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C.nr.1112/15 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, trupi gjykues në përbërje prej gjyqtarit 

Arsim Hamzaj - kryetar dhe gjyqtarëve porotë Rifat Gashi dhe Gani Bllaca - anëtar, me 

sekretaren juridike Kujtesa Uka, në çështjen juridike të paditësit M. K. nga Prizreni, kundër të 

paditurës N. K. nga Prizreni, për shkak të besimit, ruajtjes, kujdesit dhe edukimit të fëmijëve të 

mitur, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datën 02.02.2016, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

  
I.   Aprovohet në tërësi kërkesëpadia e paditësit M. K. nga Prizreni. 

 

II. Fëmijët e mitur E. K., e lindur më ..., në Prizren dhe E. K., i lindur më ..., në Prizren, 

nga i ati M. K. dhe e ëma N. K., i besohen në ruajtje, kujdes dhe edukim të atit të tyre – këtu 

paditësit M. K. nga Prizreni. 

 

III. Detyrohet paditësi M. K., që të paditurës N. K. nga Prizreni, kontaktin me fëmijët e 

tyre të mitur E. K. dhe E. K., t'ia mundësojë dy herë në muaj dhe atë të premtën e parë dhe të 

tretë të muajit nga ora 13,30 deri në orën 15,30, i cili kontakt do të realizohet në objektet e 

Qendrës për Punë Sociale në Prizren. 

 

IV.   Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

  

 Paditësi M. K. nga Prizreni, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi kundër të paditurit N. 

K. nga Prizreni, për shkak të besimit, ruajtjes, kujdesit dhe edukimit të fëmijëve të mitur. Në këtë 

padi ka cekur se me të paditurin ka jetuar 10 vite në bashkësi jashtëmartesore nga e cila bashkësi 

kanë lindur fëmijët e përbashkët E. K., e lindur më ..., në Prizren dhe E. K., i lindur më ..., në 

Prizren. Poashtu ka theksuar se me të paditurën janë ndarë dhe nuk jetojnë bashkë, ashtu që 

fëmijët jetojnë me babain – këtu paditësin. Përfundimisht gjykatës i ka propozuar aprovimin e 

kërkesëpadisë ashtu që fëmijët e mitur t'i besohen në ruajtje, kujdes dhe edukim babait - këtu 

paditësit M. K. nga Prizreni. 

 

 Edhe në seancën e shqyrtimit gjyqësor, paditësi ka mbetur në tërësi si në padi dhe 

kërkesëpadi, ndërsa në fjalën e fundit i ka propozuar gjykatës aprovimin e kërkesëpadisë, ashtu 

që fëmijët ti besohen atij si babë, pasi që kjo edhe është dëshirë e fëmijëve, ndërsa për kontaktet 

ka propozuar që të lejohen në kohë dhe termine të caktuara. Shpenzimet e procedurës nuk i ka 

kërkuar. 
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 Përgjatë shqyrtimit kryesor e paditura e ka kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit, duke 

kërkuar që të jetojë me fëmijët e saj sepse të njejti kanë nevojë për të si nënë, e posaqërisht vajza 

e cila është e sëmurë dhe ka sëmundje të pashërueshme të gjakut, duke propozuar që edhe nëse 

fëmijët jetojnë me babain asaj ti lejohet një dhomë afër fëmijëve në shtëpinë e tyre, ndërsa në 

fjalën e fundit i ka propozuar gjykatës refuzimin e kërkesëpadisë së paditësit, ashtu që fëmijët ti 

besohen asaj si nënë, ndërsa sa i përket kontakteve ka propozuar që të njejtat të jenë të lira dhe pa 

kufizim, pasi që fëmijët kanë nevojë për të si nënë. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në vijim: 

Ekstraktin e lindjes për të miturin E. K., të lëshuar nga zyra e gjendjes civile në Prizren më datë 

11.12.2014; Ekstraktin e lindjes për të miturën E. K., të lëshuar nga zyra e gjendjes civile në 

Prizren më datë 30.07.2015 si dhe raportin e Qendrës për Punë Sociale në Prizren, me nr.1240, të 

datës 12.01.2016, së bashku me raportin e Shëndetit Mendor të datës 22.12.2015. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura, në 

kuptimin e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka 

çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se: 

 

Padia e paditësit M. K. është e bazuar. 

 

Nga leximi i Ekstraktit të lindjes për të miturin E. K., të lëshuar nga zyra e gjendjes civile 

në Prizren më datë 11.12.2014, është konstatuar fakti i lindjes për të miturin E. K. 

