
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE GJAKOVË  - DEGA E GJYKATËS MALISHEVË 

 

1 (3)  

 2
01

9
:1

2
2

73
7

 

Numri i lëndës: 2019:122736 

Datë: 09.07.2019 

Numri i dokumentit:     00401397 

 
                                                                                                                                 

C.nr.197/2019 
 

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  Sejdi Morina dhe Musa Mazreku  anëtar, si dhe me 
sekretari  juridik Xhavit Morina, në çështjen  juridike të propozuesve A. Xh. G.nga fshati B., 
Komuna e Malishevës, i përfaqësuar nga avokati N. K. nga M., si dhe të propozueses Xh. J. G. e 
lindur S. , nga fshati F. e P., Komuna e G., lidhur me zgjidhjen e martesës me propozim të 
përbashkët, në shqyrtimin jo publik të mbajtur me datë 04.07.2019, mori dhe shpalli këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M 
 

I. Zgjidhet martesa me shkurorëzim me marrëveshje në mes të propozuesve A. Xh.G.,  nga 
fshati B. Komuna e Malishevës dhe Xh. J. G. e vajzërisë S.  nga fshati F. e P., Komuna e G., 
martesë kjo e lidhur  me datë 02.11.2018, në Zyrën e Gjendjes Civile Ll., Komuna e 
Malishevës e evidentuar sipas numër rendor ... me numër referencës ... . 

 
II. Shpenzimet e procedurës do ti bartë secili të vetat. 

 
 

A R S Y E T I M 
 

Propozuesit në këtë gjykatë me datën 07.06.2019, kanë paraqitur  propozimin e përbashkët për 
zgjidhjen e martesës së tyre duke theksuar ndër të tjera se propozuesit  kanë lidhë martesë me 
datë 02.11.2018, në zyrën e gjendjes civile në fshatin Ll., Komuna Malishevës, ata fillimisht 
kanë pasur raporte të mira por në fund të vitit 2018 dhe gjatë ter kësaj kohe të vitit 2019 për 
shkak të raporteve të acaruara kanë vendosur ti japin fund lidhjes së tyre duke u pajtuar me 
shkurorëzimin e përbashkët kjo pasi që ata janë edhe me karaktere të ndryshme. Ata nga kjo 
martesë nuk kanë të lindur fëmijë dhe as që pritet në të ardhmen, ata nuk kanë pasur jetë të 
përbashkët dhe nuk kanë krijuar ndonjë pasuri së bashku andaj  nuk kanë kërkesë tjetër përveç 
zgjidhjen e martesës në mes tyre.  

 
 Gjykata me datë 04.07.2019, hapi seancë për shqyrtim të propozimit ndërsa nuk mbajti 

seancën për tentim pajtimit të bashkëshorteve pasi që propozuesi A. G. nuk morri pjesë 
personalisht pasi që i njëjti tani gjendet jashtë shtetit.  

  Përfaqësuesi i autorizuari i propozuesit A. G. këtu av. N. K. deklaroi se: mbesim pran 
propozimit të përbashkët për shkurorëzim përmes së cilit kem kërkuar zgjidhjen e martesës në 
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mes të propozuesit A. G. dhe propzueses Xh. G. e lindur S.. Kjo për arsye se janë plotësuar 
kushtet ligjore për zgjidhjen e martesës pasi që ish bashkëshortet që nga fundi i vitit 2018 dhe 
gjatë ter kësaj kohet të vitit 2019 për shkak te raporteve të acaruara kanë vendosur për zgjidhjen 
e martesës aq me shumë kur kemi te bëjmë me karaktere te ndryshme pasi qe propozuesi A. 
G.jeton ne boten e jashtme. Gjatë kohës sa kanë qen se bashku ata nuk kanë lindur fëmijë, nuk 
kanë krijuar ndonjë pasuri të përbashkët kështu që nga gjykata nuk kanë kërkesa tjera për veç 
zgjidhjes se martesës, parandej i propozojmë gjykatës që të zgjidh martesën e lidhur zyrtarisht 
me dt.02.11.2018, ne zyrën e gjendjes civile në Ll. me numër rendor ... dhe nr. ref...... Në fjalën 
përfundimtare deklaroi se: nga kjo seancë u vërtetua plotësisht se propozuesit mbesin pran 
qëndrimit të tyre si dhe janë plotësuar kushtet ligjore sipas ligjit te familjes për zgjidhjen e kësaj 
martese, prandaj nga gjykata kërkojmë zgjidhjen e martesës. 

