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                             C.nr.499/13  
                                                                                                            

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN, në përbërje nga gjyqtari Lumni 

Sallauka, kryetar i trupit gjykues, Sadife Arenliu dhe Nijazi Elezkurtaj, anëtar, me 
sekretaren juridike Raxhije Emini, në çështjen juridike të paditëses-
kundërpaditurës D. G. nga Prizreni, të cilen me autorizim e përfaqëson av. E. R. 
nga Prizreni, kundër të paditurit-kundërpaditësit Sh. B. nga Prizreni, me objekt 
të padisë besimin, ruajtjen, kujdesin e fëmijëve, pas mbajtjes së shqyrtimit 

kryesor, me datën 17.07.2013, mori këtë: 
 

  

A K T G J Y K I M 
 

 

I. REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditëses-kundërpaditurës 
D. G. nga Prizreni, me të cilën ka kërkuar që fëmijët B., A. dhe B.1 B., t’i besohen 
në ruajtje, kujdes dhe edukim të ëmës-këtu paditëses, si dhe të detyrohet i 
padituri Sh. B. që në emër të kontributit për mbajtje të fëmijëve të mitur, t’i 
paguaj nga 100.00 € në muaj e më së voni deri më datën 5 të muajit vijues, duke 
filluar nga dita e parashtrimit të padisë, të gjitha këto pas plotëfuqishmërisë së 
aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

II. APROVOHET si e bazuar kundërpadia e të paditurit-kundërpaditësit 
Sh. B. nga Prizreni, ashtu që fëmijët B. B. i lindur me datë..., A. B. i lindur me 
datë... dhe B.1 B. i lindur me datë... në Prizren nga i ati Sh. dhe e ëma D., i 
besohen në ruajtje, kujdes dhe edukim të paditurit-kundërpaditësit, përndryshe 
babait Sh. B.  

 

III. OBLIGOHET i padituri-kundërpaditësi Sh. B. që t’i mundësojë 
paditëses-kundërpaditurës D. G., kontaktin me fëmijët B., A. dhe B.1 B. dhe atë 
çdo të Enjte dhe të Premte të javës nga ora 15,00 e deri në ora 18,00, ashtu që 
fëmijët e mitur duhet t’i dërgoj në Q. T. “A. C.” me seli në Prizren, përkatësisht në 
pjesën e këndit të lojrave për fëmijë dhe të ja dorëzojë paditëses-kundërpaditurës, 
për çdo festë fetare, për ditëlindjen e fëmijëve të mitur, gjatë pushimeve verore 14 
ditë dhe gjatë pushimeve dimërore 14 ditë (për pushimet verore dhe dimërore 
duhet të caktohen datat, sipas marrëveshjes ndërmjet palëve ndërgjyqëse). 

 

IV. Secila pale i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
 
 

        A r s y e t i m 
 

Paditësja-kundërpaditura D. G. nga Prizreni, përmes të autorizuarit të saj 
av. E. R., me datë 16.11.2011 ka parashtruar padi në Gjykatën Komunale në 
Prizren (tani Gjykatë Themelore), kundër të paditurit Sh. B. nga Prizreni, me 
objekt të padisë besimin, ruajtjen dhe kujdesin e fëmijëve të mitur B., A. dhe B.1 
B., si dhe pagimin nga ana e të paditurit alimentacion për fëmijët e mitur. 
 

  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / 

REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO 
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 I padituri-kundërpaditësi Sh. B. me datë 09.07.2013, ka parashtruar 
kundërpadi ndaj paditëses, me të cilën ka kërkuar nga gjykata që pas 
administrimit dhe vlerësimit të provave, të aprovojë në tërësi kundërpadinë e tij, 
ashtu që fëmijët e mitur të ja besoj në ruajtje, kujdes dhe edukim të paditurit 
(babait të fëmijëve të mitur). 
 

1. Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës 
 
Fillimisht, gjykata shqyrtoi juridiksionin e kësaj çështjeje dhe bazuar në 

nenin 1 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), por edhe me dispozitat e Ligjit 
mbi Familjen (Ligji Nr.2004/32), konstatoi se çështja bën pjesë në juridiksionin 
gjyqësor civil dhe kjo gjykatë është kompetente për të vendosur këtë çështje. 

 
Lidhur me kompetencën lëndore, në bazë nenin 17.2 të LPK-së: “Vlerësimi i 

kompetencës bëhet në bazë të thënieve në padi dhe në bazë të fakteve që i ka të 
njohura gjykata”. Meqënëse ndodhemi përpara një kontesti me karakter civil që 

rrjedh nga marrëdhëniet familjare, gjykata çmon se është kompetente nga 
pikëpamja lëndore për shqyrtimin e kësaj çështjeje. 

 
Lidhur me kompetencën territoriale nenit 37.1 i LPK-së thotë: “Në qoftë se 

me ligj nuk është caktuar ndryshe kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë 
gjykate tjetër, për procedimin e çështjes është kompetente gjykata e kompetencës 
së përgjithshme për palën e paditur” Ndërsa neni 46 i LPK-së thotë:” për zgjidhjen e 
kontesteve lidhur me alimentacionin, po që se paditës është personi që kërkon 
alimentacion, është kompetente, përpos gjykatës së kompetencës së përgjithshme 
territorial, edhe gjykata në territorin e së cilës paditësi e ka vendbanimin, 
gjegjësisht vendqëndrimin”. Meqenëse në rastin konkret të dy palët ndërgjyqëse e 
kanë vendbanimin në qytetin e Prizrenit, rezultoi se kompetente në pikëpamje 
territoriale për shqyrtimin e kësaj çështjeje juridiko- civile është kjo gjykatë. 

 
Paditësja-kundërpaditura, legjitimohet t’i drejtohet gjykatës me këtë padi, 

pasi bazuar në Ligjin për Familjen të përmendur më lartë (neni 140 parag.2) 
parash se prindrit mund ti drejtohen gjykatës kompetente (nëse nuk ka 
marrëveshje) për të vendosur lidhur me besimin, ruajtjen, edukimin dhe 
kontaktet me fëmijët e mitur etj. Pala e paditur-kundërpaditësi ka legjitimitet real 
pasiv dhe aktiv në këtë çështje juridike, pasi që është prind (baba) i fëmijëve të 
mitur dhe ka parashtruar kundërpadi ndaj paditëses-kundërpaditurës. 

 
 Gjithashtu gjykata, në vështrim të nenit 67 të LPK-së, çmoi se nuk 
ekzistojnë për të, shkaqe papajtueshmërie, ose përjashtimi nga ky gjykim, fakt ky 
i pa kundërshtuar dhe nga palët prezent në gjykim. 

 
 

2. Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 
 
I autorizuari i paditëses në shqyrtimin kryesor deklaroi se mbetet në tërësi 

si në pretendimet e cekura në padi dhe kërkesëpadi, duke shtuar se paditësja me 
të paditurin ka jetuar në bashkësi jashtëmartesore për disa vite dhe nga kjo kanë 
lindur tre fëmijë të mitur dhe atë B., A. dhe B.1. Pas shumë mosmarrëveshjeve 
dhe dhunës së vazhdueshme të përdorur nga i padituri, paditësja është detyruar 
që të largohet nga shtëpia në të cilën ka jetuar me të paditurin. Lidhur me 
dhunën e përdorur Gjykata Komunale në Prizren, ka lëshuar vendimin 
C.nr.386/11 datë 13.06.2011. Më tutje deklaron se paditësja konsideron se 
fëmijët e mitur B., A. dhe B.1, duhet t’i besohen në ruajtje, kujdes dhe edukim 
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nënës-paditëses, për shkak se i padituri është person i vrullshëm, është i 
punësuar, nuk ka kohë të merret me fëmijët dhe nuk tregon kujdes dhe afërsi 
ndaj tyre. Më tutje shtoi se i padituri është i punësuar si zdrukthtar dhe realizon 
të ardhura mujore prej 500,00 € në muaj, andaj i njëjti duhet që në emër të 
kontributit të paguaj nga 100,00 € për secilin nga fëmijët e mitur apo gjithsejtë 
shumën prej 300,00 €. Në fjalën përfundimtare deklaroi se me rastin e vendosjes 
gjykata duhet të marr parasysh faktin se fëmijët e mitur janë të lidhur 
emocionalisht me paditësen, ndërsa i padituri duhet të obligohet që të 
kontribuojë me mjete financiare, ndërsa konsideron se Qendra për Punë Sociale 
ka rol tjetër dhe nuk i takon asaj që të jep rekomandime se kujt duhet ti besohen 
fëmijët e mitur. Në fund kërkoi nga gjykata që pas vlerësimit të provave të 
aprovojë në tërësi kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar, ndërsa shpenzimet e 
procedurës nuk i ka kërkuar. 

