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C.nr.2/2018. 

 

  

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA NË RAHOVEC, 

Departamenti i përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Jonuz Bugari, kryetar i trupit 

gjykues, gjyqtarve porot: Aliriza Sokoli dhe Mustafë Cena, anëtar të trupit gjykues, me 

bashkëpunëtorin profesional Armond Qmega, në çështjen juridike të paditësit I. H. nga 

fshati R., Komuna e Rahovecit, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i tij i autorizuar 

Avokati D. M. nga Prizreni, Rr. “W. W.” nr.11, kundër të paditurës M. V. B. nga 

Senegal, Shteti i Belgjikës, të cilës i është caktuar përfaqësuesi i përkohshëm Avokati A. 

M. nga Rahoveci, për shkak të zgjidhjes së martesës me shkurorëzim, pas mbajtjes dhe 

përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor jo publik, zbatimit të provave, pas 

këshillimit dhe votimit, më 05.11.2018, morri këtë:  

 

 

    

       A K T GJ Y K I M 

 

 

 

ZGJIDHET ME SHKURORËZIM martesa e lidhur në mes të paditësit I. H., i 

lindur më .... dhe të paditurës M. V. B., lindur më .... e lidhur në Zyrën e Gjendjes Civile 

në Rahovec, më datë .... me numër rendor ... dhe numër të referencës 16/2009RM/16001. 

 

Të gjitha shpenzimet procedurale i bartë paditësi. 

 

 

                  A r s y e t i m 

 

 

Paditësi I. H., nëpërmjet përfaqësuesit të tij të autorizuar Avokatit D. M., ka 

paraqitur padi kundër të paditurës M. V. B., për shkak të zgjidhjes së martesës me 

shkurorëzim, ka cekur se palët ndërgjyqëse kanë lidhur martesë më ..., në Zyrën e 

Gjendjes Civile në Rahovec, nga e cila martesë nuk kanë fëmijë. 

 

Në lidhje me këtë çështje juridike, gjykata ka caktuar disa seanca të shqyrtimit 

kryesor, në seancën e datës 28.08.2018, në të cilën kanë prezantuar përfaqësuesi i 

autorizuar i paditësit, i cili ka cekur se nga koha e paraqitjes së padisë e deri më tash, 

përkundër përpjekjeve të vazhdueshme për sigurimin e vendbanimit të të paditurës, të 

njëjtën në asnjë formë dhe mënyrë nuk kanë arritur të sigurojnë, kështu që përfaqësuesi i 

autorizuar i paditësit ka propozuar që të paditurës të i caktohet përfaqësuesi i 

përkohshëm. Gjykata me aktvendimin C.nr.2/2018 dt.28.08.2018, të paditurës i ka 

caktuar përfaqësuesin e përkohshëm avokatin A. M. nga Rahoveci.  

 

Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit, gjatë procedurës ka deklaruar se mbetët në 

tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, meqenëse në këtë fazë të procedurës janë plotësuar 
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kushtet ligjore për mbajtjen e këtij gjykimi, në lidhje me padinë e paditësit përpos 

theksimeve si në padi deklaroi se faktet të cituara në padi do të vërtetohen pas 

administrimit të provave materiale të dorëzuara, po ashtu dëgjimit të dy dëshmitarëve të 

propozuara Q. H. nga fshati R., dhe M. M. nga fshati D.. Ndërsa në fjalën përfundimtare 

deklaroi me administrimin e provave materiale dhe pas dëgjimit të dëshmitarëve të cilët 

sot kanë vërtetuar se paditësi ka jetuar vetëm një periudhë relativisht të shkurtë kohore 

nga fillimi i vitit 2009, dhe që nga ajo kohë paditësi ka jetuar vetëm një periudhë 

relativisht të shkurt kohore nga fillimi i vitit 2009, dhe që nga ajo kohë paditësi dhe e 

paditura nuk kanë jetuar më së bashku dhe nuk kanë pasur as edhe kontakte në mes veti 

konsiderojë se nga këta dëshmitarë janë vërtetuar këto fakte dhe janë plotësuar kushtet 

ligjore të përcaktuara me Ligjin e Familjes, dhe gjykatës i propozoi që të aprovoj padinë 

dhe kërkesën e saj dhe martesën ta zgjidh me shkurorëzim. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurës, në fillim e kontestoi kërkesëpadinë 

paditësit ndërsa nuk e ka kundërshtuar propozimin e përfaqësuesit të paditës që të merren 

në pyetje dëshmitarët, ndërsa në fjalën përfundimtare pas administrimit të provave, me 

prova të besueshme materiale, pa kusht ka vërtetuar faktin me rëndësi se këtu palët në 

procedurë, pranë Zyrës së Gjendjes Civile në Rahovec, pikërisht me datën .... kanë lidhur 

bashkësi martesore, janë kurorëzuar e cila bashkësi është regjistruar nën numrin rendor 

..., e në anën tjetër trupi gjykues pa kusht e ka vërtetuar faktin me rëndësi se këtu palët në 

procedurë si bashkëshort kanë bashkëjetuar vetë një muaj e gjysëm dhe më pastaj kanë 

shkëputur bashkësinë martesore në mënyrë faktike dhe prej muajit mars të vitit 2009, 

paditësi jeton në fshatin R., ndërsa e paditura në shtetin e Belgjikës me adresë të pa 

njohur, andaj në fund i propozoi trupit gjykues që të vendos në harmoni me dispozitat e 

Ligjit mbi Familje të Kosovës. 