 
 Shpenzimet e procedurës do ti bartin se cili te vetat . 
 
Kurse Propozuesja  Xh. G. e vajzërisë S. personalisht deklaroi se: është e vërtet se me dt. 

02,11,2018, kemi lidhur martës me A. G., në fillim kemi pasur raporte të mira mirëpo për shkak 
të karaktereve te ndryshme ne mes nesh në fund te vitit 2018 dhe deri me tani raportet tona 
bashkëshortore janë  acaruara kështu që jemi pajtuar që të ndahemi dhe ta zgjidhim martesën. 
Nga kjo martës nuk kemi fëmijë dhe as qe pritet te ketë, po ashtu nuk kemi pasuri te krijuar, 
andaj edhe unë mbes në tersi pran deklarimeve ne ketë seancë dhe propozime t e përbashkëta për 
zgjidhjen  e kësaj kërkesë. Në fjalën përfundimtare deklaroi se edhe me tej vazhdoj te mbes në 
tersi pran kërkesës që gjykata të zgjidh martesën tonë për arsyet që i kemi paraqitur në propozim 
dhe tani në seancë dhe se fundi martesës i ka humbur kuptimi dhe qëllimi i sajë për çka edhe 
jemi pajtuar që ta zgjidhim të njëjtën andaj i propozojmë gjykatës që sipas ligjit te vendos dhe te 
zgjidh këtë martesë. 

 
Shpenzimet  e procedurës do ti bart se cili të vetat. 
 
Gjykata në procedurën e provave lexoi: Certifikata e martës se bashkëshortëve me numër 

rendor...., me numër te referencës ..., e lëshuar me datën 07.06.2019, nga zyra e gjendjes civile 
Ll., K. Malishevës; ekstraktit i gjendjes civile nr. serik ... në emër të A. G. i dt.07.06.2019; 
ekstraktit i gjendjes civile nr. serik ... në emër të Xh. G. i dt..... 

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

deklarimeve të autorizuarit të propozuesit dhe propozueses, gjykata konstatoi dhe vërtetoi se 
propozuesit kanë lidhur martesë me datë 02.11.2018, në Zyrën e Gjendjes Civile në Ll., me 
numër rendor ... dhe me numër të Referencës .... Pas lidhjes së martesës deri në fund të vitit 2018 
të njëjtit kishin raporte të mira mirëpo pas kësaj kohe e gjerë me tani raportet bashkëshortore  
mes tyre janë acaruar kjo për shkak edhe të karaktereve të ndryshme që kanë pasur mes vete e si 
rrjedhoje e këtyre  vendosin ti japin fund lidhjes së tyre martesore duke u pajtuar që të 
shkurorëzohen për çka edhe parashtrojnë propozimin e përbashkët për zgjidhjen e martesës me 
marrëveshje. Nga e gjithë kjo konstatohet se mes bashkëshortëve eksitojnë raportet e çrregulluara 
seriozisht, të njëjtit nuk kanë bashkëjetuar përkatësisht nuk kanë jetuar së bashku, rrethana këto 
që i kanë quar deri te  humbja e kuptimit të  martesës e të cilat edhe paraqiten si shkaqe për 
zgjidhjen e kësaj martese, 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 Divizioni Civil 

C.nr.197/2019 e datës 04.07.2019 
 

Sekretari juridik                                                    Kryetari i trupit - gjyqtari 
Xhavit Morina                                          Nehat Qelaj    
                  
 
                                                                                                               

KËSHILLË JURIDIKE:  Meqenëse i autorizuari i propozuesit dhe propozuesja personalisht 
pas  shpalljes së aktgjykimit kanë hequr dorë nga e drejta e ankesës, ky aktgjykim bëhet i formës 
së prerë menjëherë me datë 04.07.2019 

 




