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Numri i lëndës: 2019:180157 

Datë: 30.10.2019 

Numri i dokumentit:     00613506 

 

 

Cnr.331/2019 

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 Hatixhe Bashota anëtar si dhe me Zyrtarin e Lartë për 

Bashkëpunim Profesional Visar Morina, në çështjen juridike të paditësit tani propozuesit  Sh. M. 

nga fshati J., Komuna e Malishevës, të cilin e përfaqëson  me autorizim Av. B. Xh. nga 

Malisheva, dhe të paditures tani propozueses S. M. nga P. të cilën e  përfaqëson Av. F. M. nga 

Malisheva, lidhur me zgjidhjen e martesës, në shqyrtimin jo publik të mbajtur me datë 

23.10.2019 mori dhe shpalli këtë: 

A K T GJ Y K I M 
I. Zgjidhet martesa me shkurorëzim me marrëveshje në mes të propozuesve  Sh. M. i lindur me  

datë .... në J., Komuna e  Malishevës dhe S. M. e lindur me datë ... në P., martesë kjo e lidhur me 

datë .... në Zyrën e Gjendjes Civile në M. e evidentuar sipas numër rendor ... dhe me numër të 

Referencës .... 

II. Shpenzimet e procedurës do ti bart se cila palë të vetat. 

                                                                        A R S Y E T I M  

Paditësi tani Propozuesi Sh. M. nga fshati J.,  Komuna Malishevë, me datë 19.08.2019 fillimisht 

në këtë gjykatë ka parashtruar padi për zgjidhjen e martesës ndaj të paditurës S. M. duke theksuar 

ndër tjera se ndërgjyqësit kanë lidhur martesë me datë 15.08.2012  në zyrën e gjendjes civile në 

M., nga kjo martesë, ndërgjyqësit nuk kanë të lindur fëmijë dhe as që pritët të kenë në të ardhmën, 

raportët bashkëshortore në mes të paditësit dhe të paditurës  në fillim ishin të mira, ata kishin 

jetuar jetën e përbashkët dhe kishin lëvizur herë në I. e herë në Gj., mirëpo më vonë për shkak të 

karaktereve  të ndryshme, raportet e  tyre u acaruan dhe u çrregulluan në mënyrë serioze e që 

rezultoi edhe me shkëputjen e jetës së përbashkët dhe që nga viti respektivishtë muaji gusht i 

2017 –tës, ata jetojnë ndaras.  

Gjykata pas shqyrtimit paraprak të padisë së paditësit e ka njoftuar  të padituren me aktvendim 

mbi dhënien e përgjigjës në padi. 

 I autorizuari i të paditurës përmes përgjigjës në padi ka deklaruar duke mos e  kontestuar 

shkurorëzimin e kësaj martese, për arsye se martesa është e  dështuar dhe e paditura nuk është e 

interesuar që t’i rregullojë raportet bashkëshortore me paditësin, dhe se jetojnë ndaras nga viti 

2017. 

I autorizuari i paditësit- propozuesit edhe gjatë shqyrtimit kryesorë ka deklaruar duke mbetur 

pranë padisë për zgjidhjen e martesës duke i theksuar asryet e njëjta sikurse në padi për zgjidhjen 

e martesës, poashtu në fjalën përfundimtare i ka propozuar gjykatës që të zgjidhet martesa mes 

tij dhe të paditurës. 

Shpenzimet e  procedurës kontestimore nuk i ka kërkuar. 
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I autorizuari i të paditurës edhe gjatë shqyrtimit kryesorë ka deklaruar duke mos e  kontestuar 

kërkesëpadinë e  paditësit, poashtu edhe në fjalën përfundimtare ka kërkuar nga gjykata zgjidhjen 

e martesës me paditësin. 

 

Shpenzimet e  procedurës kontestimore nuk i ka kërkuar. 

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

martesës me nr. rendor ... dhe numër te 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 i autorizuari i propozueses dhe i padituri-

propozuesit, gjykata konstatoi se propozuesit me datë 15.08.2012 në zyrën e gjendjes civile në 

M. kanë lidhur martesë e që kjo dëshmohet nga certifikata e martesës me numër rendor ... dhe 

numër te referencës .....  

Meqënëse i autorizuari i të paditurës nuk e kontestoi padinë, gjykata konformë nenit 68 par. 4 të 

LFK-së padinë e  paditësit e  konsideroi propozim të përbashkët për zgjidhjen e martesës. 

 

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 tani të dy bashkëshortet përkatësisht propozuesit nuk 

kam marrur pjesë personalisht në gjykatë, ndërsa janë të 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 bashkëshortet 

nuk morën pjesë personalisht në seancë. 

 

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 ne lidhje me nenin 

450 te LPK-se dhe vendosi qe këto shpenzime ti bartë secila 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 Gjakovë-Dega Malishevë, Departamenti i përgjithshëm. 

Divizioni Civil 

C.nr.331/2019, datë 23.10.2019 

                                                                                               Kryetari i trupit gjykues 

                                                                                               Gjyqtari 

                                                                                          Haki Kryeziu 

         

 

Udhëzim juridik: Meqenëse pas shpalljes së Aktgjykimit, i autorizuari i propozuesit dhe i 

autorizuari i propozueses kanë deklaruar se heqin dorë nga e drejta e ankesës kundër këtij 

Aktgjykimi, i njëjti është i plotfuqishëm nga data e shpalljes më datë 23.10.2019. 


