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C.nr.137/16 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, trupi gjykues në përbërje prej gjyqtarit 

Valon Totaj - kryetar dhe gjyqtarëve porot Rifat Gashi dhe Nerime Pasuli - anëtar, me 

procesmbajtësen Florije Kolukaj, në çështjen juridike kontestimore të paditësit-të kundërpaditurit 

A. B. nga Prizreni, të cilin e përfaqëson i autorizuari i tij av. A. B. nga Prizreni, kundër të 

paditures-kundërpaditëses E. B., e vajzërisë H. nga Prizreni, tani me banim të përkohshëm në Q. 

S. në Prizren, të cilën e përfaqëson i autorizuari i saj av. O. Z. nga Prizreni, për shkak të zgjidhjes 

së martesës me shkurorëzim, besimit, ruajtjes dhe kujdesit të fëmijëve të mitur, si dhe 

alimentacionit, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datën 18.05.2016, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M  

 

         I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit-të kundërpaditurit A. B. nga Prizreni, si e 

bazuar. 

 
           II. ZGJIDHET me shkurorëzim martesa, e lidhur në mes të paditësit-të kundërpaditurit 

A. B. nga Prizreni dhe të paditurës-kundërpaditëses E. B., e vajzërisë H. nga Prizreni, e lidhur 

me ..., pranë zyrës së ofiqarisë në Komunën e Prizrenit, e regjistruar me numër rendor ..., numri i 

referencës ... 

 

III. Fëmijët e mitur të palëve ndërgjyqëse E. B., e lindur më ..., në Prizren dhe O. B. i 

lindur më ..., në Prizren, i besohen në ruajtje, kujdes dhe edukim të atit të tyre – këtu paditësit-të 

kundërpaditurit A. B. nga Prizreni.  

 

 IV. Detyrohet paditësi-i kundërpadituri A. B., që t‟ia mundësoj të paditures-

kundërpaditëses E. B., e vajzërisë H., kontaktet me fëmijët e tyre të mitur si në vijim: dy herë në 

muaj dhe atë të shtunën e parë dhe të tretë të muajit, duke filluar nga ora 12,00 e deri në orën 

16,00, me ç„rast pranim dorëzimi i fëmijëve do të bëhet personalisht nga ana e këtu palëve 

ndërgjyqëse, tek vendi – xhamia e “T.”; si dhe gjatë secilës festë fetare apo kombëtare, një ditë 

(24 orë), ndërsa për pushime verore 10 (dhjetë) ditë, e për pushime dimërore 3 (tri) ditë, sipas 

marrëveshjes së vetë palëve ndërgjyqëse, me ç‟rast pranim dorëzimi i fëmijëve edhe në këto 

raste do të bëhet personalisht nga vetë palët ndërgjyqëse dhe atë tek vendi – xhamia e “T.”. 

 

V. Kërkespadia e të paditurës – kundërpaditëses me të cilën ka kërkuar që “fëmijët e mitur 

të palëve ndërgjyqëse E. B., e lindur më ..., në Prizren dhe O. B. i lindur më ..., në Prizren, t‟i 

besohen në ruajtje kujdes dhe edukim asaj si e ëma e tyre natyrore që është, si dhe që të 

detyrohet paditësi-i kundërpadituri A. B., që në emër të alimentacionit për të paditurën-

kundërpaditësen E. B., e vajzërisë H., të paguaj shumën në lartësi prej 150 euro në muaj, duke 
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filluar nga dita e marrjes së aktgjykimit, e deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore, apo deri sa 

vendimi në fjalë të mos ndryshohet”, refuzohet si tërësisht e pabazuar.   

 

VI. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

 Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

 Paditësi-i kundërpadituri A. B. nga Prizreni, të cilin e përfaqëson i autorizuari i tij av. A. 

