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C.nr.254/16 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, trupi gjykues në përbërje prej gjyqtarit 

Arsim Hamzaj - kryetar dhe gjyqtarëve porotë Eshref Qyse dhe Ali Bush - anëtar, me sekretaren 

juridike Kujtesa Uka, në çështjen juridike të paditëses Gj. K., e vajzërisë G. nga Prizreni, kundër 

të paditurit R. K. nga Prizreni, për shkak të zgjidhjes së martesës si dhe besimit, ruajtjes, kujdesit 

dhe edukimit të fëmijëve të mitur, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datën 29.06.2016, mori 

këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M  

 

 
I.  Aprovohet në tërësi kërkesëpadia e paditëses Gj. K. nga Prizreni. 

  

II. Zgjidhet me shkurorëzim martesa e lidhur në mes paditëses Gj. K., e vajzërisë G. 

nga Prizreni dhe të paditurit R. K. nga Prizreni, e lidhur më datën …, në zyrën e gjendjes civile 

në Prizren, e regjistruar me numër rendor … dhe me numër të referencës … 

 

III. Fëmiu i mitur A. K., e lindur më ..., në Prizren, nga i ati R. K. dhe e ëma Gj. K., e 

vajzërisë G., i besohet në ruajtje, kujdes dhe edukim babait - këtu të paditurit R. K. nga Prizreni, 

ndërsa e mitura A1. K., e lindur më …, në Prizren, nga i ati R. K. dhe e ëma Gj. K., e vajzërisë 

G., i besohet në ruajtje, kujdes dhe edukim të ëmës - këtu paditëses Gj. K., e vajzërisë G. nga 

Prizreni 

 

IV. Detyrohet paditësja Gj. K., e vajzërisë G., që t'ia mundësojë të paditurit R. K. nga 

Prizreni, kontaktin me fëmiun e tyre të mitur A1. K., në çdo kohë dhe pa kufizim. 

 

V. Detyrohet i padituri R. K. nga Prizreni, që të paditurës Gj. K., e vajzërisë G. nga 

Prizreni, kontaktet me fëmiun e tyre të mitur A. K., t'ia mundësojë në çdo kohë dhe pa kufizim. 

 

 VI. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

  

 Paditësja Gj. K., e vajzërisë G. nga Prizreni, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi, 

kundër të paditurit R. K. nga Prizreni, për shkak të zgjidhjes së martesës si dhe besimit, ruajtjes, 

kujdesit dhe edukimit të fëmijëve të mitur, duke cekur se me të paditurin ka lidhur kurorë me …, 
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pranë zyrës së gjendjes civile në Prizren, me numër rendor ... Gjatë ekzistimit të martesës kanë 

lindur 7 fëmijë, të cilët janë të moshës madhore, përveç vajzës A1. K. e lindur më ... Në fillim 

dhe një kohë pas martesës, bashkëshortët kanë jetuar në marrëdhënie të mira dhe të 

harmonizuara bashkëshortore. Kohëve të fundit ka pasur mospajtime të karaktereve, ku 

marrëdhëniet e tyre janë çrregulluar, ashtu që kohë pas kohe kanë pasur mosmarrëveshje të 

mëdha. Me kalimin e kohës këto janë shpeshtuar e më vonë kanë marrë karakter të përhershëm. 

Pas sulmit që i është bërë paditëses nga ana e të paditurit, i cili rast është raportuar në polici dhe 

tek mbrojtësit e viktimave, për të cilin është lëshuar urdhëri për mbrojtje, më nuk ka mbetur vend 

për rregullimin e raporteve. Duke pasur parasysh se jeta e përbashkët mes bashkëshortëve është 

keqsuar  dhe nuk ka kurrfarë gjasa për rivendosen e jetës  së përbahkët, andaj i ka propozuar  

gjykatës që ta zgjidh martesën.  

