
                                                                                                                                                                                                        

C.nr.415/18 

 

 GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm - Divizioni civil, 

në trupin gjykues të përbërë  nga Gjykatësi Drilon HARAÇIA-Kryetar i trupit gjykues, dhe 

gjyqtarëve porotë  Shpresa Manxhuka dhe Fahredin Meqa – anëtar të trupit gjykues, në çështjen 

juridiko-civile të paditësit I. A. Th. nga Gjakova, tani me vendbanim në Gjermani, të cilin e 

përfaqëson N. G., avokat nga Gjakova me autorizim në lëndë, kundër të paditurës A. Z. J. nga 

Hungaria, tani me adresë të panjohur, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm Xh. K., 

avokat nga Gjakova, në seancën kryesore jo publike, të mbajtur me dt.20.12.2018 në prezencën e të 

autorizuarve të paditësit dhe të përfaqësuesit të përkohshëm të paditurës, mori këtë;   

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I.ZGJIDHET martesa me shkurorëzim në mes të paditësit I. A. Th.nga Gjakova, tani me 

vendbanim në Gjermani, kundër të paditurës A. Z. J. nga Hungaria, tani me adresë të panjohur, 

martesa e lidhur në Zyrën e Gjendjes Civile në Gjakovë, me datën 28.10.2015, nën numrin rendor ..., 

me numër të referencës ..., sipas Certifikatës së martesës së lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në 

fsh.R., Komuna e Gjakovës me dt.28.06.2018, në kuptim të nenit 68 pika 1, të Ligjit për Familjen i 

Kosovës.  

 

 II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

 Paditësi nëpërmes të autorizuarit të tij pranë kësaj Gjykate ka parashtruar padi për zgjidhjen e 

martesës ndaj të paditurës së lartcekur duke ka theksuar se me datën 28.10.2015 me këtu të paditurën 

ka lidhur martesë pranë ofiqarit të Zyrës së gjendjes Civile në Gjakovë, me nr. rendor ..., me numër 

të referencës .... Paditësi dhe e paditura janë njoftuar përmes rrjetit social Facebook, të cilët kishin 

komunikuar çdo dite ku si rezultat i kësaj ishin dashuruar me njëri tjetrin. Ku ishin dakorduar të 

lidhin martesë. Ashtu që e paditura i ka premtuar paditësit se pas lidhjes së martesës, jam e 

interesuar që ti rregulloi dokumentet (vizën për bashkimin familjar), ashtu që kanë vendosur të lidhin 
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martesën. Pas lidhjes së martesës paditësi, i ka kompletuar dokumentacionin për bashkim familjar 

për të siguruara vizën, i njëjti në muajin nëntor të vitit 2015 ka, aplikuar në ambasadën Hungareze në 

Prishtinë. Pas shqyrtimit të lëndës nga organet zyrtare të ambasadës hungareze, ka marr përgjigjen 

negative. Paditësi kishe aplikuar edhe disa herë për të marrë vizën për bashkim familjar, por e njëjta 

përsëri i ishte refuzuar. Paditësit në fakt i është bërë i pamundur, bashkimi familjar, sepse nuk i është 

miratuar viza edhe ashtu me të paditurën faktikisht nuk kanë jetuar bashkë, përveç kur e paditura ka 

qenë për të lidhur martesën, ka qëndruar tre ditë, dhe më nuk ka ardhur në Kosovë. 

 

I autorizuari i paditësit në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se mbetem pranë pretendimeve të 

parashtruara në padinë inicuese, shtoi se nga rrethanat praktike të krijuara paditësi ka kërkuar 

zgjidhjen e martesës me shkurorëzim për shkakun se nuk ka mundur të bashkohet me bashkëshorten 

e tij këtu tani të paditurën për arsye të mos dhënies së vizës nga autoritetet e shteti hungarez. I njëjti 

ka aplikuar disa herë por e njëjta i kishte refuzuar. Nga kjo shihet se paditësit i është bërë i pamundur 

bashkimi familjar ndërsa për faktin se i njëjti me të paditurën ka bashkë jetuar tri ditë pas lidhjes së 

martesës. Mbi këto rrethana janë plotësuar kushtet ligjore se kjo martesë ka pushuar së ekzistuari më 

shumë se një vite. Për ti vërtetuar këto rrethana në cilësinë e provës i propozojmë Gjykatës që në 

cilësinë e dëshmitarëve të dëgjohen N. S.nga Gjakova dhe V. D.nga Gjakova. Duke qenë se paditësit 

i është bërë e pamundur që të bashkohet me të paditurën i propozojmë Gjykatës që në seancën e 

shqyrtimit kryesor pas shqyrtimit dhe vlerësimit të provave të bie aktgjykim dhe të zgjidhet martesa 

me shkurorëzim. 

