
 1 

          

C.nr.705/15 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, trupi gjykues në përbërje prej gjyqtarit 

Valon Totaj – kryetar i trupit dhe gjyqtarëve porot Rifat Gashi dhe Fetah Kelmendi - anëtar, me 

procesmbajtësen Drita Qerreti, në çështjen juridike kontestimore të paditëses E. M., e vajzërisë 

P. nga F. A. – P. -  Republika e Shqipërisë, të cilën e përfaqëson e autorizuara e saj av.H. C. nga 

Prizreni, kundër të paditurit B. M. nga fshati G. Komuna e Prizrenit, për shkak të zgjidhjes së 

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

alimentacionit, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datën 07.12.2015, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M  

 
I. APROVOHET kërkesëpadia e paditëses si e bazuar, dhe ZGJIDHET me 

shkurorëzim martesa, e lidhur në mes të paditëses E. M., e vajzërisë P. nga F. A. – P.-  

Republika e Shqipërisë dhe B. M. nga fshati G. Komuna e Prizrenit, e lidhur më datë ...., pranë 

zyrës së gjendjes civile në Komunën e Prizrenit, e regjistruar me numër rendor .., numër të 

referencës ... 

 

 II. Fëmijët e mitur L. M., i lindur më ..., në Prizren, L. M., e lindur ..., në Prizren, si dhe 

L. M., e lindur më ... në Prizren, nga i ati B. M. dhe e ëma E. M., e vajzërisë P., i besohen në 

ruajtje, kujdes dhe edukim të ëmës së tyre – këtu paditëses E. M., e vajzërisë P. nga F. A. – P. -  

Republika e Shqipërisë.  

 

III. Konstatohet se pjesa e kërkespadisë së paditëses përmes të cilës ka kërkuar që i 

padituri të detyrohet që në emër të alimentacionit për secilin fëmijë, t’i paguaj nga 50 euro në 

muaj, është e tërhejkur.  

 

 IV. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

 Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

 Paditësja E. M., e vajzërisë P. nga F. A. – P. -  Republika e Shqipërisë, të cilën e 

përfaqëson e autorizuara e saj av. H. C. nga Prizreni, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padinë 

kundër të paditurit B. M. nga fshati G. komuna e Prizrenit, për shkak të zgjidhjes së martesës me 

shkurorëzim dhe besimit, ruajtjes dhe kujdesit të fëmijëve të mitur, si dhe alimentacionit, në të 

cilën ka theksuar se në fillim marrëdhëniet bashkëshortore në mes të tyre kanë qenë të mira, 

mirëpo më vonë me kalimin e kohës këto marrëdhënie kanë ardhur duke u keqësuar, e sidomos 

vitin e fundit ku kontaktet në mes të palëve ndërgjyqëse pothuajse fare nuk ekzistojnë, ashtu që 

jeta e tyre tani është bërë e padurueshme. Ndër të tjera, paditësja ka theksuar se i padituri ka 
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ushtruar edhe dhunë ndaj paditëses. Meqenëse vazhdimi i mëtejm i jetës së përbashkët martesore 

në mes të këtu palëve ndërgjyqëse është bërë i padurueshëm, paditësja gjykatës i ka propozuar që 

këtë martesë ta zgjidh me shkurorëzim, ndërsa që fëmijët e mitur t’i besohen asaj, si e ëma e tyre 

natyrore që është, ndërakaq që i padituri të detyrohet që në emër të alimentacionit për secilin 

fëmijë, t’i paguaj nga 50 euro, më gjerësisht sikurse në padi. 

 

 Edhe në seancën e shqyrtimit kryesor, e autorizuara e paditëses av. H. C.  nga Prizreni ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë duke e precizuar kërkespadinë e paditëses ashtu qe ka 

e ka tërhejkë pjesën e cila ka të bëjë me pagesën e alimentacionit. Për më tepër në seancë 

gjykatës i’a ka dorëzuar edhe një kopje të aktvendimit të po kësaj gjykate C.nr.1161/15, të datës 

