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Numri i lëndës: 2021:086766 

Datë: 14.04.2022 

Numri i dokumentit:     02919425 

 

   C.nr.276/21 

                                                                                                               

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN-Departamenti i 

Përgjithshëm, si gjykatë civile e shkallës së parë në trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarja. 

Elvira Emini, kryetare e trupit gjykues, dhe gjyqtarёve porot S.I. dhe Ra. A., në çështjen juridike-

kontestimore të propozuesve A. B. me vendqëndrim në shtetin e F.., tё cilin e pёrfaqёson sipas 

autorizimit V.I. avokat me seli nё M…, dhe M. B. nga fsh. Q.. K.L.. tё cilёn e pёrfaqёson sipas 

autorizimit E. G. av. me seli nё L…, për shkak të zgjidhjes së martesës me marrёveshje, nё 

seancën kryesore jopublike të  mbajtur me dt. 06.04.2022, në prezencën e tё autorizuarёve tё 

propozuesve dhe propozueses, në të njëjtën datë merr dhe shpall këtë: 

 

                     A K T G J Y K I M 

 

             I.APROVOHET në tërësi proprozimi i përbashkët i bashkëshortëve, si i bazuar, dhe 

ZGJIDHET martesa me marrëveshje  e lidhur me datë 20.10.2020, në Zyrën e Ofiqarisë në L..,  

me numër të referencës 1./20.R./1.. dhe numër rendor 246, në mes të propozuesve: A. B., i  lindur 

më ... në Göteborg, me  adresë të vendbanimit 0. E., F., me shtetësi F.,   dhe  M. B., e lindur më 

...., në fshatin Q. K.L...,  ku edhe jeton,  në kuptim të dispozitës së nenit 68 të Ligjit mbi Familjen   

të Kosovës.  

 

               II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

                       A  r s y e t i m 
 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

Propozuesit A. B. dhe M. B., pёrmes tё autorizuarve tё tyre, pranë kësaj gjykate kanё 

parashtruar propozim për zgjidhjen e martesës me marrёveshje, të lidhur në mes tyre me dt. 

20.10.2020, pranё Zyrёs sё gjendjes civile nё Shёrbimin e Ofiqarisё nё L... 

Nё propozim dhe në shqyrtimin gjyqёsor tё  autorizuarit  e propozuesve kanё deklaruar 

se mbesin nё tёrёsi pranё propozimit tё bashkёshortёve pёr shkurorёzim me marrёveshje dhe 

njёherit kanё shtuar se propozuesit pёr shkak tё zënkave të përditshme që sigurisht ndërlidhen 

me problemet e përditshme jetësore bashkëshortore dhe botëkuptimeve të ndryshme mbi jetën e 

në pamundësi të rikuperimit të marrdhënjeve të tyre tё njёjtit jetojnё ndaras nga njёri tjetri, dhe 

se bashkёshortёt nё martesё nuk kanё fёmijё. 

Gjithashtu nё shqyrtimin kryesor dhe nё fjalёn pёrfundimtare i autorizuari i propozuesit 

ka deklaruar se mbetet nё tёrsi pranё propozimit tё pёrbashkёt tё propozuesve pёr zgjidhjen e 
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martesёs. Ka shtuar se ёshtё e vёrtetё se propozuesit kanё lidhur martesё nё mes tyre me 

dt.20.10.2020, pranё Zyrёs sё Gjendjes Civile nё L.., dhe se njё kohё kanё bashkёjetuar sё  

bashku dhe se kanё pasur marrёdhёnie tё mira bashkёshortore, por nё ndёrkohё pёr shkak 

tё botёkuptimeve tё ndryshme dhe mospajtimit tё karaktereve, marrёdhёniet nё mes tyre janё 

çrregulluar, andaj nga momenti I lidhjes sё martesёs, propozuesit kanё shkёputur bashkёsinё e  

pёrbashkёt martesore dhe jetёn faktike, dhe kanё filluar tё jetojnё tё ndarё nga njёri tjetri, pa 

mundёsi tё rivendosjes sё gjendjës sё mёparshme i ka propozuar gjykatёs qё tё mos mbaj seancёn 

e tentim pajtimit pasi qё propozuesi gjenden nё botёn e jashtme, si dhe tё aprovoj nё tёrёsi 

propozimin si tё bazuar dhe tё zgjidh martesёn e propozuesve me marrёveshje. 