B. nga Prizreni, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi kundër të paditurës-kundërpaditëses E. 

B., e vajzërisë H. nga Prizreni, tani me banim të përkohshëm në Q. S. në Prizren, të cilën e 

përfaqëson i autorizuari i saj av. O. Z. nga Prizreni, për shkak të zgjidhjes së martesës me 

shkurorëzim, besimit, ruajtjes dhe kujdesit të fëmijëve të mitur në të cilën ka theksuar se me këtu 

të paditurën ka lidhur martesë më ... Nga kjo martesë palët ndërgjyqëse kanë dy fëmijë të mitur 

të përbashkë. Më tej në padi ka theksuar se raportet me të paditurën nuk janë të mira që 4 vitet e 

fundit, pasi që sipas padisë, e paditura i ka thyer normat e moralit bashkëshortor. Ka shtuar se si 

pasojë e kësaj gjendjeje, tani më jeta e përbashkët bashkëshortote me të paditurën është e 

pamundur, për çka palët tani jetëjnë të ndarë nga njëri tjetëri, duke propozuar që gjykata të 

aprovoj kërkespadinë e tij dhe të vendos meritorisht, sikurse në dispozitivin I, II, III, dhe IV të 

këtij aktgjykimi.  

 

 Edhe në seancën e shqyrtimit kryesor, i autorizuari i paditësit av. A. B. nga Prizreni ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkespadisë së paditësit. Po ashtu ka shtuar se e 

përkrahë në tërësi propozimin e përfaqësueses së Qendrës për Punë Sociale në Prizren (QPS) M. 

Xh. nga Prizreni, në lidhje me mënyrën e kontaktit të fëmijëve të mitur me palët ndërgjyqëse, 

propozim ky i dhënë në po këtë seancë. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  

 

I autorizuari i të paditurës av. O. Z. nga Prizreni, në seancën e shqyrtimit kryesor ka 

deklaruar se e kundështon kërkespadinë e paditësit, duke theksuar se e paditura është e mendimit 

dhe e pajtimit që t‟i kthehet jetës së përbashkët me këtu paditësin. Në të kundërtën ka propozuar 

që fëmijët e mitur të palëve ndërgjyqëse, t‟i besohen në ruajtje dhe kujdes asaj, si e ëma natyrore 

e tyre që është dhe që në të njëjtën kohë paditësi të detyrohet që në emër të mbajtjes së fëmijëve, 

dhe të alimentacionit për të paditurën, t‟i paguaj shumat respektive, sikurse në dispozitivin V të 

këtij aktgjykimi. Në anën tjetër, po në këtë seancë, i autorizuari i të paditurës nuk e ka 

kundërshtuar mënyrën e kontaktit të propozuar nga ana e propozueses së QPS në Prizren, 

njëherit menaxhuese e këtij rasti pranë kësaj qendre, në rast se gjykata vendos që fëmijët e 

palëve ndërgjyqëse t‟ia besoj paditësit. Në fakt, po në këtë seancë, përkatësisht në fjalën e tij të 

fundit, i autorizuari i të paditurës, ka parashtruar kërkesën e të paditurës që fëmijët e mitur të 

palëve, t‟‟i besohen në ruajtje kujdes dhe edukim, të paditurës dhe që të detyrohet paditësi që në 

emër të alimentacionit për të paditurën, të paguaj nga 150 euro në muaj, më gjerësisht sikurse në 

fjalën e tij të fundit. Por i njëjti, përsëri ka theksuar se nuk e kundërshton mënyrën e kontaktimit 

të fëmijëve të mitur, të propozuar nga përfaqësuesja e lartpërmendur e QPS në Prizren. Këtë 

kërkesë të të autorizuarit të të paditurës, edhe pse të parashtruar në fjalën e tij të fundit, gjykata e 

vlerësuar si kundërpadi të të paditurës dhe si të tillë e ka trajtuar me rastin e vendosjes për këtë 

çështje kontestimore. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar as e paditura-kundërpaditësja. 

