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C.nr.1062/14 
 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, trupi gjykues në përbërje prej 

gjyqtarit Lumni Sallauka - kryetar dhe gjyqtarëve porotë Rifat Gashi dhe Nerime 
Pasuli- anëtar, me procesmbajtësen Raxhije Emini, në çështjen juridike të paditësit N. 
K. nga Prizreni, të cilin me autorizim e përfaqëson av. O. Z. nga Prizreni, kundër të 
paditurës A. K. nga fshati G. Komuna e Suharekës, të cilën me autorizim e pëfaqëson 
av. Y. K. nga Prizreni, për shkak të zgjidhjes së martesës, pas mbajtjes së shqyrtimit 
kryesor jo publik, me datën 12.02.2016, mori këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M  
 

 
I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit N. K. nga Prizreni. 

 

II. ZGJIDHET me shkurorëzim martesa, e lidhur në mes paditësit N. K. nga 
Prizreni dhe të paditurës A. K. nga fshati G. Komuna e Suharekës, e lidhur me datën 
17.04.1970, në Zyrën e Gjendjes Civile në fshatin S. Komuna e Suharekës, e 
regjistruar me nr. rendor 13, me nr. të referencës.... 
 

 III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
 

 

A r s y e t i m 

 
Paditësi N. K. nga Prizreni, përmes të autorizuarit të tij av. O. Z., në Gjykatën 

Themelore në Prizren ka parashtruar padi, kundër të paditurës A. K. nga fshati G. 
Komuna e Suharekës, për shkak të zgjidhjes së martesës. 
 

I autorizuari i paditësit av. O. Z. në shqyrtimin kryesor deklaroi se mbetët në 
tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së parashtruar, shton se në rastin konkret janë 
plotësuar kushtet ligjore për prishjen e martesës, për faktin se në mes të palëve 
ndërgjyqëse mungon jeta faktike e përbashket që një kohë të gjatë, më saktësisht që 
nga viti 2007. Më tutje ka shtuar se nga viti i cekur më lartë raportet në mes 
bashkëshortëve janë keqësuar në atë mas që kanë pasur për pasojë faktin se e 

paditura është kthyer nga Gjermani në Kosovë dhe prej këtij viti më nuk kanë pasur 
asnjë kontakt me paditësin. Andaj duke u bazuar në të gjitha këto rrethana konsideroj 
që janë plotësuar kushtet ligjore të parapara me Ligjin për Familjen për të zgjidhur 
martesën dhe atë për shkak të mungesës së jetës faktike që një kohë të gjatë. 
Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 
 
 E paditura A. K., përmes të autorizuarit të saj av. Y. K., në shqyrtimin kryesor 
deklaroi se mbetet në tërësi pranë të cekurave në përgjegjen në padi, duke e 
kundërshtuar të njëjtën si të pabazuar. Në fjalën e fundit, i autorizuari i të paditurës 
ndër të tjera e ka kontestuar edhe kompetencën territoriale të gjykatës për të zgjidhur 
martesën. Kjo për faktin se martesa është lidhur në fshatin S. Komuna e Suharekës, 
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ndërsa vendbanimin e përhershëm paditësi e ka në Republikën e Gjermanisë, andaj 
ka konsideruar se kompetente për të zgjidhur martesën është Gjykata Themelore në 
Prizren-Dega në Suharekë, për çka edhe i ka propozuar gjykatës që ta hedhë poshtë 
padinë e paditësit dhe ti abrogojë të gjitha veprimet e ndërmarra në këtë procedurë. 
Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë për përpilimin e përgjigjes në padi 
shumën prej 135 euro dhe për 6 shqyrtime të mbajtura nga 135 euro. 
 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike, gjykata në 
procedurën e provave ka bërë administrimin e këtyre  provave: çertifikatën e martesës 
nr.13, datë 27.11.2014, njoftimin e Qendrës për Punës Sociale në Prizren nr. 021 
nr.223, datë 20.03.2015, ka dëgjuar dëshmitarët J. K. dhe H. Q., si dhe ka dëgjuar në 
cilësi të palës paditësin N. K. 

