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C.nr.56/17 

 

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 Milaim Morina anëtar, me sekretarin 

juridike Xhavit Morina në çështjen juridike të propozuesëve K. R. B. nga fsh. Ll., Komuna e 

Malishevës dhe L. A. O., rruga “K.B. “,nr.25, Gj., të cilën e përfaqëson me autorizim vëllau i 

tij A.O. nga Gjakova për shkak të zgjidhjes së martesës me marrëveshjes të përbashkët, në 

seancën  kryesore jo publike, të mbajtur, me datën 17.07.2017,  gjykata nxjerr dhe shpalli 

këtë:   

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

I. ZGJIDHET martesa me shkurorëzim e lidhur me datë 19.01.2015 sipas numrit rendor ... 

dhe numër të referencës ...., në zyrën e gjendjes civile në Gj. në mes të propozuesve K. R. 

B. nga fsh. Ll., Komuna e Malishevës dhe L. A. O., rruga “K.B. “,nr..., Gj., të cilën e 

përfaqëson me autorizim vëllau i tij A. O. nga Gj.. 

 

II. Gjatë egzistimittë martesës bashkëshortet nuk kanë fëmijë. 

 

III. Shpenzimet procedurale i bartin palët  në mënyrë solidare. 

 

                                                                   A r s y e t i m 

Propozuesit  K. R. B. nga fsh. Ll., Komuna e Malishevës dhe L. A. O., rruga “K.B. “,nr...., Gj., 

të cilën e përfaqëson me autorizim vëllau i tij A. O. në këtë gjykate kanë ushtruar padi për 

zgjidhjen e martesës me shkurorëzim duke theksuar ndër tjerash se me të paditurin kanë lidhur 

martesë më 19.01.2015 në T.- i. dhe është regjistruar në librin e Gjendjes Civile të të martuarve 

në zyrën e Gjendjes Civile në Gj., me nr.... numër referencës ..... Nga kjo martesë nuk kanë 

fëmijë,  Gjatë egzistimit të martesës juridike,nuk ka pasur bashkëjetesë faktike në mes të 

bashkëshortëve,kështu që bashkëshortët më nuk qojnë jetë të përbashkët dhe janë të ndarë nga 

njëri –tjetri dhe përfundimisht përmes familjarëve të tyre kanë shkëputur miqesinë  me 

marrëveshje me datën 03.12.2016. Propozuesit  K. R. B. nga fsh. Ll., Komuna e Malishevës dhe 

L. A. O., rruga “K.B. “,nr..., Gj., të cilën e përfaqëson me autorizim vëllau i tij A. O. deponojnë 

propozimin  e përbashkët dhe akt marrëveshjen për zgjidhjen e martesës  duke theksuar se të 

njëjtit kanë pranuar që se padia e parashtruar për zgjidhjen e martesës me shkurorëzim të 

konsiderohet Propozim i përbashkët i bashkëshortëve për shkurorëzim me marrveshje. 

Me qenë se propozuesit K. B. dhe L. O. momentalisht gjendet me vendbanim jashtë vendit  

seanca e tentim pajtimit nuk u mbajt. 

Lidhur me këtë çështje juridike civile gjykata me datë 17.07.2017 e mbajti seancën për shqyrtim 

kryesor në të cilën propozuesja K. B.  deklaroi se mbetem pranë padis së parashtruar në këtë 
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gjykatë gjegjësisht pran propozimit dhe akt marrëveshjes për zgjidhjen e martesës duke 

theksuara edhe një herë se arsyeja e cila me ka shtyrë te zgjidh ketë martesë është së edhe gjatë 

egzistimit të martesës juridike, nuk ka pasur bashkëjetesë faktike në mes të 

bashkëshortëve,kështu që bashkëshortët më nuk qojnë jetë të përbashkët dhe janë të ndarë nga 

njëri –tjetri dhe përfundimisht përmes familjarëve të tyre kanë shkëputur miqesinë  me 

marrëveshje me datën 03.12.2016, dhe duke i propozuar gjykatës qe procedura te vazhdoj me 

propozim te përbashkët për zgjidhjen e martesës.Nga kjo martës nuk kemi fëmijë.  

Ndërkaq në fjalën përfundimtare deklaron se edhe një here qëndroj pran propozimit dhe aktit te 

marrëveshjes për zgjidhjen e martese si dhe atyre qe thash me lart dhe i kërkoj gjykatës qe ne 

bazë te ligjit te zgjidh ketë. Ndërsa sa i përket shpenzimeve te gjitha do ti bartim në mënyrë 

solidare. 

 Përfaqësuesi i propozuesit  A. O. nga Gj. , deklaron  se nuk i kundërshtoj pretendimet e 

kunderpropozueses dhe pajtohem plotësisht me ta dhe gjykatës i propozoj që në pajtim me ligjin 

dhe me aktin e marrëveshjes si dhe autorizimet e dhen nga propozuesi i propozoj gjykatës që kjo 

martes të zgjidhet me marrëveshje. Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi se mbes në tersi si 

në të cekurat me lart  me propozimin që martesa të zgjidhet me marrëveshje, nuk i kontestoj 

propozimet e propozueses, 

Ndërkaq sa i përket shpenzimeve propozuesit do ti bartin më mënyrë solidare .  

Në procedurën e provave Gjykata lexoi: certifikatën e martesës me nr. ... dhe numër të 

referencës .... e datës. 27.06.2016 e lëshuar nga zyra e gjendjes civile ne Gj., autorizimin e 

propozuesit L. O. i dhënë vëllaut të tij A. O.  me datë 01.03.2017, ne zyrën e noterit A.  S. ... me 

nr. ..... 

Gjykata pas shqyrtimit dhe vlerësimit të bazueshmërisë së padis, propozimit të përbashkët me 

aktmarrëveshjen e propozuesve e së bashku me provat mbështetëse si dhe deklaratën e 

propozueses dhe të autorizuarit të propozuesit dhe pas adminstrimit të provave, padinë e 

paditësës për zgjidhjen e martesës konform neni 68 parg 4 i Ligjit mbi Familjen të Kosovës e 

konsideron si propozim të përbashkët të bashkëshortëve për zgjidhjen e martesës. Njëherit 

gjykata konstatoi se martesa në mes palëve ndërgjyqësve si dhe raportet e tyre janë të 

çrregulluara në atë masë sa që edhe gjatë egzistimit të martesës juridike, nuk ka pasë 

bashkëjetesë faktike në mes të bashkëshortëve,prandaj ka ardhur deri të vendimit të tyre i 

përbashkët për zgjedhjen e martesës. 

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, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Gjykata, për shpenzimet e procedurës, vendosi në bazë të nenin 347 të LMFK-së dhe vendosi që 
këto shpenzime ti bart propozuesja. 
 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-DEGA NË MALISHEVË 

Departamenti i përgjithshëm Divizioni Civil 
C.nr.56/17 e datës 17.07.2017 
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Sekretari juridik                                                        GJ Y Q T A R I   
Xhavit Morina                                                                                               Nehat Qelaj                                                    

 
 

KËSHILLË JURIDIKE:  Meqenëse palët pas shpalljes së aktgjykimit kanë heqë dorë nga e 
drejta e ankesës, ky aktgjykim behet i formës së prerë me datë 27.04.2015. 




