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       C.nr.468/18 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm, 
Divizioni Civil, kryetari i kolegjit - gjyqtari Malsor Kryeziu, me gjyqtarët porot 
Shpresa Mangjuka dhe Fahredin Meqa dhe me sekretaren juridike Drita 
Haxhishabani, në çështjen juridike të propozuesve B.G., e lindur A. në qytetin V.-S. 
,me banim në L. ... A.tani me banim në Z., rr.”K.”, K. nr..., të cilën e përfaqëson i 
autorizuari G. J., avokat nga Gjakova dhe V. G., nga Gjakova, rr.”....” nr...., me 
banim të përkohshëm në S.,  të cilin me autorizim e përfaqëson S. G., nga Gjakova, 
rr.”....” nr.... për zgjidhjen e martesës me marrëveshje, në shqyrtimin kryesor jo 
publik, në pranin e të autorizuarit të propozueses dhe të të autorizuarit të 
propozuesit, të mbajtur me datë  27.11.2018, morri këtë:  

 
A K T GJ Y K I M 

 
 

  I. ZGJIDHET martesa me shkurorëzim, e lidhur në mes të propozuesve B. 

G., e vajzërisë A., data e lindjes... dhe V.G.,  data e lindjes..., martesë kjo e lidhur 

me datë.... në A. dhe e regjistruar në Gjakovë në Zyrën e Gjendjes Civile, me numër 

të referencës ... dhe me numër rendor ....  

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  
 

 
A r s y e t i m 

 
 

Me propozimin e përbashkët të këtu propozuesve B.G. e vajzërisë A., dhe V. 
G.të parashtruar në këtë gjykatë, me dt.27.07.2018, është iniciuar procedura 
kontestimore për zgjidhjen e martesës me marrëveshje. Propozuesit në propozim i 
kanë parashtruar arsyet për zgjidhjen e martesës. 
 

I autorizuari i propozueses gjatë seancës kryesore ka deklaruar se mbes në 
tërësi pranë parashtrimeve si në propozim, nuk pritet në të ardhmen fëmijë nga kjo 
martesë i propozoj gjykatës që propozimi është i vullnetshëm i të dy palëve në këtë 
procedurë, propozoj që të aprovohet propozimi, çfarëdo vendimi që të merr gjykata 
shpresoj që janë plotësuar kushtet që kjo çështje të përfundoj në të mirë të dy 
palëve heki dorë nga e drejta në shpenzimet procedurale dhe nga e drejta në 
ankesë. Ndërsa në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar nga provat administruara 
konsideroj se janë plotësuar kushtet që gjykata të aprovon propozimin e 
ndërgjyqësve meqë janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore të parapara me ligjin e 
familjes të RK, si pas të cilit është paraparë zgjidhja e martesës me marrëveshje. 
Shpenzimet proceduralë nuk i kërkoj, dhe se heki dorë nga ankesa në këtë çështje 
kontestimore. 

 

  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS  

REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO 
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I autorizuari i propozuesit gjatë seancës kryesore ka deklaruar se qëndroj në 
tërësi pranë propozimit për zgjidhjen e martesës me marrëveshje. Janë të vërteta të 
gjitha ato që i tha i autorizuari i propozueses andaj konsideroj se janë plotësuar 
kushtet Ligjore që martesa të zgjidhet me marrëveshje. Po ashtu deklaroj edhe një 
herë se nga kjo martesë nuk kanë të lidhur fëmijë dhe as që presim një gjë të tillë.  
Ndërsa në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar, nga provat e administruara në 
këtë procedurë konsideroj se janë plotësor kushtet ligjore për zgjidhjen e martesës 
me marrëveshje, pasi që bashkërisht bashkëshortet kanë arritur marrëveshje që 
martesën e lidhur në S. ta zgjidhim me marrëveshje. Për këtë arsye gjykatës i kemi 
parashtruar propozimin e përbashkët për zgjidhjen e kësaj martese. Andaj 
konsideroj se janë plotësuar kushtet për zgjidhjen e kësaj martese sipas nenit 68 
par.2 i LFK-ës. Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoj dhe se heki  dorë nga e drejta 
e ankesës në këtë çështje juridike kontestimore. 

 
Gjykata në kuptim të nenit 76 par.1, lidhur me nënpar.2 të Ligjit për 

familjen i Republikës së Kosovës, nuk e zhvilloi procedurën e pajtimit pasi që 

propozuesit jetojnë jashtë shtetit. 

Gjatë seancës për shqyrtim kryesor të çështjes gjykata administroi si provë: 
certifikatën e martesës me numër serik ....., me numër të referencës ... dhe me 
numër rendor ..., e dt.24.07.2018, ekstraktin nga Regjistri Qendror i Gjendjes 
Civile, me numër serik ... të dt.24.07.2018, për V.G., i lindur me dt.09.09.1992 në 
Gjakovë, kopjen e pasaportës për propozuesen B.G.  si dhe kopjen e letërnjoftimit 
për propozuesin V.G.  
 

Gjykata pasi shqyrtoi të gjitha shkresat e lëndës, bëri vlerësimin e të 
dhënave – deklarimit të cekur në propozim për zgjidhjen e martesës me marrëveshje 
si dhe deklarimet e cekura nga i autorizuari i propozueses dhe nga i autorizuari i 
propozuesit në seancë kryesore, vlerësimin e provave materiale, ka gjetur se 
propozuesit kanë shprehur vullnetin e lirë dhe janë pajtuar për zgjidhjen e 
martesës dhe se ky vullnet i  shprehur i tyre është vullnet serioz, dhe se në pajtim 
të plot me dispozitat ligjore të nenit 68 par.1 dhe 2 të Ligjit për Familjen të Kosovës, 
për zgjidhjen me shkurorëzim të martesës, andaj gjykata konform kësaj dispozite 
ligjore ka vendosur si në dispozitiv I të këtij aktgjykimi.  
 
 Vendimi mbi shpenzimet e kësaj procedure është marr në kuptim të nenit 
450 të LPK-së. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 
C.nr.468/18, të dt.27.11.2018 

 
Sekretarja juridike                     Kryetari i kolegjit-Gjyqtari 
Drita Haxhishabani                                                     Malsor Kryeziu 
 
 
 
 

UDHËZIME PËR ANKESË: Pasi që palët në bazë të nenit 177 par 3 të LPK-
së, pas shpalljes së këtij aktgjykimi njëzëri kanë deklaruar se heqin dorë nga e 
drejta e ankesës, i njëjti është i plotfuqishëm që nga data 27.11.2018. 