 

Nga leximi i Ekstraktit të lindjes për të miturën E. K., të lëshuar nga zyra e gjendjes civile 

në Prizren më datë 30.07.2015, është konstatuar fakti i lindjes për të miturin E. K.  

 

Nga leximi i raportit të Qendrës për Punë Sociale në Prizren, me nr. 1240, të datës 

12.01.2016, së bashku me raportin e Shëndetit Mendor të datës 22.12.2015, gjykata ka vërtetuar 

faktin se organi i kujdestarisë- Qendra për Punë Sociale – Prizren, kanë zhvilluar procedurën për 

vlerësimin e përshtatshmërisë për besimin e fëmijëve të mitur, ku pas shumë angazhimeve kanë 

propozuar që fëmijët e mitur ti besohen në ruajtje, kujdes dhe edukim babait të tyre. Poashtu në 

këtë raport është konstatur se gjatë zhvillimit të procedurës është kërkuar nga ana e Shtëpisë së 

Shëndetit Mendor në Prizren, që fëmijëve i bëhet një trajtim psikologjik, ku është konstatuar se 

të njejtit nuk kanë ndonjë ç'rregullim psikiatrik, vetëm se janë duke kaluar në një situatë 

jonormale psikosociale për shkak të konfliktit të vazhdueshëm ndërprindëror. Mirëpo edhe 

përkundër disa seancave të mbajtura është konstatuar se te fëmijët nuk vërehet ndonjë afërsi me 

të emën, ndërsa sa i përket të ëmës së fëmijëve sipas këtij raporti është konstatuar se tek e njejta 

është prezenca e një ç'rregullimi anksiozo-depresiv, por që mohon trajtimin medikamentoz dhe 

psikoterapeutik. Sa i përket kontakteve kanë propozuar që të realizohen sipas marrëveshjes së 

prindërve dhe të njejtat të jenë të lira sipas dakordimit të prindërve, pasi që lidhur me këtë është 

vendosur edhe në procedurën tjetër, mirëpo duke parë sjelljen e fëmijëve ndaj të ëmës këto 

kontaktime nuk kanë mundur të realizohen, pasi që fëmijët nuk dëshirojnë të kontaktojnë me 

nënën e tyre, të cilën e ka kuptuar edhe nëna e cila  ka propozuar që kontakti me fëmijët të 

realizohet te shkolla ku fëmijët vijojnë mësimet duke i parë nga larg. 

 

Sipas nenit 139 par.2 të LFK-së është e paraparë se “ Nëse me rastin e jetës së ndarë 

prindërit nuk merern vesh se me cilin prej tyre do të jetojë fëmija, vendimin për këtë gjë e merr 

gjykata kompetente, nëse me kët ligj nuk është caktuar ndryshe”. Në nenin 144 par.2 të LFK-së 

parashihet se “gjykata ose organi i kujdestarisë, i cili merr vendimin mbi besimin e fëmijës për 

ruajtje dhe edukim ka për detyre që në mënyrë të përshtatshme ti hetojë të gjitha rrethanat që 
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janë me rëndësi për zhvillimin e drejtë psikik dhe fizik dhe për edukimin e fëmijës”. Ndërsa në 

nenin 144 par.2 të LFK-së është paraparë se “në rast se fëmija është me moshë mbi dhjetë vjeç, 

gjykata do ta marrë parasysh posaçërisht nevojat emocionale dhe dëshirat e fëmijës. Nëse e 

mendon të nevojshme, gjykata do të merr parasysh mendimin e ekspertëve”. Poashtu në nenin 

145 par.1 të LFK-së është paraparë se “nëse fëmija jeton vetëm me njërin prind, ose me personin 

e tretë, ose në institucion, prindërit do të merren vesh për mënyrën e mbajtjes së kontakteve 

personale me fëmijën. Në rast të kontestit, vendimin lidhur me këtë gjë, e merr gjykata 

kompetente”. Poashtu në nenin 290 par. 1 të LFK-së parashihet se “Prindërit janë të detyruar të 

ofrojnë mbajtje financiare për fëmijët e tyre të mitur”. 

 

Poashtu në nenin 3 par.1 të Konventës mbi të drejtat e Fëmijës, e miratuar nga Asambleja e 

Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989, e cila është e zbatueshme 

drejtëpërdrejtë në shtetin tone, parashihet se “ Në të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me fëmijën, të 

marra qoftë nga institucione publike ose private të përkrahjes shoqërore, nga gjykatat, autoritetet 

administrative apo organet legjislative, interesi më i lartë i fëmijës duhet të jetë konsiderata 

mbizotëruese”. 