 
Gjykata pas vlerësimit te pretendimeve të palës paditëse dhe provave te nxjerra 

në kuptim të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me 

ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, ka gjetur se 
kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

 
Nga leximi i çertifikatës së martesës me nr. rendor 13, datë 27.11.2014, të 

lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Kosovës, gjykata ka 
konstatuar faktin e lidhjes së martesës në mes të N. K. dhe A. K., martesë kjo e lidhur 
me datën 17.04.1970, pranë Zyrës së Ofiqarisë në fshatin S. Komuna e Suharekës. 
 

Në njoftimin e Qendrës për Punës Sociale në Prizren nr. 021 nr.223, datë 
20.03.2015, ndër të tjera konstatohet se nuk ka kundur të zhvillohet procedura e 
pajtimit në mes bashkëshortëve, për faktin se për paditësin N. K. ka rezultuar të jetë 
adresa e pasaktë e vendbanimit.  

 
Në dëshminë e tij të dhënë në shqyrtimin kryesor, dëshmitari J. K. (përndryshe 

djali i ndërgjyqësve), ndër të tjera ka deklaruar se e paditura A. K. jeton me të dhe 
vëllaun e tij në fshatin G., ndërsa paditësi jeton në shtetin e Gjermanisë që 45 vite, 
mirëpo ka blerë shtëpi në Prizren. Gjithashtu ka shtuar se raportet në mes 
ndërgjyqësve kohëve të fundit nuk janë të mira, pasi babai im ka rënë pre e ndikimit 
të disa njerëzve për interesa të ndryshme ekonomike. Sipas tij paditësi herën e fundit 
ka qenë në fshatin G. në muajin nëntor 2014 (më gjerësisht referoju deklarimit të 
dëshmitarit në procesverbalin e datës 20.07.2015. 

 
Në dëshminë e tij të dhënë në shqyrtimin kryesor, dëshmitari H. Q., ka 

deklaruar se paditësin e njeh që 4 vite, pasi që të njëjtit ja ka shitur shtëpinë në 
Prizren, ku gjatë bisedës me të ka deklaruar se nuk i ka raportet e mira me fëmijët dhe 
gruan e tij, ndërsa para dy viteve paditësi në Prizren ka ardhur së bashku me një 
shtetase Gjermane e quajtur B. 

 
Gjatë deklarimit të tij në cilësi të palës, paditësi N. K., ndër të tjera ka deklaruar 

se me të paditurën është martuar në vitin 1966, ndërsa kurorë kanë lidhur në vitin 
1970. Nga kjo martesë kanë lindur 5 fëmijë. Më tutje ka shtuar se me të paditurën i 
ka pasur raportet e mira deri në vitin 2007, e cila ka jetuar me mua në Gjermani. Me 
fëmijët e mi nuk i kemi pasur raportet e mira për shkak të problemeve rreth 
ekonomisë familjare. Unë i kam thënë të paditurës që të jetojë me mua, pasi me 
fëmijët merrem vesh vet, pasi dëshira ime ka qenë që të ata të kenë në duar 
ekonominë familjare. Për shkak të këtyre problemeve, e paditura më ka kërkuar të 
holla për tu kthyer në Kosovë, duke më thënë se më kurr nuk do të kthehem tek ti. 
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Pas kësaj e njëjta është kthyer në Kosovë (në vitin 2007) dhe që nga kjo kohë unë 
asnjëherë nuk kam pasur kurrfarë kontakti me të. Gjithashtu ka shtuar se që nga viti 
2007, asnjëherë nuk ka qenë për vizitë në fshatin G., edhe pse kam investuar shuma 
të mëdha parash për të ndërtuar shtëpinë time (afër 200.000 euro), të cilët tani e 
shfrytëzojnë e paditura me fëmijët e mi, përfshirë këtu edhe të gjithë pasurinë time të 
cilën e kam trashëguar nga babai im. Në fund ka deklaruar se i njëjti nuk ka më 
vullnet dhe dëshirë që të bashkëjetojë me të paditurën, pasi që e njëjta së bashku me 
fëmijët e tij, përkundët faktit se që 38 muaj jam i sëmurë me kancer, asnjëherë të 
njëjtit nuk e kanë marr mundin së paku të më kontaktojnë dhe të më pyesin se si jam 
me shëndet. Po ashtu ka deklaruar se që 27 muaj është duke bashkëjetuar me një 
shtetase gjermane të quajtur  B. V., e cila përkujdesët vazhdimisht për të. 
 

