
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE GJILAN 

 

1 (3)  

 2
0

1
9

:1
7

3
5

9
0

 

Numri i lëndës: 2019:173589 

Datë: 25.11.2019 

Numri i dokumentit:     00671185 

                                                                   C.nr.609/2017    

    

GJYKATA  THEMELORE NË GJILAN -Departamenti i Përgjithshëm-divizioni civil, në 

trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarja Mirvete Alidema, kryetare e trupit, gjyqtarëve porotë: 

Miftar Maloku dhe Nazim Shurdhani, anëtarë të trupit, me bashkëpunëtoren profesionale Vlora 

Selmani-Rahimi, duke vendosur në çështjen  juridike të propozuesit XH.R.   nga .... , të cilin e 

përfaqëson .... , avokat nga ....  i caktuar  nga Zyra për Ndihmë Juridike Falas në Gjilan dhe 

propozueses K.S.  nga ....  të cilën e përfaqëson Pro Bono, ....  avokat nga .... , me propozim të 

përbashkët për prishjen e kurorës, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe jo publik, në praninë 

e përfaqësuesve të propozuesve më datën 1 Tetor 2019, mori ndërsa më datën 2 Nëntor 2019, 

përpiloi me shkrim këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

I. Zgjidhet Martesa me SHKURORËZIM me numër serik M 10401688 e lëshuar  në Zyrën e 

Gjendjes Civile në Gjilan , numri i referencës 4/2016RM/4001/S, data e regjistrimit 

07/06/2016 , numri  rendor 126, e  lidhur në vendin e quajtur  Singelikj –Shkup, më datën  

19.03.2014, në mes të propozuesve : XH.R.  i lindur ....  në ....  , ku edhe jeton në ....  , 

Kososvar, nga babai SH.R.  dhe Nëna Z.R.  e lindur S. ,  dhe K.S.   e lindur ....  në .... , nga babi 

S.S.  dhe nëna S.S. . 

 

II. Fëmijët e mitur të lindur  në këtë martesë  A.R.  i lindur me .... , në ....  dhe D.R.  i lindur me 

.... , në .... , i besohen në ruajtje kujdes dhe edukim nënës së tyre biologjike – propozueses K.S. 

, ndërsa kontakti me propozuesin-babin e tyre XH. , mbetet i lirë.  

 

III. Detyrohet propozuesi XH.R.  nga ....  që në emër të alimentacionit për fëmijët e mitur A.  

dhe D.R.  të paguaj shumën monetare me nga 100 € në muaj për secilin fëmijë, duke filluar nga 

muaji nëntor i vitit 2019 e deri sa për këtë  të ekzistojnë kushtet ligjore për një detyrim të tillë, 

në llogarinë bankare të propozuese– nënës së fëmijëve më së largu  deri  më datën 5 të çdo 

muaji vijues. 

 

IV. Detyrohet Zyra e Gjendjes Civile në Gjilan, që ta bëjë ndryshimin sipas këtij aktgjykimi të 

plotfuqishëm në Librin Amzë të të Kurorëzuarve. 

 

V.Shpenzimet e procedurës i bartë secila palë veç e veç. 

 

A r s y e t i m 

 

Fillimisht paditësi XH.R. , përmes të autorizuarit të tijë i caktuar  nga Zyra për Ndihmë Juridike 

Falas në Gjilan, në këtë gjykatë  ka paraqitur padi ndaj të paditurës K.S.  nga .... , për  zgjidhjen 
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e martesës me shkurorëzim dhe besim e fëmijëve në ruajtje kujdes dhe edukim. Në përmbajtjen 

e padisë ka shkruar që në fillim të martesës marrëdhëniet ndërmjet bashkëshortëve ishin shumë 

të mira dhe  kishin raporte besimi e mirësjellje të dyanshme  dhe atë  derisa ishin duke jetuar 

jashtë Kosovës në Perëndim. Mirëpo pas ardhjes në Kosovë , marrëdhëniet martesore kishin 

filluar të çrregullohen seriozisht në mënyrë të vazhdueshme, ashtu që jeta e tyre e përbashkët 

ishte bërë e padurueshme  dhe e pa përmirsueshum për të cilën i ka propozuar gjykatës që kjo 

martesë të prishet dhe fëmijët të mbesin nën përkujdesjen  e babit të tyre XH. . Në këtë martesë 

kishin lindur dy fëmijë të përbashkët A.R.  i lindur me .... , në ....  dhe D.R.  i lindur me ....  në . 

Gjykata ka mbajtur  seancën e tentim pajtimit  me datën 25 janar 2018, mirëpo palët nuk ka 

mundur të arrijnë marrëveshje në mes  tyre ( tentim pajtimi ka dështuar). 

Propozuesja në shqyrtimet tjera gjyqësore  të mbajtura nuk ka  qenë në gjendje që ta përfaqësoj 

veten dhe për këtë arsye  gjykata ka kërkuar  nga Oda e Avokatëve  që ti caktohet një 

përfaqësues pro bono, nga radhët e avokatëve. Andaj gjykata duke vepruar sipas propozimit të 

Odës së Avokatëve , me aktvendimin e datës 08 Korrik 2019, ka caktuar  përfaqësuesin e 

përkohshëm Pro Bono të propozuar nga zyra e avokatëve të Kosovës, .... , avokat nga Gjilani. 

