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C.nr. 474/17 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm, Dega 

Civile, si gjykatë e shkallës së parë, në trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarja Halide Reka – 

kryetare, NikollëKalaj dhe MilazimHaxha - anëtarë, në çështjen juridike të propozueses 
M.M.1 nga P., të cilën sipas autorizimit e përfaqëson F.K., avokat nga P. dhe propozuesit 

M.M.2 nga P., me vendqëndrim në F., me adresë ... A. d. B. ... H.A. ..., të cilin sipas 
autorizimit e përfaqëson F.G.- B., avokate nga P. për zgjidhjen e martesës, pas përfundimit të 

shqyrtimit kryesor-jo publik, të mbajtur në prani të të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse, me 

dt. 18.09.2018, mori dhe shpalli këtë: 
 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. ZGJIDHET me shkurorëzim martesa e lidhur me datë ..., në Zyrëne Gjendjes Civile në 

P., me numër rendor ..., me numër të referencës ...., në mes të propozueses M.M.1, e lindur 

me dt...., në Gj., nga babai R.M. dhe nëna M.S. dhe propozuesit M.M.2, i lindur me ... në P., 

nga babai U.M. dhe nëna H.M.-D.. 

 

II. Secila palë i bart shpenzimet e vetaprocedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësja M.M.nga P., me datë 03.03.2017 ka ushtruar padi për zgjidhje të martesës së lidhur 

me dt. ..., në Zyrën e Gjendjes Civile në P. me të paditurin M.M.2 nga P.. Në padinë e 

ushtruar ka parashtruar se në fillim raportet kanë qenë të mira, mirëpo me kalimin e kohës 

janë përkeqësuar gjë që ka ndikuar nëndërprerjen e jetesës së përbashkët e gjithashtu nga 

martesa e përbashkët çifti nuk kanë pasur fëmijë. 

Në seancën e shqyrtimit kryesor paditësja nëpërmes përfaqësuesit të autorizuar ka deklaruarse 

meqëi padituri nuk e ka kontestuar padinë, i ka propozuar gjykatës që padia e ushtruar për 

zgjidhje të martesës të trajtohet si propozim i përbashkët për zgjidhjen e martesës me 

marrëveshje.  

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

I padituri nëpërmes përfaqësuesessë autorizuar në seancën e shqyrtimit kryesor nuk e ka 

kontestuar kërkesëpadinëe paditëses për zgjidhjen e martesës, duke propozuar që e njëjta të 

trajtohet si propozim për zgjidhjen e martesës me marrëveshje. Ka deklaruar se janë plotësuar 

kushtet e parapara me dispozitat e Ligjit për Familjen të Kosovës, për zgjidhjen e martesës, 

me propozim për gjykatën të marrë aktgjykim për zgjidhjen e martesës.  

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Meqenëse palët ndërgjyqëse- gjegjësisht i padituri në seancën e mbajtur gjyqësore nuk e ka 

kundërshtuar kërkesëpadinë e paditëses, gjykata në bazë të nenit 68.4 të Ligjit për Familjen të 

Kosovës Nr.2004/32 padinë e ka konsideruar si propozim për zgjidhjen e martesës me 

marrëveshje. 

 

Meqenëse bashkëshortët-palët ndërgjyqëse janë pajtuar për zgjidhjen e martesës me 

marrëveshje-propozim të përbashkët, ndërsa nga kjo martesë nuk kanë fëmijë, gjykata vetëm 
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bëri leximin e certifikatës së martesës të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në në P., me 

numër rendor ..., me numër të referencës .... 

 

Gjykata duke u nisur nga faktet e pakontestueshme dhe deklarimet e palëve ndërgjyqëse në 

rastin konkret vlerëson se janë plotësuar kushtet që të zgjidhjet martesa në kuptim të nenit 68 

dhe 69 të Ligjit për Familjen të Kosovës Nr.2004/32 . 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës është marrë në bazë të nenit 347 të Ligjit për Familjen të 

Kosovës lidhur me nenin 450 të LPK-së, ashtu që meqë palët ndërgjyqëse nuk i kanë kërkuar 

shpenzimet e procedurës, gjykata vendosi që secila palë t’i bart shpenzimet e veta procedurale. 

 

Nga sa u parashtrua më lart, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

C.nr.474/17 të dt. 18.09.2018 

 

Kryetarja e trupit gjykues 

Halide Reka 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar 

ankesa në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

marrjes në dorëzim, Gjykatës së Apelit 

të Kosovës në Prishtinë, nëpërmes kësaj 

gjykate. 


