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C.nr.321/2019  
 Gjykata Themelore Gjakovë- Dega Malishevë, Departamenti i Përgjithshëm, me trupin 

gjykues të përbërë nga gjyqtari Haki Kryeziu, kryetar i trupit dhe gjyqtarve porotë Hatixhe 

Bashota  dhe Sejdi Morina  anëtar, si dhe me Zyrtarin  e Lartë për Bashkëpunim Profesional 

Visar Morina, në çështjen juridike të propozueses  A. M. nga  fshati L. e H., Komuna e P., tani 

me vendbanim në K., P. C. R. e S.  dhe propozuesit S. K. nga fshati B., Komuna e Malishevës, 

lidhur  me zgjidhjen e martesës me marrëveshje, në shqyrtimin jo publik të mbajtur me datë 

27.08.2019, muarr këtë: 

A K T G J Y K I M 

I. Zgjidhet martesa me shkurorëzim në mes të propozuesve A. M.K., lindur me dt. .... në 

L. e H., tani me vendbanim në K., P. C. R. e S., dhe S. K., lindur me dt. .... në B., Komuna 

e Malishevës, martes e lidhur me dt. ... në zyrën e gjendjes civile në Malishevë, B., me 

numër rendor ... dhe numër të referencës ....  

II. Propozueses i ndryshohet mbiemri nga mbiemri M. K., tani e mban mbiemrin e vajzeris 

M.. 

III. Detyrohet zyra e gjendjes civile që propozueses t’ia ndryshoj mbiemrin nga mbiemri M. 

K., në mbiemrin e vajzërisë M.. 

 

IV. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.    

 

A r s y e t i m   

      

             Propozuesit A. M. nga  fshati L. e . Komuna e P., tani me vendbanim në K., P. C. 

Republika e S. dhe S. K. nga fshati B., Komuna e Malishevës,  në këtë gjykatë kanë parashtruar 

propozim të përbashkët për zgjidhjen e martesës së tyre. Sipas propozimit te propozuesve, 

propozuesi dhe propozuesja kanë lidh martes me dt. 23.06.2017 pranë zyrës së gjendjes civile në 

Malishevë, B.. Për shkak të raporteve të keqësuara në mes të bashkëshortëve ka ardhur deri te 

shkëputja e bashkësisë martesore ku tani jetojnë ndaras. 

             Propozuesja A. M.ka deklaruar duke mbetur  në tersi pranë propozimit, deklaron se 

personalisht e kam nënshkruar propozimin për zgjidhjen e martesës, nuk kërkoj që të mbahet 

seanca mbi pajtimin e bashkëshortëve përderisa qdo gjë ka përfunduar nga kjo martës. Ka mbi 

një vit e gjashtë muaj që jemi ndaras dhe nuk kemi kontakt me njëri tjetrin . gjatë kësaj martese 

nuk kemi fëmijë të lindur dhe nuk pritet lindja e fëmijëve përderisa ka mbi një vit që jemi ndar. 

Nuk kërkoj alimentacion për faktin se jam e punësuar në S.. I propozon gjykatës që të zgjidhet 
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martesa me marrëveshje, gjykatës i ka propozuar që ti ndërrohet mbiemri dhe tani e tutje në zyrën 

e gjendjes civile ti ndryshohet mbiemri nga M. K. në mbiemrin e vajzeris M.. 

            Propozuesi S. K. nga B. gjithashtu ka mbetur pranë propozimit për zgjidhjen e martesës 

duke shtuar se ka afër dy viteve që jetojmë ndaras edhe përkundër përpjekjeve që ta gjejm një 

gjuhë të përbashkët  megjithathatë per shkak të prishjeve në atë masë, gjykatës i ka propozuar që 

të zgjidhet martesa. 

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

për zgjidhjen e martesës me marrëveshje, gjykata në pajtim me nenin 84 parg. 1 të Ligjit mbi 

Familjën të Kosovës, nuk hetoj faktet sa i përket shkaqeve për zgjidhjen e martesës, dhe të njëjtën 

vendosi ta zgjidh  sipas nenit 68 parg. 2 Ligjit mbi Familjen të Kosovës. 

           Lidhur me kërkesën për  ndryshim të mbiemrit të propozueses gjykata vendosi në bazë të 

dispozitës së nenit 96 par. 1 të Ligjit mbi Familjën të Kosovës 

           Sa i përket shpenzimeve të procedurës kontestimore, gjykata vendosi konform dispozitës 

së nenit 450 të LPK-së.    

                   Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

Gjykata Themelore Gjakovë- Dega Malishevë, Departamenti i përgjithshëm. 

C.nr.321/2019,  datë 27.08.2019 
 

 

Zyrtari i Lartë për Bashkëpunim Profesional                               Kryetari i trupit Gjykues 

    Visar Morina                                                                  Haki Kryeziu 

 

 

 

Udhëzim juridik: Meqë pas komunikimit të aktgjykimit propozuesit kanë deklaruar se heqin 

dorë nga e drejta e ankesës kundër këtij aktgjykimi, ky aktgjykimi është i plotëfuqishëm nga data 

e komunikimit-shpalljes më datë 27.08.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


