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 C. nr. 299/2019 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN,  gjyqtari Atdhe Berisha, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtorit profesional Shqipron Sedolli, në çështjen juridiko kontestimore të paditësit 

G.A nga Prizreni, të cilin me autorizim e përfaqëson av. K.K dhe të paditurit N.A nga Prizreni 

të cilin me autorizim e përfaqëson av. A.V nga Prishtina, me objekt të çështjes, me ndryshim t 

ë aktgjykimit për alimentacion, në seancën jo publike të shqyrtimit kryesor, me datë 

13.11.2019, morri këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

    Refuzohet kërkesëpadia, e paditësit G.A, nga Prizreni, si e pabazuar, me të cilën 

ka kërkuar të “ndryshohet dispozitivi nën IV i aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren 

C.nr.954/2017 i datës 06.10.2016 ashtu që të obligohet paditësi G.Aqë në emër të kontributit 

për mbajtjen e fëmijëve I.A. dhe E.A, të paguaj shumën e përgjithshme prej 150,00 Euro në 

muaj, e cila shumë do të i paguhet nëpërmjet xhirollogarisë të paditurës N.A”.  

 

   Detyrohet paditësi G.A, nga Prizreni, ti paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumën 239,oo €, të gjitha këto brenda 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi.  

 

A r s y e t i m 

     

    Pranë kësaj gjykate paditësi G.A nga Prizreni me datën 07.03.2019 ka 

parashtruar padi kundër të paditurit N.A nga Prizreni, për ndryshimin e aktgjykimit lidhur me 

kontributin – mbajtjen e fëmijëve.  

 

    I autorizuari i paditësit G.A av. K.K në padi dhe gjatë seancave thekson se, 

paditësi me të paditurën kanë qenë në lidhje martesore, nga ajo martesë kanë lindur dy fëmijë 

të mitur I. dhe E.A. Ajo martesë është zgjidhur aktgjykimin C.nr.954/2017 të datës 06.10.2016. 

në dispozitivin nën IV, është detyruar paditësi G.A, nga Prizreni të paguaj në emër kontributit 

për mbajtjen e fëmijëve I.A. dhe E.A, shumën e përgjithshme prej 300,00 Euro në muaj, 

përmes nënës së fëmijëve këtu të paditurës N.A.  

   Nga koha e marrjes së atij aktgjykimi paditësit i janë vështirësuar kushtet 

ekonomike, aq më tepër pasi që paguan kredi dhe kësi i kredisë është 464,46 €. Shumën prej 

300,oo € në emër të alimentacionit për fëmijët e mitur e kishte pranuar vullnetarisht, duke ndier 

vetën përgjegjës, si prind që fëmijëve të mos u len asgjë mangu.  

    Sqaron se duke pasur parasysh se rrethanat kanë ndryshuar, propozon miratimin 

e kërkesëpadisë. Nuk i kërkon shpenzimet e procedurës.  

  I autorizuari i të paditurës N.A  av. A.V në përgjigjen në padi dhe theksimet 

gjatë seancave, kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë. Sqaron se pala paditëse me asnjë provë 
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nuk argumenton ndryshimin e rrethanave që nga koha e nxjerrjes së aktgjykimit. Nga 

dokumenti bankar të cilin pala paditëse e ka prezantuar vërtetohet se ai është kësti i fundit për 

tu paguar.  

  Gjithashtu sqaron që pala paditëse nuk ka qenë  i rregullt në pagimin e shumës 

prej 300,oo € sipas atij aktgjykimi. Si dhe fëmijët nuk qëndrojë gjysmë jave, por vetëm dy ditë.  

  Propozon miratimin e kërkesëpadisë. I kërkon shpenzimet e procedurës në 

shumën e përgjithshme 374,oo € dhe atë në emër të përpilimit të përgjigjes në padi 104,00 

euro, dhe në emër të dy përfaqësimeve nga 135,00.  

 

  Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike gjykata 

administroi provat dhe atë: leximin e aktgjykimit të gjykatës themelore në Prizren 

C.nr.954/2017 të datës 06.10.2016, leximi i njoftimit për mospagimin e kredisë datë 

27.02.2019, leximi i aktvendimit CP.nr.293/2019 , leximi i aktvendimit AC.nr. 3285/2019.  

 

  Gjykata në bazë të çmuarjes me ndërgjegje dhe të kujdesshme të provave veç e 

veç dhe të gjitha së bashku dhe fakteve të vërtetuara dhe në bazë të gjithë rezultateve të 

procedimit, vendosi që kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e pabazuar. 