 

Edhe gjatë shqyrtimit kryesor, paditësja Gj. K., ka ngelur në tërësi si në padi dhe 

kërkesëpadi, duke e tërhequr kërkesën për alimentacion, ndërsa në fjalën e saj të fundit i ka 

propozuar gjykatës zgjidhjen e martesës, pasi që janë plotësuar kushtet sepse faktikisht janë 

ndarë që një vit dhe nuk ka mundësi për ruajtjen e martesës, ndërsa sa i përket besimit të 

fëmijëve dhe kontaktit ka propozuar që të vendoset sipas raportit të organit të kujdestarisë. 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

I padituri nuk ka parashtruar përgjigje në padi, ndërsa gjatë shqyrtimti gjyqësor ka 

deklaruar se nuk janë plotësuar kushtet për zgjidhjen e martesës, pasi që është e vërtetë se e 

njëjta është larguar nga shtëpia. Poashtu në fjalën përfundimtare i ka propozuar gjykatës 

refuzimin e kërkesëpadisë, pasi që nuk janë plotësuar kushtet për zgjidhjen e martesës dhe 

ekziston ende mundësia e ruajtjes së saj, ndërsa nëse eventualisht gjykata vendos për zgjidhjen e 

martesës ka propozuar që fëmijët e mitur ti besohen në ruajtje kujdes dhe edukim atij si babë. 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata në këtë çështje juridike – kontestimore me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të 

plotë të gjendjes faktike, sipas propozimit të palëve, ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar 

këto prova: Aktvendimi e Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.1007/15, të datës 07.10.2015; 

Ekstraktin e lindjes për të miturën A1. K., të lëshuar nga zyra e gjendjes civile në Prizren, datë 

16.02.2016; Çertifikatën e martesës me numër rendor ..., të lëshuar nga zyra e gjendjes civile në 

Prizren, datë 26.02.2016 si dhe Raportin e qendrës për punë sociale në Prizren, me numër 472, të 

datës 07.06.2016. 

  

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: 

 

Kërkesëpadia e paditëses duhet të aprovohet në tërësi si e bazuar. 

 

Nga  Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.1007/15, të datës 07.10.2015, 

gjykat ka konstatuar se në favor të paditëses Gj. K. është lëshuar urdhëri për mbrojtje ku si palë 

përgjegjëse ka qenë R. K. – i padituri. 
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Nga leximi i Ekstraktit të lindjes për të miturën A1. K., të lëshuar nga zyra e gjendjes 

civile në Prizren, është vërtetuar fakti i lindjes për të miturën A1. K. 

  

Nga Çertifikatën e martesës me numër rendor ..., të lëshuar nga zyra e gjendjes civile në 

Prizren, datë 26.02.2016, është vërtetuar se paditësja me të paditurin kanë lidhur kurorë pranë 

zyrës së gjendjes civile në Prizren, më datë ..., e regjistruar me numër rendor ... dhe me numër të 

referencës ...  

 

  Nga Raporti Raportin e qendrës për punë sociale në Prizren, me numër 472, të datës 

07.06.2016, gjykata ka konstatuar se organi i lartcekur ka zhvilluar procedurën e pajtimit në mes 

bashkëshortëve dhe nuk ka arritur që të arrijnë marrëveshje në mes bashkëshortëve, duke 

propozuar zgjidhjen e martesës, ndërsa sa i përket besimit të fëmijëve kanë propozuar që fëmiu i 

mitur A. K. ti besohet babait, ndërsa e mitura A1. K. ti besohet nënës. Për kontaktet e fëmijëve 

me prindit ka propozuar që kjo çështje të zgjidhet në seancat gjyqësore, pasi që Gj. K. e 

konteston atësinë e vajzës A1. dhe është kategorike që kontakti të mos mbahet me R. K. Së 

bashku me raport kanë marrë në pyetje edhe të miturën A. K., e cila ka deklaruar se dëshiron të 

jetojë me babain, pasi që është e lidhur emocionalisht me të. 

