
                                                                                                                                    C.nr.341/2019  

 Gjykata Themelore Gjakovë- Dega Malishevë, Departamenti i Përgjithshëm, me trupin 

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

Hatixhe Bashota  dhe Musa Mazreku  anëtar, si dhe me Zyrtarin  e Lartë për Bashkëpunim 

Profesional Visar Morina, në çështjen juridike të propozueses  H. U. K.   nga F., me vendbanim 

në .. E. W. S. 42 S. në Gjermani, të cilën e ka përfaqësuar Av. A. K. nga M. dhe propozuesit S. 

K. nga fshati B., Komuna e Malishevës të cilin e ka përfaqësuar Av. F. M. nga M., lidhur  me 

zgjidhjen e martesës me marrëveshje, në shqyrtimin jo publik të mbajtur me datë 12.09.2019, 

muarr këtë: 

A K T G J Y K I M 

I. Zgjidhet martesa me shkurorëzim në mes të propozuesve H. U. K., lindur me dt. ... në 

F. O., tani me vendbanim në .. E. W. S. .. S. në Gjermani, dhe S. K., i lindur me dt. .. në 

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

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

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.     

 

A r s y e t i m    

      

             Propozuesit H. U. K.   nga F. 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 martesë me dt. ... pranë organit 

kompetent në M., nga kjo martesë dhe jeta e përbashkët bashkëshortët nuk kanë fëmijë dhe as që 

pritët të ketë. Në kohë pas lidhjës së martesës bashkëshortët kanë pasur marrëdhënie të mira 

ndërmjet veti, në ndërkohë për shkak të botëkuptimeve të ndryshme dhe mospajtimit të 

karakterëve, marrëdhëniet mes tyre janë ç’rregulluar, nga edhe shpesh kanë pasur 

mosmarrëveshje mes veti, gjykatës i kanë propozuar zgjidhjën e martesës. 

            I autorizuari i propozueses edhe në seancën  e shqyrtimit kryesor i ka propozuar gjykatës 

që të zgjidhet martesa me marrëveshje, përderisa është vullnet i propozuesës të shprehur si në 

propozim ashtu edhe në autorizimin e dhënë, gjatë kësaj martese propozuesit nuk kanë fëmijë, 

jetojnë ndaras nga shtatori i vitit 2017 

            I autorizuari i propozuesit ka deklaruar duke mbetur pranë propozimit, përderisa 

propozuesi përsonalishtë e ka nënshkruar propozimin për zgjidhjën e martesës, është vullnet i tijë 

për faktin se raportet në mes tyre janë të keqësuara në atë masë sa që jetesa e përbashkët e tyre 

është bërë e padurueshme. 

            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. 

           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.341/2019,  datë 12.09.2019 

 

 

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 12.09.2019. 
 

 




