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GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË-Departamenti I përgjithshëm-

Divizioni civil-në përbërje të kryetarit të trupit gjykues Shaban Zeqiraj dhe me gjyqtarë porotë Nasibe 

Llapatinca dhe Sevdije Sadikaj si dhe me sek.juridike Ylkije Kryeziu, ne qështjen juridike të 

propozueses F. (B.) B. nga fsh.S. K.Suharekës të cilën me autorizim e përfaqëson av.N. B. si dhe 

propozuesi S. (H.) J. nga fsh.F. e E. K.Drenasit me propozim të përbashkët për zgjidhjen e martesës 

me marrveshje, në pranin e të autorizuarit të propozueses dhe  propozuesit  pas shqyrtimit kryesor në 

seancën gjyqësore të dt.15.01.2019, bie këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.Zgjidhet martesa me shkurorëzim e lidhur në mes F. (B.) B. nga fsh.S. K.Suharekës e lindur më 

dt.01.12.197 dhe S. (H.) J. nga fsh.F. e E. K.Drenasit I lindur më dt.24.04.1966, martesë e lidhur më 

dt.28.02.2017, pranë ZGJC-së Komoran-Drenas me nr.rendor .. dhe ref.3/2017RM/3002. 

 

II.Shpenzimet I bartë secila palë të vetat  

  

A r s y e t I m 

 

Pranë kësaj gjykatë më dt.31.10.2018, paditësja F. B. B. të cilen e përfaqëson me autorizimin av.N. B. 

ka parashtruar padinë për zgjidhjen e martesës kundër paditësit S. J. nga fsh.F. e E. K.Drenacit . 

 

Gjykata më dt.18.12.2018, ka caktuar seancën  përgaditore e cila nuk është mbajtur pasi që ftesën I 

padituri nuk e ka pranuar personalisht  dhe mungesën nuk e ka arsyëtuar. 

 

Andaj, séance e radhës u caktua më dt.15.01.2019, ku prar fillim të séances I autorizuari I paditësës e 

bënë precizimin e padisë dhe  padia e paditëses do të konsiderohet propozimi dhe do të jetë tani 

paditësja propozuese dhe I paditurit propozues. 

 

I autorizuari I propozuese lidhur me propozimin për zgjidhjen e martesë ka deklaruar se : Mbesim në 

tërsi pranë propozimit për zgjidhjen e martesës, duke theksuar se propozuesja dhe propozuesi kanë 

lidhur martesën më dt.28.02.2017, pranë ZGJC-së K.-Drenas me nr.rendor .. dhe ref.3/2017RM/3002, 

njëherit I autorizuari I propozuesit deklaron se për shkak të acarimit të mardhënjeve në vitin 2017,  pasi 

që propozuesi jetonë në Slloveni dhe nga kjo marteëse propozuesit nuk kanë fëmijë dhe janë plotësuar 

kushtetë ligjore që kjo martesë të zgjidhet me shkurorëzim. 

Ndërsa në fjalën e tijë përfundimtare I autorizuari ka deklaruar se mbetemi në tërsi si në deklarimet e 

e deckura më lartë dhe nëse gjykata e aprovon propozim për zgjidhjen e kësaj martesë heqi dorë nga 

drejta e ankesës.  

 

Propozuesi S. J. nga fsh.F. e E. K.Drenasit, lidhur me propozimin për zgjidhjen e martesës ka 

deklaruare se nuk e kundërshtoj propozimin për zgjidhjen e martesës dhe pajtohem në tërsi me 

deklarimet e të autorizuarit të propozuesit dhe njëherit nuk e kundërshtoj zgjidhjen e martesës me 

shkurorëzim. 

I njëjti në fjalën e tijë përfundimtare ka deklaruar se mbeten në tërsi sin ë deklarimet e cekura më lartë, 

dhe nëse gjykata e aprovon propozim për zgjidhjen e martesës heqi dorë nga drejta e ankesës. 

 



Gjykata në këtë çështje juridike – kontestimore me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes 

faktike, sipas propozimit të palëve, ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar këto prova: 

Qertefikatën e martesës, martesë e lidhur më dt.28.02.2017, pranë ZGJC-së K.-Drenas me nr.rendor .. 

dhe ref.3/2017RM/3002. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartë cekura, në kuptimin e 

nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar provat 

dhe atë: 

 

Nga Çertifikatën e martesës, martesë e lidhur më dt.28.02.2017, pranë ZGJC-së K.-Drenas me 

nr.rendor .. dhe ref.3/2017RM/3002, është vërtetuar sepropozuesja  me propozuesin  kanë lidhur kurorë 

pranë zyrës së gjendjes civile nëK.-Drenas, më datë 28.02.2017, e regjistruar me numër rendor .. dhe 

me numër të referencës 3/2017RM/3002. 

 

Në bazë të provave të administruara, gjykata gjeti se janë plotësuar kushtet ligjore për shkurorëzimin 

e kësaj martese. 

 

Baza ligjore  

Vlerësimi i gjykatës për bazueshmërinë e kërkesëpadisë për shkurorëzim bazohet në nenin 68 dhe 69 

të Ligjit për Familjen të Kosovës, pasi që bashkësia martesore në mes të ndërgjyqësve nuk është e 

mundur. 

 

Në përfundim, gjykata vlerëson se marrëdhëniet në mes të këtu bashkëshortëve janë ç'rregulluar në 

masë të tillë që nuk ka mundësi për ruajtjen e kësaj martese, pasi që nuk ekziston harmonia 

bashkëshortore, e sidomos kushti thelbësor i lidhjes-ruajtjes së martesës – vullneti i palëve 

(bashkëshortëve), andaj dhe vendosi që ta zgjidhë martesën me shkurorëzim.  

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është bazuar në dispozitat e nenit 452.4 të LPK-së . 

 

Nga të lartë cekurat u vendos si më lartë, e konform nenit nenin 68 dhe 69 të LFK-së.  

 

Bazuar në arsyet e dhëna u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË 

Departamenti I përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.579/18, Dt.15.01.2019 

Sekretarja juridike                                                                                Kryetari i trupit gjykues  

Ylkije Kryeziu                                                                                     Shaban Zeqiraj  

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi nuk është e lejuar ankesë, pasi që palët 

ndërgjygjëse kanë hequr dorë nga drejta e ankesës, më dt.15.01.2019 


