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Numri i lëndës: 2019:272396 

Datë: 18.12.2020 

Numri i dokumentit:  01353708 

 C.nr. 4022/19  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm, me trup 

gjykues në përbërje prej gjyqtares Valentina Sopjani – kryetare dhe gjyqtarëve porotë P. 

Zh.dhe Sh. A. - anëtar, në çështjen juridike kontestimore në mes paditësit E.I. nga M., me 

vendbanim në 84.. S.. 3. C Imp De La S..., F.., të cilin e përfaqëson sipas autorizimit B. 

K., avokat në M.., kundër të paditurës N. I. nga fshati H., K. e F. K.., për shkak të zgjidhjes 

së martesës me shkurorëzim, pas mbajtës së shqyrtimit kryesor jo publik, me 18.12.2020, 

mori dhe shpalli këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. ZGJIDHET me shkurorëzim martesa e lidhur me datë 05.06.2018, në zyrën e gjendjes 

civile në fshatin S..të M.., K. e F.K., me numër rendor 16 dhe numër të referencës 

9/2018RM /9.. ne mes të paditësit E. I. nga M.., i lindur me datë 1...1..1..., me vendbanim 

në 8.. S.. 3. C I.. De L. S.., F., nga i ati A.. dhe e ëma F.., dhe të paditurës N.I. nga fshati 

H., K. e F. K., e lindur më datë 2..., nga i ati A..dhe e ëma L.., në bazë të nenit 68 të Ligjit 

për Familjen i Kosovës.  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

 A r s y e t i m 
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Paditësi E. I., përmes përfaqësuesit të tij, pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë me datë 

21.11.2019, ka paraqitu padi kundër të paditurës N. I., për zgjidhjen e martesës me 

shkurorëzim. 

 

I autorizuari i paditësit me padi, përgjatë shqyrtimit kryesorë si dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se palët ndërgjyqëse me datë 05.06.2018, kanë lidhur martesë 

në Zyrën e Gjendjes Civile në F.K., në fillim të martesës raportet në mes tyre ishin të 

mira, mirëpo me kalimin e kohës këto raporte kishin filluar të zbehen dhe ka ardhur deri 

te një çrregullim serioz dhe i pa riparueshëm i marrëdhënies martesore, mospërputhje të 

karaktereve, dhe si rezultat i kësaj tashmë një kohë palët ndërgjyqëse nuk jetojnë së 

bashku, duke bërë që të humbet edhe kuptimi i qëllimit të martesës. Ka deklaruar se palët 

nuk kanë fëmijë e as që pritet të kenë.  

 

Andaj i ka propozuar gjykatës që të aprovohet Padia dhe të zgjidhet me shkurorëzim 

martesa. 

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

E paditura N.I., përgjatë deklarimit në seancën e shqyrtimit kryesorë ka theksuar se, 

fillimisht raportet me paditësin kanë qenë të mira, por që më vonë ka pasur mospajtime, 

këto mos pajtime kanë filluar në kohën sa e paditura ka qenë duke jetuar me paditësin në 

F.... Ka shtuar raportet kanë filluar të keqësohen nga momenti kur e njëjta ka tentuar ta 

këshilloj paditësin të kthehet në vendin e punës, të cilin vend paditësi e kishte braktisur 

por që këto këshilla ishin keqinterpretuar. Ka deklaruar se kanë tentuar që t’i rregullojnë 

raportet por ka qenë e pamundur, fillimisht nuk kam pasur dëshirë që të ndahet, mirëpo 

meqenëse paditësi e ka marrë vendimin për ndarje dhe se meqenëse nuk kemi fëmijë nuk 

e ka kundërshtuar zgjidhjen e martesës, kjo pasi që martesa është dëshirë e dy anshme.  

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata duke u mbështetur në dispozitën e nenit 78 të Ligjit Nr.2004/32 për Familjen, 

nuk zhvilloi procedurën e pajtimit, pasi që propozuesi jeton jashtë Kosovës. 
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Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, në çështjen 

konkrete e në seancën e shqyrtimit kryesore të mbajtur me datë 15.12.2020, bëri 

administrimin e provave dhe atë: Certifikatën e martesës me nr. serik 10894139 e datës 

15.10.2019n 

 

Pas që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku e në pajtim 

me dispozitën e nenit 8 të LPK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Për gjykatën nuk ishte kontestuese fakti se palët ndërgjyqëse kishin lidhur martesën me 

datë 05.06.2018 në Zyrën e Gjendjes Civile në fshatin S. e M.K.e F.., gjë që u vërtetua 

edhe nga certifikata me numër të referencës 9/2018RM/9.., dhe numër rendor.1.., ku në 

fillim marrëdhëniet bashkëshortore kishin qenë te mira dhe në nivelin e duhur, mirëpo 

kohëve të fundit raportet e tyre janë çrregulluar deri në atë shkallë saqë jeta e tyre e 

përbashkët është bërë e padurueshme dhe si rezultat i kësaj bashkësia martesore është 

shkëputur, dhe për më shumë se një vit jetonin të ndarë nga njeri tjetri. 

 

Gjykata pas mbajtës së shqyrtimit kryesor të çështjes dhe dëgjimit të theksimeve të 

palëve, gjatë seancës kryesore për zgjidhjen e martesës, vendosi që në kuptim të nenit 68 

paragrafi 1 dhe 2 të LFK-së, të aprovoj padinë dhe të zgjidhë martesën në mes palëve pasi 

që konstatoi se vullneti i shprehur për zgjidhjen e martesës është i lirë, serioz dhe pa 

ndikime. 

 

Gjykata në rastin konkret konsideron se janë plotësuar kushtet ligjore të parapara me 

nenin 69 pika 1 dhe 2 të LFK-së, sepse martesa e ka humbur qëllimin dhe efektin e vet 

për të cilin është lidhë, për shkak se marrëdhëniet martesore janë çrregulluar dhe se ka 

qenë qëndrim i prerë i të dy palëve ndërgjyqëse që martesa të zgjidhet pasi që është në 

interesin më të mirë të tyre, prandaj në kuptim të Nenit 69 në lidhje me Nenin 68 të LFK-

së edhe vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij Aktgjykimi. 

 

Vendimin që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta, gjykata e mbështet në dispozitën e 

nenit 450 dhe 452 par.2 të LPK, meqë asnjëra nga palët nuk i kërkoi ato. 
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Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, e konform nenit 143 të LPK-së, në lidhje me 

nenin 68 paragrafi 1 dhe 2,neni 69 të LFK-së, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

. 

  

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm  

C.nr.4022/19 me datë 18.12.2020 

 

 

 

         Kryetarja e trupit gjykues – Gjyqtarja 

                  Valentina Sopjani  

 

      

 

    

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

ditëve, pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate 

 