Gjithashtu , gjykata duke vepruar sipas detyrës zyrtare me kërkesën e datës 26 Janar 2018, ka 

kërkuar nga Qendra për Punë Sociale në Gjilan që të japin mendim lidhur me besimin  e 

fëmijëve të mitur A.  dhe D.R.  për ruajtje dhe kujdes dhe edukim. 

Qendra për Punë Sociale në Gjilan me datë 10.04.2018, ka dhënë mendimin – propozimin lidhur 

me besimin e fëmijëve të mitur në të cilën ka theksuar se kanë tentuar të bëjnë pajtimin mes 

bashkëshortëve, mirëpo pajtim nuk ishte arritur me arsyetimin se propozuesi dëshiron që të 

prish kurorën me propozuesën për shkak të  raporteve të tyre të çrregulluara ku propozuesja nuk 

shpreh interesim për jetë të qetë dhe pa probleme, ndërsa propozuesja nuk dëshiron që kjo 

martesë të zgjidhet me shkurorëzim.  

Mirëpo në shqyrtimin gjyqësor të datës 01.10.2019, para se të fillohet procedura të autorizuarit e 

propozuesve e kanë njoftuar gjykatën se për këtë çështje kontestuese, kanë arritur palët  

marrëveshje në mes tyre që kontestin ta zgjidhin me propozim të përbashkët si për zgjidhjen e 

martesës ashtu edhe për besimin e fëmijëve në ruajtje kujdes dhe edukim si dhe për 

alimentacion ashtu që në mbështetje të nenit 68 paragrafi 4 padinë paditësit XH.  gjykata e ka 

konsideruar si propozim të përbashkët për  zgjidhjen e martesës, besimin e fëmijëve në ruajtje 

kujdes dhe edukim si dhe alimentacion.  

Më pas në shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare, të autorizuarit  e propozuesve një 

zërit kanë deklaruar se mbeten pranë propozimit të përbashkët për prishjen e martesës, besimin 

e fëmijëve në ruajtje, kujdes dhe edukim, në pajtim me dispozitat e Ligjit mbi Familjen, ashtu 

që kanë propozuar që fëmijët e mitur ti besohen në ruajtje kujdes dhe edukim nënës biologjike 

K.S.  , që në emër të alimentacionit për  dy fëmijët e mitur  propozuesi  XH.  të paguaj shumën 

me nga 100 € për secilin fëmijë, si dhe kontakti me fëmijë ti mundësohet propozuesit XH.R.  

ashtu siç e parasheh ligji në fuqi. 

Në mbështetje të shënimeve nga Certifikata e martesës, Certifikatat e lindjeve të fëmijëve, 

thënieve të përfaqësuesve të propozuesve dhe nga shqyrtimi gjyqësor, gjykata ka vërtetuar 

faktin se propozuesit kanë lidhur kurorë para personit të autorizuar të Zyrës së Gjendjes Civile 

në .... , më datën 19.03.2014 dhe se nga kjo martesë kanë dy fëmijë dhe ate A.R.  i lindur me .... 

, në ....  dhe D.R.  i lindur me ....  në . 

 

Andaj, duke u mbështetur në faktin se në këtë çështje civile bëhet fjalë për propozim të 

përbashkët për zgjidhjen e martesës me marrëveshje, gjykata ka pranuar propozimin e 

propozuesve  për  zgjidhjen e martesës sipas propozimit të përbashkët  në kuptim të dispozitës 

së nenit 68 paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit për Familjen i Kosovës, për të cilën u vendos si në pikën 

I të dispozitivit të këtij aktgjykimi si dhe  në pajtim me nenin 84 të LFM-së,  faktet në të cilat 



 Numri i lëndës: 2019:173589 
 Datë: 25.11.2019 
 Numri i dokumentit: 00671185 
 

3 (3)  

 2
0

1
9

:1
7

3
5

9
0

 

është mbështetur propozimi nuk u hetuan dhe në këtë kontekst trupi gjykues mori vendim për 

aprovimin e propozimit të përbashkët për shkurorëzimin e martesës në mes të propozuesve . 

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij Aktgjykimi, që propozueses K.   ti 

besohen fëmijët e mitur në ruajtje , kujdes dhe edukim  në pajtim me nenit 140 të LFK,  duke 

pasur parasysh moshën e fëmijëve të mitur,  përkujdesjen e gjertanishme nga nëna e tyre  si dhe 

lidhjen emocionale me nënën e tyre si dhe  lidhur me kontaktin e propozuesit XH.   me fëmijët  

tijë në mbështetje të  nenit 145 pika 1 të LFK, ashtu që vendosi që kontakti të jetë i lirë meqë 

deri më tani nuk kanë pasur problem për këtë çështje. 

 

Vendimi si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi është marrë në mbështetje të nenit 290 

të Ligjit Mbi familjen.  

 

Ndërsa sa i përket shpenzimeve të procedurës, trupi gjykues ka vendosur që secila pale t’I bartë 

shpenzimet e veta  në mbështetje të nenit  452.4 të LPK-së. 

 

Nga të shënuarat  më lartë e në pajtim me nenin  68 dhe 69 paragrafi 1 dhe 2,  lidhur me nenin 

84 pika 1,  të Ligjit për Familje i Kosovës dhe nenit 143 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Divizioni I Përgjithshë 

C.nr.609/2017, më date 2 Nëntor 2019 

 

                               Kryetare e trupit gjykues, 

                                                                                                                      MirveteAlidemi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditë, pas ditës së pranimit të këtij Aktgjykimi. Ankesa në 

kopje të mjaftueshme dorëzohet përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


