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C.nr.38/2019 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë-Dega në Malishevë, Departamenti i Përgjithshëm 

divizioni civil, në përbërje të trupit gjykues nga gjyqtari Haki Kryeziu, kryetar i trupit 

gjykues dhe gjyqtarëve porotë Hatixhe Bashota dhe Musa Mazreku anëtarë, si dhe me 

Zyrtarin e Lartë për Bashkëpunim Profesional Liman Javori, në çështjen juridike të 

propozuesve N. H. nga fshati C. Komuna e Malishevës, i përfaqësuar me autorizim nga 

av.B. K., nga Malisheva dhe A. H. e lindjes K. nga fshati P., Komuna Malishevë lidhur 

me zgjidhjen e martesës me shkurorëzim,  në shqyrtimin jo publik të mbajtur me dt. 

04.03.2019 muar këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. Zgjidhet martesa me shkurorëzim në mes të propozuesve N. H., i lindur me dt. 

...., në fshatin C., Komuna e Malishevës, dhe A. H. e lindur K., e lindur me 

dt..... në fshatin P., Komuna e Malishevës, martes e lidhur me dt.18.05.2009 

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

II. Fëmijët e mitur E. H. e lindur me dt. ... në P., si dhe A. H. i lindur me dt. ... në 

P., i besohen në ruajtje, edukim dhe ushqimi propozueses përkatësisht nënes 

A. H. e lindur K.. 

III. Kontakti me fëmijët e mitur do të jenë një her në vit në muajin janar nga data 

01 deri me 05 të vitit në vijim në shtëpin e propozuesit. 

IV. Detyrohet propozuesi N. H., që propozueses në emër të alimentacionit për 

propozuesen dhe fëmijët e mitur tia paguaj shumën prej ... euro, duke filluar 

nga data 04.03.2019 e deri në ndryshimin e rrethanave. 

V. Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale. 

                  

A r s y e t i m 

 

Propozuesit pranë Gjykatës Themelore në Gjakovë-Dega në Malishevë, me dt.07.02.2019 

kanë parashtruar propozim të përbashkët për zgjidhjen e martesës me marrëveshje. 

Sipas propozimit propozuesit kanë lidhur martesën me dt.18.05.2009 në , Malishevë  me 

nr.rendor ... dhe nr. i referencës .... në zyrën e gjendjes civile në Malishevë.  

Propozuesit në propozim kanë deklaruar se në fillim raportet e tyre kanë qenë të mira, por 

më vonë këto raporte janë përkeqësuar ashtu që fillojn mosmarrëveshjet njëri me tjetrin 

dhe ato nuk permisohen por marrin karakter të përhershëm si pasoj e mos përpushtjeve të 

karaktereve të tyre. 

Bashkëshortet si pasoj e mosmarrëveshjeve në muajin Gusht të vititi 2018 i japin fund 

bashkëjetesës në mesë vete ashtu që dytë vendosin të jetojnë ndaras njëri me tjetrin, dhe 

raportet bashkeshortore jan keqësuar deri në atë mase sa që nuk pritet pritet një përmisim, 

prandaj gjykatës i propozojnë që ta zgjidh martesën. 

Gjykata konstaton se ka kompetencë territoriale për zgjidhjen e martesës sipas propozimit 

të propozuesve dhe atë në bazë të nenit 72 të LFK-së, ku thuhet “ në kontestet martesore 

kompetencën territoriale, përveç gjykatës në kompetencë të përgjithshme territoriale e ka 

edhe gjykata në territorin e të cilës bashkëshortët e kanë pasur vendbanimin e fundit të 

përbashkët”. E kompetencës territoriale është gjykata themelore në Gjakovë Dega në 

Malishevë, për faktin se propozuesit kanë lidhur martes pranë zyrës së gjendjes civile 

Malishevë. 
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Gjykata sa i përket përpjekjeve për pajtim bazuar në nenin 76 të LFK-së nuk e ka mbajtur 

seancë e pajtimit të bashkëshortëve për faktin se njëri nga bashkëshortet përkatësisht 

propozuesi nuk ka marrur pjesë në seanc, ndërsa është përfaqësuar nga i autorizuari i tij. 

Në nenin 76 të LFK-së sa i përket përpjekjeve për pajtim të bashkëshortëve në paragrafin 

1 pika 3 thuhet se seanca për përpjekjen për pajtim nuk do të mbahet: kur një apo të dy 

bashkëshortet jetojnë jashtë vendit”. Gjithashtu në nenin 78 të LFK-së sa i përket seancës 

së pajtimit thuhet “ kur gjykata e udhëheq procedurën e pajtimit të bashkëshortëve ajo do 

të caktoj seanca të veçanta në përpjekje për të arritur pajtimin përderisa konstaton se 

gjasat për arritjen e pajtimit akoma ekzistojnë”. Në rastin konkret gjykata nuk ka mbajtur 

seancën e pajtimit përderisa nuk morën pjesë të dy bashkëshortet në seanc. 

