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Numri i lëndës: 2019:160693 

Datë: 13.11.2019 

Numri i dokumentit:     00644004 

 

C.nr.650/2019  

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenit i i përgjithshëm, Divizioni civil, 

në trupin gjykues të përbër prej gjyqtarit, Halil Zahiri, kryetar i trupit, gjyqtarëve porotë, Belgizare 

Mustafa e Selvije Shurdhani, anëtarë të trupit dhe z. Ligjore, Adelina Brestovci, në çështjen juridiko-

statusore të propozuesve, A.V. , nga .... , i përfaqësuar prej .... , nga ....  dhe V.V. , nga .... , e 

përfaqësuar prej .... , nga .... , për shkurorëzim dhe besim të fëmijëve, në seancën kryesore dhe 

jopublike të mbajtur më dt.12.11.2019 bie këtë 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

l. ZGJIDHET, kurora nr.368, e lidhur më dt.09.11.2001, nga Zyra e gjendjes civile, në Gjilan, 

në mes propozuesve: 

- A.V. , i lindur .... , në .... , /pregaditje superiore/ nga babai, M.V.  dhe nëna H.V. , nga ....  dhe 

- V.V.  m.v. B. , e lindur .... , në .... , / pregaditje superiore/ nga babai A.B.  dhe nëna E.B. , nga 

Gjilani. 

Nga martesa ekzistuese propozuesit, kan fëmijët e lindur, vajzën G.V.  e lindur ....  dhe djalin 

B.V. , i lindur .... , në Prishtinë. 

 II. Propozuesit Sh k u r o r z o h e n  në bazë të nenit 68 paragrafi 2,  të Ligjit për familje të 

Kosovës.  

III. DETYROHET Zyra e Gjendjes civile, në Gjilan, ta evidentoi ndryshimin në librin amzë 

të të  kurorëzuarve. 

IV. Fëmijët, G.V.  dhe B.V. , i besohen në ruajtje, kujdes dhe mbajtje nënës së tyre, 

propozueses V.V. , nga Gjilani. 

V. DETYROHET, propozuesja, V.V. ,  t ia mundësoi pa ndërmjetsimin e QPS-ës, në Gjilan, 

propozuesit A.V. , vizitata dhe Kontaktet, dhe ate në javën e parë dhe të tretë të të muajit, nga dita e 

Premte prej orës 11,oo ose prej orës 15,oo deri diten e Diel, kur babi i fëmijëve do ti transporton 

fëmijët te nëna e tyre, ndërsa gjat festave dhe pushimeve fëmijët mundë të qëndrojnë sipas dëshirës 

së tyre në javë të plota, në festën e parë sipas radhës fëmijët do të qëndrojn natën e parë te nëna e 

tyre kurse natën e dytë te babai i tyre kurse në festën e radhës, fëmijët natën e parë do të qëndrojn te 

babai i tyre kurse natën e dyt te nëna e tyre e kështu me radhë, kurse fëmijët pa imponim mundë të 

qëndrojnë dhe të shkojnë te sejcili prind sipas dëshirës dhe vullnetit të tyre pa kufizim. 

VI. Shtëpia e banimit e ndërtuar në ngastrat kadastrale nr. P.70403013-02324-9 dhe 2324-10, 

të regjistruara sipas Çertifikatës nga lënda nr. 139933-2019, në emër të A.V. , mbetet në shfrytëzim 

të V.V.  me fëmijët G.  e B.V. , ndërsa pas arritjes së moshës madhore, me Kontratë mbi dhuratën 

shtëpia do të regjistrohet në emër të djalit B.V. . 

VII. DETYROHET, propozuesi A.V. , në emër të ndihmës finnaciare, mbajtjes dhe shkollimit 

t ia dorëzoi fëmijëve të mitur nga 250 € në muaj deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore, shuma e parave 
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prej gjithësejt 500 €, i dorëzohen në llogarin bankare të V.V. , nënës së fëmijëve, deri sa të 

ekzistojnë kushtet ligjore. 