 

Në bazë të provave të administruara, gjykata gjeti se kërkesëpadia e paditësit M. K. për 

besimin dhe ruajtjen e fëmijëve të mitur është e bazuar dhe të miturit E. K., e lindur më ..., në 

Prizren dhe E. K., i lindur më ..., në Prizren, duhet ti besohen në ruajtje, kujdes dhe edukim 

babait të tyre M. K. – këtu  paditësit, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat për zhvillimin e 

drejtë psiko-fizik të fëmijës, kontaktet e fëmijës me prindin të cilit nuk i janë besuar duhet të 

mbahen në kohën e përcaktuar, andaj dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata lidhur me besimin e fëmiut dhe kontaktet vendosi sipas detyrës zyrtare për shkak 

se fëmijët nuk duhet të mbesin pa përkujdesje dhe pasi që paditësi me padi dhe gjatë shqyrtimit 

kryesor ka kërkuar që fëmiu ti besohet në ruajtje kujdes dhe edukim atij, si dhe duke u bazuar në 

nenin 139 dhe 144 të Ligjit për Familjen të Kosovës dhe gjeti se fëmijët e përbashkët E. K. dhe 

E. K., duhet ti besohen në ruajtje kujdes dhe edukim të mëtejshëm babait, duke marrë parasysh 

faktin se të njejtit janë duke jetuar me babain që nga ndërprerja e bashkësisë faktike 

jashtëmartesore, të njejtit janë të lidhur emocionalisht me babain e tyre, pastaj moshën e fëmiut 

të mitur si dhe mendimit të Qendrës për Punë Sociale në Prizren (edhe fëmijët vet janë deklaruar 

se dëshirojnë të jetojnë me babain), pasi që kjo vendosje do të ndikojë në zhvillimin e drejtë 

psiko-fizik të fëmijëve, e sidomos duke marrë për bazë interesin më të mirë të fëmijës së mitur. 

Ndërsa për kontaktet në mes të prindit – nënës dhe fëmijëve duhet të mbahen si në terminët e 

përcaktuara duke u bazuar në faktin se kontakti i prindit me fëmiun e mitur ka ndikim në 

zhvillimin e drejtë psiko-fizik të fëmiut dhe faktin se mbajtja e kontakteve të fëmiut me prindin 

tjetër sado pak e plotëson zbrastësinë e jetës së ndarë. Gjykata vlerëson se edhe pse në raportin 

social dhe në procedurën tjetër është konstatuar se fëmijët nuk kanë pranuar të jetojnë, e as të 

kontaktojnë me nënën e tyre, gjykata ka vlerësuar se kontaktet duhet të mbahen sipas termineve 

të caktuara, pasi që kjo është në nteresee për mirërritjen dhe edukimin sa mët të mirë të fëmijëve 

të mitur si dhe në interes edhe për vet prindin me të cilin nuk janë duke jetuar fëmijët. Poashtu 

gjykata vlerëson se edhe prindi i cili i janë besuar fëmijët duhet që sa më shumë të kontribojë që 

të fëmijet të mos ndikojë negativisht, por të njejtit ti bind dhe ti mësojë se duhet të kontaktojnë 

me nënën e tyre, pasi që kjo është në interes të fëmijëve, edhe përkundër faktit se bashkësia 

jashtëmartesore e tyre ka përfunduar dhe nuk jetojë fëmijët me te dy prindërit, si dhe të 

kontribojë dhe t'ia mundësojë fëmijëve kontaktin me nënën e tyre. 

 

Përfundimisht gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke marrë për 

bazë të gjitha provat e administruara në këtë procedurë, e sidomos duke marrë për bazë intersin 

më të mirë të fëmijëve të mitur. 
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Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 347 të LFK-së, e lidhur 

me nenin 457 të LPK-së. 

 

Nga të lartcekurat u vendos si më lartë, e konform nenit 143 të LPK-së, në lidhje me 

nenin 139, 144 dhe 145 të LFK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C.nr.1112/15, datë 02.02.2016 

 

 

Sekretarja juridike                                                                                  Kryetari i trupit gjykues  

Kujtesa Uka            Arsim Hamzaj 

 

 

 

KESHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 dite pas ditës së pranimit të të njejtit, gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet 

të kësaj gjykate. 

. 

 


