërë e pamundur vazhdimi i jetës bashkëshortore .  

      I autorizuari i paditëses av. A. K.  në këtë seancën deklaroi se qëndroj pran padisë dhe thënjeve në 

këtë padi duke shtuar se bashkëshortet kanë lidhur martesë me datë ..., në zyrën e gjendjes civile në B. 

Komuna e Malishevës. Bashkëshortet mbas disa viteve nga lidhja e martesës si pasoj e 

mospërputhjeve të karaktereve në mes tyre kanë filluar mos pajtimi në mënyrë të vazhduar, ashtu që 

me kalimin e kohës në mes tyre nuk ka pasur kushte për të vazhduar jetën e përbashkët e që si rezultat 

i tyre ka bërë që jeta bashkëshortore në mes tyre të vij deri te humbja e kuptimit dhe qëllimit të 

martesës në atë menyrë që është bërë e pa mundur vazhdimi i mëtutjeshëm i jetës bashkëshortore në 

mes tyre. Paditësja ka tentuar disa herë që ti harmonizojmë dhe rregullojmë jetën dhe bashkësin 

martesore, mirëpo një gjendje e tillë ka vazhduar deri në momentin e shkëputjes faktike të bashkësisë 

martesore nga ana e bashkëshortëve për me shumë se dy vite, dhe i padituri ka krijuar bashkëjetesë të 

re me përson tjetër. Nga kjo martesë nuk kanë fëmij dhe as që pritet prandaj paditsja përmesë 

zgjidhjës së martesës nuk parashtron kërkesa tjera me çka mendojm se një martes të till në tërsi i ka 

humbur qëllimi dhe është e pamundur rikthimi i kësaj.  

    Në fjalën përfundimtare deklaroi se duke pasur parasysh se bashkëshortet për me shumë se dy vite 

nuk bashkëjetojnë dhe se raportet e tyre janë të prishura si pasoj e mos pajtimeve të vazhdushme për 

shkak se është bërë i pa mundur vazhdimi i bashkëjetesës së tyre si dhe faktit se i padituri ka krijuar 

bashkësi të re me përson tjetër dhe tani pas administrimit të provave ne vazhdojm të mbesim si në 
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kërkesës padi duke i propozuar gjykatës që ta zgjidh këtë martesë pasi që janë plotësuar të gjitha 

kushtet ligjore që kjo martës edhe juridikisht të zgjidhet. 

   Shpenzimet nuk i kërkoi. 

Në këtë seancë nuk mori pjesë i padituri edhe përkundër se i njëjti e ka pranuar padinë dhe shkresat  

lëndore dhe është ftuar dy here mirëpo nuk e ka arsyetuar mungesën e tij ashtu që me propozimin e të 

autorizuarit të paditëses, seanca u mbajt pa prezencën e të paditurit. 

Gjykata në proceduren e provave lexoi Certifikatën e martesës me nr. rendor ... me numër të 

referencës ..., e datës ... 

       Gjykata pas shqyrtimit të bazueshmërisë së padisë e së bashku me provat mbështetëse, dhe duke i 

vlerësuar deklarimet e të autorizuarit të paditëses vertetoi se ndërgjyësist kanë lidhur martesë me datë 

... në zyren e gjendjës civile në B. Komuna e Malishevës e evidentuar me numrin rendor ... dhe numër 

referencës ... Disa vite pas lidhjës së martesë në mes bashkshortëve kanë filluar mospajtime në 

mënyrë të vazhduar për shkak të mospërputhjës së karaktereve e që si rrjedhoj e tyre ka ardhur deri te 

humbja e kuptimit të jetës së përbashkët bashkëshortore mes tyre dhe një gjendje e tillë ka vazhduar 

deri të shkëputja faktike e bashkësis martesore për më shumë se dy vite. Si rezultat e kësaj gjednje dhe 

faktit se i padituri ka krijuar bashkësi të re me përson tjetër  nuk  është arritur qëllimi i martesës për 

krijimin e jetës së përbashkëtë. 

    Nga kjo martesë gjykata konstatoi faktin që ndërgjyqësit nuk kanë fëmije dhe as që pritet të kenë, 

prandaj bazuar në nenin 68 par.2 dhe nenin 69 par.1 dhe 2 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 450 të Ligjit Procedurës Kontestimore 

ndërlidhur me nenin 347 të Ligjit mbi Familjen të Kosovës dhe vendosi që këto shpenzime ti bartin 

secili të vetat. 

      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 NË GJAKOVË-DEGA NË MALISHEVË 

Departamenti i përgjithshëm Divizioni Civil 

C.nr.314/17 e datës 08.12.2017 

 

Sekretari juridik                                                        GJ Y Q T A R I   

Xhavit Morina Nehat Qelaj                                                     

                      

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 

15  ditësh Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 

  