 
I padituri-kundërpaditësi në shqyrtimin kryesor deklaroi se mbetët në 

tërësi si në deklarimet e dhëna në përgjigjën në padi dhe deklarimet e bëra në 
shqyrtimin kryesor, përmes të cilave e kundërshton në tërësi kërkesëpadinë e 
paditëses, duke kërkuar nga gjykata që pas administrimit dhe vlerësimit të 
provave të aprovojë në tërësi kundërpadinë e tij dhe fëmijët e mitur ti besojë në 
ruajtje, kujdes dhe edukim atij (të paditurit). Kjo për faktin se i njëjti i ka kushtet 
e banimit dhe kushtet materiale të mira, të cilat mundësojnë një mirëqenie dhe 
edukim të mirëfilltë për fëmijët e mitur, kjo edhe bazuar në raportin e Qendrës 
për Punë Sociale në Prizren, të cilët kanë paraqitur gjendjen reale për këtë 
çështje. Gjithashtu deklaroi se edhe familja e tij ka shprehur gatishmërinë që të 
përkujdesët për fëmijët e mitur, ndërsa paditësja-kundërpaditura nuk mund ta 
bëjë një gjë të tillë, për shkak të problemeve shëndetësore që ka, si dhe për shkak 
të mungesës së kushteve materiale dhe ato të banimit. Shpenzimet e procedurës 
nuk i ka kërkuar. 

 

3. Provat e administruara në shqyrtimin kryesor 
  
 Për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata 
gjatë shqyrtimit kryesor ka bërë administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave: 
certifikaten e lindjes për fëmijën e mitur B. B. nr... dt.20.10.12, certifikatën e 
lindjes për fëmijën e mitur A. B. Nr... dt.20.10.12, certifikatën e lindjes për 
fëmijën e mitur B.1 B. nr... dt.20.10.12, raportin e Qendrës për Punë Sociale 
(QPS-le) Nr.05-165/12 datë 09.03.2012, raportin plotësues të QPS-le, vendimin e 
QPS-le në Prizren nr. 20-11224 dt.19.09.2012, aktvendimin e Gjykatës Komunale 
në Prizren C.nr.386/11 dt.13.06.2011, kontratën e punës së të paditurit të 
dt.28.02.2012, certifikatën mbi kohën e papunësisë për të paditurin nr.05 
dt.24.09.2012 (në pajtim me palët ndërgjyqëse janë lexuar procesverbalet e dt. 
29.06.2011 dhe 25.09.2012).  
 

 Gjykata pas vlerësimit te pohimeve te palëve ndërgjyqëse dhe provave te 
nxjerra në kuptim të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes 
dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, duke 
i marr parasysh e udhëzimet e dhëna nga Gjykata e Apelit përmes aktvendimit 
Ac.nr.4338/2012, dt.02.05.2013, ka gjetur se kërkesëpadia e paditëses-
kundërpaditurës është e pa bazuar, ndërsa kundëpadia e të paditurit-
kundëpaditësit është e bazuar. 

