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Numri i lëndës: 2019:177443 

Datë: 24.10.2019 

Numri i dokumentit:     00598865 

 

 

C.nr.322/2019 

                

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

Civil, në përbërje të trupit gjykues  nga gjyqtari Haki Kryeziu, kryetar i trupit gjykues si dhe 

me Zyrtarin e Lartë për Bashkëpunim Profesional Liman Javori dhe gjyqtarëve porotë, Hatixhe 

Bashota dhe Musa Mazreku anëtarë, në çështjen juridike të propozuesve V. K. nga fshati S. 

Komuna e S., e përfaqësuar me autorizim nga av, A. K. nga Malisheva, dhe F. K. nga fshati C. 

Komuna e Malishevës, të cilin me autorizim e përfaqëson av, R. P. nga Malisheva, lidhur me 

zgjidhjen e martesës me shkurorëzim, në shqyrtimin jo publik të mbajtur me dt. 16.10.2019 

muar këtë; 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.       Zgjidhet martesa me shkurorëzim në mes të propozuesve V. K. e  lindur me dt. 

.... në fshatin S. Komuna e S., dhe F. K., i lindur me dt. ..., në fshatin C. Komuna e 

M., martes e lidhur me dt. ..., me numër rendor ... dhe numër të referencës ...., 

certifikatë e lëshuar me datën ..., në zyrën e gjendjes civile në M., C.. 

II.       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.13.08.2019, kanë 

parashtruar propozim të përbashkët për zgjidhjen e martesës me marrëveshje . 

 

Sipas propozimit propozuesit kanë lidhur martesën me dt...., në Malishevë, C., me nr. rendor ... 

dhe nr. i referencës .... në zyrën e gjendjes civile Malishevë, C..  

 

Propozuesit në propozim kanë deklaruar, se një kohë pas lidhjes së martesës bashkëshortet 

kanë pasur mardhënje të mira bashkëshortore ndërmjet veti, në ndërkohë për shkak të 

botëkuptimeve të ndryshme dhe mospajtimit të karaktereve të ndryshme marëdhënjet e tyre 

janë qrregulluar sa që jan bëre serioze dhe të vazhdueshme duke pasur shpesh mos marrveshje 

në mes veti, këto mosmarrëveshje janë bërë më të shpeshta duke marr karakter të përhershëm, 

disa herë bashkëshortet kan tentuar ti harmonizojn mardhënjet, mirpo nuk kan pasur sukses, 

për këto arsye edhe e kanë ndërprer jetën e përbashkët, por i kanë propozuar gjykatës që me 

propozim të përbashkët të zgjidhet martesa.  

 

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 
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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, C.. 

 

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

seancë ne pajtimit të bashkëshortëve për faktin se as njëri nga bashkëshortet,  propozuesit nuk 

kan marrur pjes në seanc, ndërsa jan përfaqësuar nga të autorizuarit e tyre. 

 

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 njeri as njeri nga 

bashkëshortet nuk mori pjes në seancë. 

 

Gjykata me dt. 16.10.2019 ka mbajtur seancën gjyqësore ku kanë prezantuar i autorizuarit e 

propozuesit si dhe i autorizuari i propozueses. 

 

I autorizuari i propozuesit mbetet në tërësi pranë propozimit për zgjidhjen e martesës me 

marrëveshje duke shtuar se një kohë pas lidhjes së martesës bashkëshortet kanë pasur 

mardhënje të mira bashkëshortore ndërmjet veti, në ndërkohë për shkak të botëkuptimeve të 

ndryshme dhe mospajtimit të karaktereve të ndryshme marëdhënjet e tyre janë qrregulluar sa 

që jan bëre serioze dhe të vazhdueshme duke pasur shpesh mos marrveshje në mes veti, këto 

mosmarrëveshje janë bërë më të shpeshta duke marr karakter të përhershëm, disa herë 

bashkëshortet kan tentuar ti harmonizojn mardhënjet, mirpo nuk kan pasur sukses, për këto 

arsye edhe e kanë ndërprer jetën e përbashkët, por i kanë propozuar gjykatës që me propozim 

të përbashkët të zgjidhet martesa.  

 

I autorizuari i propozuesit po ashtu mbetet në tërësi pranë propozimit për zgjidhjen e martesës 

me marrëveshje duke shtuar se se një kohë pas lidhjes së martesës bashkëshortet kanë pasur 

mardhënje të mira bashkëshortore ndërmjet veti, në ndërkohë për shkak të botëkuptimeve të 

ndryshme dhe mospajtimit të karaktereve të ndryshme marëdhënjet e tyre janë qrregulluar sa 

që jan bëre serioze dhe të vazhdueshme duke pasur shpesh mos marrveshje në mes veti, këto 

mosmarrëveshje janë bërë më të shpeshta duke marr karakter të përhershëm, disa herë 

bashkëshortet kan tentuar ti harmonizojn mardhënjet, mirpo nuk kan pasur sukses, për këto 

arsye edhe e kanë ndërprer jetën e përbashkët, por i kanë propozuar gjykatës që me propozim 

të përbashkët të zgjidhet martesa. 

 

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. .... në zyrën e gjendjes civile në Malishevë, C., 

certifikatë e lëshuar me dt. .... 

 

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

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

marrëveshje të dy anshme mundë 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 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 Gjakovë-Dega në Malishevë, Departameti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, 

C.nr.322/2019, me dt. 16.10.2019 

 

                                                                                  Kryetari i trupit gjykues; 

                                                                                     Haki Kryeziu         

     

 

 

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

dt.16.10.2019, për derisa të autorizuarit e propozuesve kanë hequr dorë nga parashtrimi i 

ankesës. 

 

 

 

 

 

 

 

 


