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C.nr.43/2019 

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 Hatixhe Bashota dhe Sejdi Morina anëtar, me sekretarin juridike 

Xhavit Morina në çështjen juridike të propozuesve B. B. nga fshati B. Komuna e Malishevës dhe 

F.B. Vajzërisë H. nga fshati B., për zgjidhjen e martesës  me marrëveshjes të përbashkët, besimin e 

fëmijëve, kontaktin prindëror dhe alimentacion, në seancën  kryesore jo publike, të mbajtur, me 

datën 07.03.2019, gjykata nxjerri dhe shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

I. Zgjidhet martesa me shkurorëzim me marrëveshje në mes të B. I. B. nga fshati B. Komuna e 

Malishevës dhe F. A. B. e vajzërisë H.nga fshati B. Komuna e Malishevës, martesë kjo e lidhur 

me datë ... në  Zyrën e Gjendjes Civile M. e regjistruar në librin e të martuarve me numër rendor 

... dhe me numër të Referencës .... 

 

II. Fëmijët E. B. e lindur me datë .... në S. tani me vendbanim në fshatin B. Komuna e Malishevës, 

A. B. e lindur me datë ... në S. tani me vendbanim në fshatin B. Komuna e Malishevës si dhe E. 

B.e lindur me datën .... në P. tani me vendbanim në fshatin B. Komuna e Malishevës që të gjithë 

të lindur nga i ati B. dhe e ëma F., i Besohen në përkujdesje, edukim dhe ushqimi babit të tyre 

B. B..  

 

III. Kontakti i nënës F. B. e vajzërisë H. me fëmijët e tyre të përbashkët mbetet i lirë sipas vullnetit 

të propozuesve dhe do të mbahen në shtëpinë e  propozueses  ndërsa Obligohet B. B. që ti 

mundësoj propozueses F. kontaktin e rregullt dhe pa kurrfarë pengese me fëmijët e tyre të 

përbashkët.  

 

IV. Shpenzimet e procedurës i bartin Bashkërisht.  

 

A r s y e t i m 

         Propozuesit si më lartë në këtë gjykatë kanë parashtruar propozim të përbashkët për zgjidhjen 

e martesës së tyre dhe së bashku më këtë edhe akt marrveshjen e tyre për përkujdesjen, edukimin 

dhe ushqimin e fëmijët e tyre , duke cekur  ndër tjerash se kanë lidhur  martesë me datë ... në zyrën 

e gjendjes civile Komuna e Malishevës sipas numrit rendor ..., dhe me numrit të Referencës 

....Raportet bashkëshortore  në fillim kanë qenë të mira mirëpo ato më vonë kanë filluar të prishen, 

për shkak të botëkuptimeve dhe karaktereve të ndryshme .Bashkëshortët kanë jetuar bashkërisht  

deri në vitin ... dhe pas kësaj kohe ata nuk jetojnë bashkë jetojnë ndaras dhe marrëdhëniet 

bashkëshortorë janë prishur skajshmërish sa që kjo martesë  me zgjatë edhe më teje nuk ka 

mundësi dhe nuk do të ketë efekte për bashkëshortet, sepse është bërë jeta e pa durueshme në mes 

të bashkëshorteve prandaj duan që këtë martesë ta zgjidhin sepse nuk kanë qëllim të jetës së 

përbashkët. Nga kjo martese kanë të lindur t (...) fëmijë E., A. dhe E., të njëjtit me marrëveshje 

kanë vendosur që fëmijët e tyre ti besohen për ruajtje, ushqim e përkujdesje edukim, shkollim babit 

dhe kontaktet e nënës me fëmijën të bëhen sipas marrëveshjes së ish bashkëshorteve, kërkesa për 

alimentacion nuk kanë dhe as kërkesa tjera të veçanta.  

          Gjykata me datë 07.03.2019 ka mbajtur seancën në të cilën në kuptim të nenit 76 dhe 77 të 

ligjit mbi familje të Kosovës hapi seancën për pajtim të bashkëshortëve me qëllim të arritjes së 

pajtimit të bashkëshortëve mirëpo të njëjtit një zëri deklaruan se nuk ka gjasa për pajtim për arsye 

se raportet e tyre janë çrregulluar seriozisht, për këtë arsye kemi ardhur në përfundim që me 
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marrëveshje ta zgjidhim martesën si dhe kemi lidh marrëveshje për besimin e fëmijëve si dhe 

kontaktet e nënës me fëmijët e saj. 