 

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

çertifikatën e martesës me nr. rendor ..., të datës ..., të lëshuar nga Komuna e Prizrenit; ekstraktin 

nga regjistri qendror i gjendjes civile ..., të datës ..., të lëshuar nga Komuna e Prizrenit; ekstraktin 

nga regjistri qendror i gjendjes civile ..., të datës ..., të lëshuar nga Komuna e Prizrenit; raprotin e 

QPS në Prizre me nr..., të datës ...; si dhe çertifikatën se nuk posedon paluajtshmëri me nr. të 

protokollit 023-476 n.s, të datës 15.02.2016, të lëshuar nga Komuna e Prizrenit. 

 

 Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartë cekura, 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: 

 

- Kërkespadia e paditësit- të kundërpaditurit është e bazuar, kurse  

 

- Kërkesëkundërpadia e të paditurës-kundërpaditëses është e pabazuar. 

 

Në bazë të çertifikatës e martesës me nr. rendor ..., të datës ..., të lëshuar nga Komuna e 

Prizrenit, gjykata e ka provuar faktin e martesës në mes të këtu palëve ndërgjyqëse, më gjerësisht 

sikurse në këtë çertifikatë. 

 

Në bazë të ekstraktit nga regjistri qendror i gjendjes civile ..., të datës ..., të lëshuar nga 

Komuna e Prizrenit, gjykata e ka provuar faktin e lindjes për të miturën E. B., e lindur më ..., në 

Prizren, me prindër këtu palët ndërgjyqëse, më gjerësisht sikurse në këtë ekstrakt.  

 

Në bazë të ekstraktit nga regjistri qendror i gjendjes civile ..., të datës ..., të lëshuar nga 

Komuna e Prizrenit, gjykata e ka provuar faktin e lindjes për të miturin O. B., i lindur më ..., në 

Prizren, me prindër këtu palët ndërgjyqëse, më gjerësisht sikurse në këtë ekstrakt.  

 

 Nga leximi i raportit të Qendrës për Punë Sociale (QPS) në Prizren nr..., i datës ..., 

gjykata ka konstatuar se QPS në Prizren, ka ardhur deri te konstatimi se ndërmjet këtu palëve 

ndërgjyqëse, nuk ka pasur mundësi që të arrihet pajtimi bashkëshortor. Sipas raportit, nëna e 

fëmijëve, e paditura E. B., për momentin nuk ka kushte ekonomike e as banesore. Gjithashtu atë 

me fëmijët e saj, nuk e pranojnë prindërit e saj në shtëpinë e tyre. Andaj duke i marrë për bazë 

rrethanat ekzistuese, sipas këtij raporti, është propozuar që fëmijët e mitur të palëve ndërgjyqëse 

t‟i besohen në ruajtje kujdes dhe edukim të atit të tyre – këtu paditësit A. B. Po ashtu është 

propozuar edhe mënyra e rregullimit të kontaktit të fëmijëve të mitur me të ëmën e tyre – këtu të 

paditurën E., mënyrë kjo e plotësuar edhe në seancën e datës 18.05.2016, sikurse në dispozitivin 

IV të këtij aktgjykimi, më gjerësisht sikurse në këtë raport dhe në procesverbalin e datës 

18.05.2016.  

 

 Në bazë të çertifikatës se nuk posedon paluajtshmëri me nr. të protokollit 023-476 n.s, të 

datës 15.02.2016, të lëshuar nga Komuna e Prizrenit, gjykata e ka provuar faktin se paditësi-i 

kundërpadituri A. B. nga Prizreni, nuk posedon paluajtshmëri në emër të vetin, më gjerësisht 

sikurse në këtë çertifikatë. 

