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GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEGA -SUHAREKË  e përberë nga kryetari 
i trupit gjykues, Gjyqtari Shaban Zeqiraj dhe anëtarët e trupit gjykues Sevdije Sadiku dhe 
Mehdi Sylaj gjyqtarë porotë, me procesmbajtësen  Ylkije Kryeziu, duke vendosur në 
çështjen juridike të propozuesës Q. B. e lindjes V. fsh.R. K.Suhareke përfaqëson Av.D. 
F. dhe propozuesit:M. B. me adresë në Gjermani G. – P. – str 24....... B. T. përfaqëson 
me autorizim Av.N. B. me propozim për zgjidhjen e martesës me marrëveshje, në 
seancën kryesore të mbajtur me dt.26.03.2019, merr këtë: 

 
A K T GJ Y  K I  M 

 
I.ZGJIDHET MARTESA ME SHKURORËZIM  – marrëveshje, e lidhur në mes të: 

Q. B. i vajzërisë V. e lindur me dt.20.11.1998 në Suharekë dhe M. B. me banim në G. – 
P. –str.24....... B. T. Gjermani i lindur me dt.29.04.1993 në Suharekë , martesë e lidhur 
me dt 29.12.2017 pranë ZGJC Suharekë me nr rendor ... , nr të referencës 
24/2017RM/24001. 
 
    II.SHPENZIMET  e  procedurës  i  bartë secila palë të vetat. 
 
 

A r s y e t i m 
 

I autorizuari i propozuesës Av.D. F. nga Suhareka në seancën kryesore ka 
deklaruar: se mbesim në tërësi pranë propozimit me të cilin kemi kërkuar zgjidhjen e martesës 
me marrëveshje në mes të propozuesës Q. B. i vajzerisë V. dhe Propozuesit M. B. , për arsye se 
jeta martesore është qrregulluar në mënyrë serioze dhe të vazhdueshme e që kanë dërguar deri 
tek propozimi i përbashkët i bashkshortëve që këtë martesë ta zgjidhin me shkurorëzim , me 
këtë martesë nuk kanë të lindur femijë , dhe shpenzimet e procedures secila palë i bart të vetat. 

 
 
I autorizuari i propozuesit Av.N. B. nga Suhareka në seancën kryesore ka 

deklaruar: Se mbesim në tërësi pranë propozimit me te cilin kemi kërkuar zgjidhjen e martesës 
me shkurorëzim në mes të propozuesës Q. B. i vajzërise V. dhe propozuesit M. B.. 

Martesa është lidhur me dt.29.19.2017 pranë ZGJC Suharekë , në këtë martesë nuk 
kanë të lindur femijë , arsyet për shkurorëzim janë reale pasi që bashkëshortët nuk kanë raportë 
të mira bashkëshortore dhe rrethanat tjera kan dërguar deri tek jeta e padurueshme 
bashkëshortore me ç’rast bashkëshortët kanë bëre këtë propozim për zgjidhje të martesës , 
shpenzimet e procedurës i bart secila palë të vetat. 
 
           
    Për vërtetimin e plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike gjykata në procedurën e     
provave ka administruar këto prova: 
 

 Shiqimin në çertifikatën e martesës me nr rendor ... me nr.të referencës 
24/2017Rm/24001 , martesë e idhur me dt 29.12.2017 ZGJC Suharekë , 
certifikatë e leshuar me dt.......2019 në Suharekë. 

 Bëhet Shiqimi në autorizimin e të autorizuarit të propozuesit Av.N. B. i 
vertetuar tek noteri në Gjermani me dt.06.02.2019 i përkthyer në Gjuhën 
Shqipe teksti i noterit nga përkthesi i licensuar F. H. me dt 12.02.2019. 

 Autorizimi i të autorizuarit të propozuesit Av.D. F. i vërtetuar tek noteri në 
Suharekë Nr.LRP.../2019 dt.12.02.2019 

 
 
 
 



 
 
Gjykata  i  vlerësoi  pohimet  e  palëve  dhe  provat  e  nxjerrura  konform  nenit  8  
të  LPK-së  dhe nenit 84 të ligjit për familjen gjeti  se : 

 
  Është  evidentë  fakti  se  propozuesit  kanë  lidhur martesë me nr rendor ... me 
nr.të referencës 24/2017Rm/24001 , martesë e idhur me dt 29.12.2017 ZGJC Suharekë  
certifikatë e leshuar me dt.12.02.2019 në Suharekë.  

 
Në  rastin  konkret, nga thëniet e  propozuesve rrjedh se mardhënjet e tyre nuk 

janë në harmoni që një kohë të gjatë, për qka edhe ka ardhë deri te zgjidhja faktike e 
kësaj martese, nga kjo martesë propozuesit nuk kanë fëmijë,andaj  propozuesit në  
kuptim të nenit 68 të Ligjit mbi martesën dhe  mardhënjët  Familjare të Kosovës  kanë  
parashtruar  propozim të përbashkët  për prishje  të  martesës . 
 

Në rastin konkret,gjykata me rastin e vlerësimit të të cekurave të propozuesëve, 
e  duke u nisur nga  fakti se bashkëshortët më së miri mund të vlersojnë shkallën e 
ftohjes së mardhënjëve të tyre bashkëshortore,në të vërtetë më së miri vet mundë të  
vlerësojnë gjërë në cilën masë mardhënjët e tyre bashkëshortore janë të ftohura,andaj  
gjykata në bazë të nenit 68 LFK, vendosi që këtë martesë ta zgjidhë me shkurorëzim. 
 

Andaj nga të cekurat më lartë në kuptim të nenit 68,84 të Ligjit për Familjen i   
Kosovës, është vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.   

 
Vendimi mbi  shpenzimet  e  procedurës  është  vendosur  në  kuptim  të  nenit  

347  të  LFK-së. 
       

 
 

GJYKATA  THEMELORE  NË  PRIZREN- DEGA  SUHAREKË 
C. nr.79/2019  Dt.26.03.2019. 

 
         Sek.Juridike                                                                              Gj y q t a r i  
        Ylkije Kryeziu  Shaban Zeqiraj 
 
 

UDHËZIME JURIDIKE : Ky akgjykim behet i plotfuqishem me datë 26.03.2019 
pasi që palët kan hequr dorë nga e drejta e ankesës. 
 
 
 
 


