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REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN 

OSNOVNI SUD U PRIZREN – BASIC COURT OF PRIZREN 

Dega në Suharekë-Ogranak u Suvoj Reci-Suharekë-a Branch 

 
                                                                                                                                         C.nr.12/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN/ DEGA SUHAREKË, me kolegjin e gjykatës në 

përbërje prej gjyqtarit Selajdin Gallapeni - kryetar dhe gjyqtarëve porotë: Nasibe Llapatinca dhe 

Mehdi Sylaj, duke vendosur sipas padisë në çështjen juridike të paditësit: R. A. A. me 

vendbanim në B.-K., 85757, H. 13, Gjermani, i lindur me dt.04.01.1991, të cilin me autorizim e 

përfaqëson Av.F. B. nga Gjilani, si dhe të paditurës: F. R. A., e vajzërisë G., nga fshati S., 

Komuna e Suharekës, e lindur me dt.24.10.1990, për shkak të: Padisë për zgjidhjen e martesës, 

pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor me dt.15.03.2019, kolegji i kësaj gjykate me dt.02.04.2019 bie 

këtë: 

 

                                                               

                                                             A K T GJ Y K I M 

 

Aprovohet padia, kërkesëpadia e dt.15.01.2019. 

 

I. Zgjidhet martesa me shkurorëzim, konform nenit 68 paragrafi 1 dhe nenit 69 

paragrafi 2, të Ligjit mbi Familjen i Kosovës në mes të:    

     Paditësit: R. A. A. me vendbanim në B.-K., 85757, H. 13, Gjermani, i lindur me 

dt.04.01.1991 dhe të paditurës F. R. A., e vajzërisë G., nga fshati S., Komuna e 

Suharekës, e lindur me dt.24.10.1990, e cila martesë është lidhur me dt.20.09.2017 në 

Zyrën e Gjendjes Civile në Suharekë, me numër rendor 2.. dhe numër të referencës 

24/2017 RM/24001. 

 

II. Pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi palët mund ti bëjnë ndryshimet pranë Zyrës se 

Gjendjes Civile, ne librin ame te kurorëzuarve. 

 

III. Shpenzimet e procedurës i bartë paditësi, R. A.. 
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Arsyetim 

          Pranë Gjykatës Themelore Prizren/Dega në Suharekë me dt.15.01.2019 është parashtruar 

padia për zgjidhjen e martesës së lidhur me dt.20.09.2017 pranë Z.Gj.C. në Suharekë. 

        Gjykata lidhur me padinë ka caktuar shqyrtimin e parë gjyqësor me dt.04.03.2019 ku 

kërkon nga i autorizuari i palës paditëse që ti evidentojë të metat e padisë ku konstatohet se 

autorizimi është i pa përkthyer nga gjuha gjermane në atë shqipe, si dhe përmban vulën e noterit 

të dt. 11.12.2018, në gjuhë gjermane. Gjykata ka konstatuar se mungon përkthimi nga përkthyesi 

i licencuar i gjuhës gjermane, ku kolegji gjyqësor me qëllim të evidentimit të këtyre mëdyshjeve 

ka kërkuar nga i autorizuari i palës paditëse që të bëjë përkthimin e autorizimit nga gjuha 

gjermane në gjuhën shqipe si dhe vulën e noterit me përshkrimin që përmban pranë përkthyesit 

të licencuar.   

          Gjykata seancën e dytë e caktoi me datë 15.03.2019, ku në këtë shqyrtim gjyqësor Av.F. 

B. deklaroi se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë të paraqitur pranë kësaj gjykate 

me datë 15.01.2019, ku theksoi se ka pasur çrregullime të raporteve në mes të palëve 

ndërgjygjëse, e ku jeta bashkëshortore e ka humbur kuptimin e saj. 

