
                                                                                                                                C.550/2018 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN –DEGA NË SUHAREKË,Departamenti i 

Përgjithshëm Divizioni Civil,me përbërjen nga Kryetiari i trupit gjykues,Gjyqtari Shabani 

Zeqiraj dhe antarët e trupit gjykues Mehdi Sylaj dhe Nasibe Llapatinca gjyqtar porot,me 

skr.juridike  Ylkije Kryezju ,duke vendosur në  çështjen juridike të propozuesve E. B.  lindur 

S. nga fshS. K.Suharekës  dhe A. B. nga fsh.S. K.Suharekës të cilin me autorizim e përfaqson 

Av.I. Xh.-K. nga Suhareka,me propozim të përbashkët për zgjidhjen e martesës me 

marrveshje,pas shqyrtimit kryesor në seancën jo publike,në pranin e të autorizurit të 

propozusit dhe personalisht të propozuesës ,me dt.22.11.2018 merr këtë: 

 

                                                            A K T GJ Y K I M 

 

     I.ZGJIDHET- martesa  me shkurorzim ,në mes të  E.  B. lind. S. nga S. lind.me 

dt.02.12.1986 dhe A. B. nga S. K.Suharekë lind me dt.10.08.1984,martes e lidhur me 

dt.29.01.2013,pranë zyrës së gjendjës civile në Suharekë sipas qërtifikatës martesore me 

Nr.E…….. të dt.10.10.2018. 

 

     Fëmijet e mitur E. B. i lindur me dt.19.02.2015 në Prizren dhe E. B. i lindur me 

dt.17.10.2011,në Prizren,i besohen në ruajtje,edukim dhe shkollim A. B.-babait të yre. 

 

     II.DETYROHET,propozusi A. B. që t`ia lejoj kontaktin me fëmijet e mitur propozues në 

këtë rast  nënes E. B. lind.S. ,dy herë në muaj dhe atë gjdo muaj të vitit nga dt.01-5 dhe 28-30 

të muajit kalendarik nga ora 10:30 deri në ora12:00,në shtëpin e propozusit A. B.. 

 

     III.Shpenzimet e procedurës i bart se cila palë të vetat.. 

 

                                                              A r s y e t i m  

 

 

Propozuesit pranë kësaj Gjykate kanë parashtrua propozim të përbashkët për zgjidhjen e 

martesës me marrveshje. 

 

     Propozusja e parë përsonalisht E. B. lind.S. nga S. në senacën deklaron:sembetëm në tërsi 

prane propozimit për zgjidhjen e martesës me marveshje  për shkak të rretahanave  qe janë 

krijuar në mes të paëlëve ndërgjyqëse pas jetës së përbashket për disa vite.Gjate jetës së tyre 

të përbashkët dhe sipas deklaratës së bashkëshortëve si dhe dokumentacionit të ofruar ata 

kanë  dy fëmijë,E. B. dhe E. B. të cilët sipas marrveshjes i janë besuar në rujtje dhe edukim 

babait,A. B. për shkak të kushteve më të mira për jetesë. 

Ndërsa sa i përket kontakti me fëmijet e mitur gjykata i a mundëson dhe ja aprovon dy herë 

në muaj ashtu siq është cekur në kërkespadi. 

Mardhënjet bashkëshortore të bashkëshortëvë në fillim kanë qenë të mira por ato kane filluar 

të pirshën  ku ato jane çrregullaur seriozisht ashtu që kanë vendosur që ti japin fund martesës 

në mes tyre . 

 

Bashkëshortët me marrveshje të përbashkët për shkurorzim kane vendosur që me vullnetin e 

tyre ti japin fund martesës ,kurse propozusja kërkon nga gjykata qe të bëhët ndryshimi sa i 

përket mbiemrit dhe duhet të jetë E. B. e lidur S.,ndërsa sa i përket rujtjës,besim dhe edukim 

të të miturve dhe kontaktin qëndrojn pranë zgjerimit të propozimit. 



Po ashtu propozusja kërkon të bëhet zgjerimi i kërkes-padisë,duke shtuar se pas zgjidhjes së 

martesës me shkurorzim fëmijet e mitur E. B. i lindur me dt.19.02.2015 në Prizren dhe E. B. i 

lindur me dt.17.10.2017 në Prizren ,të i besohen në rujtje,edukim dhe shkollim propozusit  në 

këtë rast babait A. B.. 

 

     Propozusja në fjalen e saj përfundimtare deklaron se:pajtohem qe të zgjidhet martesa me 

shkurorzim me propozusin dhe fëmijet e mitur ti besohen në rujtje edukim dhe shkollim 

propozusit A. B.-babait të tyre,nijherit kërkoi nga  propozuesi që të më lejoj kontaktin me të 

miturit në këtë rast fëmijet e mij dy herë në muaj,dhe atë në fillim dhe në fund të muajit 

kalendarik,ndërsa sa i përket alimentacionit nuk e kërkoj. 

