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Numri i lëndës: 2021:047381 

Datë: 26.04.2021 

Numri i dokumentit:     01730618 

 

C. nr. 49/2021 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, përmes trupit gjykues të përbërë nga gjyqtari Artan Abazi, 

kryetar dhe gjyqtarëve porotë Hafiz Krasniqi dhe Xhemail Ramabaja, anëtar, në çështjen 

juridike civile të propozuesit I.H. ........., të cilin me autorizim e përfaqëson S. R., avokat nga 

Gjilani dhe propozueses M.H. nga ........, me objekt shqyrtimi për zgjidhjen e martesës me 

shkurorëzim me propozim të përbashkët të bashkëshortëve, besimin, ruajtjen dhe kujdesin e 

fëmijëve, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe jo publik, në prezencën e propozuesve dhe të 

autorizuarit të propozuesit, si dhe përfaqësueses nga Qendra për Punë Sociale, në Kamenicë, 

më datën 23.04.2021 mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. ZGJIDHET martesa me shkurorëzim e lidhur në mes të propozuesit I.H. i lindur më datën 

........., në ........, me numër personal të letërnjoftimit ............, tani me vendbanim .........., dhe 

propozueses M.H., e lindur më datën ........, në ........., me numër personal të letërnjoftimit 

..........., tani me vendbanim në ............., martesë kjo e lidhur më datën ........, në Zyrën e 

Gjendjes Civile, në ............, sipas numrit rendor 30 dhe numrit të referencës 

10/2010RM/10002, konform dispozitës së nenit 68, paragrafi 1 dhe 2 dhe nenit 69, të Ligjit për 

Familje të Kosovës.  

 

II. Fëmijët e mitur I.H., i lindur më datën ......., në ......,  A.H., e lindur më datën ........., në ...... 

dhe M.H., e lindur më ......., në ......, i besohen në ruajtje, kujdesë dhe edukim, nënës së tyre 

M.H., sipas marrëveshjës me shkrim të arritur në mes të propozuesve.   

 

III. OBLIGOHET propozuesja M.H., që të lejojë kontaktet personale në mes të propozuesit 

I.H., me fëmijët e tij të mitur I.H., A.H. dhe M.H., jashtë Qendrës për Punë Sociale dhe atë dy 

herë në muaj, të hënën e parë dhe të fundit të muajit, duke filluar nga ora 13:00h e deri në orea 

15:00h, sipas marrëveshjës me shkrim të arritur në mes të propozuesve.   

 

IV. Propozuesja M.H., ka hequr dorë  nga e drejta e kërkesës për mbajtje dhe ushqimin e saj 

nga propozuesi, ndërsa për ushqimin e fëmijëve janë pajtuar në mënyrë faktike që do të 

kujdeset propozuesi - babai i tyre I.H.. 
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V.  Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

 

A r s y e t i m 

 

1. Rrjedha e procedurës 

Propozuesi I.H. nga ........, përmes të autorizuarit të tij S. R. avokat nga Gjilani dhe propozuesja 

M.H. nga .........., në këtë gjykatë më datën ........., kanë parashtruar propozim të përbashkët për 

zgjidhjen e martësës me marrëveshje, së bashku me marrëveshjen me shkrim për besimin, 

ruajtjen dhe edukimin e fëmijëve të mitur. Në propozimin me shkrim për zgjidhjen e martesës 

dhe në marrëveshjen me shkrim për besimin e fëmijëve, propozuesit janë dakorduar që martesa 

të zgjidhet me shkurorëzim pasi që jeta bashkëshortore në mes të propozuesve është bërë e 

padurueshme dhe pa mundësi që e njëjta të rivendoset dhe raportet e tyre të përmirësohen, pasi 

që të njëjtit kanë botëkuptime të ndryshme për jetën e tyre  bashkëshortore. Ndërsa në 

marrëveshjen me shkrim për besimin, ruajtjen dhe kujdesin e fëmijëve të mitur, propozuesit 

janë pajtuar që fëmijët e mitur I.H., A.H. dhe M.H., t’i besohen në ruajtje, edukim dhe 

përkujdesje nënës së tyre M.H., ndërsa propozuesi I.H., e ka drejtën e kontaktit më fëmijët e tij 

dy herë në muaj të përshkruar si në marrëveshjen me shkrim, kurse sa i përket kujdesit për 

ushqimin e fëmijëve propozuesit kanë deklaruar se të njëjtin janë pajtuar që të kujdesen së 

bashku. 

