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       C.nr.643/18 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Civil, kryetari i kolegjit - gjyqtari Malsor Kryeziu, me gjyqtarët porot Shpresa 
Mangjuka dhe Fahredin Meqa si  dhe me sekretaren juridike Drita Haxhishabani, në 
çështjen juridike të propozuesve V. M., nga fshati R., Komuna e Gjakovës,  dhe B. M. e 
vajzërisë B., nga fshati R., Komuna e Gjakovës, për zgjidhjen e martesës me marrëveshje, 
në shqyrtimin kryesor jo publik, në pranin e propozuesit dhe të propozueses, të mbajtur 

me datë 10.12.2018, morri këtë:  
 

A K T GJ Y K I M 
 
  I. ZGJIDHET martesa me shkurorëzim, e lidhur në mes të propozuesve V.M., 

data e lindjes... dhe B. M. e vajzërisë B., data e lindjes..., martesë kjo e lidhur me datë 

26.09.2016, pranë Zyrës së Gjendjes Civile në fshati R., Komuna e Gjakovës, me numër 

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

II. Fëmijët e mitur S. M., data e lindjes... në Gjakovë dhe A.M., data e lindjes..., në 
Gjakovë, i besohen në ruajtje, mbajtje dhe edukim, babit të tyre, këtu propozuesit V. M. 

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  
 

A r s y e t i m 
 

Me propozimin e përbashkët të këtu propozuesve V.M. dhe B. M. e vajzërisë B., 
nga fshati R. Komuna e Gjakovës, të parashtruar në këtë gjykatë, me dt.03.10.2018, 
është iniciuar procedura kontestimore për zgjidhjen e martesës me marrëveshje. 
Propozuesit në propozim i kanë parashtruar arsyet për zgjidhjen e martesës. 
 

Propozuesi gjatë seancës kryesore ka deklaruar se mbes pranë propozimit të 
përbashkët për zgjidhjen e martesës me marrëveshje. Në bashkë me propozuesen kemi 
arritur marrëveshje që ta zgjidhim martesën me marrëveshje meqenëse raportet tona me 
kalimin e kohës janë ftohur dhe jeta e përbashkët është bërë e pa durueshme dhe tani 

afër 1 vite jetojmë të ndarë dhe nuk ka mundësi të rivendosjes së martesës. Po ashtu me 
propozuesen kemi lidhur marrëveshje për besimin e fëmijëve dhe bashkërisht jemi 
pajtuar që fëmijët e mitur S. dhe A.M., të më besohen mua si në përkujdesje si baba. I 
propozoj gjykatës që të aprovohet propozimi dhe të zgjidhet martesa. Po ashtu shtoj se 
nga kjo martesë nuk pritet që në ardhmen të ketë fëmijë të tjerë. Ndërsa në fjalën e tij 
përfundimtare ka deklaruar se pas administrimit të provave është vërtetuar fakti se ne 
propozuesit tash më jetojmë të ndarë dhe se raportet ndermeje nesh nuk qëndrojnë si me 
parë. Konsideroj se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore që të aprovohet propozimi dhe 
të zgjidhet martesa me marrëveshje. Po ashtu i propozoj gjykatës që të aprovohet edhe 
marrëveshja për besimin e fëmijëve të mitur në ruajtje, mbajtje dhe edukim. Shpenzimet 
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e procedurës nuk i kërkoj. Po ashtu heqi dorë nga e drejta e ankesë në këtë çështje 
juridike kontestimore. 

 
Propozuesja 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 
propozuesi, andaj konsideroj se janë plotësuar kushtet Ligjore që martesa të zgjidhet me 
marrëveshje, si dhe fëmijët e përbashkët të mitur S. dhe A. M.,  jemi pajtuar që ti 
besohen në ruajtje edukim dhe mbajtje këtu propozuesit. Sa i përket realizimit kontaktit 
me fëmijët e mitur këtë gjë e kemi rregulluar në procedurë jashtë gjyqësore dhe gjykata 
nuk ka nevojë që të vendos për këtë çështje. Po ashtu tani për tani lidhur me ushqimin 
nuk është e nevojshme që të vendos gjykata, pasi këtë çështje po ashtu e kemi vendosur 
në procedurë jashtë gjyqësore. Ndërsa në fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar, 
konsideroj se janë plotësor kushtet ligjore për zgjidhjen e martesës. I propozoj gjykatës 
që të aprovohet propozimi i përbashkët dhe të zgjidhet martesa, e po ashtu i propozoj 
gjykatës që të aprovohet edhe marrëveshja e përbashkët për besimin e fëmijëve të mitur 

të përbashkët. Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoj. Po ashtu heqi dorë nga e drejta e 
ankesës në këtë çështje kontestimore.  