Gjykata me dt. 04.03.2019 ka mbajtur seancën gjyqësore ku kanë prezantuar i autorizuari 

e propozuesit dhe vetë propozuesja. 

I autorizuari i propozuesit në seancën gjyqësore ka mbetur në tërësi pranë propozimit për 

zgjidhjen e martesës me marrëveshje me arsyetimin se sipas propozuesit dhe 

propozueses, propozuesi dhe propozuesja kanë lidh martes me dt.18.05.2009 pranë zyrës 

së gjendjes civile në M... Nga kjo martes propozuesit kanë të lindur .. fëmijë A. H. dhe E. 

H.. Sipas propozimit në fillim të martesës raportet në mes të bashkëshorteve kanë qenë të 

mira,mirëpo më vonë ato keqësohen dhe marrin karakter të përhershëm, ashtu që në 

mujin gusht të vitit 2018 i japin fund bashkëjetesës në mes veti. Dhe tani jetojnë të ndar, 

prandaj i kanë propozuar gjykatës që të zgjidhet martesa me marrëveshje.Sipas 

marrëveshjes për ruajtën e edukimin e fëmijëve ti besohet propozueses përkatësisht 

nenës. 

Propozuesja deklaron se me vullnet dhe pa kërcnim  e kamë nënshkruar propozimin si 

dhe marrëveshjen për besimin e fëmijëve të mitur. Deklaron  se në fillim raportet 

martesore kanë qenë të mira, por më vonë këto raporte filluan të keqësohen dhe jeta e 

përbashkët është bërë e pa durueshme, qka nuk mund të ketë përmirsim të këtyre 

raporteve, dhe për këtë nga gushti i vitit 2018 jetojmë ndaras. Ku tani e tutje me fëmijët e 

mi të mitur jetojm në P.. Deklaron se nuk është në mardhënje pune, por megjithatë 

kushtet i kamë të mira tani në familje ku jetoj dhe jam në gjendje që të përkujdesem për 

fëmijët e mi të mitur. Deklaron se nuk pritet lindja e fëmijëve tjer. 

Gjykata në procedurën e provave ka shqyrtuar certifikatën e martesës. 

Nuk është kontestuese se në bazë të certifikatës së martesës me numër rendor ... dhe nr. të 

ref. .... propozuesit kanë lidhur martes me dt.18.05.2009 në zyrën e gjendjes civile në M., 

çertifikatë e lëshuar me dt. 06.02.2019, si dhe ekstraktet për fëmijët e mitur, ekstraktet me 

nr. Serik .... si dhe ..... 

Propozuesit pranë kësaj gjykate kanë parashtruar propozim të përbashkët për zgjidhjen e 

martesës. Neni 68 par.2 i LFK-së sa i përket shkurorëzimit thotë “ njëri apo të dy 

bashkëshortet me marrëveshje të dy anshme munde të kërkojnë shkurorëzim duke 

parashtruar padi në gjykatën kompetente”,në rastin konkret të dy bashkëshortet 

përkatësisht të dy propozuesit me marrëveshje të dy anshme kanë kërkuar shkurorëzim 

duke parashtruar propozim të përbashkët në gjykatën kompetente. Një ndër shkaqet që 

bashkëshortet kërkojnë shkurorëzim është edhe jeta e padurueshme e bashkëshortëve si 

në rastin konkret e paraparë në nenin 69 par.2 të LFK-së ku si shkak i shkurorëzimit në 

mes tjerash konsiderohet jeta e padurueshme e bashkëshortëve. 

Meqenëse ndërgjyqësit kanë parashtruar propozim të përbashkët për zgjidhjen e martesës 

dhe se palët ndërgjyqëse janë të vetëdijshëm që nëse shkaktohet çrregullimi i tillë i 

marrëdhënieve martesore,  zgjidhja e tillë është e mundshme dhe e lejueshme në dispozita  
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ligjore, prandaj Gjykata bazuar në nenin 68 par.2 të Ligjet për Familjen i Kosovës, 

vendosi të zgjidhet martesa me shkurorëzim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Meqenëse asnjëra nga palët nuk kanë parashtruar kërkesë për shpenzime procedurale, 

gjykata vendosi që secila palë t`i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

Nga arsyet e sipërshënuara u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, bazuar në nenin 

143 par.1 të LPK-së, lidhur me nenin 72, 68 par.2, 69 par.2, 76 par.1. 2 e LFK-së. 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë-dega në Malishevë/divizioni civil 

C.nr. 38/2019 me dt. 04.03.2019 

 

Zyrtari i Lartë për Bashkëpunim Profesional;              Kryetari i trupit gjykues; 

        Liman Javori                                                           Haki Kryeziu        

      

UDHEZIM JURIDIK: Ky aktgjykim është i plotfuqishëm ditën e marrjes, përkatësisht 

me dt.04.03.2019,për derisa të autorizuarit e propozuesve kanë hequr dorë nga 

parashtrimi i ankesës. 