  

 I autorizuari i paditësit në fjalën përfundimtare ka deklaron se nga provat e shqyrtuara në 

këtë çështje kontestimore përkatësisht edhe nga deklarimet e dëshmitarëve në mënyrë të padyshimtë 

u vërtetuan faktet se kërkesë padia e paditësit është e themeltë, konsideroi se janë plotësuar kushtet 

ligjore të parapara me nenin 69 par. 2 të LPK-së, për faktin se ndërgjyqësit kanë bashkëjetuar vetëm 

tri ditë pas lidhjes së martesës, më asnjëherë nuk kanë pasur kontakte në mes vete, rrethanë kjo se 

kjo martesë faktikisht është shkëputur më shumë se një vit, andaj edhe martesa e ka humbur 

funksionin e saj për të cilën është lidhur. Nga të mësipërmet i propozoi Gjykatës që kërkesës padinë 

e paditësit ta miratoi dhe të zgjidhë martesën me shkurorëzim. - Nuk i kërkoi shpenzimet 

procedurale. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurës ka dhënë përgjigje në padi me dt.09.11.2018, ka 

theksuar se nga parashtrimet e cekura në padi nuk mund të konstatohet vetëm nga deklarimet e të 

autorizuarit të paditësit se në rastin konkret janë plotësuar kushtet ligjore për zgjidhjen e martesës 

me shkurorëzim. Në padi nuk ka të propozuar prova relevante për që  do argumentonin pretendimet 

e cekura në padi siç janë p.sh. Dëshmitarët nga dëshmia e të cilëve do të konfirmohej lidhja e 

martesës si dhe rrethanat e pushimit të së njëjtës etj. Andaj i padituri për arsyet e cekur më lartë i 

propozon Gjykatës, që konform nenit 399 të LPK të merr vendim meritor duke refuzuar padinë dhe 

kërkesë padinë si të pa themeluar. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurës në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se mbetem në 

tërësi pranë parashtrimeve të cekura në përgjigje në padi, njiherit nuk kundërshtoi propozimin e të 

autorizuarit të paditësit për procedimin e dëshmitarëve të propozuar. 

 



Përfaqësuesi si përkohshëm i të paditurës në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se 

mbetem pranë përgjigjes në padi dhe deklarimet nga seancat e kaluara, lidhur me vendosjen dhe këtë 

çështje i a lë në vlerësim Gjykatës. - Shpenzimet i kërkoi për përgjigje në padi 104,oo € dhe për dy 

seanca nga 135.20 €, në shumën e përgjithshme prej 374.40 €. 

  

Gjykata në pamundësi që të ia dërgoj të paditurës, aktvendimin për përgjigje në padi së 

bashku me provat në adresën e cila është cekur se e njëjta është në Hungari në adresë të panjohur, ku 

nga pala paditëse është propozuar që të paditurës të i caktohet përfaqësuesi i përkohshëm, gjykata 

mori të gjitha veprimet procedurale ku nga Oda e Avokatëve pas njoftimit ka caktuar avokatin Xh. 

K. nga Gjakova, pastaj Gjykata me dt.31.10.2018 ka shpall në gazetën zyrtare të Republikës së 

Kosovës, dhe në stendën – tabelën e Gjykatës, Aktvendimin C.nr.415/18 të dt.18.10.2018 ku iu është 

caktuar të paditurës përfaqësuesi i përkohshëm në kuptim të nenit 79.3 të LPK-së.   

 

Gjykata në procedurën e provave ka administruar si prova; Certifikatën e martesës me numër 

serik M ..., me numër të referencës .... me numër rendor ... të lëshuar nga Zyra e gjendjes civile në 

fsh. R, K. Gjakovë, me dt. 28.06.2018, si dhe dëgjimin e dëshmitarëve V. D.nga Gjakova dhe N. 

S.nga Gjakova dhe vlerësimit të fakteve juridike – relevante të kësaj çështje, çmuarjes me ndërgjegje 

e të kujdesshme të provave të administruara,  në kuptim të nenit 8 të LPK, kërkesë-padinë e paditësit 

e miratoj si të bazuar në bazë të nenit 68 pika 1, të Ligjit për Familjen të Kosovës (Ligji nr.2004/32 i 

publikuar në “Gazetën Zyrtare të Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë” nr.4, të 

dt.01.09.2004, në tekstin e mëtejmë LFK).  