 

Gjykata, për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike ka bërë administrimin e 

provave si: shikimin në certifikatën e martesës N.Sr. M ... e lëshuar pranë Zyrës së 

Gjendjes Civile në Rahovec, më 07.12.2017, si dhe janë marrë në pyetje dëshmitarët Q. 

H. dhe M. M.. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç, bazuar në dispozitën e 

nenit 7 dhe 8 të LPK-së, e në bazë të bindjes së vetë të lirë, është konstatuar se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe e njëjta është aprovuar. 

Nga provat e zbatuara gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Nga certifikata e martesës N.Sr. M ... e lëshuar pranë Zyrës së Gjendjes Civile në 

Rahovec, më 07.12.2017, vërtetohet se paditësi I. H., i lindur më .... dhe të paditurës M. 

V. B., lindur më .... kanë lidhur martesë më ..., Zyra e Gjendjes Civile në Rahovec, dhe 

në të njëjtën datë është bërë edhe regjistrimi i saj në librat amë. 

 

Dëshmitarit Q. H. pasi që i është tërhek vërejtja që të flasë të vërtetën me pasojat 

juridike ka deklaruar: e vërtetoi faktin se këtu paditësi I. H. është martuar me një femër 

shtetase e huaj respektivisht nga shteti i Belgjikës, në fillim të vitit 2009, e cila ka 

qëndruar në shtëpinë e paditësit të këtu paditësit I. H. rreth një muaj e gjysëm, e më pastaj 

ajo ka shkuar prej Kosovës, ndërsa I. ka mbet në Kosovë të jetojë po ashtu e vërtetoi 
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faktin se edhe pse kanë jetuar një muaj e gjysëm nuk kanë lindur fëmijë e as që presin 

lindjen e fëmijës.  

 

Dëshmitarit M. M. pasi që i është tërhek vërejtja që të flasë të vërtetën me pasojat 

juridike ka deklaruar: se e dinë dhe e vërteton faktin se këtu paditësi I. H. është martuar 

me një femër të shtetit të huaj, nuk ka dijeni se prej cilit shtete është por ka emrin M., e 

cila ka qëndruar gjatë martesës në fshatin R., rreth 1 muaj e gjysëm më pastaj ka shkuar 

në shtetin e saj në shtetet e perëndimit, ndërsa paditësi I. H. ka mbetur të jetojë në fshatin 

R., Komuna e Rahovecit në Kosovë. Deri sa ka qenë ajo femër në Kosovë kanë pasur 

marrëdhëniet shumë të mira në mes veti, mirëpo prej sa ka shkuar ajo ata nuk kanë pasur 

kontakte fizike e as elektronike, këtë fakt e dinë edhe pse nuk janë në farefisni mirëpo në 

bisedë me I., janë edhe shokë në mes veti. 

 

Si fakt relevantë në lidhje me këtë çështje juridike, gjykata pos provave materiale 

të administruara, murr për vërtetimin e faktit se paditësi me të paditurën kanë lidhur 

kurorë në vitin 2009, dhe nuk jetojnë që nga viti 2009 dhe paditësi jeton në Kosovë, 

ndërsa e paditura në Belgjikë, në adresë të panjohur, kështu që gjykata konsideron në 

përfundim se janë plotësuar kushtet ligjore që martesa në mes paditësit dhe të paditurës të 

zgjidhet me shkurorëzim. 

 

        Andaj, në bazë të gjendjes faktike të cekur më lartë, e duke u bazuar në dispozitat e 

neneve 68, 69 dhe 84 të Ligjit për Familjen i Kosovës, gjykata vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

             

        Vendimi mbi shpenzimet procedurale është mbështetur në dispozitën e nenit 450 të 

LPK-së. 

 

                    

         GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC 

          C.nr.2/2018, datë 05.11.2018. 

 

 

  B. Profesional           Kryetari i trupit gjykues 

Armond Qmega                   Jonuz Bugari 

 

 

 

 

   

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

                                        ditëve, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, ankesa paraqitet 

                                        nëpërmjet të kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit, Divizioni  

                                        Civil në Prishtinë.                                                                                                        