 

Gjykata, duke u bazuar në dispozitën e nenit 76, të Ligjit të Familjes të Kosovës, në këtë 

çështje juridike civile, sipas propozimit të përbashkët për zgjidhjen e martesës me shkurorëzim, 

e ka zhvilluar një seancë të tentim pajtimit të bashkëshortëve por, kjo seancë nuk ka pasur 

sukses dhe gjykata ka vazhduar me shqyrtimin e çështjes sipas propozimit të përbashkët.   

 

Poashtu, Qendra për Punë Sociale në Kamenicë, ka realizuar kontaktet me bashkëshortët – 

propozuesit, me qëllim që të arrijë që të njëjtit t’i përmirësojnë raportet në mes tyre dhe t’a 

ruajnë martesën duke mos e zgjidhur të njëjtën, megjithëatë edhe kjo procedurë nuk ka pasur 

suksesë dhe përfaqësuesja e QPS-së, në Kamenicë, pas Anamnezës së përgaditur me shkrim 

lidhur më këtë çështje i ka propozuar gjykatës që kjo martesë të zgjidhet dhe fëmijët e 

përbashkët të propzuesjve t’i besohen ne ruajtje, kudesë dhe edukim nënës së tyre, tani 

proposues, ngase kjo do të ishte në intresin më të mirë të fëmijëve.  

 

2. Deklarimet e palëve ndërgjygjëse  

I autorizuari i propozuesit avokati S. R., në seancën e shqyrtimit kryesor ka deklaruar se mbetët 

në tërësi pranë propozimit të përbashkët për zgjidhjen e martesës me marrëveshje, si dhe 

marrëveshjes me shkrim për besimin, përkujdesjen dhe edukimin e fëmijëve të mitur I.H., A.H. 

dhe M.H., duke shtuar se raportet në mes bashkëshortëve, këtu propozuesve janë çrregulluar 

dhe të njëjtat nuk pritet që të përmirësohen e duke e pasur parasysh edhe faktin se të njëjtit janë 

pajtuar me vullnetin e tyre t’a zgjidhin martesën e tyre, i ka propozuar gjykatës që ta aprovoj 

këtë propozim të përbashkët për zgjidhjen e martesës, ndërsa sa i përket besimit, përkujdesjes 
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dhe edukimit për fëmijët e mitur, i ka propozuar gjykatës që t’a merr për bazë marrëveshjen me 

shkrim të arritur në mes të propozuesve, ashtuqë fëmijët e mitur I., A. dhe M.H., t’i besohen në 

ruajtje dhe edukim nënës së tyre M.H., ndërsa kontakti i fëmijëve me babain e tyre këtu 

propozuesin I.H.,të mbetet sikurse është i përkshruar  në marrëveshjen me shkrim, ndërsa sa i 

përket ushqimisë së fëmijëve ka shtuar se propozuesit janë pajtuar që të kujdesen bashkarisht, 

pas gjitha këtyre i ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave materiale t’a aprovoj 

në tërësi propozimin e përbashkët për zgjidhjen e martesës dhe marrëveshjen me shkrim për 

besimin e fëmijëve, ndërsa shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.     

 

Propozuesi I.H., në deklaratën e tij të dhënë në shqyrtimin kryesor e ka mbështetur në tërësi 

deklarimin e të autorizuarit të tij dhe ka kërkuar nga gjykata që t’a aprovoj në tërësi propozimin 

e përbashkët për zgjidhjen e martesës si dhe marrëveshjen me shkrim për besimin e fëmijëve.  

 

Propozuesja M.H., në seancën e shqyrtimit kryesor ka deklaruar se, mbetet në tërësi pranë 

propozimit të përbashkët për zgjidhjen e martesës me shkurorëzim, si dhe marrëveshjes me 

shkrim për besimin e fëmijëve, të arritur në mes propozuesve, duke i propozuar gjykatës që pas 

administrimit të provave materiale ta zgjidhë martesën në mes të propozuesve, ngase raportet 

në mes tyre janë çrregulluar dhe nuk pritet që këto raporte të përmirësohen, ndërsa sa i përket 

besimit të fëmijëve të mitur I., A. dhe M.H., i ka propozuar gjykatës që të merr për bazë 

