
           C.nr.110/14 

Gjykata Themelore Gjakovë – dega në Malishevë, divizioni civil, në përbërje të trupit gjykues 
nga gjyqtari Haki Kryeziu, kryetar i trupit gjykues dhe gjyqtarëve porot Hatixhe Bashota dhe 
Musa Mazreku, anëtarë, me sekretaren juridike Fatime Hoti, në çështjen juridike të paditësit H. 
G. nga fshati Sh., komuna e Malishevës, të cilin e përfaqëson N. K. avokat nga Malisheva, dhe 
D. M. J. – V. D., lidhur me çështjen juridike zgjidhje e martesës me shkurorëzim, në shqyrtimin 
jo publik të mbajtur me dt.22.07.2019 muar këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. ZGJIDHET MARTESA ME SHKURORËZIM në mes të paditësit H. G., i lindur 
me dt. ... nga fsh. B. komuna Malishevës, dhe të paditurës D. M. J. – V. D. e lindur 
me dt.... në E. – B., martesë kjo e lidhur me dt..... në zyrën e gjendjes civile në M., 
çertifikatë e evidentuar me nr. Rendor ... si dhe me nr. të referencës ...., çertifikatë e 
lëshuar me dt.07.05.2014 në Zyrën e Gjendjes Civile në M.. 

 
A r s y e t i m 

 
Paditësi pranë Gjykatës Themelore në Gjakovë – dega në Malishevë, me 
dt.07.05.2014 ka parashtruar padi për zgjidhjen e martesës. 
Sipas padisë, paditësi dhe e paditura kanë lidhur martesë me dt.14.06.2006 në zyrën e 
gjendjes civile në M., Nga kjo martesë nuk kanë fëmijë të lindur. 
 
Gjykata me dt. 22.07.2019, ka mbajtur seancë ku kanë prezantuar paditësi 
personalisht, për të paditurën prezanton përfaqësuesi i përkohshëm F. M. avokat nga 
Malisheva. 
 
Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurës mbetet në tërësi pranë padisë lidhur me 
zgjidhjen e martesës. 
Paditësi mbetet në tërësi pranë padisë lidhur me zgjidhjen e martesës. Sipas padisë, 
paditësi dhe e paditura kanë lidhur martesë me dt. 14.06.2006, por asnjëherë nuk ka 
bashkëjetuar me të.  
Qëllimi ka qenë që të shkojë dhe paditësi në B., por meqenëse e paditura nuk ka 
mundur t’ia rregullon dokumentacionin, që nga dita e lidhjes së kësajë martese 
asnjëherë nuk ka mundur të kontaktojë me të paditurën. Andaj kërkon që martesa e 
lidhur në mes tyre të zgjidhet. Gjykata me aktvendim të dt. 21.05.2019, ka caktuar 
përfaqësuesin e përkohshëm për të paditurën, ku ky aktvendim është publikuar në 
Gazetën zyrtare me dt. 03.06.2019. 
Për përfaqësues të përkohshëm është caktuar F. M. avokat nga Malisheva. 



Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurës avokat F. M., në parim e konteston 
kërkesëpadinë e paditësit, por nuk ka mundur të kontaktojë në asnjë mënyrë me të 
paditurën, por vetëm bazohet në deklarimet e paditësit se asnjëherë nuk ka jetuar me 
të paditurën. 
 
Gjykata shqyrtoj provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës dhe atë çertifikatën e 
martesës me nr.rendor ... si dhe nr.të referencës ...., lëshuar nga Zyra e Gjendjes 
Civile në M.. 
Meqenëse jeta bashkëshortore nuk është realizuar asnjëherë, pasi që e paditura që pas 
ditës së kurorëzimit është larguar nga Kosova dhe paditësi nuk ka njohuri për 
vendndodhjen e saj, me padi të parashtruar nga paditësi kërkon që martesa mes tyre të 
zgjidhet. 
Meqenëse paditësi ka parashtruar padi për zgjidhje të martesës, me vetëdijen se 
martesa mes tyre ka qenë e parealizuar ndonjëherë, zgjidhja e tillë është e mundur dhe 
e lejuar me dispozita ligjore. Andaj Gjykata duke u bazuar në nenin 68 parg.2 të 
Ligjit mbi Familjen i Kosovës, vendosi të zgjidhet martesa me shkurorëzim si në 
dispozitiv të këtij aktjykimi. 
 
Nga arsyet e lartëcekura u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

Gjykata Themelore në Gjakovë – dega në Malishevë/dicizioni civil 
C.nr.110/14 dt.22.07.2019 

 
 

Kryetari i trupit gjykues 
Haki Kryeziu 