Megjithatë për këtë çështje juridike civile gjykata vazhdoi me mbajtjen e seancës për shqyrtim 

kryesor në të cilën propozuesi B.B. deklaroi se mbetem pranë propozimit të dorëzuar në këtë 

gjykatë me dt.15.02.2019 përmes së cilës kemi kërkuar shkurorëzim me marrëveshje. Gjithashtu 

mbesim pranë marrëveshjes së përbashkët të lidhur me dt.15.02.2019 për besimin e fëmijëve ashtu 

që fëmijët E., A. dhe E. B. të mbesin në përkujdesje, edukim, ushqimi, shkollim babait B. B., po 

ashtu jemi pajtuar që mos të kemi kërkesa për alimentacion, kontaktet e fëmijëve me nënën të 

mbahen sipas marrëveshjes gojore në mes tyre dhe atë në shtëpinë e propozuesja , për çka para 

trupit gjykues deklaroj se nuk do ketë pengesa që kontaktet të jen të rregullta. Dua të shtoj se 

raportet bashkëshortore i kemi pasur të mira mirëpo në vitet e fundit kanë filluar të çrregullohen 

seriozisht për shkak të botëkuptimeve dhe karaktereve të ndryshme në mes nesh e cila ka quar deri 

në prishjen e marrëdhënieve tona kështu që në fund të vitit ... kemi shkëputur bashkëjetesën. Nga 

kjo martesë siç kemi cekur edhe në aktin e marrëveshjes kemi të lindur ... fëmijë ndërsa nuk pritet 

të ketë fëmijë tjerë. Ndërsa në fjalën përfundimtare i njëjti vazhdoj të mbes edhe me teje pranë 

propozimit dhe aktmarrëveshjes të zgjidhjes së martesës pasi që nuk ekzistojnë mundësit për t’iu 

kthyer bashkëjetesës së përbashkët për arsyet e deklaruar deri me tani, si dhe ne tani veç jemi 

pajtuar që ta zgjidhim martesën dhe për besimin e fëmijëve, për çka gjykatës i propozojmë që ta 

aprovon propozimin tonë dhe të vendos sipas marrëveshjes tonë pasi që mendojmë që janë 

plotësuar kushtet ligjore dhe se martesës tonë tani i ka humbur kuptimi. Shpenzimet do ti bartim 

bashkërisht  

     Kurse Propozuesja F. B.e lindur H.deklaroi se: mbes si në deklarimet në propozim dhe 

aktmarrëveshjen të lidhur mes nesh duke ritheksuar se raportet në mes neve kanë qenë të mira 

mirëpo kohëve të fundit janë prishur skajshmërish për shkak të mosmarrëveshjeve dhe 

botëkuptimeve të ndryshme në mes nesh për çka nga fundi i vitit ... edhe jemi ndarë. Për shkak të 

këtyre rrethanave nuk mund të vazhdojmë bashkëjetesën martesore prandaj edhe mbes në tersi 

pranë propozimit për zgjidhjen e martesës si dhe aktit të marrëveshjes me të cilën unë personalisht 

jam pajtuar që fëmijët tonë të përbashkët të mbesin në përkujdesje tek babai i tyre. Ndërsa për 

kontakte po ashtu jemi pajtuar që të jen sipas marrëveshjes në mes nesh dhe të mbahet në shtëpinë 

ku unë tani jetojë. Në fjalën përfundimtare deklaroi se edhe me tej   mbes në tersi si në deklarimet 

në ketë seancë dhe atyre në propozim dhe aktmarrëveshje pasi që mes nesh më nuk ekziston 

vullnet për të vazhduar bashkëjetesën për arsyet qe i kemi paraqitur prandaj i propozoj gjykatës që 

të vendos sipas kërkesës tonë përkatësisht aktmarrëveshjes duke marruar për bazë edhe vullnetin 

dhe dëshirën e fëmijëve që të jenë në kujdesin e babait. Sa i përket mbiemrit për të njëjtin do të bëj 

kërkesë në komunë pas zgjidhjes së martesës sepse dëshiroj që ta kthej mbiemrin tim te vajzërisë. 

Shpenzimet do ti bartim bashkërisht.   

     Meqenëse kemi të bëjmë me propozim të përbashkëte për shkurorëzim me anë të marrëveshjes 

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

ushqimin dhe janë akorduar për kontaktet personale të nënës me fëmijët, gjykata nuk u lëshua në 

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

Gjykata në kuptim të nenit 144 parg.2 të Ligjit për Familje ka bërë dëgjimin e fëmijës E. B. e 

lindur me datë ... në S., A. B. e lindur me datë ... në S.  dhe E. B.  e lindur me datë ... në P.  pasi që 

janë mbi moshën ... vjeçare, e me ç’ rast të njëjtat veç e veç para trupit gjykues ndër tjera kanë 

deklaruar se dëshira e tyre është të jetojnë me babai pasi qe ai është i punësuar dhe mendojnë që ai 

më mirë ju plotëson kushtet për të jetuar për ndryshe me nënën kanë raporte të mira dhe vazhdojnë 

ti mbajnë dhe do të takohen dhe komunikojnë me të çdo herë kur të kërkon edhe ajo dhe po ashtu 

do ta respektojmë çdo herë sepse është kujdesur çdo herë  mirë për to. 

