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Numri i lëndës: 2019:184888 

Datë: 13.11.2019 

Numri i dokumentit:     00644268 

 

C.nr. 759/2019  

 

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

në trupin gjykues të përbër nga gjyqtarit Halil Zahiri, kryetar i trupit, gjyqtarëve porotë, Gani 

Alidema dhe Miftar Maloku, anëtarë të trupit dhe z. Ligjore, Adelina Brestovci, në çështjen juridiko-

statusore të propozuesve, D.J. , nga ....  me qendrim te perkoheshem ne .... , i përfaqësur prej .... , nga 

....  dhe L.M.J.  m.v. P. , nga .... , e perfaqësuar prej .... nga .... , për shkurorëzim me marrëveshje, në 

seancën kryesore dhe jopublike të mbajtur më dt..07.11.2019 bie këtë 

   

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

l. ZGJIDHET, kurora nr.255, e lidhur më dt.24.07.2018, nga Zyra e gjendjes civile, në Gjilan, 

në mes propozuesve: 

- D.J. , i lindur .... , në .... , /shkollën e mesme të kryer/ nga babai Z.J.  dhe nëna Z.J. , nga .... 

dhe 

- L.J.  m.v. P. , e lindur .... , në .... , /shkollën e mesme të kryer/ nga babai M.P.  dhe nëna S.P. 

nga Gjilani. 

Nga martesa ekzistuese propozuesit, nuk kishin patur dhe nuk pritet të lindin fëmijë. 

 

 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. 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 07.11.2019, përfaqesuesi i paditesit S.R. , 

nga ....  dhe pefaqesuesi i te paditures ....  nga ....  , e njoftojn Trupin gjykues se padinë e ushtruar më 

dt.26.08.2019, e shëndrrojnë në propozim të përbashkët për prishjen e kurorës. 

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 mardhënieve në mes të 

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

mes tyre nga mesi i vitit 2018, mbi një vit, nuk kishin dhe nuk pritet të lindin fëmijë, ata ushtrojnë 

propozimin e përbashkët për prishjen e kurorës, pasi ata qëndrojnë të ndarë mbi një vit, secili jeton 

në banesën apo shtëpinë e tijë të mëparshme familjare.  

Propozuesit e njofojnë gjykatën se prishjen e kurorës e bëjnë në mënyrë reale. 
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Në bazë të Çertifikatës së Kurorës, nr.255, e lëshuar më dt. 24.07.2018, prej Zyrës së gjendjes 

civile, në Gjilan. Nga kjo provë gjykata vërtetoi se ndërgjyqësit e kishin lidhur kurorën më 

dt.24.07.2018, në Zyren e gjendjes civile në Gjilan. 

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

shkurorëzim 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 bashkëshortët tani propozuesit kishin lidhur kurorën më dt. 

24.07.2018, në Zyrën e gjendjes civile, në Gjilan. 

Duke pasur parasysh të dhënat nga libri amzë i të kurorëzuarve dhe thëniet e palëve në këtë 

seancë, gjykata ka vërtetuar se propozuesit para Zyres së gjendjes civile, në Gjilan, e kishin lidhur 

kurorën më dt.24.07.2018, nuk kishin dhe nuk pritet të lindin fëmijë, andaj gjykata e pranoi 

propozimin e përbashkët të palëve ndërgjygjëse dhe martesën e tyre e shkurorëzoi në bazë të nenit 

68  paragrafi 2, të Ligjit për familje të Kosovës dhe vendosi si në dispozitivin e këtijë aktgjykimi. 

 

Nga të cekurat më lartë në bazë të nenit 68 paragrafi 2, të Ligjit për familje të Kosovës, 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.759/2019, më dt.07.11.2019 

 

                        Kryetari i trupit gjykues 

                            Halil Zahiri  

 

KËSHILLA JURIDIKE: Ndaj këtij aktgjykimi, propozuesit njëzëri kanë deklaruar, se heqin 

dorë nga Ankesa.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


