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GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - DEGA NË MALISHEVË, Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Civil,  me trupin gjykues të përbërë nga gjyqtari Nehat Qelaj kryetar i trupit dhe gjyqtarëve porotë, 

Milaim Morina dhe Musa Mazreku anëtar, me sekretarin juridike Xhavit Morina në çështjen juridike të 

Propozuesve Sh. A., nga fshati Ll. Komuna e Malishevës dhe propozueses S. M.-A. nga P., për shkak të 

zgjidhjes së martesës me marrëveshje të përbashkët, në seancën kryesore jo publike, të mbajtur me datën 

30.11.2017,  gjykata nxjerri dhe shpalli këtë: 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

I. Zgjidhet martesa me shkurorëzim me marrëveshje në mes të propozuesve Sh. A. A.  nga fshati Ll. 

Komuna e Malishevës dhe S. S. M.-A. nga P., martesë kjo e lidhur  me datë ... në zyrën e gjendjes 

civile Prizren, e evidentuar sipas numrit  rendor ...  dhe me numër të Referencës ... 
 

II. Shpenzimet e procedurës do ti bart Sh. A. 

A r s y e t i m 

Propozuesit në këtë gjykatë me datë ... kanë parashtruar propozimin e përbashkët për zgjidhjen e martesës  

me marrëveshje  duke theksuar ndër tjera se propozuesit kanë bërë kurorëzim martese në Zyren e Gjendjes 

Civile në Prizren me datë ... sipas qertifikatës së martesës me nr. rendor ... dhe nr. të referencës ..., gjatë jetës 

së tyre të përbashkët, sipas deklaratës së bashkëshortëve si dhe dokumentacionit të ofruar ata nuk kanë pas 

asnjë fëmijë. Marrëdhëniet bashkëshortore të bashkëshortëve në fillim kanë qenë të mira por ato kanë filluar 

të prishen menjëherë një muaj pas lidhjes së martesës kur ato janë çrregulluar seriozisht ashtu që kanë 

vendosur që ti japin fund martesës në mes tyre aq më shumë kur janë persona me karaktere të ndryshme. 

Bashkëshortët me marrëveshje të përbashkët për shkurorëzim kanë vendosur që me vullnetin e tyre ti japin 

fund martesës kurse propozuesit kërkesa të tjera të veqanta nuk kanë përveq kërkesës për zgjidhjen  e 

martesës në mes tyre. 

    Meqenëse propozuesit morën pjesë personalisht në seancë, gjykata e mbajti seancën për tentim pajtimi të 

bashkëshortëve, ku gjykata përmes trupit gjykues tentoj ti pajtoj bashkëshortët për të ruajtur martesën dhe 

për të vazhduar bashkëjetesën, mirëpo të dy bashkëshortët deklarohen se nuk ekziston mundësia dhe as 

kushtet që të vazhdohet martesa e tyre për shkak se nuk kanë vullnet që të bashkëjetojnë, për arsyet e 

paraqitura edhe në propozim. Andaj u konstatua se seanca për tentim pajtim të bashkëshortëve nuk pati 

sukses.          

    Gjykata vazhdoi procedurën me seancë e shqyrtimit të propozimit e në të cilin propozuesi Sh. A. deklaron 

se mbes në tërësi pran propozimit, deklarimeve në këtë propozim si dhe marrëveshjes të lidhur në mes meje 

dhe S. duke theksuar edhe një herë se me datën ... kemi lidhur kurorë në Prizren, ne së bashku kemi 

bashkëjetuar diku ... muaj, dhe në fillim kemi pasur raporte të mira, mirëpo për shkak të karaktereve të 

ndryshme në mes nesh pas një kohe të shkurtër raportet tona kanë filluar të prishen duke u çrregulluar 

seriozisht për çka edhe jemi pajtuar të ndahemi ashtu që nga muaji Korrik ne nuk bashkëjetojmë. Nga kjo 

martesë nuk kan fëmijë të lindur e as që pritet të ketë, kërkesa tjera nuk kam. Në fjalën e tij përfundimtare 

theksoi, i propozoj gjykatës që ta zgjidhë martesën në mes nesh për arsyet e cekura më lart gjatë kësaj seance 

si dhe në propozim duke theksuar sërish se kemi ardhur në përfundim që ta zgjidhim martesën sepse mes 

neve nuk ekziston vullnet që të vazhdojmë bashkëjetesën e që si rezultat i saj që nga Korriku ne edhe nuk 

jetojmë bashkërisht. Shpenzimet e procedurës do ti barti unë personalisht. 

