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Numri i lëndës: 2019:118797 

Datë: 06.08.2019 

Numri i dokumentit:     00446130 

                                                                                                                                 

C.nr.187/2019 

GJYKATA THEMLORE GJAKOVË DEGA MALISHEVË, Departamenti i përgjithshëm 
Divizion Civil, me trupin gjykues të përbërë nga gjyqtari Nehat Qelaj, kryetar i trupit gjykues, 
dhe gjyqtarëve porotë  Milaim Morina dhe Sejdi Morina  anëtar, si dhe me sekretari  juridik 
Xhavit Morina, në çështjen  juridike të propozuesve V. R. B. nga fshati Sh., Komuna e 
Malishevës, i përfaqësuar nga avokati D. K. nga Malisheva, si dhe të propozueses L. B., e lindur 
S., nga fshati A. e  P., Komuna e G., lidhur me zgjidhjen e martesës me propozim të përbashkët, 
në shqyrtimin jo publik të mbajtur me datë 31.07.2019, mori dhe shpalli këtë: 

 
A K T GJ Y K I M 

I. Zgjidhet martesa me shkurorëzim me marrëveshje në mes të V. R. B. nga fshati Sh. 

Komuna e Malishevës dhe L. Z. B.  e vajzërisë S.  nga fshati A. e P.  Komuna e G., 

martesë kjo e lidhur me datë 17.08.2017 në  Zyrën e Gjendjes Civile D. Komuna e 

Malishevës e regjistruar në librin e të martuarve me numër rendor ... dhe me numër të 

Referencës ....  

 
II. Shpenzimet e procedurës do ti  bartin se cili te vetat.  

 
 

A R S Y E T I M 

  Propozuesit përmes të autorizuarve të tyre si më lart, në këtë gjykatë me datën 30.05.2019, 
kanë paraqitur  propozimin e përbashkët për zgjidhjen e martesës së tyre duke theksuar ndër të 
tjera se propozuesit kanë qenë të martuar sipas Certifikatës së martesës me numër të referencës ... 
rendor .. lëshuar Zyrën e Ofiqaris K. e Malishevës, gjatë kësaj martesë nuk kanë fëmijë. Që nga 
fillimi i martesës së tyre kanë pasur probleme dhe se marrëdhëniet bashkëshortore janë 
çrregulluar seriozisht për shkak të mospajtimeve dhe karaktereve të ndryshme. Për shkak të 
këtyre më tepër s enjë vit nuk jetojnë bashkërisht, faktikisht janë të ndarë, kërkesa tjera nuk kanë 
ndaj njëri tjetrit por kërkojnë të bëhet shkurorëzimi dhe marrëveshjes i përmbahen. 

  Gjykata me datë 31.07.2019, hapi seancë për shqyrtim të propozimit ndërsa nuk mbajti 
seancën për tentim pajtimit të bashkëshorteve pasi që propozuesit V. B. dhe L. B. nuk morën 
pjesë personalisht pasi që të njëjti sipas të autorizuarve të tyre ata tani gjenden jashtë shtetit.  

   Gjatë kësaj seance i autorizuari i propozuesit V. B. këtu av. D. K. deklaroi se propozuesi për 

shkurorëzim V. B. ka deklaruar se me propozuesen kanë lidhur martesë me datën 17.08.2017. 
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Para një viti kanë pasur mosmarrëveshje me te dhe në përgjithësi është bërë jeta e pa durueshëm 

në mes bashkëshorteve andaj edhe faktikisht jetojnë të ndarë, ai ka deklaruar se kanë arritur 

marrëveshje për shkurorëzim dhe pasi që nuk kanë fëmijë nuk kanë kërkesa të veçantë por 

propozojnë vetëm zgjidhjen e martesës. Prandaj edhe siç është paraqitur në padi për shkurorëzim 

përkatësisht në propozimin e përbashkët me marrëveshje për shkurorëzim kërkojmë që të 

aprovohet ky propozim dhe të zgjidhet martesa me shkurorëzim. Në fjalën përfundimtare theksoi 

se bazuar në deklarimet e propozuesve, rrethanave të krijuar në mes tyre dhe duke pasur parasysh 

faktin se të njëjtit me tepër se një vit nuk bashkëjetojnë që faktikisht janë të ndarë, konsiderojmë 

se janë plotësuar kushtet ligjore gjegjësisht ekzistojnë shkaqet për zgjidhjen e kësaj martese për 

çka edhe një here i propozojmë gjykatës që ta zgjidh martesën e propozuesve gjë për të cilën të 

njëjti janë pajtuar që me propozim te përbashkët me marrëveshje ta zgjidhin martesën e tyre. 

Shpenzimet do ti bart secili te vetat. 
 

 Ndërsa e  autorizuara e propozueses L. B. këtu av. L. J. deklaroi se mbetem pranë propozimit 

të përbashkët të bashkëshorteve V. B. dhe L. B. e lindur S., për zgjidhjen e martesës gjithashtu e 

mbështesim në tersi deklarimin e dhënë të përfaqësuesit të propozuesit V. B., avokat D. K. pasi 

që edhe propozuesja L. B. ka deklaruar se që nga fillimi i martesës mes bashkëshorteve kanë 

pasur probleme dhe jeta e tyre bashkëshortore është bërë e padurueshme, kështu ka me shumë se 

një vit që propozuesit jetojnë ndarazi. Propozuesit gjatë kësaj jetës bashkëshortët nuk kanë pasur 

fëmijë dhe as që pritet të kenë. Andaj  propozojmë që të aprovohet propozimi dhe kjo martesë të 

zgjidhet komfor dispozitave të ligjit të familjes. Në fjalën përfundimtare deklaron se bazuar në 

Ligjin e Familjes përkatësisht shkaqet për zgjidhjen e martesës konsideroj se në rastin konkret 

janë plotësuar kushtet për zgjidhjen e kësaj martese pasi që siç deklaruam bashkëshortet nuk 

kanë raporte të mira, me shumë se një vit jetojnë ndaras andaj edhe mbi bazën e këtyre i 

propozojmë gjykatës që ta zgjidh martesën propozuesve duke e pasur në konsideratë edhe 

vullnetin e tyre përkatësisht marrëveshjen e përbashkët që këtë martesë ta zgjidhin. 

  Shpenzimet do ti bartin secilit te vetat. 
 
Gjykata në procedurën e provave lexoi: certifikatën e martesës me nr. rend. .. dhe numër të 
Ref.... e lëshuar me dt.30.05.2019 nga zyra e gjendjes civile në D... 
   
  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 17.08.2017, në Zyrën e Gjendjes Civile në D., me numër rendor ... dhe 
me numër të Referencës .... Propozuesit që nga fillimi i lidhjes së martesës kanë pasur probleme, 
marrëdhëniet e tyre bashkëshortore ishin të çrregulluara seriozisht për shkak të mospajtimeve 
dhe karaktereve të ndryshme dhe se ata kanë më shumë se një vit që nuk jetojnë bashkë faktikisht 
janë të ndarë për çka edhe parashtrojnë propozimin e përbashkët për zgjidhjen e martesës me 
marrëveshje. Nga e gjithë kjo rezultojnë shkaqet që të zgjidhet kjo martesë për të cilën gjykata 
vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 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.  
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 Gjykata, për shpenzimet e procedurës, vendosi në bazë të nenin 347 të LMFK-së dhe vendosi 
që këto shpenzime propozuesit ti bartin  secili të vetat. 

 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. 
C.nr.187/2019, datë 31.07.2019 

 
 
                                                                       Kryetari i trupit - gjyqtari 
                                                             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 
31.07.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




