
                                                                                                                            C.nr.616/2018 

 

     GJYKATA THEMELORE PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË-Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil,me përbërje nga trupi gjykues kryetari i trupit gjykues ,gjyqtari 

Shaban Zeqiraj dhe antarët e trupit gjykues Mejdi Sylaj dhe Nasibe Llapatinca gjyqtar 

porot,me sekretaren juridike Ylkije Kryeziu,duke vendosur në çështjen juridike të 

propozuësve R. H. K. lind.H. nga fsh.C. K.Malishevë të cilin me autorizim e përfaqson Av.R. 

G. nga S. dhe S. B. K. nga f.sh B. K.Suharekë,me propozim të përbashkët për zgjidhjen e 

martesës me marrveshje,pas shqyrtimit kryesor në seancë jo publike,në pranin e të 

autorizuarit të propozusesës dhe te  të propozusit me dt.19.12.2018 bie këtë: 

 

                                                A T K GJ Y K I M 

 

I.ZGJIDHET:martesa me shkurorzim,në mes të R. K. lind.H. nga f.sh C. e lindur me 

dt.01.11.1979  dhe S. K. nga B. i lindur me dt.19.08.1978,martes e lidhur në me 

dt.16.02.2017  pranë zyrës së Gjendjës Civile në M.-K.Suharekë me nr.te  qerifikatës .. nr. i 

referencës 24/2017RM/24004. 

 

II.Shpenzimet e procedurës i bartë secial palë të vetat. 

 

     Propozusit pranë kësaj gjykata kanë parashtruar propozim të përbashkët për zgjidhjen e 

martesës me marrveshje. 

 

     I autorizuari i autorozuses së  parë Av.R. G. nga Suhareka lidhur me propozimin për 

zgjidhjen e martesës me marrveshje në seanc deklaron:Mbes në tërsi lidhur me propozimin e 

paraqitur pranë kësj gjykate duke e cekur se propozuesja R. K. lindur H. ka lidhur martes me 

propozusin S. K. me dt.16.02.2017 pranë zyrës së Gjendjës Civile në M.-Suharekë me 

nr.rëndor të qertifikatës .. dhe nr.i referencës 24/2017RM/24004 të dt.19.11.2018,mirpo me 

kalimin e kohës mardhënjet në mes qiftit janë përkeqsuar dhe jeta e përbashkët është bërë e 

padurushme,andaj dhe janë marr vesh që kjo martes të zgjidhet me marrveshje,gjatë kësaj 

kohe qifti nuk ka pasur fëmijë këtu  

 ishbashkëshortët kanë ardhur në përfundim se kjo martesë e ka humbur efektin e vetë,andaj i 

propzon gjykatës që të marri aktgjykim dhe të zgjidh martësën me shkrorzim në mes të 

propozuësit dhe propozuesës. 

 

     Propozuesi S. B. K. nga F.sh B. K.Suharekë lidhur me propozimin për zgjidhjen e 

martesës deklaron:Nuk e kundërshtoj propozimin e lartcekur të autorizuarit të propozuesës të 

gjitha janë të vërteta dhe që nga muaji korrik i këti viti jetën bashkëshortore e kemi ndarë 

fizikisht,tani nuk jetojm bashk dhe nuk kemi fëmijë nga kjo martesë. 

  

     Gjykata konform dispozitave të nenit 7 dhe 8 të LPK-së bëri administrimin e provave dhe 

atë:beri shiqim-leximin e qërtifikatës së martesës të lidhur me dt.16.02.2017 pranë Zyrës së 

Gjendjës Civile në M. K.Suharekë  me nr.rëndor .. dhe nr.i referencës 24/2017RM/24004 . 

 

     Bëri shiqim-leximin në autorizimin e të autorizuesit të propozuesës Av.R. G. nga 

Suhareka K.Suharekë i cili autorizim është vërëtëtuar tek noteri në Gjermani me nr.K-

…./2018 dt.08.11.2018. 

Bëri shiqimin në lëtërnjoftimin e propozuesit me nr.përsonal ……….. i lëshurar me 

dt.30.03.2018 

Bëri shiqim në fotokopjën e pasaportës Gjermane për propozuesën me nr.C…..KTHLP. 



 

     Pas shqyrtimit te shkresave të lëndës,deklaratës së të autorizuarit  të parë dhe deklaratës së 

të autorizuarit të propozuesit të dytë,gjykata vendosi që të aprovoi në tërsi si të bazuar 

propzimin e propzusëve duke zgjedhur martesën në mes tyre,pasi që jeta e përbashkët në mes 

të propozusëve është bërë e padurushme dhe e pa mundur,njiherit është konstatuar se  gjatë 

martesës bashkëshortet nuk kanë pasur  fëmijë. 

 

     I autorizuari i propozusuesës :Av.R. G.  Suhareka K.Suharek,në fajlën përfundimtare 

deklaro:Mbetëm në tërsi si në deklarimet e cekura ,pas administrimit të provave dhe 

deklarimit të palëve shihet qaret se kjo martes është shkëputur andaj edhe i propozoj gjykatës 

që ta zgjidhi këtë martesë më shkurorzim si dhe nësë gjykata e aprovon aktgjykimin heqi 

dorë nga e drejta e ankesës. 

   

  Propozuesi S. K. nga B. K.Suharekë  në fjalën përfundimtare deklaron:Mbes në tërsi si  në 

deklaratën e cekur më lartë,nijherit nëse gjykata aprovon propozimin heqi dora nga e drejta e 

ankesës. 

 

     Nga të gjitha të lartcekurat gjykata vlerson se kjo martes ka humbur qëllimin dhe në mes 

të bashkëshëshotëve nuk ka vullnet për rivendosjën e raportëve bashkëshortore. 

 

    Nga kjo martes gjykata konstatoi faktin që ndërgjyqësit nuk kanë pasur  fëmijë,prandaj 

bazuar në nenin 68 parg.2 dhe neni 69 parg.1 dhe 2 ne lidhje me nenin 84 parg. Të Ligjit mbi 

Familjen të Kosovës,vlersoi se janë plotsuar kushtet për zgjidhjën e kësaj martese ashtu që 

vendosi sin ë dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

     Vendimi  mbi shpenzimet e procedurës gjykata vendosi në bazë të nenit 347 të LMF-së. 

 

Nga të cekurat më lartë kjo gjykat në baë të nenit 72 dhe 73 të Ligjit mbi Familjën i Kosovës 

në kompetenc të sajë vendosi sin ë dispozitivin e këtijë aktgjykimi. 

 

                       GJYKATA THEMELORE PRIZRENË-DEGA NË SUHAREKË 

                                 Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

                                        Cnr.619/2018 të dt.19.12.2018 

 

Sekretare juridike                                                              kryetari i trupit-gjyqtari 

   Ylkije Kryeziu                                                                     Sahaban Zeqiraj 

 

KËSHILLA JURIDIKE:Meqense palët pas shpalljës së aktgjykimit kanë hekur dorë nga e 

drejta e ankesës,ky aktgjykim bëhët i formës së prerë me dt.19.12.2018. 

 

 

  

 

 

 


