
                                                                                     C.nr.432/2018  

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

me trupin gjykues të përbërë nga gjyqtari Haki Kryeziu, kryetar i trupit gjykues, dhe gjyqtarëve 

porotë Musa Mazreku dhe Sejdi Morina anëtarë, si dhe me sekretaren juridike Fatime Hoti, në 

çështjen juridike të paditëses H. N. B. e lindur me dt. ... në H., tani me vendbanim ... Ӧ. H.S. ... 

C., Gj.të cilin me autorizim me shkrim e përfaqëson Av. B. Xh.  nga Malisheva, kundër të 

paditurit A. S. nga fshati P. Komuna e Malishevës i përfaqësuar nga përfaqësuesi i përkohshëm 

Av. F. M. nga Malisheva, lidhur  me zgjidhjen e martesës me padi, në shqyrtimin jo publik të 

mbajtur me datë  20.02.2019, mori këtë: 

A k t gj y k i m 

I. Zgjidhet martesa në mes paditëses H. N. B. e lindur me dt. ... në H., tani me 

vendbanim ... Ӧ. H. S. ... C., Gj. , dhe të paditurit A. S. S., i lindur me dt. .... në 

P., Komuna e Malishevës, tani me vendbanim të pa njohur, martes e lidhur me 

dt. 20.01.2014 pranë zyrës së gjendjes civile Malishevë-Panorc, me numër 

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

                II.     Secila pale i bart shpenzimet e veta procedurale. 

A r s y e t i m 

Paditësja H. N. B. e lindur me dt. ... në H., tani me vendbanim ... Ӧ. H. S. 14 C., Gj. të cilin me 

autorizim me shkrim e përfaqëson Av. B. Xh.  nga Malisheva, ka parashtruar padi për zgjidhjen e 

martesës, kundër të paditurit A. S. nga fshati P. Komuna e Malishevës Komuna e Malishevës. 

Në shqyrtimin kryesor, e autorizuara e paditësit ka mbetur në tërsi pranë kërkesëpadisë, me 

arsyetimin se paditësja me të paditurin është e vërtet që kan lidhur  martesë që dëshmohet edhe 

në bazë të qertifikates martesore, por edhe pse kan lidhdhur martes një qëllim i tillë nuk është 

realizuar për faktin se nuk kan  mundur ti rregullojn  dokumentacionin që i padituri të qëndroj në 

Gj., dhe që nga lidhja e martesës dhe deri me tani paditësja me të paditurin nuk jetojn bashkë, 

prandaj edhe nuk kan femijë të lindur dhe as që pritet lindja e tyre. I propozon Gjykatës që 

kërkespadia të aprovohet dhe të zgjidhet martesa në mesë paditëses dhe të paditurit. 

Meqenëse të paditurit nuk i dihet adresa e vendbanimit, për faktin se nga fletkthesa e postes 

babai i tijë ka deklaruar se nuk dinë ku jeton djali i tijë, gjykata me kërkes të të autorizuarës së 

paditësës ka propozuar që të paditurit ti caktohet përfaqsuesi i përkohshëm, ndërsa gjykata me 

aktvendimin e saj të dt. 05.02.2019 ja ka caktuar përfaqsuesin e përkohshëm, dhe për përfaqsus 

të përkohshëm ka caktuar Av F. M.,nga Malisheva,  aktvendim i cili është dërguar për publikim 

në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës në të tri gjuhët zyrtare. 

 Gjykata në pajtim me dispozitën e nenit 79 parg 3 nën a). të LPK-së të paditurit i ka caktuar 

përfaqësuesin e përkohshëm Av. F. M. nga Malisheva. 



Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit në seancën e shqyrtimit kryesor  deklaron se ka pranuar 

padin si dhe aktvendimin që është caktuar përfaqësues i përkohshëm, ndërsa sot në seancën 

gjyqësore përmes procesverbalit jep përgjigjen në padi duke e kontestuar kërkespadinë e 

paditëses, për faktin se nuk është në dijeni se cilat kan qenë ato pengesa që e kan shkaktuar 

prishjen e martesës në mes paditëses dhe të paditurit. Megjithatë ja len gjykatës që të vendos 

lidhur me faktin se a mund të vijë  deri te zgjidhja e kësaj martese derisa në shkresat e lëndës nuk 

ka prova se pse ka ardhur deri te kjo prishje e raporteve.  

