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C.nr.401/17 

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 Sejdi Morina dhe Musa Mazreku anëtar, me sekretarin juridik Xhavit 

Morina në çështjen juridike të propozuesve I. K. nga fshati D. Komuna e Malishevës të cilin me 

autorizim me shkrim e përfaqëson avokati A. K. nga Malisheva dhe propozueses J. K. vajzëris Z. 

nga fshati Ll. Komuna e Malishevës të  cilën me autorizim e përfaqëson avokat F. K. nga 

Malisheva, për shkak të zgjidhjes së martesës me propozim të përbashkët dhe besim fëmijës, 

ushqimi dhe kontakt prindëror, në seancën kryesore jo publike, të mbajtur, me datën 10.01.2018,  

gjykata nxjerri dhe shpalli këtë: 

    A  K  T  GJ  Y  K  I  M  

I. Zgjidhet martesa me shkurorëzim në mes I. D. K.i nga fshati D. Komuna e Malishevës, dhe J. 

I. K. e vajzërisë Z. nga fshati Ll.  Komuna e Malishevës, martesë kjo e lidhur me datë ... në 

zyrën e gjendjes civile në Lubizhdë Komuna e Malishevës e evidentuar sipas numër rendor ... 

dhe me numër të Referencës ... 

II. Fëmija F. K. i lindur me datën  ...  në  R,  nga i ati I. K. dhe e ëma J. K. e vajzërisë Z., i 

Besohet në Ruajtje, përkujdesje, Edukim, si dhe Ushqimi,  Propozueses J. K. e vajzërisë Z.            

III. Kontakti i babait me fëmijën e tyre të përbashkët F. K. caktohet sipas marrëveshjes së 

bashkëshorteve ashtu që fëmija do të qëndroj tek babai gjatë pushimit veror dhe atij dimëror 

nga 10 ditë si dhe nga një ditë gjatë festave shtetërore dhe fetare ashtu që Detyrohet 

propozuesja që pa kur farë pengesa ti mundësoj propozuesit I. K. mbajtjen e marrëdhënieve 

personale me fëmijën në mënyrën siq u përcaktua në këtë pikë te dispozitivit të këtij 

aktgjykimi. 

IV.  Shpenzimet e procedurës do ti bartin  se cila palë te vetat. 

 

A R S Y E T I M 

Propozuesit e lart cekur, në këtë gjykate me datë ... kanë ushtruar propozimin e përbashkët për 

zgjidhjen e martesës me marrëveshje së  bashku me te edhe marrëveshjen mbi besimin e fëmijës 

duke theksuar se kanë lidhur martesë me datë ... në zyrën e gjendjes civile në Malishevë- Panorc e 

cila mban numrin rendor ...Nga kjo martesë  kanë  një  fëmijë  F. K. i lindur me datë  ... në  ... 

Marrëdhëniet bashkëshortore mes tyre në fillim kanë qenë të mira, mirëpo ndërkohë për shkak të 

botëkuptimeve të ndryshem dhe mospajtimeve të karkaktereve marrëdhëniet mes tyre janë 

çregulluar. Mosmarrveshjet e tyre më vonë janë bërë gjithënjë e më të shpeshta duke marrë karkater 

të përhershëm. Nga kjo arsye edhe nga janari i vitit ... e kanë  ndërprer edhe jetën e përbashkë t. 

Seanca për tentim të pajtimit të bashkëshorteve nuk është mbajtur pasi që as njeri nga bashkëshortet 

nuk mori pjesë personalisht. 

 

      Në seancën e shqyrtim kryesor Avokati A. K. i autorizuari i propozuesit I. K. deklaroi se 

mbesim në tersi pran propozimit të parashtruar në këtë gjykatë për shkurorëzim e martesës me 

marrëveshje. Propozuesit kanë lidhur martesë në mes veti me dt...., pran organit kompetent në 

Malishevë -Lubizhdë e cila martesë është evidentuar me numër rendor ... Nga kjo martës 

bashkëshortet kanë të lindur një fëmijë, dhe atë F. K. i lindur me dt. ..., ka lindur në ... Në fillim 

raportet në mes propozuesve kanë qenë të mira, ndërsa për shkak të botëkuptimeve të ndryshme dhe 

mos karaktereve marrëdhëniet nder mjet tyre janë çrregulluar deri në at masë sa qe jeta e tyre e 

përbashkët martesore është berë e pa mundur. 