 
Gjatë seancës për shqyrtim kryesor të çështjes gjykata administroi si provë: 

certifikatën e martesës me numër serik M 1..., me numër të referencës ..., numër rendor 
30, e dt.01.10.2018, ekstraktin nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile, me numër serik E 
... të dt.02.10.2018, për S. M., data e lindjes... në Gj., ekstraktin nga Regjistri Qendror i 
Gjendjes Civile, me numër serik .... të dt.02.10.2018, për A. M., data e lindjes... në 
Gjakovë, marrëveshjen mbi besimin e fëmijëve të mitur në ruajtje, edukim dhe mbajtje e 
dt.03.10.2018, e lidhur në mes të këtu propozuesve V.M. dhe B. M. si dhe raportin nga 
Qendra për Punë Sociale me nr ... i dt. 14.11.2018. 

 
Gjykata vërteton se propozuesit kanë lidhur  martesë të plotfuqishme me datë 

26.09.2016, në zyrën e gjendjes civile në R., Gjakovë, me nr. rendor ..., nga kjo martesë 

iu kanë lindur fëmijët S.M., e lindur me dt. data e lindjes... në Gjakovë dhe A.M., i lindur 

me dt. data e lindjes..., në Gj., të cilat fakte vërtetohen nga çertifikata e martesës dhe 

ekstraktet e lindjes të cilat gjinden në shkresat e lëndës. Raportet e tyre bashkëshortore 

fillimisht kanë qenë të mira, por më vonë kanë filluar të keqësohen ku jeta e tyre është 

bërë e padurueshme prandaj edhe kanë ardhur në përfundim se bashkësinë e tillë 

martesore ta zgjidhin me marrëveshje, këtë gjendje faktike gjykata e vërtetoi në bazë të 

deklaratave të palëve në procedurë të cilave plotësisht ia fali besimin. 

 

Pasi që bashkëshortët kanë parashtruar propozim të përbashkët për zgjidhjen e 

martesës me shkurorëzim me marrëveshje dhe se nga kjo martesë kanë fëmijë të mitur  

konform dispozitave të nenit 84, par. 2 të Ligjit për Familjen i Kosovës gjykata i hetoi 

shkaqet dhe zbatoi procedurën e provave sa i përket propozimit të bashkëshorteve lidhur 

me ruajtjen, edukimin dhe mbajtjen financiare të fëmijëve të mitur, prandaj  duke marrë 

parasysh interesin e fëmijëve  të mitur, konform dispozitave të nenit 140 par.1 dhe  145, 

të Ligjit për Familje të Kosovës, fëmijët e mitur S. M., data e lindjes... në Gjakovë dhe A. 

M., data e lindjes..., në Gjakovë, ia ka besuar në ruajtje, mbajtje dhe edukim të ëmës, 

këtu propozuesit V. M.. Ndërsa sa i përket çështjes së Alimentacionit gjykata vlerësoi 

deklarimet e propozuesve se gjykata nuk ka nevojë për vendosje sa i përket 
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alimentacionit, gjykata konsideron se një kërkesë e tillë mund të paraqitet në çdo kohë 

nëse paraqitet nevoja për alimentacion, andaj nuk vendosi për çështjen e alimentacionit. 

 

 Lidhur me kontaktet personale të fëmijëve të mitur me propozuesen B. duke u 
bazuar në marrëveshjen me shkrim të bashkëshortëve gjykata nuk vendosi lidhur me 
mënyrën e kontaktit meqenëse ndërgjyqësit kanë arritur marrëveshje gojore dhe në rast 
se pengohet kontakti nga propozuesi, propozuesja në çdo kohë mund të parashtrojë padi 
për rregullimin e kontaktit konform nenit 140 par.3 të LFK. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës bazohet në dispozitat e nenit 450 të LPK-
së. 
 

Nga sa u cekë më lartë është vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit, e konform 

dispozitave të nenit 68, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit për familjen i Kosovës. 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

C.nr.643/18, të dt.10.12.2018 
 
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 10.12.2018. 


