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C.nr. 411/2018. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË–DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Betim Behluli, si kryetar i trupit gjykues, gjyqtarëve porotë: 

Aliriza Sokoli dhe Mustafë Cena, anëtar të trupit gjykues, në çështjen juridike të paditëses - 

propozueses M. A. nga Nagykanizsa – Hungari, të cilën me autorizim e përfaqëson L. K. – G., Avokate 

nga Prishtina, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, ndaj të paditurit-kundër propozuesit J. K., nga 

fshati R., komuna e Rahovecit, të cilin me autorizim e përfaqëson G. Sh., avokat nga Rahoveci, sipas 

autorizimit në shkresat e lëndës, për shkak të zgjidhjes së martesës me marrëveshje, pas mbajtjes dhe 

përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor, e cila seancë nuk është publike si dhe pas këshillimit dhe 

votimit trupit gjykues , më 26.12.2018, morri këtë:  

 

 

       A K T GJ Y K I M 

 

ZGJIDHET ME MARRËVESHJE martesa në mes të paditëses - propozueses M. A. nga 

Nagykanizsa – Hungari e lindur më ..., të paditurit - kundër propozuesit J. K., nga fshati R., komuna e 

Rahovecit, i lindur më ..., martesë e lidhur më ..., në Zyrën e Gjendjes Civile në Rahovec, martesë e 

evidentuar sipas numrit serik M ... dhe me numër rendor .... 

 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësja - propozuesja M. A. nga Nagykanizsa – Hungari, nëpërmjet përfaqësueses së saj të 

autorizuar, në këtë gjykatë ka parashtruar padi për zgjidhjen e martesës, ndaj të paditurit - kundër 

propozuesit J. K., nga fshati R., komuna e Rahovecit. 

 

Paditësja në padi ka theksuar se me bashkëshortin e saj vetëm në fillim të bashkësisë martesore 

kanë jetuar mirë dhe në harmoni, ndërsa më vonë raportet e tyre ishin çrregulluar. Kjo gjendje ndërmjet 

tyre zgjatë përherë deri në momentin e paraqitjes së padisë në gjykatë. Pasi që nuk ka kurrfarë gjasash 

për rivendosjen dhe rregullimin e raporteve të mira ndërmjet bashkëshortëve ka kërkuar me padi që 

gjykata të bëjë zgjidhjen e martesës. 

 

Në lidhje me këtë çështje juridike gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor për datën 

26.12.2018 në të cilën seancë janë paraqitur përfaqësuesja e autorizuar e paditëses - propozueses L. K. 

– G. dhe përfaqësuesi i autorizuar i paditësit – kundër propozuesit G. Sh.. 

 

E autorizuara e paditësit ka deklaruar se ngel në tërësi pranë padisë dhe kërkesë padisë të 

parashtruar në këtë gjykatë dukë i propozuar gjykatës që martesën e lidhur në mes të palëve 

ndërgjyqëse ta zgjidhë me shkurorëzim për shkak se raportet në mes të paditëses dhe të paditurit janë të 

acaruara, jeta e tyre është bërë e padurueshme për shkak të bindjeve dhe karaktereve të ndryshme dhe 

bazuar në nenin 69 të Ligjit mbi Familjen i Kosovës. 

 

Shpenzimet procedurale nuk i ka kërkuar.    

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit deklaroi se ngel në tërësi pranë parashtresës së ushtruar të 

datës 20.11.2018, me të cilën nuk e kontestojmë bazueshmërinë e kërkesëpadisë duke i propozuar trupit 

gjykues që kjo padi të konsiderohet se kenë paraqitur propozimin e përbashkët me marrëveshje në 
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kuptim të dispozitës ligjore të nenit 28 paragrafi 4 të Ligjit mbi Familjen i Kosovës, duke theksuar se 

për shkak të karaktereve të ndryshme përkatësisht mos ekzistimit të ndjenjave që të vazhdojnë në 

martesë dhe mungesës së bashkëjetesës, të dytë kanë kuptuar se martesa e tyre për shkak të këtij fakti 

elementar e ka humbur kuptimin dhe në mungesë të bashkëjetesës dhe fakti se nuk kanë lindur fëmijë 

deri sa kanë jetuar bashkë dhe se nuk presin kurrfarë lindje në këtë drejtim. Në fund i ka propozuar 

gjykatës që të aprovojë propozimin e tyre të përbashkët lidhur me prishjen e martesës me marrëveshje.  

 

Shpenzimet procedurale nuk i ka kërkuar.    

  

Gjykata, për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike ka bërë administrimin e provave dhe atë: ka 

bërë shikimin në certifikatën e martesës të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në Rahovec, martesë e 

evidentuar sipas numrit serik M ... dhe me numër rendor ... 

 

 Pas analizimit dhe vlerësimit të provave, në bazë të bindjes së lirë, e duke u bazuar në nenin 8 të 

LPK-së, është konstatuar se propozimi i përbashkët i propozuesve për zgjidhjen e martesës me 

marrëveshje, është i bazuar dhe i njëjti është aprovuar. 

 

 Me shikimin në certifikatën e martesës, vërtetohet se M. A. e lindur më ..., dhe J. K., i lindur më 

..., kanë lidhur martesë me datë ..., në Zyrën e Gjendjes Civile në Rahovec, martesë e evidentuar sipas 

numrit serik M ... dhe me numër rendor ... 

 

Si fakt relevant në këtë çështje juridike gjykata mori për bazë se propozimi për zgjidhjen e 

martesës me marrëveshje palët e kanë bërë bashkërisht se ata ka një kohë që jetojnë ndaras sipas 

deklarimit të tyre. 

 

Andaj në bazë të gjendjes faktike të cekur më lartë dhe duke u bazuar në dispozitat neneve 68, 

69 dhe 84 të Ligjit mbi Familjen i Kosovës dhe nenit 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

  

            Vendimi mbi shpenzimet procedurale është mbështetur në dispozitën e nenit 450 të LPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE  GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC 

C.nr. 411/2018, me datë 26.12.2018. 

 

Kryetari i trupit gjykues   

                                                                                                                                     Betim Behluli 

 

 

  

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është lejuar ankesa në afat prej 15 ditëve,  

        nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, ankesa paraqitet përmes kësaj  

        gjykate, për Gjykatën e Apelit Divizioni Civil në Prishtinë. 