 
4. Faktet 
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Nga certifikata e lindjes nr... dt.20.10.2011, gjykata vërtetoi faktin e fëmija 
i mitur B. B. ka lindur me datë... në Prizren. Nga certifikata e lindjes nr... 
dt.20.10.2011, vërtetohet se i mituri A. B. ka lindur me datë... në Prizren, ndërsa 
nga certifikata e lindjes nr... dt.20.10.2011, vërtetohet se fëmija i mitur B.1 B. ka 
lindur me datë..., të tre nga prindërit D. G. dhe Sh. B. 

 
Në raportin e Qendrës për Punë Sociale në Prizren nr.05-165/12 

dt.09.03.2012, konstatohet se në mes qiftit nga bashkësia faktike martesore, D. 
G. dhe Sh. B., nuk ekziston mundësia e vazhdimit të jetës së përbashkët 
martesore, për shkak se që nga fillimi i vitit 2011 jetojnë ndaras, ndërsa i 
padituri-kundërpaditësi ka krijuar bashkësi të re martesore. Më tutje konstatohet 
se QPS-le në procedurën vlerësuese ka marr për bazë rrethanat e nevojshme për 
rritje, edukim, siguri e zhvillim të fëmijëve, bazën ekonomike dhe vendqëndrimin 
e fëmijëve që nga lindja, lidhjen emocionale të fëmijëve me prindërit dhe kujdesin 
prindëror ndaj tyre dhe si rrjedhojë vlerësojnë se ish bashkëshortët kanë jetuar 
në bashkësi faktike që nga viti 2004 dhe nga kjo bashkësi martesore kanë lindur 
fëmijët B. i cili prej momentit të largimit të paditëses-kundërpaditurës kryesisht 
ka qëndruar me të ëmën, A. dhe B.1 të cilët jetojnë me të atin. Më tutje në këtë 
raport QPS-le jep informacione lidhur me palët ndërgjyqëse, ku për të paditurin-
kundërpaditësin konstatohet se i njëjti jeton në Prizren me prindërit, në një 
shtëpi të ndërtuar rishtazi, e cila ka dy kate banimi me rreth 200 m2, e pajisur 
me inventarin e duhur për banim. I njëjti ka krijuar bashkësi të re martesore me 
S. K. nga Prizreni. Më tutje thuhet se në bazë të deklaratave të të paditurit-
kundërpaditësin pamundësia për vazhdimin e jetës së përbashkët me paditësen-
kundërpaditurën, për shkak të çrregullimeve nga sjelljet e saj të pakontrolluara 
dhe për këtë çështje kanë qenë të angazhuar edhe të afërm familjarëve të tyre, 
përmes të cilëve është arritur pajtueshmëria për ndarje dhe për besimin e 
fëmijëve, por paditësja-kundërpaditura asnjëherë nuk i ka përfillur ato 
marrëveshje e as këshillat e të atit të saj, ndërsa për këto arsye ka qenë i detyruar 
të krijoj marrëdhënie të re martesore. Ndërsa në këtë raport për paditësen-
kundërpaditurën thuhet se prej momentit të ndarjes nga i padituri-
kundërpaditësi jeton së bashku me djalin B. në banesën e të atit e cila gjendet në 
Prizren. Ndërsa sipas deklaratës së babait të saj A. G., ata nuk e kanë pranuar 
me dëshirë në banesën e tyre, por për shkak të gjendjes shëndetësore të saj e ka 
bërë një gjë të tillë, pasi kushtet e banimit si familje i kanë shumë të vështira, 
nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për banim, nuk e kanë inventarin e 
nevojshëm dhe kanë numër të madh të anëtarëve të familjes. Më tutje në këtë 
raport thuhet se duke parë situatën ekzistues të paditëses-kundërpaditurës, në 
kuadër të shërbimeve sociale të njëjtës i është mundësuar kyçja në asistencë 
sociale në shumë prej 50 €, si dhe e njëjta gëzon pensionin invalidor në shumë 
prej 45 €. 