marrëveshjen me shkrim të arritur në mes të propozuesve dhe fëmijët e mitur gjykata t’ia besoj 

në ruajtje, edukim dhe përkujdesje të njëjtës, pra nënës së fëmijëve M.H., ndërsa ka shtuar se 

kontakti i fëmijëve me babain e tyre, tani propozuesin, të mbetet sikurse në marrëveshjen me 

shkrim për besimin e fëmijëve, e sa i përket ushqimisë së fëmijëve e njëjta ka deklaruar se janë 

pajtuar me propozuesin që të kujdesen së bashku, pas gjitha këtyre i ka propozuar gjykatës që 

t’a aprovoj në tërësi propozimin e përbashkët për zgjidhjen e martesës dhe marrëveshjes me 

shkrim për besimin e fëmijëve, ndërsa shpenzimet e procedurës nuk i ka këërkuar.  

 

3. Deklarimi i përfaqësueses së Qendrës për Punë Sociale 

Përfaqësuesja e Qendrës për Punë Sociale në Kamenicë, L. B., në seancën e shqyrtimit kryesor 

ka deklaruar se pas analizave dhe rrethanave të verifikuara i propozojmë gjykatës që martesa e 

propozuesve të zgjidhet me shkurorëzim, e poashtu gjykatës i ka propozuar që të merret 

parasysh edhe marrëveshja me shkrim e arritur në mes të bashkëshortëve këtu propozuesve, për 

besimin e fëmijëve dhe kontaktin e fëmijëve me babain e tyre.  

 

4. Provat e administruara në shqyrtimin kryesor  

Për vërtetimin e plotë dhe të drejtë të gjendjës faktike, gjykata ka administruar këto prova 

materiale: çertifikatën e martesës me numër të referencës 10/2010RM/10002, me numër rendor 

30, e datës 25.02.2021 e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile, në Muçivërc, Komuna e 

Kamenicës, ekstraktin e lindjes në emër të I.H., me numër serik E 24988228, të datës 

03.03.2021, të lëshuar nga Zyra e Gjendjës Civile, në Gjilan, ekstraktin e lindjës në emër të 

.A.H., me numër serik E 24988239, të datës 03.03.2021, të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile, 

në Gjilan dhe ekstraktin e lindjes në emër të M.H., me numër serik E 24988251, të datës 
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03.03.2021, të lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile, në Gjilan, marrëveshja me shkrim mbi 

besimin e fëmijëve, e datës 26.02.2021, anamneza sociale e përgaditur nga Qendra për Punë 

Sociale, (tutje QPS-së) në Kamenicë, me numër 08/331/2021, e datës 22.04.2021.   

 

Gjykata, pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjygjëse dhe provave materiale të 

lartëcekura, në kuptim të dispozitës së nenit 8, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, me 

kujdesë dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha së bashku dhe ka gjetur 

se propozimi i përbashkët i propozuesve është i bazuar. 

 

Me leximin e çertifikatës së martesës me numër të referencës 10/2010RM/10002, me numër 

rendor 30, e datës 25.02.2021, e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në Muçivërc, Komuna e 

Kamenicës, gjykata e vërtetoj faktin se propozuesit kanë lidhur martesë me datën 08.06.2010, 

në Zyrën e Gjendjës Civile, në Kamenicë.  

 

Me leximin e ekstraktit të lindjës në emër të I.H., me numër serik E 24988228, të datës 

03.03.2021, e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në Gjilan,  ekstraktit e lindjës në emër të 

A.H., me numër serik E 24988239, e datës 03.03.2021, e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në 

Gjilan dhe ekstraktit të lindjës në emër të M.H., me numër serik E 24988251, e datës 

03.03.2021, e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në Gjilan, gjykata e vërtetoj faktin se 

propozuesit nga bashkësia martesore kanë të lindur tre fëmijë të përbashkët. 

  

Me leximin e marrëveshjes me shkrim mbi besimin e fëmijëve, të datës 26.02.2021, gjykata ka 

konstatuar faktin se bashkëshortët, këtu propozuesit janë pajtuar në mes vete se fëmijët e tyre të 

përbashkët I., A. dhe M.H., t’i besohen në ruajtje, edukim dhe përkujdesje nënës së tyre M.H., 

ndërsa kontakti i fëmijëve me babain e tyre I.H. janë pajtuar që të mbetët dy herë në muaj dhe 

atë të hënën e parë dhe të fundit të çdo muaji, jashtë objekteve të QPS-së, nga ora 13:h e deri 

në 15:00h, poashtu nga kjo marrëveshje gjykata e ka vërtetuar edhe faktin se propozuesja ka 

hequr dorë nga e drejta e saj për të kërkuar mbajtje dhe ushqimi nga propozuesi.  