     Pas kësaj gjykata vazhdoi procedurën me leximin provave materiale dhe atë: Aktmarrëveshjen 

e  lidhur ne mes bashkëshorteve me dt. 14.02.2019, Certifikatën e martesë me nr. referencës  .... 

me numër rendor .... e lëshuar me datën  14.02.2019 nga zyra e gjendjes civile P. , Ekstrakti i 
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gjendjes civile për fëmijët E. B. me numër Serik  ....., për A. B. me numër Serik ...., për E. B.   me 

numër Serik  ..., të lëshuar me date 14.02.2019 . 

Gjykata pas dëgjimit të palëve, leximit të provave materiale të cekura më lart gjeti se propozuesit 

kanë lidhur martesë me datë 24.03.2010 në Zyrën e Gjendjes Civile M. që evidentohet me numër 

referencës .... dhe me numër rendor .... Nga kjo bashkëjetesë kanë të lindur t. (.) fëmijë dhe ate E. 

B. e lindur me datë .... në  S., A. B. e lindur me datë .... në S., dhe E. B.e lindur me datë .... në P. që 

të t. të lindur nga i ati B.B. dhe e ëma F.B.në bashkësi martesore të tyre.  

Raportet e tyre bashkëshortore deri në fillim viti ... kanë qen të mirë dhe në harmoni mirëpo ato 

kohën e fundit kishin filluar të prishen dhe të çrregullohen seriozisht si pasoj e botëkuptimeve dhe 

karaktereve të ndryshme mes tyre nga edhe jeta mes tyre është bërë e padurueshme prandaj edhe 

ndërpresin jetën martesore dhe vendosin të zgjidhin martesën edhe për arsye se ata nuk kanë qëllim 

të jetës së përbashkët.  

 

Njëkohësisht gjykata gjeti se propozuesit kanë lidhur marrëveshje për përkujdesje, edukimi dhe 

ushqim të fëmijëve të tyre duke u pajtuar që fëmijët ti jepen në përkujdesje, edukim dhe ushqimi 

babit të tyre B. B., kurse kontaktet e nënës me fëmijët të mbahen sipas marrëveshjes së tyre, ndërsa 

kërkesa për alimentacion dhe kërkesa tjera nuk kanë paraqitur. 

 

      Nga të cekurat deri më tani gjykata vlerëson se kësaj martese tani i ka humbur qëllimi andaj 

propozimi i propozuesve për zgjidhjen e martesës dhe marrëveshja e tyre e përbashkët e lidhur për 

përkujdesje, edukimi dhe ushqim të fëmijëve të tyre si dhe pajtimi i tyre për kontaktet personale 

mes nënës dhe fëmijëve të paraqitur në marrëveshjen e tyre si dhe gjatë seancës, është i bazuar dhe 

i ngritur komfor  nenit 68 par .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 par. 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 par. 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 u bazuar në nenin 139 parg.1 

dhe 144 të Ligjit për Familje të Kosovës dhe duke pasur parasysh të gjeturat më lart, propozimin e 

bashkëshortëve, deklarimin dhe dëshirën e fëmijëve E., A. dhe E. B. dhe në veçanti edhe 

marrëveshjen e lidhur nga propozuesit, sa i përket çështjes së fëmijëve me theks të veçantë që 

fëmijët ti besohet babit në përkujdesje, ruajtje dhe edukim dhe ushqimi, për çka edhe gjykata 

vlerësoj se kjo marrëveshje nuk është kundërshtim me interesin më të mirë të fëmijëve, andaj edhe 

krijoj bindjen se lënia e fëmijëve në përkujdesje, edukim dhe ushqimi të babit do të jetë në 

interesin më të mirë të fëmijëve. 

        Ndërkaq sa i përket kontakteve personale në mes nënës me fëmijët, gjykata vendosi në bazë të 

marrëveshjes së bashkëshortëve dhe pajtimit dhe vullnetit të tyre si dhe komfor dispozitës së nenit 

145 të Ligjit mbi Familjen të Kosovës. 

Sa i përket shpenzimeve të procedurës, gjykata vendosi ti bartin bashkërisht komfor dispozitës së 

nenit 347 të Ligjit mbi Familjen të Kosovës dhe pajtimit të bashkëshortëve. 

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, 
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Departamenti i përgjithshëm- Divizioni Civil 

C.nr.43/2019,  datë 07.03.2019. 

 

 

 

Sekretar juridik                                                                                  Kryetari i trupit gjykues 

Xhavit Morina                                                                      Nehat Qelaj 

 

 

Udhëzim juridik: Meqë pas komunikimit të aktgjykimit, propozuesi  dhe propozuesja deklaruan 

se heqin dorë nga e drejta e ankesës, kundër këtij Aktgjykimi, i njëjti është i plotfuqishëm nga data 

e shpalljes më datë 07.03.2019. 