E autorizuara e propozusit ne fjalën e sajë përfundimtare deklaron se:nga provat e 

administrauar rezulton baza juridike për zgjidhjen e martesës me shkurorzim sipas 

marrveshjeës për faktin se palët ndërgjyqëse për shkak të problemeve qe i kanë pasur  kanë 

vendosur që këtë martes ta zgjidhim me marrveshje,dhe në tërsi pajtohem që fëmijet e mitur 

si të cekur më lartë të më besohen  mua si baba i tyre në ruajtje dhe edukim. 

 

     Gjykata vazhdoi procedurën me seancën e shqyrtimit kryesor të propozimit në të cilën e 

autorizuara e propozusit Av.I. Xh. K.,deklaron:Mbetëm në tërsi si në propozimin për 

zgjidhjen e martesës si dhe arsyet e zgjidhje së marteses ku dhe ka cekur se propozuesit kanë 

dy fëmijë të mitur,të cilet sipas marrveshje i janë bësuar në ruajtje dhe edukim babait A. 

B.,për shkak të kushteve më të mira për jetesë. 

 

     Gjykata në procedure e provave bëri leximin e Qërtifikatës së marteseës me nr.rëndor .. të 

ref.24/2013  RM/24007,martes e lidhur me dt.29.01.2013,pranë ZGJC në S. 

K.Suharekë,qërtifikat e lëshuar me dt.10.10.2018,bëri shikim –leximin në ekstraktin nga 

regjistri qëndror i Gjendjes Civile për të Miturin E. B. i lindur me dt.1.02.2015,në Prizren me 

nr.serik E………,e lëshuar me dt.10.10.2018,bëri shikim-leximinnë ekstraktin nga regjistri 

qëndror i gjenjës civile për të miturin E. B. i lindur me dt.17.10.2011 në Prizren,me nr serik 

E-……….,e lëshuar me dt.10.10.2018 në Suharekë. 

 

      Pas shqyrtimit të besuaeshmëris së propozimit dhe marrveshjës së bashkëshortëvë dhe 

duke u mështetur në administrimin e provave dhe deklaimeve të propozuesve,gjykata 

konstatoi dhe vërtetoi se propozusit me dt.29.01.2013 kanë lidhur martes pranë zyrës së 

gjenjës cilvile në Suharekë të evdentaur  sipas qertifikatës martesore me nr.E……… të 

dt.10.10.2018. 

 

Raportete  e tyre në fillim ishin shum të mira mirpo të njejte filluan të çrregullohen dhe të 

prishën seriozisht dhe si pasoj e mospajtimeve dhe pasi qe nuk egzistonte vullneti që të 

vazhdojn bashkjetesën kanë vendosur dhe pajtuar qa zgjidhin martesën nga edhe kanë ardhur 

deri te vendimi i tyre që ti japin fund bashkjetesës së përbashkët.Nga të gjitha këto gjykata 

vlerson se kësaj martese i ka humbur qëllimi dhe mes bashkëshortëve nuk ka vullnet për 

rivendosjen e raportëve bashkoshortore. 

 

     Nga kjo martes gjykata konstatoi faktin që palët ndërgjyqëse kanë dy fëmijë ,prandaj 

bazuar në nenin 68 parg.2 dhe neni 69 parg.1 dhe 2 në lidhe me neni 84 parg.1 të Ligjit për 

Familjen të Kosovës,vlersoi se janë plotsuar kushtet ligjore për zgjidhjen e kësaj martese 

ashtu që që vendosi si në dispozitivin e këtijë aktgjykimi. 

 

    Vendimi mbi shpenzimet e procedurës gjykata vendosi në bazë te nenit 347 të LMFK-së 

 



Nga të cekurat më lartë kjo gjykatë në bazë të nenit 72 dhe 73 të Ligjit mbi Familje i Kosovës 

në kompetenc të sajë vendosi si në dispozitivin e këtij Aktgjykimi. 

 

                  GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN –DEGA NË SUHAREKË 

                                      Departamenti i Përgjthshëm -Divizioni Civil 

                                                      C.nr.550/2018 dt.22.11.2018 

 

 

 

Skr.juridike                                                                     Kryetari i trupit-gjyqtari 

Ylkije kryeziju                                                                                     Shaban Zeqiraj 

 

KËSHILLA JURIDIKE,Meqense palët përsonalisht kan hekur dorë nga e drejta e ankesës 

,ky aktgjyki bëhet i formës së prerë me dt.22.11.2018 

 

 

 

 

 

 