Për vërtetimin e gjendjes faktike, gjykata shqyrtoj provat si: shiqoj çertifikatën  e martesës sipas 

numrit rendor ..., me numër të referencës, .... e lëshuar nga zyra e gjendjës civile në P. të lëshuar 

me datë 24.12.2018. 

Sipas çertifikatës  së martesës sipas numrit rendor ..., dhe numrit të referencës,.... e lëshuar nga 

zyra e gjendjës civile në P. të lëshuar me datë 24.12.2018, u vërtetua fakti se palët ndëgjyqëse 

kanë lidhur martesë më datë 20.01.2014. 

Gjykata mbi bazën e provave dhe vërtetimit të gjendjes faktike ka vërtetuar se ndërgjygjesit 

kishin lidhur martes me qëllim  që të vazhdojnë jetën e përbashket  dhe atë pas rregullimit të 

dokumentacionit  ishin marrë vesh që paditësja të ja rregullonte të paditurit dokumentacionin  për 

qëndrim në Gj. mirëpo qëllimi nuk është arritur për shkak të pengesave ligjore për paditësen dhe 

martesa ka dështuar. Paditësja me të paditurin ka kontaktuar përmes rrjeteve sociale dhe i njëjti 

nuk ka shprehë intersim për këtë martes, prandaj sipas paditëses lënja në fuqi edhe më tej e kësaj 

martese nuk do të këtë efekt në të ardhmen dhe për paditësen paraqet pengesa ligjore. 

Gjykata nuk mundi të zhvilloj procedurën e pajtimit konform neneve  76,77, dhe 78 të Ligjit mbi 

Familjen të Kosovës, për shkakun e pamundësisë së zhvillimit të kësaj procedure, pasi që e as 

paditësi  as i paditura nuk morën pjesë personalisht në seanc. 

Kjo gjykatë duke pasur parasysh se marrëdhënjet bashkëshortore janë çrregulluar seriozisht, dhe 

këto marëdhënje janë përkeqësuar dhe të njëjtat raporte ndërgjyqësit nuk kanë mundur t’i 

përmirësojnë, për arsye se i padituri nuk ka shprehur interesim  për këtë martes, gjykata ka arritur 

në përfundimin dhe bindjen e lirë të krijuar se martesa në mes ndërgjyqësve të zgjidhet, dhe se 

kërkesëpadia e paditëses është e bazuar, dhe gjenë mbështetje në dispozitën e  nenit 69 parg. 1 të 

Ligjit të Familjës së Kosoëvs, ku thuhet se “Bashkëshorti mund të kërkojë shkurorëzim kur 

marrëdhëniet martesore janë çrregulluar seriozisht ose në mënyrë të vazhdueshme, ose kur për 

shkaqe të tjera është zgjidhur në mënyrë të pa kthyeshme”, poashtu përveq raporteve të 

përkeqësuara, sipas kësaj gjykate janë përmbushur edhe kushtet sipas parg 2  të nenit 69 parg. 1 

të Ligjit të Familjës së Kosovës, ku është përcaktuar se: “Shkaqet e shkurorëzimit janë mes 

tjerash: jeta e padurueshme e bashkëshortëve, shkelja e besnikërisë bashkëshortore, veprat 

penale kundër jetës së bashkëshortit, keqtrajtimi serioz, lënia qëllimkeqe dhe e paarsyeshme, 

sëmundja psikike e pashërueshme dhe paaftësia e vazhduar për të vepruar, ndërprerja e 



paarsyeshme e jetës faktike për më shumë se një vit dhe shkurorëzimi me marrëveshje të 

dyanshme”.  

Sa i përket vendimit mbi shpenzimet gjyqsore gjykata vendosi sipas dispozitës së nenit 452.parg 

1 të LPK- së.  

Nga e sipërshënuara u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

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

C.nr.432/2018,me datë 20.02.2019. 

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

       Liman Javori                                                                                     Haki Kryeziu 

 

Udhëzim Juridik: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej  15    

dite pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë e nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 