Të dy bashkëshortet që nga viti 2014, kanë ndërpre bashkëjetesën e tyre dhe jetojnë të ndarë. 

bashkëshortët në mes veti janë pajtuar që kjo martesë të zgjidhet me marrëveshje, gjithashtu edhe sa 

i përket besimit të fëmijës kanë lidhur marrëveshje tek Noteri ku janë pajtuar që fëmija i mitur F. K. 

ti besohet në ruajtje edukim, dhe ushqim propozueses– nënës J. K. Lidhur me kontaktet prindërore 
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në mes të propozuesit I.K. dhe fëmiut të tyre palët janë marrur vesh siç kemi cekur në petitumin e 

këtij propozimit ndërsa propozuesit nuk ka kërkesa për alimentacion njëri ndaj tjetrit. Në fjalën 

përfundimtare theksoi se, vazhdoj të mbes si në deklarimet gjatë kësaj seance dhe atyre si në 

propozimi dhe tani pas administrimit të provave i propozojmë gjykatës që ta zgjidh ketë martës pasi 

që janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore e parapara nga ligji i familjes të Kosovës, dhe po ashtu të 

vendos meritorisht për lënien e fëmijës në besim për përkujdesje edukim dhe ushqimi dhe kontaktin 

prindëror me fëmijën sipas propozimit të bashkëshortëve të cekur si në petitumin e propozimit dhe 

mbështetjen marrëveshjes se tyre. 

 Sa i përket shpenzimeve se cila palë do ti bart te vetat. 

 

Ndërsa e Avokatja F. K. e autorizuara e propozueses J. K. deklaroi se: mbes propozimit të 

përbashkët te Propozuesve I.K. dhe J. K. për zgjidhjen e martesës me marrëveshje. Nuk është 

kontestues që propozuesit kanë lidhur martese në mes veti me dt. ... para organit kompetent në 

Lubizhdë, martesë kjo e evidentuar sipas nr. ...  Propozuesit gjatë jetës se përbashkët të tyre kanë të 

lindur një fëmijë F. K. i lindur me datën ... në R. Propozuesit përkundër marrëdhënieve të mira që 

kanë pasur në fillim me vonë jeta e tyre bashkëshortore u përkeqësua për shkak të botëkuptimeve të 

ndryshme dhe te karaktereve të tyre ku shpesh ata kanë pasur mosmarrëveshje, edhe pse ata kanë 

tentuar ti harmonizojnë marrëdheniet e tyre me qellim që ti vazhdojnë jetën e tyre të përbashkët 

mirëpo ata nuk patën sukses. Bashkëshortet që nga Janari i vitit 2014 e kanë ndërprerë jetën e 

përbashkët dhe prej asaj kohe jetojnë të ndarë, dhe janë pajtuar që martesën ta zgjidhin me 

marrëveshje. Sa i përket besimit në ruajtje përkujdesje, edukim dhe ushqim femijës të mitur ata 

kanë berë marrëveshje tek Noteri dhe janë pajtuar që fëmija i mitur F. K.i ti besohet propozueses J. 

K., po ashtu ata janë marruar vesh qe kontakti prindëror të jetë siç është cekur në petitumin e 

propozimit. Sa i përket alimentacionit bashkëshortet po ashtu për mes kësaj marrëveshje janë 

pajtuar që kjo të mbetet në kujdesej e propozueses J. K., ndërsa sa i përket alimentacionit për 

propozuesen bashkëshortët nuk paraqesin kërkesa ndaj njeri tjetrit. Në fjalën përfundimtare theksoi 

se, pas administrimin të provave vazhdoj të mbes pran deklarimeve gjatë kësaj seance dhe atyre si 

në propozim duke i propozuar gjykatës që të zgjidh martesën në mes bashkëshorteve pasi që për 

ketë janë plotësuar kushtet të parapara ligjorë me ligjin e Familjeve të Kosovës. Po ashtu gjykatës i 

propozoj që sa i përket çështjes së fëmijës si për ruajtje edukim ushqimi dhe kontakt prindëror të 

vendos në pajtueshmëri me marrëveshjen e bashkëshorteve dhe të përcaktuar si në petitumin e 

propozimit.  Shpenzimet do ti bart secili të vetat. 

    

 Meqenëse kemi të bëjmë me propozim të përbashkët për shkurorëzim me anë të marrëveshjes së 

dyanshme dhe se propozuesit kanë lidhur marrëveshje mes vete për kujdesin, edukimin, ushqimin 

dhe kanë pajtueshmëri për kontaktet personale të fëmijëve me nënën, gjykata nuk u lëshua në 

hetimin e fakteve në të cilat mbështetet propozimi, por vetëm i administroi provat materiale të cilat 

janë lexuar gjatë seancës gjyqësor dhe atë; marrëveshjen e lidhur në mes bashkëshorteve e datës ... 

dhe e noterizuar tek noteri I. E. me numër LRP.nr. rend. ..., ekstrakti i gjendjes civile për fëmijën F. 