 

Me leximin e anamnezës sociale të përgaditur nga Qendra për Punë Sociale në Kamenicë, me 

numër 08/331/2021, e datës 22.04.2020, gjykata e ka konstatur faktin se QPS-ja, ka ardhur në 

përfundim dhe ka rekomanduar që martesa e propozuesve të zgjidhet me shkurorëzim dhe 

fëmijët e mitur të tyre I., A. dhe M., t’i besohen në ruajtje, edukim dhe përkujdesje nënës së 

tyre M.H., ngase kjo do të ishte në interesin  më të mirë të fëmijëve, respektivisht ka 

rekomanduar që të merret parasysh marrëveshja me shkrim për besimin e fëmijëve, në mes të 

propozuesve. 

 

5. Baza juridike  

Gjykata, duke u bazuar në të lartëcekurat ka gjetur se në rastin konkret duhet të zbatohet 

dispozita e nenit 68 paragrafi 1, të Ligjit të Familjes të Kosovës (tutje LFK-së), ku është e 

paraparë se “Martesa mund të zgjidhet me shkurorëzim vetëm në bazë të vendimit të gjykatës”, 

ndërsa në paragrafin 2, të po këtij neni është e paraparë se “Njëri apo të dy bashkëshortët me 

marrëveshje të dyanshme mund të kërkojnë shkurorëzim duke parashtruar padi në gjykatën 
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kompentente”. Ndërsa në dispozitën e nenit 69, paragrafi 1, të ligjit të lartëcekur, parashihet se 

“bashkëshorti mund të kërkoj shkurorëzim kur marrëdhëniet martesore janë çrregulluar 

seriozisht, ose në mënyrë të vazhdueshme, ose për shkaqe të tjera është zgjidhur në mënyrë të 

pakthyeshme”. Andaj, duke e marrë parasysh faktin se bashkëshortët tani propozuesit, i kanë 

çrregulluar raportet në mes tyre dhe me vullnetin e tyre të lirë kanë propozuar që të zgjidhet 

martesa e tyre, gjykata vendosi ta aprovoj këtë propozim të përbashkët dhe t’a zgjidhë 

martesën me shkurorëzim, si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Ndërsa në dispozitën e nenit 70, paragrafi 2, të LFK-së, është e paraparë se “Së bashku me 

propozimin për shkurorëzim me marrëveshje të dyanshme bashkëshortët janë të detyruar të 

parashtrojnë marrëveshjen me shkrim për përkujdesje, edukim dhe ushqim të fëmijëve të tyre të 

përbashkët si dhe propozimin me shkrim mbi atë se si kontaktet personale në mesë të fëmiut 

dhe të dy prindërve do të garantohet në të ardhmen”, në rastin konkret propozuesit i’a kanë 

parashtruar gjykatës marrëveshjen me shkrim për besimin, kujdesin dhe edukimin e fëmijëve të 

mitur, e të cilën marrëveshje gjykata e ka marrë parasysh me rastin e vendosjes dhe ka 

konstatuar se e njëjta marrëveshje është në interes të mirë të fëmijëve të mitur, ngase një 

marrëveshje të tillë e ka përkrahur edhe QPS, në Kamenicë.  

 

Sa i përket besimit të fëmijëve të mitur I., A. dhe M. H., gjykata e ka zbatuar dispozitën e nenit 

140, paragrafi 1, të LFK-së, ku është e paraparë se “Kur gjykata kompetente në kontestin 

martesor e merr aktgjykimin me të cilin zgjidhet ose anulohet martesa, me atë aktgjykim 

gjykata do të vendos për ruajtjen dhe edukimin e fëmijëve të mitur”, si dhe dispozitën e nenit 