 
Më tutje konstatohet se gjatë bisedave dhe sesioneve këshilluese me paditësen-
kundërpaditurën dhe vizitave në familjen e saj, tek e njëjta janë konstatuar 
ndjeshmëri të theksuara emocionale, ajo me shqetësime të theksuara e përjeton 
të kaluarën e saj, ka frikë për të ardhmen dhe pranon se ka bërë vizitat e 
nevojshme mjekësore. Gjithashtu konstatohet edhe gjendja shëndetësore e 
fëmijëve, ku theksohet se të njëjtit janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe 
emocionale. Në fund të këtij raporti QPS-le jep këtë përfundim dhe propozim që 
bazuar në kushtet dhe rrethanat ekzistuese, pasi që paditësja kundërpaditura 
nuk disponon kushtet elementare për rritje dhe edukim të fëmijëve, propozojnë që 
të njëjtit ti besohen në ruajtje, edukim të atit Sh. B. (më gjerësisht raporti QPS-le, 
i cili gjendet në shkresat e lëndës).  
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 Në raportin plotësues të QPS-le (të kërkuar nga gjykata në seancën e datës 
29.06.2012), ekipi profesional i QPS-le në përbërje nga Ramiz Mazreku, 
udhëheqës i rastit, Majda Xhejlani dhe Muhamet Shala zyrtar të SHS-le në 
Qendrën e Shëndetit Mental në Prizren, konstatojnë se raporti i datës 09.03.2012 
i QPS-le është gjithëpërfshirës dhe përmban të dhëna elementare për 
përshtatshmërinë e prindërve për besimin e fëmijëve, ndërsa propozimi për 
besimin e fëmijëve të atit është bazuar jo vetëm në aspektin e kushteve të 
banimit, por edhe në aspektin emocional, shëndetësor, si dhe të ardhurat 
personale të palëve. Bazuar në kompetencën profesionale  për mbrojtjen e 
fëmijëve, vazhdimisht janë përcjellë të gjitha  aspektet e gjendjes emocionale të 
fëmijëve, i janë dhënë këshilla, sugjerime prindërve dhe anëtarëve të tjerë të 
familjes, që t’i ofrojnë sa më shumë, të jenë të kujdesshëm në çdo bisedë etj. Më 
tutje në këtë raport jepen informacione shtesë për gjendjen shëndetësore të 
paditëses-kundërpaditurës, si dhe mos gatishmërinë e familjes së saj për ti 
pranuar atë dhe fëmijët e saj për të jetuar me ta, kjo për shkak të vështirësive 
ekonomiko-banesore dhe mosgatishmërisë së disponimit të përgjithshëm familjar. 
Këtij raporti i janë bashkangjitur edhe dokumentet përcjellëse, në bazë të të cilave 
është përpiluar raporti i QPS-le dhe atë: fletëlëshimin nr... dt.14.09.2010 i 
Spitalit Regjional të Prizrenit në të cilën konstatohet diagnoza përfundimtare e 
paditëses-kundërpaditurës për sëmundjen e saj dhe deklaratat e palëve dhe 
prindërve të paditëses të dhënë për QPS-le.   

  
Në aktvendimin C.nr.386/11 dt.13.06.2011 të Gjykatës Komunale në 

Prizren, konstatohet fakti se gjykata pjesërisht aprovon kërkesën e paditëses-
kundërpaditurës për lëshimin e urdhërmbrojtjes, me të cilin e urdhëron këtu të 
paditurin-kundërpaditësin që mos të kërcënoj ose të kryej ndonjë vepër të dhunës 
në familje, si dhe mos të pengoj këtu paditësen-kundërpaditurën që të kthehet në 
shtëpinë e tyre të përbashkët, ndërsa këto urdhra janë lëshuar në kohëzgjatje 
prej 12 muajsh. 

 
Nga vendimi i Qendrës për Punës Sociale në Prizren nr.20-11224 

dt.19.09.2011, këtu paditëses-kundërpaditurës i njihet e drejta për ndihmë 
sociale në kategorinë 1, në shumë mujore prej 55 €. 