K. me numër serike ... leshur me  date ... nga zyra e gjendjes civile  Panorc. ekstraktin e gjendjes 

civile për i propozuesit I. K. me nr. serik ... dhe Propozueses J. K. me nr. serik ... te dt...., 

Certifikaten e martesës me nr. referencës  ... me numër rendor ..., e lëshuar me datën  ..., nga zyra e 

gjendjes civile Panorc  Komuna e Malishevës. 

 

  Gjykata pas shqyrtimit të bazueshmërisë së propozimit, aktit të marrëveshjes e së bashku me 

provat mbështetëse dhe pas dëgjimit të autorizuarit të propozuesve, dhe leximit të provave materiale 

të cekura më lart gjeti se propozuesja dhe propozuesi kanë lidhur martesë me datë ... në zyrën e 

gjendjes civile në Lubizhdë Komuna e Malishevës, dhe nga kjo bashkëjetesë kanë të  lindur një (1) 

fëmijë, F.K. i lindur me datë ... në R. 

Në fillim marrëdhëniet e tyre kanë qenë të mira mirëpo kanë pas botëkuptime të ndryshme dhe 

mospajtime të karkatereve mes veti të cilat kanë qenë të shpeshta e të cilat kanë marrë karkater të 

përhershëm andaj si rezultat i tyre edhe kanë quar deri te çrregullimi serioz i raporteve të tyre 

bashkëshortore për çka bashkëshortet edhe përkundër përpjekjesë për të rikthyer bashkëjetesën ata 

vendosin të shkëpusin bashëkjetesen. Si rrjedhojë e kësaj të njëjtit që nga janari i vitit 2014 e kanë  
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ndërprer jetën e përbashkët ndërsa tani janë  pajtuar që të zgjidhin martesën për çka edhe në gjykatë 

paraqesin propozimin e përbashkët për zgjidhjen e martesës me marrëveshje dhe njëkohësisht lidhin 

marrëveshje për përkujdesje, edukimi dhe ushqim të fëmijës së tyre, konkretisht që fëmija ti 

besohen në ruajtje , edukim dhe ushqimi nënës J. K.i vajzris Z. 

Nga të cekurat deri më tani gjykata gjeti se propozimi i propozuesve për zgjidhjen e martesës dhe 

marrëveshja e tyre e përbashkët e lidhur për përkujdesje, edukimi dhe ushqim të fëmijës së tyre si 

dhe vullneti i tyre për kontaktet personale mes fëmijës dhe babait është i bazuar dhe i ngritur 

komforë  nenit 68 parg.2 dhe 70 parg.2 të LFK-së . 

      

    Duke u nisur nga fakti se kemi të bëjmë me propozimin e përbashkët të bashkëshortëve për 

zgjidhjen e martesës me marrëveshje dhe se mes tyre ekziston akt i marrëveshjes të theksuar më 

lart, gjykata në pajtim me nenin 84 parg. 1 të Ligjit mbi Familjen të Kosovës, nuk i hetoj faktet sa i 

përket shkaqeve për zgjidhjen e martesës, dhe të njëjtën vendosi ta zgjidhë sipas nenit 68 parg. 2 

Ligjit mbi Familjen të Kosovës duke u bazuar edhe në shkaqet për shkurorëzim komfor nenit 69 

Ligjit mbi Familjen të Kosovës. 

 

Pas kësaj gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi  duke pasur parasysh të gjeturat më 

lart, propozimin e bashkëshortëve dhe në veçanti edhe marrëveshjen e lidhur nga propozuesit sa i 

përket çështjes së fëmijës me theks të veçantë që fëmijët ti besohet në ruajtje, edukim, ushqimi 

dhe përkujdesje prindërore nënës, për çka edhe gjykata vlerësoj se kjo marrëveshje nuk është në 

kundërshtim me interesin më të mirë të fëmijës në rastin konkret, andaj edhe krijoj bindjen se lënja 

e tij në ruajtje përkujdesje, edukim dhe ushqimi nënës do të jetë në interesin më të mirë të fëmijës. 

 

Ndërkaq sa i përket kontakteve personale në mes fëmijës me babin e tij dhe anasjelltasa, gjykata 

vendosi në bazë të vullnetit të tyre, si dhe  komfor dispozitës së nenit 145 të Ligjit mbi Familjen të 

Kosovës. 

 

Sa i përket shpenzimeve të procedurës, gjykata vendosi komfor dispozitës së nenit 347 të Ligjit mbi 

Familjen të Kosovës. 

 

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.401/17 e datës 10.01.2018 

 

 

 Sekretari juridik                                                 Kryetari i trupit - gjyqtari  

  Xhavit Morina      Nehat Qelaj   

                                        

                         

KËSHILLË JURIDIKE: Meqenëse palët pas shpalljes së aktgjykimit të autorizuarit e propozuses 

kanë hequr dorë nga e drejta e ankesës, ky aktgjykim behet i formës së prerë pas shpalljes së tij me 

datë 10.01.2018.   