 

 

 Baza ligjore 

 

Sipas nenit 68 par. 1 të Ligjit për Familjen i Kosovës (LFK), është e paraparë se “martesa 

mund të zgjidhet me shkurorëzim vetëm në bazë të vendimit të gjykatës”. Me nenin 69 të LFK-së, 

parashifet se “bashkëshorti mund të kërkoj shkurorëzim kur mardhëniet martesore janë 
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çrregulluar seriozisht, ose në mënyrë të vazhdushme, ose për shkaqe të tjera është zgjidhur në 

mënyrë të pakthyshme. Shkaqet e shkurorëzimit janë mesë tjerash: jeta e padurushme e 

bashkëshortëve, shkelja e besnikërisë bashkëshortore, veprat penale kundër të jetës së 

bashkëshortit, keqëtrajtimi serioz, lënia qëllimkeqe dhe e pa arsyeshme, sëmunda psikike e pa 

shërushme dhe pa aftësija e vazhduar për të vepruar, ndërprerja e pa arsyshme e jetës faktike 

për më shumë se një vit, si dhe shkurorëzimi me marveshje të dy anëshme”. Sipas nenit 139 par.2 

të LFK-së, është e paraparë se “Nëse në rastin e jetës së ndarë, prindërit nuk merren vesh se me 

cilin prej tyre do të jetojë fëmija, vendimin lidhur me këtë gjë e merr gjykata kompetente…”. Me 

nenin 140 par.5 është paraparë se “mendimi i fëmijës i cili është i aftë të jepë pikëpamjet e tij/saj, 

do të merret parasysh nga gjykata në çdo procedurë që i përket atij. Mendimit të tij do t’i jepet 

pesha e duhur në pajtim me moshën dhe aftësinë e tij për të kuptuar”. Po ashtu, në nenin 144 

par.2 të ligjit të lartëcituar në mënyrë decidive ceket se “në rast se fëmiu është me moshë mbi 10 

vjeq, gjykata do të marrë parasysh posaçërisht nevojat emocionale dhe dëshirat e fëmijës. Nëse e 

mendon të nevojshme, gjykata do të merr parasysh mendimin e ekspertëve”,  ndërsa me nenin 

140 par.1 të LFK-së, në mënyrë decidive ceket se “kur gjykata kompetente në kontestin martesor 

e merr aktgjykimin me të cilin zgjidhet ose anulohet martesa, me atë aktgjykim gjykata do të 

vendos për ruajtjen dhe edukimin e fëmijëve të mitur”. Përfundimisht me nenin 290 par.1 të 

LFK-së, parashihet se “prindërit janë të detyruar të ofrojnë mbajtje financiare për fëmijët e tyre 

të mitur”, ndërsa me nenin 298 të LFK-së parashihet detyrimi i bashkëshortit i cili ka mjete për 

mbajtjen e bashkëshortit tjetër i cili nuk ka mjete të mjaftueshme për jetë, apo i cili nuk është i 

aftë të punoj. 

 

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar, gjykata ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e 

paditësit-të kundërpaditurit është e bazuar dhe se e njëjta duhet të aprovohet sikurse në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. Me rastin e vendosjes për kërkespadinë e paditësit-të kundërpaditurit e cila ka 

të bëjë me shkurorëzimin, gjykata mori për bazë faktin se raportet në mes të palëve ndërgjyqëse 

janë prishur aq shumë sa që është e pamundur jeta e përbashkët e tyre. Ky konstatim del edhe 

nga raporti me shkrim i QPS-së në Prizren, të cilin konstatim e ka mbrojtur në plotëni 

përfaqësuesja e QPS-së në Prizren, edhe përgjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor. Për më tepër, 

duke qenë se tek e paditura-kundërpaditësja ka ekzistuar vullneti që e njëjta t‟i kthehet 

bashkësisë bashkëshortore, edhe vetë gjykata ka bërë përpjekeje që në mes palëve ndërgjyqëse të 

arrihet ndonjë pajtim dhe që martesa e tyre të ruhet, por meqenëse paditësi-i kundërpadituri ka 

qenë kategorik kundër një gjëje të tillë, gjykata ka gjetur se në lidhje me çështjen e 

shkurorëzimit, janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për prishjen e kësaj martese, e konform 

dispozitave ligjore të lartcituara të LFK-së. Mbi bazën e të lartëcekurave, gjykata vendosi sikurse 

në dispozitivin nën I dhe II të këtij aktgjykimi, përkatësisht martesën e zgjidhi në pajtim me 

nenin 69 të LFK-së.  

