
                                                                                                                                   

C.nr.199/2018 

GJYKATA THEMLORE GJAKOVË DEGA MALISHEVË, Departamenti i përgjithshëm 

Divizion Civil, me trupin gjykues të përbërë nga gjyqtari Nehat Qelaj, kryetar i trupit gjykues, dhe 

gjyqtareve porotë  Hatixhe Bashota  dhe Musa Mazreku  anëtar, si dhe me sekretarin juridik Xhavit 

Morina, në çështjen  juridike të propozuesve, E. F. L. e lindur në F., me vendbanim në R. të I., e 

përfaqësuar nga avokati F. M. nga Malisheva, me autorizim të noterizuar si dhe të propozuesit I. K. 

nga fshati B. Komuna e Malishevës, i përfaqësuar nga  vëllai i  tij L. K.  sipas autorizimit të 

noterizuar, lidhur me zgjidhjen e martesës me propozim të përbashkët, në shqyrtimin jo publik të 

mbajtur me datë 29.10.2018, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

I. Zgjidhet martesa me shkurorëzim në mes E. F. L. e lindur në F. me vendbanim në R. të R. I., dhe 

I. S. K. nga fshati B. Komuna e Malishevës, martesë kjo e lidhur me datë 14.04.2010 në zyrën e 

gjendjes civile në F. K. e evidentuar sipas numrit rendor ... dhe me numër të referencës ..... 

II. Shpenzimet e procedurës do ti bart I. K.. 

 

A R S Y E T I M 

Propozuesit për mes të autorizuarve të tyre në këtë gjykatë me datën 16.08.2018 kanë paraqitur  

propozimin e përbashkët për zgjidhjen e martesës së tyre duke theksuar ndër të tjera se propozuesit  

kanë lidhë martesë me datë, 14.04.2010, pranë zyrës së gjendjes civile në F. K., ata kanë jetuar së 

bashku nga data 14.04.2010 e deri në Qershor të vitit 2018, ku edhe janë ndarë dhe nuk 

bashkëjetojnë më. Ndarja ka ardhur si pasojë e mos arritjes së qëllimit të martesës për të cilën e kanë 

lidhur, kanë filluar ftohje të marrëdhënieve bashkëshortore, po ashtu kanë ndikuar edhe karakteret 

dhe kulturat e ndryshme të propozuesve, dhe për këtë janë pajtuar që me marrëveshje ti drejtohen 

kësaj gjykate për zgjidhjen e kësaj martese meqenëse edhe kur kanë propozuar ketë propozim janë 

me vendbanim në fshatin B. Komuna e Malishevës, vendbanimi të përhershëm propozuesi I. K. e ka 

në vendlindje në fshatin B. ndërsa propozuesja ka qëndruar në fshatin B. dy javë dhe ka shkuar në 

Gj.. Nga kjo martesë ata nuk kanë fëmijë as që pritet të ketë 

   Gjykata me datë 29.10.2018 hapi seancë për shqyrtim të propozimit ndërsa nuk mbajti seancën për 

tentim pajtimit të bashkëshorteve pasi që asnjëri prej tyre nuk morri pjesë personalisht. 

Gjatë kësaj seance i autorizuari i propozueses E. L. këtu Av. F. M. deklaroi se: mbesim pranë 

propozimit të përbashkët të bashkëshortëve si në propozim për prishje të martesës  të lidhur me datë 

14.04.2010, pranë zyrës së gjendjes civile në F. K., të dy bashkëshortët si në propozim me datë 

16.08.2018 ku dhe na i kanë bërë autorizimet kanë qenë për pushime në B. të Malishevës dhe me 

dëshirën e tyre kanë bërë propozimin për zgjidhjen e martesës  duke e zgjedhur edhe Gjykatën 

Themelore Gjakovë dega në Malishevë pasi që propozuesi I. vendbanimin e fundit e ka në fshatin 

B.. Në kohën kur kanë ardhur në Kosovë bashkëshortët me marrëveshje janë pajtuar që ti propozojnë 

gjykatës propozimin për zgjidhjen e martesës dhe arsyetimi është se propozuesit tani e tutje nuk kanë 

gjetur gjuhë të përbashkët për shkak të mos përputhjeve të karaktereve, moshës dhe për këtë i 

propozojmë gjykatës që të marrë parasysh dhe të zgjidhë martesën e tyre. Nga kjo martesë nuk kanë 

fëmijë dhe as që pritet të ketë. Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi se pas administrimit të 

provave gjykatës i propozojmë që të zgjidhë martesën në mes të bashkëshortëve pasi që të njëjtës i 

ka humbur qëllimi gjë për të cilën të njëjtit janë pajtuar që të zgjidhin me marrëveshje, andaj 

mbështetur në këtë konsiderojmë se janë plotësuar kushtet ligjore të parapara me ligjin e familjes 

dhe se tani ekzistojnë shkaqet për zgjidhjen e kësaj martese. Shpenzimet e procedurës do ti bartë I. 