 
Në kontratën e punës të ofruar nga i padituri-kundërpaditësi e 

dt.28.02.2012, konstatohet se i njëjti themelon marrëdhënie pune me 
punëdhënësin DPZ “Q.” me seli në Prizren, në vendin e punës përpunues i drurit 
me pagë mujore prej 180 €. Ndërsa në anën tjetër i njëjti i ka dorëzuar gjykatës 
certifikatën mbi kohën e papunësisë nr.05 dt.24.09.2012, në të cilën konstatohet 
se i padituri është punëkërkues.  
 

5. Ligji i aplikueshëm 
 
Ligji për Familjen i Kosovës Nr.2004/32, përkatësisht neni 1 i këtij ligji 

thotë: “Ky ligj rregullon fejesën, martesën, marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe 
fëmijëve, adoptimin, kujdestarinë, mbrojtjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore, 
marrëdhëniet pasurore në familje dhe procedurat e posaçme të gjykatës përkitazi 
me kontestet, lidhur me marrëdhëniet familjare”. Neni 139 parag.2 i këtij ligji 
përcakton:”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, 
nëse me ligj nuk është caktuar ndryshe”. Neni 144 parag.1 dhe 2 i ligjit të 
lartpërmendur thotë: “Gjykata ose organi i kujdestarisë, i cili e merr vendimin mbi 
besimin e fëmijës për ruajtje dhe edukim, ka për detyrë që në mënyrë të 
përshtatshme t’i hetojë të gjitha rrethanat që janë me rëndësi për zhvillimin e drejtë 



 6 

psikik dhe fizik dhe për edukimin e fëmijës, ndërsa nëse fëmija është me moshë 
mbi 10 vjeç, gjykata do të marrë parasysh posaçërisht nevojat emocionale dhe 
dëshirat e fëmijës...”. Më tutje neni 145 parag. 1 dhe 2 i po këtij ligji përcakton: 
“Nëse fëmija jeton vetëm me njërin prind ose me personin e tretë ose në institucion, 
prindërit do të merren vesh për mbajtjen e kontakteve personale me fëmijën. Në 
rast kontesti, vendimin lidhur me këtë gjë e merr gjykata kompetente. Gjykata 
kompetente përsëri mund të rregullojë mënyrën e mbajtjes së kontakteve personale 
të prindërve me fëmijët, nëse këtë gjë e kërkojnë rrethanat e ndryshuara”. Neni 290 
i këtij ligji përcakton: “Prindërit janë të detyruar të ofrojnë mbajtje financiare për 
fëmijët e tyre të mitur...”. Më tutje nenet 323, 324, 325, 326 të ligjit të 
lartpërmendur rregullojnë procedurën në rastet e mbajtjes dhe ushqimisë. Në 
rastin konkret është marr parasysh dhe zbatuar Konventa për të Drejtat e 
Fëmijëve e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, me 
rezolutën nr.44/25 datë 20.11.1989, e cila ka zbatim të drejtpërdrejtë në 
Kosovës, përmes nenin 22 parag. 7 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

 
6. Vlerësimet faktike dhe juridike të gjykatës 

 
Pas administrimit dhe vlerësimit të provave materiale të cilat i kemi 

elaboruar më lartë dhe pas kryerjes së hetimit në mënyrë të përshtatshme të të 
gjitha rrethanave që janë me rëndësi për zhvillimin e drejtë psikik dhe fizik për 
edukimin e fëmijëve të mitur B., A. dhe B.1 B., erdhi në përfundim se në 
rrethanat e tanishme të njëjtit duhet ti besohen në ruajtje, kujdes dhe edukim 
babait të tyre Sh. B., pasi vlerësoi se kjo është në interesin më të mirë të tyre. 