 

Gjykata nuk ka zhvilluar procedurën e pajtimit pasi që pala paditëse është në botën e jashtme 

Gjermani, kurse e paditura në Hungari në adresë të panjohur.  

  

 Nga provat e administruara u argumentua kjo gjendje faktike: 

 

            Nga Certifikatën e martesës me numër serik M ..., me numër të referencës .... me numër 

rendor ... të lëshuar nga Zyra e gjendjes civile në fsh.R., K. Gjakovë, me dt. 28.06.2018, rezulton se 

palët ndërgjyqëse kanë lidhur martesë me dt.28.10.2015, pranë zyrës së Gjendjes Civile në Gjakovë. 

 

Gjykata në cilësinë e dëshmitares në shqyrtimin gjyqësor ka proceduar dëshmitaren V. D.nga 

Gjakova e cila ka dëshmuar se paditësin e kam kunat dhe më kujtohet se ndërgjygjësit kanë lidhur 

martesë në tetor të vitit 2015 dhe se e paditura ka qëndruar vetëm tre ditë në Gjakovë pas lidhjes së 

martesës, fëmijë nuk kanë, po ashtu e paditura nuk ka ardhur asnjëherë më në Kosovë dhe se nuk 

kanë jetuar së bashku.  

 

Gjykata në cilësinë e dëshmitarit në shqyrtimin gjyqësor ka proceduar dëshmitarin N. S.nga 

Gjakova i cili ka dëshmuar se palët kanë lidhur martesë në tetor të vitit 2015 dhe unë kam qenë 

dëshmitar me rastin e lidhjes së kurorës dhe pas martesës e paditura ka qëndruar vetëm tre ditë, 

fëmijë nuk kanë dhe as që presin, ndërsa tek ndarja ka ardhë pasi që nuk kanë pas kontakt në mes 

veti, pasi që paditësi jeton në Gjermani dhe i njëjti ka krijuar bashkësi martesore me një 

bashkëshorte tjetër dhe i njëjti ka dy fëmijë. 

 



Gjykata në rastin konkret konsideron se janë plotësuar kushtet ligjore të parapara me nenin 

69 pika 1, 2 dhe 4 të LFK, sepse martesa e ka humbur qëllimin dhe efektin e vet për të cilin është 

lidhë. Është fakt se martesa lidhet në bazë të dashurisë, simpatisë, besnikërisë dhe vullnetit reciprok 

të bashkëshortëve. Mirëpo, meqë në rastin konkret këto elemente qenësore mungojnë, Gjykata 

konsideron se janë plotësuar kushtet ligjore të përcaktuara me dispozitën e nenit të para cituar, ku 

janë paraparë shkaqet e shkurorëzimit si shkaqe të përgjithshme dhe shkaqe të veçanta. Shkaqet e 

përgjithshme të shkurorëzimit të përcaktuara me nenin 69 par.1 të LFK, parasheh se bashkëshortet 

mund të e kërkojnë shkurorëzim kur marrëdhëniet martesore janë çrregulluar seriozisht ose në 

mënyrë të vazhdueshme. Si shkaqe që sjellin çrregullimin serioze të marrëdhënieve bashkëshortore 

mund të jenë; xhelozia, mos përputhja e karaktereve dhe grindja e vazhdueshme. Ndërsa shkaqet e 

veçanta janë të parapara në nenin 69 par.2 të LFK, ku përcaktohen si; jeta e padurueshme e 

bashkëshortëve, shkelja e besnikërisë bashkëshortore, vepra penale kundër jetës së bashkëshortit, 

keqtrajtimi serioz, ndërprerja e pa arsyeshme e jetës faktike, sëmundja psikike e pa shërueshme etj. 

Pra, në rastin konkret kjo bashkësi martesore faktikisht ka pushuar së ekzistuari që mbi një vite, ku 

paditësi jeton në Gjermani dhe ka krijuar bashkësi familjare jashtë martesore dhe i njëjti ka dy 

fëmijëm, ndërsa e paditura jeton në Hungari ku nuk i dihet vendbanimi. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet procedurale u murr konform nenit 450 të LPK-së.  

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

C.nr.415/18, dt.20.12.2018. 

 

                                                                                             KRYETARI I TRUPIT GJYKUES 

                                                                                            GJ Y K A T Ë S I, 

                                                                                           Drilon HARAÇIA 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK; Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar e drejta e ankesës në afatin                   

prej 15 ditëve nga dita e marrjes së tij, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet të kësaj Gjykate. 