 

Sipas nenit 68 par. 1 të LFK-së është e paraparë se “martesa mund të zgjidhet me 

shkurorëzim vetëm në bazë të vendimit të gjykatës”. Me paragrafin 2 të këtij neni parashihet se 

“njëri apo të dy bashkëshortët me marrëveshje të dyanshme mund të kërkojnë shkurorëzim duke 

parashtruar padi në gjykatën kompetente. Me nenin 69 të LFK-së, parashihet se “bashkëshorti 

mund të kërkoj shkurorëzim kur marrëdhëniet martesore janë çrregulluar seriozisht, ose në 

mënyrë të vazhdueshme, ose për shkaqe të tjera është zgjidhur në mënyrë të pakthyeshme. 

Shkaqet e shkurorëzimit janë mesë tjerash: jeta e padurueshme e bashkëshortëve, shkelja e 

besnikërisë bashkëshortore, veprat penale kundër të jetës së bashkëshortit, keqtrajtimi serioz, 

lënia qëllimkeqe dhe e pa arsyeshme, sëmundja psikike e pa shërueshme dhe pa aftësia e 

vazhduar për të vepruar, ndërprerja e pa arsyeshme e jetës faktike për më shumë se një vit, si 

dhe shkurorëzimi me marrëveshje të dy anshme”. Sipas nenit 144 par.1 të LFK-së është e 

paraparë 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 

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”.  

 

 

Në bazë të provave të administruara, gjykata gjeti se janë plotësuar kushtet ligjore për 

shkurorëzimin e kësaj martese, se fëmija A. K., duhet ti besohet në ruajtje, kujdes dhe edukim të 

atit të saj R. K., ndërsa e mitura A1. K., duhet ti besohet në ruajtje, kujdes dhe edukim nënës së 

saj Gj. K., duke marrë parasysh të gjitha rrethanat për zhvillimin e drejtë psiko-fizik të fëmijëve 
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dhe kontaktet e fëmijëve me prindin të cilit nuk i janë besuar duhet të mbahen në kohën e 

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

 

Vlerësimi i gjykatës për bazueshmërinë e kërkesëpadisë për shkurorëzim bazohet në 

nenin 68 dhe 69 të Ligjit për Familjen të Kosovës, pasi që bashkësia martesore në mes të 

ndërgjyqësve nuk është e mundur, të cilën paditësja - bashkëshortja e ka manifestuar edhe me 

mosinteresimin që të rivendosin bashkëjetesën martesore, si dhe duke u bazuar në faktin se 

bashkëshortët pas lidhjes së martesës kanë jetuar mirë në bashkësi faktike martesore, ndërsa që 

një vit faktikisht e kanë ndërprerë bashkësinë martesore dhe jetojnë ndaras, të cilin fakt e ka 

pohuar edhe vet i padituri gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

  

 Deklarimet e të paditurit se marrëdhëniet bashkëshortore nuk janë çrregulluar seriozisht 

dhe ka gjasa për rivendosjen e tyre, gjykata nuk i pranoi duke pasur parasysh faktin se paditësja 

që nga ndarja nuk ka treguar interesim për vazhdimin e bashkësisë martesore me të paditurin. Për 

rivendosjen e marrëdhënieve bashkëshortore nuk ekzistojnë mundësitë reale, duke pasur 

parasysh periudhën për të cilën bashkëshortët nuk komunikojnë në mes veti dhe nuk jetojnë 

bashkë dhe për këtë nuk është e arsyeshme që martesa vetëm formalisht të mbahet, pasi që e 

njëjta e ka humbur qëllimin dhe efektin e vet, për të cilën është lidhur. Gjithashtu gjykata ka 

konstatuar se martesa duhet të mbahet vetëm kur ekziston dashuria e ndërsjellë e bashkëshortëve, 

e cila shfaqet në një bashkëjetesë të harmonishme dhe për këtë nuk mjafton vetëm dëshira e 

njërit bashkëshort, pasi që kushti themelor për lidhjen e martesës është vullneti i palëve – 

bashkëshortëve, andaj dhe vendosi që ta zgjidhë martesën në mes të bashkëshortëve-palëve 

ndërgjyqëse.  

