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 GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Depertamenti i Përgjithsëm, si gjykatë civile e shkallës 

së parë, në përbërje nga gjyqtari Venhar Salihu, kryetar i trupit gjykues, gjyqtarët porotë Gani Alidema dhe 

Emrush Qamili, anëtar të trupit, në çështjen juridike të paditësit  F.M.   nga .... , të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson .... , avokate nga ....  dhe të paditurës L.M.  nga .... , me objekt kontesti, zgjidhjen e martesës, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe jo publik, të datës 18.11.2019, në të njëjtën ditë, gjykata mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. ZGJIDHET MARTESA e lidhur më datë 30.07.2018, në Zyrën e Gjendjes Civile në Gjilan, e 

regjistruar me numër rendor 266, numër të referencës 4/2018RM/4001, në mes të paditurit F.M.  i lindur me 

....  në .... , nga babai B.M.  dhe nëna M.M.  dhe të paditurës L.M. , e lindur me ....  në .... , nga babai H.I.  

dhe nëna H.F. .  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësi në këtë gjykatë kanë paraqitur padi,  për zgjidhjen e martesës, kundër të paditurës, duke 

theksuar  se  paditësi me të paditurën në fillim kanë jetuar në harmoni  të plotë familjare, me respekt dhe 

dashuri të ndërsjelltë, mirëpo me kalimin e kohës marrdhëniet bashkëshortore kanë filluar që të keqësohen 

në mënyrë të vazhdueshme. Kjo martesë  faktikisht ka pushuar së egzistuari  në fundë të muajit gusht të vitit 

2018.  

 
  Gjykata fillimisht ka caktuar seancën e tentim pajtimit  dhe nga palët ka kërkuar që të njejtit që të 

jenë prezent në këtë seancë konform nenit 77, 78 dhe 79.1 të LFK-së, por në këtë seancë nuk ka prezentuar 

paditësi edhe për kundër se i njëjti ka qenë i ftuar në mënyrë të rregullt, por e autorizuara e tij e ka njoftuar 

gjykatën se I njejti jeton në qytetin e Vjenës. Në këtë seancë prezent ka qen e paditura dhe e njejta ka 

deklauar se nuk dëshiron që të vazhdoj jetën me paditësin dhe nuk ka kërkuar që gjykata të bëjë përpjekje të 

mëtutjeshme që të arrihet pajtimi. Për këto aryse dhe bazuar në nenin 76.2 lidhur me nenin 79.2 të LFK- së, 

gjykata  ka konsideruar se tentim pajtimi ka dështuar.  

 E autorizuara e paditësit në sanën pergaditore, kryesore1 dhe spjegimet përfundimtare  ka mbetur 

pan padisë, kërkesë padisë dhe nga  gjykata ka kërkuar që kërkes padia e paditësit  të  aprovohet  si e bazuar. 

E njëjta ka kërkuar shpenzimet e procedurës në shumë prej 374€ edhe atë shumën pej 104 € për përpilimin e 

padisë, si dhe për dy seancë të mbajtura nga 135 € për një seancë në bazë të TA për avokat.   

 

  E paditura në seancën pëergatitore, kryseore edhe spjegimet përfundimtare 2, ka kundërshtuar 

këekes padinë e paditësit duke theksuar se dëshira e të njejtës ështe që në momentin kur zgjidhet martesa të 

jetë prezent edhe paditësi. E paditura ka njoftuar gjykatën se është e vertetë se e njejta me paditësin ka 

 
1 Pas seancës përgatiore, gjykata duke u bazuar në nenin 420.3 të LPK- së, ka vazhduar me shqyrtimin kryesorë të qështjes.  
2 E njëjta nuk ka paraqitur përgjegjje në padi edhe për kundër faktit se padinë, provat dhe aktvendimin për përgjegjje e ka 
pranuar në mënyrë të rregullt.  
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jetyuar vetëm dy javë edhe atë gjat muajit gusht të vitit 2018, kurse në fillim të shtatorit të të njejtit vit janë 

ndarë me paditësin e që nga ajo kohë nuk kan pasur kontakt fizik, nuk kan komunikuar nëpërmjet telefonit 

apo aplikaciooneve të tjera. Nga gjykata ka kërkuar që kërkes padia e paditësit të refuzohet si e pa bazuar.  

 

 Për ti vëeretuar pretendimet e palëve ndërgjyqëse, gjykata si provë ka administruar certifikatën e 

martesës e datës 23.04.2019.  

 

 Duke u bazuar në nenin 8 të LPK-së, perkatësisht duke vlerësuar të thënat e palëv ndërgjyqëse dhe 

provat e administurara, gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

 

 Palët ndërgjyqëse kanë lidhur kuroë para ZGJC në Gjilan më datë 30.07.2018, të njejtit për dy javë të 

muajti gusht të vitit 2018 kanë jetuar së bashku dhe më në fillim të muajit shtator të të njëjtit vit, janë ndarë 

(fakte këto, për palët ndërgjyqëse nuk ishin kontestuese)3 

.    

 Me që në rastin konkret për palën ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se të njëjtit ka ndërprerë jetën 

faktike për më shumë se një vit (pasi që të njëjtit janë ndarë në fillim të muajit shtator të vitit 2018), në 

njërën anë, kurse në anën tjetër duke u bazuar në nenin 69.2 të LFK-së, u vendos si në pikën I të dispozitivit 

të këtij aktvendimi. 

 

 Gjykata vendosi (si në pikën II të këtij aktgjykimi), që secila palë të bartë shpenzimet e saj të 

procedurës, konform nenit 347 të LFK-së lidhur me nenin 450 të LPK-së. 

 

  Gjykata vlerësoi pretendimet e të paditurës sa i përket arsyetimeve për refuzimin e kërkespadisë së 

paditësit, (është fjala për pretendimet se e njëjta dhe familja e saj e kundërshtojnë zgjidhjen e martesës, me 

arsyetimin se së pari duhet mu zgjidh me burra e më pastaj me ligj si dhe duhet me qenë prezent paditësi për 

këtë çështje), por u vlerësua se këto pretendime janë të pa bazuara dhe nuk gjejnë mbeshtetje ligjore. 

 

Andaj, nga të lartëcekurat, duke përfshirë gjendjen faktike, dispozitat ligjore dhe  bazuar në nenin 2 

dhe nenin 142 pika 1 dhe 2 të Ligjit të Procedurës Kontestimore, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr.477/19, dt.18.11.2019 

 

             Kryetari i trupit gjykues 

                                                                                                Venhar SALIHU    

                                                                                      

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi në afat prej 15 ditësh, mund të paraqitet ankesë, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Ankesa eventuale dorëzohet, përmes kësaj gjykate. 

 
3 Kjo është konstatuar edhe në procesverbalin e datës 18.11.2019,  fq.3, pasuesi i 3-të.  