 

  Nga leximi i aktgjykimit të plotfuqishëm i gjykatës themelore në Prizren C.nr. 

256/2017 të datës 06.10.2016 u vërtetua se paditësi me të paditurin e kanë zgjidhur martesën e 

tyre të lidhur me datën 11.11.2011 pranë zyrës së ofiqarisë në Komunën e Prizrenit me numër 

rendor .... Fëmijët e mitur i janë besuar në ruajtje, kujdes dhe edukim të paditurës N.A. 

Paditësit ju ka mundësuar kontakti pa kufizime dhe sipas marrëveshjes  së tyre të lirë. Po ashtu 

paditësi është detyruar që në emër të kontributit për mbajtjen e fëmijëve të mitur të paguaj 

shumën e përgjithshme prej 300,00 euro në muaj.  

 

  Nga leximi i njoftimit për mospagimin e kredisë të datës 27.02.2019 u vërtetua 

se paditësi G.A si kredi marrës është njoftuar apo paralajmëruar lidhur me borgjin që rrjedhë 

nga kredia e marrë pranë Bankës Kombëtare Tregtare që ta paguaj shumën prej 464.46 euro për 

datën 27.02.2019.  

 

  Nga leximi i aktvendimit CP.nr.293/2019 i datës 03.04.2019 i plotfuqishëm me 

datën 25.09.2019 sipas aktvendimit të Gjykatës së Apelit e Kosovës Ac.nr.3285/19 i datës 

25.09.2019, u vërtetua se e paditura në cilësinë e kreditores kishte iniciuar procedurën e 

përmbarimit të dhunshëm në Gjykatën Themelore në Prizren, kundër debitorit tani paditësit për 

mos pagesën kontributit për mbajtjen e fëmijëve të mitur shumën mujore prej 300 euro, në të 

cilin vendim është refuzuar si i pa bazuar prapësimi i debitorit tani paditësit ndërsa urdhri 

përmbarimor i kësaj gjykatë kishte mbetur në fuqi. Aktvendimi në fjalë ishte bërë i 

plotfuqishëm sipas aktvendimit të gjykatës së apelit Ac.nr.3285/19 i datës 25.09.2019, me çka 

ishte vërtetuar se debitori tani paditësi nuk i kishte përmbushur obligimet që rrjedhin sipas 

aktgjykimit të plotfuqishëm të kësaj gjykate sa i përket mbajtjes së fëmijëve aktgjykimi 

C.nr.256/2017 i datës 06.10.2016. 

 

  Gjykata pas administrimit të provave gjen se në mes palëve ndërgjyqëse është 

kontestuese vetëm kontributi për mbajtjen e fëmijëve të mitur në shumën mujore prej treqind 

(300,oo) €.  

 

  Në kuptim të nenit 302 par. 2 të Ligjit për Familjen i Kosovës, bashkëshorti ka 

të drejtë të kërkojë ndryshimin për ushqim, në rast se të hyrat nga punësimi nuk i plotësojnë 

nevojat dhe ndryshojnë rrethanat për të cilat është caktuar alimentacioni. Gjë që në rastin 
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konkretë pala paditëse me asnjë provë të vetme nuk ka vërtetuar faktin se  rrethanat janë 

ndryshuar.  

 

  Gjykata gjithashtu ka vlerësuar pretendimin e palës së paditëse lidhur me faktin 

që paditësi është duke paguar kredi, mirëpo kjo rrethanë nuk është ndryshuar sepse edhe në 

kohën kur është nxjerr aktgjykimi C. nr. 954/2017 paditësi ka qenë duke paguar kredinë e 

njëjte dhe përkundër kësaj ka pranuar vetë shumën të cilën i është kërkuar.  

 

  Gjykata me rastin e vendosjes, ka pasur për bazë edhe propozimin për 

përmbarim, me të cilin vërteton që paditësi nuk ka qenë i rregullt në pagimin alimentacionit.  

  

  Për shpenzimet e procedurës kontestimore gjykata vendosi në pajtim me nenin 

452 par.1 pasi që paditësi e ka humbur në tërësi kontestin, ndërsa pala e paditur në mënyrë të 

specifikuar i ka kërkuar shpenzimet e procedurës, të cilat kjo gjykatë i miraton.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C. nr. 299/2019 datë 13 Nëntor 2019 

 

           Gj y a t a r i 

                               Atdhe Berisha 

 

 

 

UDHËZIM PËR ANKESË: Kundër këtij aktgjykimi, pala e pakënaqur mund të ushtron ankesë, 

në Gjykatën e Apelit e Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj gjykate, brenda afatit prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditë, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

 
 