 

Gjykata lidhur me besimin e fëmijëve dhe kontaktet vendosi duke u bazuar në nenin 140 

të Ligjit për Familjen të Kosovës dhe gjeti se fëmijët e përbashkët, përkatësisht fëmija A. K. 

duhet ti besohet në ruajtje kujdes dhe edukim të mëtejshëm babait, duke marrë për bazë rrethanat 

ekzistuese si dhe dëshirën dhe nevojat emocionale të fëmiut (e cila para organit të kujdestaris ka 

deklaruar se dëshiron të jetojë me babain), faktin se e mitura jeton me babain që nga ndërprerja e 

bashkësisë faktike martesore me të cilin edhe është e lidhur emocionalisht, ndërsa fëmija tjetër 

A1. K., duhet ti besohen nënës, duke marrë parasysh faktin se e njejta është duke jetuar me 

nënën që nga ndërprerja e bashkësisë faktike martesore, si dhe mendimit të Qendrës për Punë 

Sociale në Prizren, pasi që kjo vendosje do të ndikojë në zhvillimin e drejtë psiko-fizik të 

fëmijëve. Ndërsa për kontaktet në mes të prindërve 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. Poashtu gjykata deklarimet e paditëses të 

dhëna pranë organit të kujdestarisë se nuk lejon kontaktet, pasi që konteston atësinë e fëmijës 

A1. K., i vlerësoi si të paqëndrueshme, pasi që në këtë procedurë objek shqyrtimi ka qenë si 

çështje zgjidhja e martesës dhe besimi i fëmijëve, ndërsa çështja e atësisë duhet të zgjidhet në 

procedurë tjetër, dhe deri sa të vendoset për këtë kontaktet e fëmijës me prindin të cilit nuk i 

është besuar duhet të mbahen si në terminet e cekura në dispozitiv, pasi që fëmija ka lindur gjatë 

ekzistimit të martesës. 

 

Sa i përket kërkesës për alimentacion gjykata nuk ka vendosur për këtë, pasi që gjatë 

shqyrtimit kryesor është tërhequr një kërkesë e tillë, si dhe për faktin se të dy prindërve 
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(bashkëshortëve) iu është besuar në ruajtje kujdes dhe edukim nga një fëmijë i mitur dhe gjatë 

procedurës është konstatuar se të dy janë në marrëdhënie pune dhe kanë deklaruar se janë në 

gjendje të kujdesen për rritjen, edukimin dhe kujdesin e fëmijëve.  

 

Përfundimisht gjykata vlerëson se marrëdhëniet në mes të këtu bashkëshortëve janë 

ç'rregulluar në masë të tillë që nuk ka mundësi për ruajtjen e kësaj martese, pasi që nuk ekziston 

harmonia bashkëshortore, e sidomos kushti thelbësor i lidhjes-ruajtjes së martesës – vullneti i 

palëve (bashkëshortëve), andaj dhe vendosi që ta zgjidhë martesën si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Gjykata gjithashtu ka vlerësuar edhe provat dhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, 

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

  

        Vendimi mbi shpenzimet procedurale është bazuar në dispozitat e nenit 452.4 të LPK-së 

dhe nenit 347 të LFK-së, dhe vendosi që secila palë ti bart shpenzimet e veta procedurale. 

 

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

nenin 68 dhe 69 të LFK-së. 

 

 Bazuar në arsyet e dhëna  u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE  NË PRIZREN 

             C.nr.254/16, datë: 29.06.2016 

 

 

Sekretarja juridike                                                 Kryetari i trupit gjykues 

Kujtesa Uka                                                              Arsim Hamzaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

ditëve, pas ditës së pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate.  

 