         Ndërsa e paditura ka deklaruar se ka tentuar për 8 muaj që të pajtohet, por ka parë mungesë 

interesimi për të evituar mosmarrëveshjet dhe ka ardhur në përfundim se çdo përpjekje është e 

kotë sa i përket ruajtjes së martesës. 

        Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i palës paditëse ka theksuar se pas shqyrtimit 

gjyqësor, administrimit të provave është vërtetuar padia-kërkesëpadia e paditësit si e bazuar dhe 

ka propozuar që të vendoset gjendja e mëparshme duke kërkuar nga gjykata që të bie aktgjykim 

me të cilin do të zgjidhet martesa.  

         E paditura në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi si në deklarimet e 

shqyrtimeve gjyqësore duke u pajtuar që kjo martesë të zgjidhet krejt kjo me qëllim se tani e kam 

kuptuar se janë të pamjaftueshme tentimet e mia për ruajtjen e martesës. 

           Në shqyrtimin kryesor gjykata ka administruar këto prova:  Certifikata e martesës e 

lidhur me datë 20.09.2017 me numër të referencës 24/2017RM/24001, me numër rendor 2.. e 

lidhur në Zyrën e Gjendjes Civile në Suharekë, kopja e pasaportës së paditësit R. A., përkthimi i 

kopjes së vulës së noterit i dt.11.12.2018 i evidentuar me URNR.M./2018 (KR). 

            Per gjykatën nuk është kontestues fakti se palët ndërgjygjëse kanë lidhur martesë në mes 

tyre, këtë fakt gjykata e vërtetoi nga certifikata e martesës me nr. të referencës 24/2017 

RM/24001 lëshuar nga Z.GJ.C Suharekë e dt.14.01.2019. 

             Pasi që palët ndergjygjese nuk kanë fëmijë dhe sipas padisë të parashtruar me 

dt.15.01.2019 si dhe në seancën e datës 15.03.2019 ku vetë e paditura ka deklaruar se duke parë 

interesimin e palës tjetër për evitimin e mosmarrëveshjeve kam ardhur ne përfundim se çdo 

përpjekje është e kotë për ruajtjen e martesës.  
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            Palët ndërgjygjëse, i autorizuari i palës paditëse dhe e paditura gjatë këtij shqyrtimi 

gjyqësor  kanë mbetur në qëndrimet e tyre me kërkesë që martesa e dt.20.09.2017 të zgjidhet me 

aktgjykim nga gjykata për arsyet e lartcekura. 

             Gjykata nuk u lëshua në hetimin e fakteve tjera, pasi këtu palët ndërgjygjëse në seancën 

e datës 15.03.2019 kanë dhënë qëndrime të njëjta, për zgjidhjen e martesës, ku gjykata lidhur me 

këtë rast veproi konform nenit 84.1 të Ligjit Nr.2004/32 për Familjen. 

           Gjykata nuk ka iniciuar përpjekje për  procedurën e pajtimit për faktin që paditësi jeton 

jashtë vendit duke vepruar konform nenit 76 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit Nr.2004/32 për Familjen. 

            Sa i përket të drejtës materiale në lidhje me pikën e parë të aktgjykimit gjykata vendimin 

e vet e bazoi në nenet: 68 paragrafi 1 dhe 2 dhe neneve 69, 73, 75, 84.1, 85 të Ligjit Nr.2004/32 

për Familjen. 

          Lidhur me  shpenzimet procedurale gjykata vendimin e mori konform nenit 450 të LPK-së. 

          Aktgjykimi bazohet në nenin 143, paragrafi 1 të LPK-s,  me sa u tha më lartë u vendos si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

          

                               

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN/ DEGA SUHAREKË 

                                                       C.nr.12/2019 të dt.02.04.2019 

                                                                                                          

                                                                                                            Kryetari i Kolegjit-Gjyqtari 

                                                                                                            Selajdin Gallapeni 

 

KESHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të ushtrojë ankesë 

brenda afatit ligjor prej 15 ditë,  nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi, duke ju drejtuar 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 