Sipas nenit 68 par. 1 të Ligjit për Familjen (LFK) është e paraparë se “martesa 
mund të zgjidhet me shkurorëzim vetëm në bazë të vendimit të gjykatës”. Me paragrafin 
2 të këtij neni parashihet se “njëri apo të dy bashkëshortët me marrëveshje të 
dyanshme mund të kërkojnë shkurorëzim duke parashtruar padi në gjykatën 
kompetente”, ndërsa me paragrafin 4 të po këtij neni ceket se “nëse njëri nga 
bashkëshortët paraqet padi për shkurorëzim, kurse bashkëshorti tjetër më së voni deri 
në përfundimin e seancës kryesore gjyqësore, deklaron shprehimisht se nuk e 
kundërshton bazueshmërinë e kërkesëpadisë, do të konsiderohet se bashkëshortët kanë 
paraqitur propozimin për shkurorëzim me marrveshje”. Me nenin 69 të LFK-së, 
parashifet se “bashkëshorti mund të kërkoj shkurorëzim kur mardhëniet martesore janë 
çrregulluar seriozisht, ose në mënyrë të vazhdushme, ose për shkaqe të tjera është 
zgjidhur në mënyrë të pakthyshme. Shkaqet e shkurorëzimit janë mesë tjerash: jeta e 
padurushme e bashkëshortëve, shkelja e besnikërisë bashkëshortore, veprat penale 
kundër të jetës së bashkëshortit, keqëtrajtimi serioz, lënia qëllimkeqe dhe e pa 
arsyeshme, sëmunda psikike e pa shërueshme dhe pa aftësija e vazhduar për të 
vepruar, ndërprerja e pa arsyshme e jetës faktike për më shumë se një vit, si dhe 
shkurorëzimi me marveshje të dy anëshme”. Më tutje nenet 323, 324, 325, 326 të ligjit 
të lartpërmendur rregullojnë procedurën në rastet e mbajtjes dhe ushqimisë. 

 

Meqenëse paditësi N. K. aktualisht është me vendqëndrim jashtë Republikës së 
Kosovës (në shtetin e Gjermanisë), bazuar në nenin 76 par.1 pika (1) të Ligjit për 
Familjen i Kosovës (LFK), gjykata nuk ka mbajtur seancë pajtimi. 
 

Pas analizimit dhe vlerësimit të provave materiale të cilat janë elaboruar më 
lartë, gjykata erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe e 
njëjta duhet të aprovohet në tërësi.  

 