 
Gjykata ka shqyrtuar dhe vlerësuar me kujdes së posaçëm të dy raportet e 

Qendrës për Punë Sociale në Prizren, kurse të gjeturat dhe rekomandimet e tyre i 
pranoi në tërësi (ja fali besimin e plotë), ngase të njëjtat janë bërë pas një analize 
të gjithanshme të rastit nga ana e zyrtarëve të QPS-le dhe të njëjtat janë në 
përputhje të plotë me provat tjera materiale. Nga fakti se paditësja-
kundërpaditura në rastin konkret ka probleme shëndetësore (diagnoza 
përfundimtare është dhënë në fletëlëshimin e Spitalit Regjional të Prizrenit, e cila 
gjendet në shkresat e lëndës), nuk ka kushte elementare të banimit dhe e njëjta 
jeton me të ardhurat e siguruara nga pensioni invalidor dhe social, si dhe për 
shkak të problemeve tjera emocionale të cilat janë elaboruar në raportet e QPS-le 
e që rekomandohet që e njëjta ti vazhdojë edhe më tutje tretmanët mjekësore, 
është vlerësim i gjykatës se në këto rrethana të njëjtës nuk mund t’i besohen në 
ruajtje dhe edukim fëmijët e mitur, pasi kjo nuk do t’i kontribuonte interesit më 
të lartë dhe zhvillimit të drejtë psikik dhe fizik të tyre (neni 3 i Konventës për të 
Drejtat e Fëmijëve). Gjykata me rastin e vendosjes ka analizuar të gjithë faktorët 
madhor dhe dytësor, e të cilët kanë efekt në mënyrë rrënjësore në mirëqenien e 
fëmijëve dhe vlerësimin e interesave të tyre, jo vetëm për momentin, por edhe për 

të ardhmen. Kjo do të thotë se gjykata nuk është bazuar vetëm në gjendjen 
materiale të paditëses-kundërpaditurës (me theks të veçantë është vlerësuar 
gjendja shëndetësore e paditëses), por në të gjitha rrethanat tjera relevante të 
cilat i kemi përmendur më lartë, e që ndikojnë në një mënyrë apo tjetrën në 
mirëqenien e tyre dhe zhvillimin emocional psikik dhe fizik të tyre. Kjo edhe për 
faktin se fëmijët kanë nevojë të rriten në një mjedis familjar të qëndrueshëm dhe 
të sigurt dhe është bazike që fëmijët të perceptojnë mjedisin familjar, shoqëror 
dhe shkollor si mjedise të sigurta. Ndërsa këtë e ka bërë duke vlerësuar moshën, 
gjininë dhe çdo karakteristikë tjetër të veçantë të personalitetit të fëmijëve dhe 
nevojave të tyre. Gjithashtu gjykata ka pasur parasysh rrethanën se fëmijët e 
mitur kanë nevojë emocionale për të qëndruar së bashku, e cila do të shërbejë si 
pika referimi të qëndrueshme gjatë formimit të tyre, pavarësisht faktit se për 



 7 

momentin njëri prej fëmijëve të mitur (B.) qëndron me të ëmën, ndërsa ky ka qenë 
edhe vlerësim i zyrtarëve të QPS-le (të cilin vlerësim gjykata e ka pranuar), si 
ekspertë të kësaj lëmie (neni 9 i Konventës për të Drejtat e Fëmijës). Nga 
rrethanat e cekura më lartë, gjykata e refuzoi edhe pjesën e kërkesëpadisë së 
paditëses-kundërpaditurës për obligimin e të paditurit kundërpaditësit që të 
paguajë alimentacion në emër të kontributit për fëmijët. 