145, paragrafi 1, ku parashihet se“nëse fëmija jeton vetëm me njërin prind ose me personin e 

tretë ose në institucion, prindërit do të merren vesh për mënyrën e mbajtjes së kontakteve 

personale me fëmijën. Në rast të kontestit, vendimin lidhur me këtë gjë e merr gjykata 

kompetente”, gjykata në rastin konkret e ka marrë për bazë marrëveshjen me shkrim në mes të 

propozuesve për besimin e fëmijëve dhe kontaktin e fëmijëve me babain e tyre, ngase ka 

konstatuar se kjo marrëveshje është në të mirë të fëmijëve të mitur, e të cilës marrëveshje 

gjykata i’a fali besimin e plotë me rastin e vendosjes, përveq kësaj gjykata e mori për bazë 

edhe faktin se Qendra për Punë Sociale, përmes anamnezës sociale, pas kontakteve me 

prindërit dhe fëmijët, e ka përkrahur këtë marrveshje për besimin e fëmijëve dhe i ka propozuar 

gjykatës që e njëjta të aprovohet si e tillë dhe vendosi si në pikën II, III dhe IV, të dispozitivit 

të këtij aktgjykimi.  

 

6. Vlerësimi përfundimtar i gjykatës  

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

dhe provat e administruara, në rastin konkret vlerëson se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore 

për zgjidhjen e martesës me shkurorëzim, pasi që palët i kanë çrregulluar raportet në mes tyre, 

si dhe e kanë shkëputur bashkësinë martesore faktike, e edhe pas tentimit për pajtim nga 

Qendra për Punë Sociale, në Kamenicë, një gjë e tillë ka rezultuar e pasuksesshme. Andaj, në 

këto rrethana gjykata vlerëson se plotësohen kushtet ligjore për zgjidhje të martesës të parapara 

me nenin 68 dhe 69, të LFK-së. Sa i përket çështjes së besimit të fëmijëve, gjykata duke u nisur 

nga vet marrëveshja e bashkëshortëve, tani propozuesve, por edhe nga rekomandimet e QPS-
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së, ka vlerësuar se në rastin konkret kujdesi, edukimi dhe rritja e fëmijëve duhet t’i besohen 

nënës, këtu propozueses M.H., gjithnjë duke e marrë parasysh interesin më të mirë të fëmijëve. 

Poashtu, gjykata vlerëson se në mes palëve ndërgjygjëse nuk ishte kontestuese as çështja e 

kontaktit të fëmijëve me prindin e tyre – babain I.H., andaj, vendosi që kontakti të mbetet  

ashtu siq është paraparë në marrëveshjen me shkrim në mes të propozuesve. Ndërsa lidhur me 

ushqimin për fëmijët e mitur gjykata vlerëson se propozuesit me marrëveshje janë pajtuar që të 

kujdesen bashkarisht, e për këtë fakt gjykata u’a fali besimin e plotë deklaratave të 

propozuesve në shqyrtimin kryesor. 

 

Mbi bazën e të lartcekurave, e duke u nisur nga fakti se në rastin konkret kemi të bëjmë me 

propozim të përbashkët për zgjidhjen e martesës me marrëveshje, si dhe marrëveshjes të 

përbashkët për besimin, ruajtjen dhe kujdesin e fëmijëve të mitur, gjykata vlerëson se nuk ka 

fakte kontestuese për vendosjen meritore si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e duke u bazuar 

edhe në raportin e Qendrës për Punë Sociale, në Kamenicë, të cilët kanë dhënë mendimin se 

besimi, ruajtja dhe kujdesi i fëmijëve të mitur duhet t’i besohen nënës M.H. sipas marrëveshjës 

së arritur nga vet bashkëshortët, gjykata vlerëson se është në interesin më të mirë të fëmijëve 

që t’i besohen në ruajte, kujdesë dhe edukim propozueses M.H., andaj edhe vendosi sikurse në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 145, të Ligjit për Familjen të Kosovës. 

 

7. Shpenzimet e procedurës  

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

të Kosovës, lidhur me nenin 450, të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), dhe meqenëse 

palët ndërgjyqëse nuk i kanë kërkuar shpenzimet e procedurës, gjykata vendosi që secila palë 

t’i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

Duke u bazuar në të lartëcekurat, si dhe në nenin 143, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, e 

lidhur me nenin 68, 69, 70 paragrafi 2, 77, 140 dhe 145, të Ligjit të Familjes të Kosovës, 

gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil 

C. nr. 49/2021, i datës 26.04.2021 

 

 

                                                                                                              Kryetari i trupit gjykues  

                                                                                                                          Artan Abazi  

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditëve, pas ditës së pranimit të të njëjtit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës, në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate. 
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