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  

 

E autorizuara e propozueses gjithashtu nё shqyrtimin gjyqёsor dhe nё fjalёn 

pёrfundimtare, e ka mbёshtetur propozimin e tё autorizuarёs sё propozuesit pёr zgjidhjen e 

martesёs me shkurorёzim, pasi qё propozuesit kanё jetuar nё bashkёsi faktike martesore ku nё 

fillim kanё pasur raporte tё mira bashkёshortore, mirёpo kёto  raporte me kalimin e kohёs kanё 

filluar tё acarohen sa qё jeta e pёrbashkёt nё mes tyre ёshtё bёrё e padurueshme dhe tё njёjtit 

kanё nderprerё jetёn e pёrbashkёt faktike martesore rreth njё vit e mё tepёr, se propozuesit nga 

kjo martesё nuk kanё fёmijё. 

 

 Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

  

 Gjithashtu propozuesja i ka mbёshtetur tё gjitha thёniet e tё autorizuarёs sё saj. 

  

Sa i pёrket seancёs pёr tentim pajtim tё bashkёshortёve, pasi gjykata konstatoi se 

propozuesi gjendet jashtё vendit dhe nuk ka shprehur interesin qё kjo martesё tё vazhdoj mё 

tutje, e poashtu propozuesja nё seancё nuk ka shprehur interesimin qё tё zhvillohet seanca e 

pajtimit, gjykata konform dispozitave te nenit 76 par. 1 pika 2 tё LPK-sё, nuk zhvilloi seancё tё 

tentim-pajtimit tё bashkёshortёve. 

Gjithashtu gjykata konform nenit 420.3 tё LPK-sё, pasi konstatoi se nuk ka propozime 

tё reja nga palёt nё procedurё, dhe me propozimin e palёve, vendosi qё seanca pёr shqyrtim 

kryesor tё mbahet menjёherё pas asaj pёrgatitore. 

 

Gjendja faktike e vërtetuar. 

 

Për tё vendosur dhe gjykuar drejtë në këtë qështje juridike-kontestimore gjykata nё 

shqyrtimin kryesor ka bërё administrimin e kёtyre provave, me leximin e ҫertifikatёs sё martesës 

me nr. tё ref. ./2.0 RM/1.. me nr.rendor 2.. e lëshuar nga zyra e gjendes civile në L.. me 

dt.07.10.2021,  me leximin e kopjes sё pasaportës se propozuesit A. B. me numër të pasaportës 

F.... të lëshuar me dt.19.05.2020 nga shteti F.., me leximin e kopjes sё letërnjoftimit të 

propozueses M. B..me numër personal 1... të lëshuar me datën ...., të cilat prova gjykata i 

administroi dhe i vlerësoi veç e veç dhe nё lidhshmёrinё e tyre reciproke, në kuptim tё nenit 8 tё 

LPK-së ka gjetur se:  

 

Propozimi i pёrbashkёt i propozuesve është i bazuar në Ligj.  

 

Nga Çertifikata e martesёs me nr. tё Ref.1./2. R./1. me nr.rendor 2.  tё lёshuar nga Zyra 

e Gjendjes Civile nё L.., u vёrtetua fakti i lidhjes së martesës ndërmjet propozuesve me 

dt.20.10.2020. 
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Nga kopja e pasaportës sё propozuesit A. B. me numër të pasaportës F. të lëshuar me 

dt.... nga shteti F., gjykata vёrtetoi faktin e lindjes dhe tё shtetёsisё  sё propozuesit. 