     Ndërsa propozuesja S. M.-A. deklaroi se qëndroj pranë propozimit të përbashkët dhe thënieve në 

propozim si dhe marrëveshjes së përbashkët duke theksuar edhe një herë se ne kemi lidhur martesë në 

Prizren me datën ..., në fillim raportet ishin të mira mirëpo për shkak të mospajtimeve  dhe karaktereve të 

tona diku pas një muaji raportet tona  kanë filluar të prishen seriozisht kështu që vendosëm që ti japim fund 

martesës dhe për këtë kemi bërë edhe marrëveshje të përbashkët. 

 



 Dua të shtoj se ne kemi bashkëjetuar rreth ... muaj ndërsa nga korriku i këtij viti ne e kemi ndërprerë edhe 

bashkëjetesën faktike ashtu që secili jetojmë ndaras. Nga kjo martesë nuk ka fëmijë e as që pritet të ketë, në 

fjalën e saj përfundimtare propozuesja deklaron se: vazhdoj të mbes si në deklarimet në këtë seancë dhe në 

propozim duke i propozuar gjykatës që ta zgjidhë martesën tonë sepse asnjeri nga ne nuk kemi vullnet dhe as 

dëshirë që ti rikthehemi bashkëjetesës siç e cekem që nga korriku ne përfundimisht jemi ndarë ashtu që secili 

jetojmë me familjet tona. Nga e gjithë kjo i ka humb edhe qëllimi i martesës sonë. Shpenzimet do ti bart Sh. 

A. 

Gjykata në procedurën e provave lexoi: Certifikatën e martesës së bashkëshorteve me numër rendor ... me 

numër referencës ..., e lëshuar me datën ..., nga zyra e gjendjes civile Prizren dhe marrëveshjen e 

bashkëshortëve për zgjidhjen e martesë. 

    Pas shqyrtimit të bazueshmërisë së propozimit dhe marrveshjës së bashkëshortve e së bashku me provat 

mbështetëse dhe pas deklarimeve të propozuesve, gjykata konstatoi dhe vërtetoi se propozuesit  me datë ... 

kanë lidhë martesë në zyrën e gjendjes civile në Prizren e evidentuar sipas numërit rendor .. dhe me numër të 

Referencës ... Raportet e tyre në fillim ishin të mira mirëpo të njëjtat filluan të çrregullohen dhe të prishen 

seriozisht menjëherë pas një muaji martese si pasojë e mospajtimeve dhe karaktereve të ndryshme dhe pasi 

që nuk ekzistonte më vullnet që të vazhdojnë bashkëjetesën kanë vendosur dhe janë pajtuar që ta zgjidhin 

martesen nga edhe ka ardhur deri të vendimit i tyre që ti japin fund bashkëjetesës së përbashkët, ku kjo 

martesë gjegjësisht bashkëjetesa në mes palëve ndërgjyqësve është ndërprerë që nga korriku edhe nuk jetojnë 

bashkarisht, por secili jetojnë me familjet e tyre. Si rrjedhojë e kësaj të njëjtit në gjykatë paraqesin 

propozimin e përbashkët  për zgjidhjen e martesës me marrëveshje. Nga të gjitha këto gjykata vlerëson se 

kësaj martese i ka humbur qëllimi dhe mes bashkëshortëve nuk ka vullnet për rivendosjen e raporteve 

bashkshortore.    

       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 ti bart propozuesi Sh. A. 

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 NË GJAKOVË-DEGA NË MALISHEVË 

Departamenti i përgjithshëm Divizioni Civil 

C.nr.300/17 e datës 30.11.2017 

 

                                                      

 Sekretari juridik                                                Kryetari i trupit - gjyqtari  

     Xhavit Morina                                                                                              Nehat Qelaj   

 

 

 

                         

KËSHILLË JURIDIKE:  Meqenëse propozuesit personalisht pas shpalljes së aktgjykimit kanë hequr dorë 
nga e drejta e ankesës, ky aktgjykim behet i formës së prerë me datë 30.11.2017.   


