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Numri i lëndës: 2019:193177 

Datë: 29.10.2019 

Numri i dokumentit:     00611104 

 

                                                                                                      C.nr.7/2019  

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 Hatixhe Bashota dhe Musa Mazreku anëtarë, si dhe me Zyrtarin e Lartë për 

Bashkëpunim Profesional Liman Javori, në çështjen juridike të paditësit M. K. nga fshati 

T.Komuna e Malishevës  të cilin me autorizim me shkrim e përfaqëson Av. B. Xh.  nga 

Malisheva, kundër të paditures S. K. e vajzeris W. e lindur në S., me adres të banimit, P. S. ... F., 

Gj., e përfaqësuar nga përfaqësuesi i përkohshëm Av. A. K. nga Malisheva, lidhur  me zgjidhjen 

e martesës me padi, në shqyrtimin jo publik të mbajtur me datë  07.10.2019, mori këtë: 

A k t gj y k i m 

I. Zgjidhet me shkurorëzim martesa e lidhur me datë, ... në zyrën e gjendjës civile 

në L. Komuna e Malishevës sipas nr. rendor ...  dhe numrit të referencës ..., e 

lidhur në mes të M. K. nga fshati T. Komunës e Malishevës, dhe S. K. e vajzeris 

W. e lindur në S., me adres të banimit, P. S. ... F., Gj.. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

A r s y e t i m 
Paditësi M. K. nga fshati T. Komuna e Malishevës  të cilin me autorizim me shkrim e përfaqëson 

Av. B. Xh.  nga Malisheva, ka parashtruar padi për zgjidhjen e martesës, kundër të paditures S. 

K. e vajzeris W. e lindur në S., me ardes të banimit, P. S. .... F., Gj., e përfaqësuar nga 

përfaqësuesi i përkohshëm Av. A. K. nga M.. 

Në shqyrtimin kryesor, e autorizuara e paditësit ka mbetur në tërësi pranë kërkesëpadisë duke 

shtuar se qëllimi i kësaj martese ishte rregullimi i dokumentacionit që paditësi të shkoj në 

Gjermani, duke i siguruar atij sigurimin e punësimit të përhershëm, ndërsa paditësi ka refuzuar 

një ofertë te tille sepse ishte duke bashkëjetuar ku edhe sot bashkëjeton me një femër tjetër dhe 

ka te lindur edhe femijë me të, por ndërgjyqësit kishin lidhur martës pos asnjëherë nuk kishin 

jetuar bashkë, i propozoj gjykatës që të zgjidhet martesa, ndërsa në fjalën përfundimtare ka 

mbetur në tërësi si në padi si dhe pranë pretendimeve të parashtruara në seancë gjyqësore. 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

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

përfaqësuesin e përkohshëm Av. A. K. nga Malisheva. 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurës sikurse në seancën e shqyrtimit kryesor nuk e konteston 

kërkesëpadinë e paditësit me arsyetimin se edhe e paditura gjykatës i ka dërguar parashtresë  e 

cila eshtë vërtetuar tek noteri me dt.30.01.2019 qe mban nr.U..nr....,  ku në bazë të kësaj thuhet 

ku përmes kësaj se dëshiroj të shkurorëzohem me M. K. pasi që martesa ka dështuar, ashtu edhe 

në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurës ka mbetur pranë thënjeve të më 

hershme gjatë shqyrtimit gjyqësor lidhur me padinë.  

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 
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Për vërtetimin e gjendjes faktike, gjykata shqyrtoj provat si: shiqoj çertifikatën  e martesës sipas 

nr. rendor ..., nr. referencës nr..... lëshuar nga zyra e gjendjës civile në L. të lëshuar me datë 

07.11.2016.  

Sipas çertifikatës  së martesës sipas nr. rendor ..., nr. referencës nr..... lëshuar nga zyra e gjendjës 

civile në L. të lëshuar me datë 07.11.2016, u vërtetua fakti se palët ndërgjyqëse kanë lidhur 

martesë më datë 14.01.2016. 

Gjykata mbi bazën e provave dhe vërtetimit të gjendjes faktike, krijoj  bindjën e saj se duke pasur 

parasysh gjendjen e tillë faktike të vërtetuar, vendosi që ta aprovoj kërkesëpadinë e paditësit dhe 

të zgjidhë martesën e lidhur me të padituren.  

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 as 

paditësi as e paditura nuk morën pjesë në seancë.  

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

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

përmirësojnë, po ashtu  faktit se të njëjtit nuk kanë fëmijë të lindur nga kjo martesë, dhe asnjëherë 

nuk kan jetuar bashkë, ka arritur në përfundimin dhe bindjen e lirë të krijuar se martesa në mes 

ndërgjyqësve të zgjidhet, dhe se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar, dhe gjen mbështetje në 

dispozitën e  nenit 69 parg. 1 të Ligjit të Familjës së Kosovës, 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 gjyqësore 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, 

Departamenti i Përgjithshëm Divizioni Civil, 

C.nr.7/2019,me datë 07.10.2019. 

 

                                                                                                   Kryetari i trupit gjykues, gjyqtari                                                                       

                                                                                                           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 te Kosovës e nëpërmjet të kësaj gjykate. 