Gjykata vendosi si pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasi erdhi në 
përfundim se janë plotësuar kushtet ligjore të parapara me dispozitat e Ligjit për 
Familjen i Kosovës të cilat i kemi elaboruar më lartë. Gjykatës i rezultoi se 
marrëdhëniet në mes bashkëshortëve (palëve ndërgjyqëse) janë ç’rregulluar, sepse 
mungon jeta faktike e përbashkët që një kohë të gjatë dhe atë nga viti 2007 e deri më 
sot, fakt ky i pohuar edhe nga vet paditësi gjatë dëgjimit të tij (i vërtetuar edhe me 
provat tjera të administruara). Si rrjedhojë, gjykata nuk ia fali besimin deklaratës së 
dëshmitarit J. K. (që ka të bëjë me jetën faktike dhe kontaktet në mes 
bashkëshortëve), pasi që e njëjta nuk ishte në përputhje me provat tjera të 
administruara, sidomos me deklaratën e paditësit dhe dëshmitarit H. Q. Ndërsa gjatë 
gjithë kësaj kohe sa kanë jetuar të ndarë, paditësi N. K. ka krijuar bashkësi 
jashtëmartesore me një femër tjetër në shtetin e Gjermanisë,  me të cilën edhe tani 
bashkëjeton. Prandaj në këtë rast martesa e ka humbur kuptimin e vet, sepse që të dy 
bashkëshortët që një kohë të gjatë jetojnë ndaras nga njëri-tjetëri, njëri në Kosovë dhe 
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tjetri në Gjermani dhe pa raporte të mira ndërmjet tyre. Mbi bazën e të lartëcekurave 
dhe pas hetimit të fakteve sa i përket shkaqeve për zgjidhjen e martesës, gjykata erdhi 
në përfundim se në rastin konkret janë plotësuar kushtet ligjore për zgjidhjen e 
martesës, të parapara me nenin 69 par.1 dhe 2 të LFK-së, marr parasysh këtu faktin 
se ndërmjet palëve ndërgjyqëse që një kohë të gjatë është ndërprerë jeta faktike dhe 
faktin tjetër se marrëdhënieve në mes tyre janë çrregulluar seriozisht.  

 

Gjykata disa herë e ka ftuar të paditurën A. K., për tu dëgjuar në shqyrtimin 
kryesor në cilësi të palës (për të dëgjuar edhe versionin e saj), por e njëjta nuk i është 
paraqitur gjykatës, edhe pse është ftuar në mënyrë të rregullt. Si rezultat i kësaj, 
konform nenit 374 të LPK-së, gjykata e ka pyetur në cilësi të palës vetëm paditësin N. 
K. 

 

Në lidhje me pretendimet e të autorizuarit të të paditurës av. Y. K., të bëra në 
fjalën përfundimtare, se kjo gjykatë nuk ka kompetencë territoriale për të vendosur në 
këtë çështje, për faktin se martesa është lidhur në Komunës e Suharekës, ndërsa 
sipas tij paditësi venbanimin e përhershëm e ka në Republikën e Gjermanisë, gjykata 
erdhi në përfundim se të njëjtat pretendime janë plotësisht të pabaza. Kjo për faktin se 
paditësi N. K. vendbanimin e fundit të Kosovë e ka në qytetin e Prizrenit dhe atë në 
adresën... (ku posedon shtëpinë e banimit), ndërsa mbi këtë fakt sipas nenit 44 të 
LPK-së, kjo gjykatë ka kompetencë territoriale për të gjykuar këtë çështje. Në anën 
tjetër edhe sikur të ishte ndryshe, pala e paditur ka pasur mundësi ligjore që vetëm 
përmes përgjigjës në padi ta kontestojë kompetencën territoriale të gjykatës, e jo në 
fjalën përfundimtare. Këtë e ka rregulluar neni 22 i LPK-së, ku parag. 1 shprehimisht 
thotë: “Gjykata mund të shpallet jokompetente në pikëpamje territoriale vetëm sipas 
prapësimit të palës së paditur të parashtruar me anë të përgjegjës në padi”. Ndërsa 
parag.2 i nenit 22 parasheh se në cilën fazë të procedurës duhet të vendos gjykata në 
lidhje me prapësimin e palës së paditur, për shkak të mos kompetencës territoriale. 
 

Gjykata në bazë të nenit 450 të LPK-së vendosi që secila palë t’i bartë 
shpenzimet e veta procedurale, për shkak se i autorizuari i paditësit në shqyrtimin 
kryesor deklaroi se nuk i kërkon shpenzimet. 
 

Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e 
konform nenit 143 të LPK-së, në lidhje me nenet 68 dhe 69 të LFK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 
C.nr.1062/14, datë 12.02.2016 

 

Procesmbajtësja,                                                            Kryetari i trupit gjykues,  
Raxhije Emini                                                                        Lumni Sallauka 
 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur, ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 dite pas pranimit të të njejtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 
ndërsa ankesa dorëzohet nëpërmjet  kësaj Gjykate. 