VIII. DETYROHET, propozuesi A.V. , ti mbuloi të gjitha shpenzimet e shkollimit, ushqimit, 

veshmabathjes, tatimeve dhe shpenzimet tjera që krijohen nga fëmijët G.  e B.V. , nga .... , deri sa të 

ekzistojn kushtet ligjore.  

IX. Sejcili prind mundë ti transferoi fëmijët e mitur edhe jasht Republikës së Kosovës, për 

shkollim apo pushime, me pëlqimin dhe autorizimin e prindit tjetër dhe anasjelltas. 

X. Në bazë të nenit 450 të LPK-ës, gjykata vendosi, secila palë i bartë shpenzimet e veta të 

procedurës kontestimore. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Në seancën kryesore dhe jopublike të mbajtur më 12.11.2019, përfaqesuesi i paditesit, .... , nga 

....  dhe përfaqësuesi i të paditurës .... , nga .... , e njoftojn Trupin gjykues se padinë e ushtruar më 

dt.25.07.2019, e shëndrojn në propozim të përbashkët për prishjen e kurorës, besimin e fëmijëve dhe 

sigurimin e vizitave dhe kontakteve. 

Propozuesit kishin lidhur kurorën me qëllim të jetojnë, punojnë së bashku dhe të krijojnë 

familjen, ndërsa pas kalimit të një kohe ka ardhur deri te çrregullimi serioz i mardhënjeve në mes të 

bashkëshortëve, për shkak mos përputhjes së karaktereve dhe vetive personale dhe jan të ndarë në 

mes tyre mbi një vit. 

Përfaqësuesit e propoztuesve e njofojnë gjykatën se prishjen e kurorës e bëjnë në mënyrë reale 

dhe jo fiktive, nga martesa ekzistues propozuesit kishin dy fëmijë të cekur më lart, nuk pritet të 

lindin fëmij tjer. 

Palët ndërgjyqëse njëzërit i kishin kërkuar gjykatës që propozimi i palëve ndërgjygjëse për 

shkurorzim të aprovohet si i bazuar. 

Lidhur me propozimin e përbashkët për prishjen e martesës me marrëveshje të palëve 

ndërgjyqëse, në pajtim me nenin 68 paragrafi 2, të  Ligjit për familjen të Kosovës, gjykata nuk 

zhvilloi procedurën e provave dhe nuk hetohen faktet në të cilat bazohet propozimi, andaj gjykata 

bëri vetëm leximin e ekstraktit nga libri amzë i të kurorëzuarve. 

Gjykata konstatoi se ish bashkshortët tani propozuesit kishin lidhur kurorën më dt.09.11.2001, 

në  Zyren e gjendjes civile, në Gjilan. 

Gjykata pasi i ka dëgjuar përfaqësuesit e propozuesve dhe shiquar provat nga lënda, e vërtetoi 

gjendjesn faktike dhe propozimin e përbashkët të palëve ndërgjygjëse për prishjen e kurorës, besimin 

e fëmijëve dhe caktimin e vizitave, kontakteve e aprovoi si të bazuar dhe vendosi si në pikën I-X të 

dispozitivit të këtijë aktgjykimi. 

Nga të cekurat më lartë në bazë të nenit 68 paragrafi 2, 140, 144, 145 e 290, të Ligjit për 

familje të Kosovës dhe nenit 143 të LPK-ës, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi. 

Në bazë të nenit 450, të LPK-ës, gjykata vendosi secila palë t’i bartë shpenzimet e veta të 

procedurës kontestimore. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr.650/2019, më dt.12.11.2019 

 

                        Kryetari i trupit gjykues 

                            Halil Zahiri  

 

KËSHILLA JURIDIKE: Ndaj këtij aktgjykimi, mundë të ushtrohet ankesë, në afat prej 15 

ditësh, pas ditës së pranimit të të njejtit. Ankesa dorëzohet në kopje të mjaftuar përmes kësaj gjykate. 