 
Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasi 

vlerëson se i padituri-kundërpaditësi në rrethanat e tanishme i plotëson të gjitha 
kushtet të cilat sigurojnë mirëqenien e fëmijëve dhe ndihmojnë në zhvillimin 
emocional të tyre, përfshirë këtu kushtet e banimit, ambientin familjar, të 
ardhurat financiare etj, andaj konform nenit 139 parag.2 të Ligjit për Familjen 
vendosi që fëmijët e mitur të ja besoj në ruajtje, kujdes dhe edukim të paditurit-
kundërpaditësit (babait). Në këtë përfundim gjykata erdhi pas analizimit dhe 
vlerësimit të të gjitha provave materiale dhe rrethanave tjera relevante, përfshirë 
këtu edhe raportet e QPS-le, të cilat siç e kemi cekur më lartë në mënyrë të 
gjithanshme i kanë ofruar gjykatës informacione të rëndësishme për rrethanat e 
nevojshme për rritje, edukim dhe siguri të fëmijëve të mitur, bazën ekonomike të 
të paditurit-kundërpaditësit, përfshirë këtu kushtet e banimit, të ardhurat 
financiare, ambientin familjar, lidhjen emocionale të fëmijëve me prindërit dhe 
kujdesi prindëror ndaj tyre. Nga këto të dhëna rezultoi se i padituri-
kundërpaditësi ka kushte të mira banimi, ka të ardhura financiare të 
mjaftueshme për të siguruar mirëqenien e fëmijëve, ka një ambient familjar të 
përshtatshëm për rritjen dhe edukimin e fëmijëve, ndërsa kjo si rezultat i 
gatishmërisë së ofruar nga familjarët e tij (përfshirë bashkëshortën e re) për tu 
kujdesur për fëmijët e mitur. Në lidhje me kundërpadinë e parashtruar nga i 
padituri-kundërpaditësi, i autorizuari i paditëses në shqyrtimin e mbajtur me 
datë 17.07.2013, e ka dhënë pëlqimin për paraqitjen e saj. 

 
Gjykata në zbatim të nenit 145 parag. 1 dhe 2 të Ligjit për Familjen, 

vendosi që të rregulloj kontaktet personale të paditëses-kundërpaditurës me 
fëmijët e mitur, ashtu siç është përcaktuar në pikën III të dispozitivit të këtij 
aktgjykimi, pasi që kjo është e drejtë elementare e paditëses-kundërpaditurës dhe 
e fëmijëve, e të cilat kanë për qëllim ruajtjen e afeksionit shpirtëror nëpërmjet 
takimeve të herëpashershme. Caktimi i kontakteve personale është bërë edhe në 
pajtim me palët ndërgjyqëse, të cilat në shqyrtimin kryesor deklaruan se 
pavarësisht faktin se kujt do ti besohen fëmijët nga ana e gjykatës, të njëjtit 
pajtohen që të vazhdohet me kontaktet e caktuara nga gjykata me aktvendimin e 
datës 24.01.2012. Gjithashtu gjykata vlerësoi se është i domosdoshëm edhe 
caktimi i kontakteve shtesë në mesë paditëses-kundërpaditurës me fëmijët e saj, 
siç është kontakti për festa fetare, për ditëlindje të fëmijëve dhe për festa verore 
dhe dimërore, pasi që kjo do të plotësonte edhe më shumë nevojat emocionale 
dhe shpirtërore të paditëses-kundërpaditurës, për të pasur fëmijët afër në raste të 
shënuara, por në të njëjtën kohë kjo do të ndikonte pozitivisht edhe te fëmijët që 
të kenë hapësirë më shumë për të qëndruar me nënën e tyre.  
 

Gjykata vlerësoi edhe provat tjera të administruara në shqyrtimin kryesor, 
por konsideron se të njëjtat janë pa ndikim në vendosjen meritore të kësaj çështje 
kontestimore. 

 
Gjykata vendosi që secila palë ti bartë shpenzimet e veta procedurale, 

konform nenit 450 të LPK-së, pasi që asnjëra prej palëve ndërgjyqëse nuk i kërkoi 
të njëjtat. 
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Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 
bazuar në nenet 139 parag.2 dhe 145 parag. 1 dhe 2 të Ligjit për Familjen, lidhur 
me nenin 143 të LPK-së. 
           

   
    GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN  

                   C.nr.499/13, dt. 17.07.2013.  
 
Sekretare Juridike,                        Gjyqtari: 
Raxhije Emini           Lumni Sallauka 
 
 
 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 
ankese në afat prej 15 ditësh pas pranimit të të njëjtit, në Gjykatën e Apelit në 
Prishtinë, ndërsa ankesa dorëzohet nëpërmjet kësaj gjykate. 


