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Numri i lëndës: 2019:082806 

Datë: 18.11.2019 

Numri i dokumentit:     00654670 

   C.nr.758/18 

 GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, si gjykatë civile e shkallës së parë, në 

përbërje nga gjyqtari Venhar Salihu, kryetar i trupit gjykues, gjyqtarët porotë Gani Alidema 

dhe Emrush Qamili, anëtar të trupit, në çështjen juridike të propozuesit D.S.  nga ....  të cilën e 

përfaqëson me autorizim .... , avokat nga ....  dhe të propozueses A.B.  nga .... , të cilen e 

përfaqëson sipas autorizimit ....  nga .... , me objekt kontesti zgjidhjen e martesës me propozim 

të përbashkët, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor jo publik me dt.06.11.2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. ZGJIDHET MARTESA e lidhur më datë 18.09.2017, në  Zyrën e Gjendjes Civile në 

Gjilan, e regjistruar me  numër rendor 399, numër të referencës 4/2017RM/4001, në mes të 

propozuesit D.S.  i  lindur me ....  në ....  nga babai F.S.  dhe nëna H.S.  dhe propozueses A.B. , 

e lindur me ....  në .... , nga babai SH.B.  dhe nëna S.B. . 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m i 

 

          Paditësi në këtë gjykatë kanë paraqitur padi për zgjidhjen e martesës, duke theksuar se 

jeta bashkëshortore është bërë e padurushme në mes ndërgjyqësve dhe të njejtit  kanë provuar 

që raportet ti përmisojnë, por pajtimi nuk ka pasur sukses dhe për këtë arsyje paditësi ka 

paraqitur këtë padi dhe nga gjykata ka kërkuar që të zgjidhet martesa e lidhur më datë 

18.09.2019.  

Gjykata në lidhje me këtë çështje ka caktuar seancën e tentim pajtimit, por ka marr 

vendim që seanca e tentim pajtimit ka dështuar, përshkak se palët edhe për kundër faktit janë 

njoftuar në mënyrë të rregult për seancën e dt.15.07.2019, por të njejtit mungesen e tyre nuk e 

kanë arsyetuar, andaj gjykata bazuar në nenin 76 pika 2 lidhur me neni 79 pika 2 të LFK-së, ka 

vendosur që mos të bëjë përpjekje të mëtutjeshme sa i përket tentim pajtimit. 

Me që seanca e tentim pajtimi ka dështuar, gjykata ka caktuar seancën me datë 

06.11.2019 në fillim në ora 13:15, ku prezent kan qen të autorizuarit e palëve ndërgjyqëse. 

 Në rastin konkret i autorizuari i të paditurës nuk e ka kontestuar kërkese padin e 

paditësit për zgjidhje e martesës, andaj gjykata duke u bazuar në nenin 68.4 të LFK-së, padinë 

e paditësit e ka konsideruar si propozim i përbashkët për zgjidhje e martesës.   

 Palët ndërgjyqëse duke përfshirë të autorizuarin e propozueses në shqyrtimin gjyqësor 

dhe në spjegimet përfudnimtare kanë mbetur pranë  propozimit  për zgjidhjen e martesës, duke 

kërkuar nga gjykata që martesa e dt.18.09.2017 e lidhur në ZGJC në Gjilan, të zgjidhet, pasi që 

janë përbushur kushtet ligjore për zgjidhjen e saj. 

Meqë është kërkuar zgjidhja e martesës me propozim të përbashkët, gjykata nuk është 

lëshuar në verifikimin e fakteve në të cilat mbështetet propozimi për shkurorëzim edhe atë 
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konform nenit 84 të LFK-ës, por vetëm e ka administruar si provë Çertifikatën e Martesës me 

nr.referencës 4/2017RM/4001, me dt.15.08.2018, ku është vëretuar se propozusit kanë lidhur 

martesë me datë: 18.09.2017,  pranë ZGJC në Gjilan. 

           Gjykata në rastin konkret ka konsideruar se propozimi i përbashkët për shkurorëzim 

bazohet në dispozitat ligjore dhe është aprovuar konform nenit 68 pika 2 dhe 4 dhe nenit 69 

pika 2, të Ligjit për Familje i Kosovës dhe vendosi si në pikën I të këtij aktgjykimi. 

 Gjykata vendosi (si në pikën II të këtij aktgjykimi) që secila palë të bartë shpenzimet e 

saj të procedurës, komform nenit 347 të LFK-së, lidhur më nënin 450 të LPK-së, pasiqë asnjera 

palë nuk i kërkoi të njejtat shpenzime. 

Ky aktgjykim është i plotëfuqishëm me dt.06.11.2019, pasi që ndërgjygjësit në 

momentin e komunikimit të aktgjykimit kanë hequr dorë nga e drejta e ankesës1. 

Nga të lartëcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, bazuar në nenet 

2 lidhur me nenin 142 pika 1 dhe 2 të Ligjit të Procedurës Kontestimore. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr.758/18, dt.06.11.2019 

           Kryetari i trupit gjykues 

                                                                                              Venhar SALIHU    

                                                                                      

 

KËSHILLA JURIDIKE: Ky aktgjykim është i plotëfuqishëm më dt.06.11.2019, pasi 

që propozuesit siç thamë më lartë kanë hequr dorë nga paraqitja e ankesës. 

 

 
1 Heqja dorë evidentohet në aktgjykimin burimor i cili është marrë pas këshillimit dhe votimit të trupit gjykues. 