 

Tutje, gjykata e aprovoi kërkespadinë e paditësit e cila ka të bëjë me çështjen e ruajtjes, 

kujdesit dhe edukimit të fëmijëve të mitur, sikurse në dispozitivin III të aktgjykimit, duke 

vlerësuar se në këtë mënyrë ruhet interesi më i mirë i fëmijëve të mitur, për më tepër që edhe 

raporti i QPS në Prizren, rekomandon që fëmijët e mitur të palëve ndërgjyqëse, t‟i besohen në 

ruajtje, kujdes dhe edukim të atit të tyre - këtu paditësit A. B. Me rastin e vendosjes për ruajtjen, 

kujdesin dhe edukimin e fëmijëve të mitur, gjykata mori për bazë në rend të parë interesin më të 

mirë të të miturve, ndërsa që e vlerësoi edhe deklarimin e të miturës E. B., të dhënë pranë QPS 

në Prizren, përmes të cilit deklarim ajo ka shprehur dëshirën që të qëndroj me të atin e saj, këtu 

paditësin A. B., më gjerësisht sikurse në procesverbalin mbi marrjen në pyetje të saj me nr.348, 

të datës 19.04.2016. Në lidhje me çështjen e besimit të fëmijëve, gjykata sidomos ka pasur 
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parasysh faktin se e paditura për momentin është duke jetuar në Q. S. në Prizren, pranë të cilës 

qendër qendrimi është i kufizuar në një afat të caktuar kohor, andaj edhe për këtë arsye shtesë 

gjykata ka vendosur që fëmijët e mitur të palëve ndërgjyqëse t‟ia besoj në ruajtje kujdes dhe 

edukim këtu paditësit-të kundërpaditurit, sikurse nën dispozitivin III të këtij aktgjykimi. E duke 

qenë se vajza e mitur e palëve ndërgjyëse E. B., e cila është e moshës mbi 10 vjeqare, është 

marrë në pyetje nga ana e QPS për çështjen se me kënd dëshiron të jeton, për të cilin fakt QPS-ja 

i‟a ka dorëzuar gjykatës edhe procesverbalin për marrje në pyetje, gjykata nuk e pa të arsyeshme 

që edhe njëherë ta dëgjojë atë në procedurë gjyqësore. Sa i përket çështjes së kontaktit të 

fëmijëve të mitur me të paditurën-kundërpaditësen, gjykata vlerësoi se mënyra e propozuar nga 

ana e përfaqësueses së QPS në Prizren, e dhënë në seancën e datës 18.05.2016, është në interesin 

më të mirë të fëmijëve të miturë. Për më tepër që edhe vetë palët ndërgjyqëse, në lidhje me 

çështjen e kontaktit me fëmijët e tyre të mitur (në rast se gjykata të njëjtit ia beson paditësit-të 

kundërpaditurit), janë pajtuar me mënyrën e propozuar nga ana e përfaqësueses së QPS në 

Prizren, në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 18.05.2016. Gjykata vlerëson se përgjegjësia 

dhe detyrimi i prindërve, që në raport me fëmijët e tyre të mitur të udhëhiqen nga interesi më i 

lartë i fëmijës, buron edhe nga Konventa për të Drejtat e Fëmijëve e Kombeve të Bashkuara, e 

cila ka hyrë në fuqi me 02.09.1990 dhe e cila është drejtëpërdrejtë e zbatueshme edhe në 

Republikën e Kosovës. Mbi bazën e të lartcekurave gjykata ka vendosur sikurse në dispozitivin 

IV të këtij aktgjykimi, duke gjetur se kjo mënyrë e vendosjes është në interesin më të mirë të 

fëmijëve të mitur. 