Nga kopja e dokumentit tё identifikimit pёr propozuesen M. B. me numër personal 1.... 

të lëshuar me datën 04.10.2018, gjykata vёrtetoi faktin e lindjes sё propozueses. 

  

Baza ligjore 

 

Duke u gjendur pranë kësaj gjendje faktike Gjykata konsideron se martesa ka humbur 

qëllimin dhe efektin e vet për të cilën është lidhur, përkatësisht martesa lidhet në bazë të 

dashurisë, besnikërisë si dhe vullnetit reciprok të bashkëshortëve. Me qenë se në rastin konkret 

mungojnë këto elemente qenësore, për ekzistimin e martesës gjykata konsideron se janë 

plotësuar kushtet ligjore të caktuara në dispozitën e nenit 69 pika 1 dhe 2 të Ligjit për Familjen 

të Kosovës, ku janë paraparë shkaqet e shkurorëzimit si shkaqe të përgjithshme dhe shkaqe të 

veçanta. Shkaqet e përgjithshme të shkurorëzimit të parapara në nenin 69 paragrafi 1 të Ligjit 

për Familjen të Kosovës, bashkëshortët mund të kërkojnë shkurorëzim kur marrëdhëniet 

martesore janë çrregulluar seriozisht dhe në mënyrë të vazhdueshme, mos përputhja e 

karaktereve dhe grindja e vazhdueshme e bashkëshortëve, gjersa shkaqet e veçanta janë paraparë 

në nenin 69 paragrafi 2 të njëjtit Ligj, jeta e padurueshme e bashkëshortëve, shkelja e besnikërisë 

bashkëshortore, vepra penale kundër jetës së bashkëshortëve, keqtrajtimi serioz, lënia qëllim 

keqe dhe e pa arsyeshme, sëmundjet psikike të pa shërueshme dhe pa aftësia për të vepruar, 

ndërprerja e pa arsyeshme e jetës faktike bashkëshortore për më shumë se një vit dhe zgjidhja e 

martesës me propozim të përbashkët. 

 

Vlerësimi përfundimtar i gjykatës  

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar, gjykata ka ardhur në përfundim se propozimi i 

përbashkët i bashkëshortëve për zgjidhjen e martesës me marrëveshje është i bazuar, dhe se i 

njëjti duhet të aprovohet në tërësi si i bazuar sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Kjo për 

faktin se sipas vlerësimit përfundimtar të gjykatës në këtë çështje kontestimore janë plotësuar 

kushtet ligjore për aprovimin e propozimit të përbashkët për zgjidhjen e martesës me 

marrëveshje, ngase në bazë të gjendjës faktike të vërtetuar është provuar se mardhëniet 

bashkëshortore në mes të palëve ndërgjyqëse, janë çrregulluar në atë masë sa që jeta e përbashkët 

e tyre bashkëshortore tani është bërё e padurueshme  dhe si pasojë e kësaj bashkëshortët e kanë 

ndërprerë jetën e përbashkët faktike  qё nga fillimi i vitit 2021, dhe pasi që të njëjtit nga martesa 

e tyre e përbashkët nuk kishin fëmijë,  gjykata duke u bazuar në dispozitat e lartëcekura vendosi  

ta zgjidh martesën e bashkëshortëve respektivisht të palëve ndërgjygjëse.  

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452.4 të LPK-së, dhe 

lidhur me nenin 347 të LFK-së.   

Nga të lartëcekurat u vendos si në dispozitiv, e konform nenit 143 të LPK-së, në lidhje 

me nenin 68, 69 të LFK-së. 

  

  

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN 

Departamenti I Pёrgjithshёm, 

               C. nr.276/21 datë 06.04.2022 
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                                        Kryetarja e Trupit Gjykues 

           GJ Y Q T A R J A 

   Elvira Emini 
 

KËSHILLË JURIDIKE: Aktgjykimi është i formës së prerë nga dita e shpalljes, me dt. 

06.04.2022, pasi qё palët ndërgjyqёse njёkohёsisht kanë hequr dorë nga e drejta në ankesë. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