K.. 

 

 



    Kurse përfaqësuesi i autorizuar i propozuesit I. K. këtu L. K. deklaroi se mbështetur në 

autorizimin e përbashkët të bashkëshortëve të cilin e mbështesë në tersi duke ritheksuar edhe një 

herë se ata kanë lidhur martesë me datën 14.04.2010 ne F. K. dhe që ajo kohë deri në vitin 2018 

propozuesit kanë bashkëjetuar, mirëpo që nga kjo kohë, pra nga Qershori i këtij viti nuk 

bashkëjetojnë më pasi që  në mes tyre kishin filluar të ftohen marrëdhëniet në mes tyre si pasoj e 

mos arritjes së qëllimit të martesës së tyre dhe ndikimit të karaktereve dhe kulturave të ndryshme  në 

mes tyre  për çka edhe pajtohen që me marrëveshje të zgjidhin martesën. Dua të shtojë se I. është i 

lindur në B. mirëpo në kohën e lidhjes së martesës  me vendqëndrim ka qenë në F. K., ndërsa pas 

disa viteve vendbanimin e tij e ka në vendlindje përkatësisht në fshatin B.. Nga kjo martesë nuk kanë 

fëmijë dhe as që pritet të ketë, kërkesa të veçanta nuk kanë. Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi 

se mbesë pranë atyre që thash më lartë ashtu që tani i propozoj gjykatës që të zgjidh këtë martesën 

sipas ligjit pasi që edhe bashkëshortët janë pajtuar që ta zgjidhin këtë martesë edhe sipas ligjit për 

arsyet që kemi cekur. Shpenzimet i bartë I. K.. 

   Gjykata në procedurën e provave lexoi: certifikata e martesës me numër rendor ..., me numër 

referencës ..... 

Pas shqyrtimit të bazueshmërisë së propozimit e së bashku me provat mbështetëse dhe pas 

deklarimeve të autorizuarve të propozuesve, gjykata konstatoi dhe vërtetoi se propozuesit kanë 

lidhur martesë me datë 14.04.2010 në Zyrën e Gjendjes Civile në F. K., me numër rendor ... dhe me 

numër të Referencës ..... Në fillim marrëdhëniet e tyre kanë qenë të mira por më vonë kanë filluar të 

ftohen ashtu që si pasoj e tyre në Qershor të vitit 2018 ata vendosin ti japin fund martesës duke 

ndërprerë jetën e përbashkët dhe që nga ajo kohë jetojnë të ndarë. Si rrjedhojë e kësaj martesës së 

tyre i ka humbur qëllimi prandaj të njëjtit janë pajtuar që të zgjidhin martesën duke parashtruar 

propozimin e përbashkët në këtë gjykatë me propozimin që gjykata të zgjidhi martesën në mes tyre 

pasi që edhe kohën e fundit propozuesi I. me vendbanim ishte në vendin e tij të lindjes n fshatin B. 

ndërsa E.në Gj.. 

   Nga kjo martesë gjykata konstatoi faktin që ndërgjyqësit nuk kanë fëmije dhe as që pritet të kenë, 

prandaj bazuar në nenin 68 par.2 dhe nenin 69 par.1 dhe 2 e në lidhje me nenin 84 par.1 të Ligjit për 

Familjen e Kosovës, vlerësoi se janë plotësuar kushtet ligjore për zgjidhjen e kësaj martese ashtu që 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Gjykata, për shpenzimet e procedurës, vendosi në bazë të nenin 347 të LMFK-së dhe vendosi që 

këto shpenzime propozuesit ti bartin bashkërisht. 

Nga të cekurat më lartë kjo gjykata në bazë të nenit 72 dhe 73 Ligjit mbi Familjen të Kosovës në 

kompetencë të saj vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË DEGA MALISHEVË 

Departamenti i përgjithshëm Divizioni Civil 

C.nr.199/2018 e datës 29.10.2018 

 

Sekretari juridik                                                    Kryetari i trupit - gjyqtari 

Xhavit Morina                                                      Nehat Qelaj    

                  

 

                                                                                                               

KËSHILLË JURIDIKE:  Meqenëse të autorizuarit  

e propozuesve pas shpalljes së aktgjykimit kanë hequr 

dorë nga e drejta e ankesës, ky aktgjykim bëhet i  

formës së prerë menjëherë me datë 29.10.2018. 