 

Në anën tjetër gjykata e ka refuzuar kërkesëkundërpadinë e të paditurës-kundërpaditëses 

në lidhje me çështjen e pagesës së alimentacionit për të, ngase gjeti se në rrethanat aktuale të 

rastit, kërkesëkundërpadia e saj është tërësisht e pabazuar, për faktin se në bazë të deklarimit të 

vetë të paditurës-kundërpaditëses, e njëjta është duke punuar dhe realizon të ardhura, përkundër 

asaj se ajo për momentin gjendet e strehuar në Q. S. të Prizrenit. Ndërkaq në bazë të gjendjes 

faktike të vërtetuar, mbi bazën e provave të administruara, paditësi-i kundërpadituri nuk ka 

ndonjë marrëdhënie pune të rregullt dhe i njëjti jeton dhe banon tek prindërit e tij sepse ai nuk ka 

paluajtshmëri e cila evidentohet në emër të tij. Po ashtu gjykata e ka refuzuar edhe pjesën e 

kërkesëkundërpadisë së të paditurës-kundërpaditëses e cila ka të bëjë me besimin e fëmijëve, 

ngase siç edhe është cekur më lartë, në rrethanat aktuale të rastit dhe për derisa ajo gjendet e 

srehuar në Q. S. të Prizrenit, është vlerësim i gjykatës se besimi i fëmijëva asaj, nuk do të ishte 

në interesin më të mirë të fëmijëve, ngase në këtë qendër e cila është paraparë për raste të 

strehimit të përkohshëm të personave të cilat nuk kanë strehim familjar, fëmijët e këtu palëve 

ndërgjyqëse nuk do të kishin kushtet për zhvillimin sa më të mirë të tyre psiko-social, e krejt kjo 

duke pasur parasysh moshën e tyre tejet të re dhe nevojat psiko sociale të tyre të cilat i 

determinon kjo moshë. Mbi bazën e të lartcekurave gjykata vendosi sikurse në dispozitivin nën 

V të këtij aktgjykimi. 

 

Përfundimisht, gjykata sqaron se përkundër faktit se kundërpadia e të paditurës-

kundërpaditëses, nga ana e të autorizuarit të saj nuk është parashtruar në fazën e duhur të 

procedurës e as në mënyrën e duhur, megjithatë kërkesën e saj, të parashtruar nga ai autorizuari i 

saj në fjalën e tij përfundimtare, gjykata e ka trajtuar si kundërpadi, krejt kjo duke pasur parasysh 

natyrën e kontestit, rrethanat e rastit si dhe faktin se pala ndërgjyëqse në asnjë rrethanë nuk do të 

duhej që t‟i vuante pasojat e mos veprimit të duhur apo të gabuar të të autorizuarit të saj, e 

posaqërisht në kontestet e kësaj natyre, konteste këto në të cilat edhe gjykata udhëhiqet sipas 

parimit të hetimit e jo vetëm sipas parimit të shqyrtimit në procedurën gjyqësore kontestimore. 

Mbi bazën e të lartecekurave gjykata kërkesën e të paditurës-kundërpaditëses për pagesën e 

alimentacionit dhe besimit të fëmijëve, e ka trajtuar si kundërpadi, edhe pse për arsyera të cekura 

sikurse më lartë, ka gjetur se e njëjta është e pabazuar. 
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Gjykata gjithashtu ka vlerësuar edhe provat dhe theksimet tjera të palëve ndërgjyqëse, 

por ka gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

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

nenin 68, 69, 139 par.2, 140 dhe 290 par.1 të LFK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452.4 të LPK-së, e duke 

marrë parasysh faktin se asnjëra palë nuk i ka kërkuar ato. 

 

GJYKATA THEMLORE NË PRIZREN 

C.nr.137/16, datë 18.05.2016 

 

 

Procesmbajtësja,                                                                                   Kryetari i trupit gjykues,  

Florije Kolukaj                                                                                              Valon Totaj 

  

 

 

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

në afat prej 15 dite pas ditës së pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë e nëpërmjet 

të kësaj gjykate. 

 

 

 