10.11.2015, përmes të cilit është lëshuar urdhërmbrojta në favor të këtu paditëses, me ç’rast edhe 

janë caktuar një mori masash përkatëse, përfshi këtu edhe masën e ndalimit të afrimit të të 

paditurit në raport me këtu paditësen dhe fëmijët e tyre të mitur, në distancë prej 50 m. Ka 

kërkuar nga gjykata që me rastin e vendosjes për kërkespadinë e paditëses, në lidhje me çështjen 

e besimit si dhe kontaktit të fëmijëve të mitur, të merret parasysh ky aktvendim i cili është i 

natyrës emergjente, duke shtuar se në rrethana të tjera, në asnjë mënyrë nuk i’a mohojnë të 

drejtën e të paditurit për kontakt me fëmijët e tij të mitur. Shpenzimet e procedurës nuk i ka 

kërkuar. 

 

I padituri B. M. në seancën e shqyrtimit kryesor ka theksuar se pajtohet me precizimin e 

të autorizuarës së paditëses në lidhje me tërheqjen e pjesës së kërkespadisë e cila ka të bëjë me 

pagesën e alimentacionit, ndërsa që pjesën e kërkespadisë së paditësit e cila ka të bëjë me 

shkurorëzimin dhe besimin e fëmijëve, nuk e konteston, përkatësisht se për të njëjtën i’a le që të 

vendos gjykata. 

 

Gjendja faktike e vërtetuar 

 

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

certifikata e martesës me numër rendor ..., e datës ..., e lëshuar nga Komuna e Prizrenit; ekstrakti 

i lindjes për të miturin L. M., i datës ..., i lëshuar nga komuna e Prizrenit; ekstrakti i lindjes për të 

miturën L. M., i datës ..., i lëshuar nga Komuna e Prizrenit; ekstrakti i lindjes për të miturën L. 

M., i datës ..., i lëshuar nga Komuna e Prizrenit; raporti i Qendrës për Punë Sociale në Prizren me 

nr..., i datës ..., raporti psikologjik-psikosocial i ekspertës së ngarkuar nga ana e Zyrës së 

Ndihmës Ekonomike dhe Përkrahjes Sociale - Bashkia F. A. – Republika e Shqipërisë L. M.; 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.1161/15, i datës 10.11.2015, si dhe është 

dëgjuar edhe përfaqësuesi i Qendrës për Punë Sociale në Prizren (QPS) – njëherit menaxhues i 

këtij rasti pranë kësaj qendre R. M.  

 

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: 

 

Padia e paditëses është e bazuar. 

 

Nga leximi i çertifikatës së martesës me numër rendor ..., e datës ..., e lëshuar nga 

Komuna e Prizrenit, më gjerësisht sikurse në këtë çertifikatë. 

 

Nga leximi ekstraktit të lindjes për të miturin L. M., i datës ..., i lëshuar nga Komuna e 

Prizrenit, gjykata ka provuar faktin e lindjes për të njëjtin, nga i ati B. M. dhe e ëma E. M., e 

vajzërisë P., më gjerësisht sikurse në këtë ekstrakt. 
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Nga leximi ekstraktit të lindjes për të miturën L. M., i datës ..., i lëshuar nga Komuna e 

Prizrenit, gjykata ka provuar faktin e lindjes për të njëjtën, nga i ati B. M. dhe e ëma E. M., e 

vajzërisë P., më gjerësisht sikurse në këtë ekstrakt. 

 

Nga leximi ekstraktit të lindjes për të miturën L. M., i datës ..., i lëshuar nga Komuna e 

Prizrenit, gjykata ka provuar faktin e lindjes për të njëjtën, nga i ati B. M. dhe e ëma E. M., e 

vajzërisë P., më gjerësisht sikurse në këtë ekstrakt. 

 

 Nga leximi i raportit të Qendrës për Punë Sociale në Prizren nr..., i datës ..., gjykata ka 

konstatuar se raporti përfundon me propozimin dhe rekomandimin që duke i marrë për bazë 

kushtet dhe rrethanat ekzistuese, pasi që procedura e pajtimit nuk ka qenë e mundur të zhvillohet 

me të dy palët ndërgjyqëse, duke marrë për bazë interesin për fëmijët dhe deklarimet e të 

paditurit B. M., i cili pajtohet që të ruhet bashkësia martesore me paditësen, të vazhdohet me 

jetën e përbashkët bashkëshortore. Në të kundërtën nëse palët nuk do të arrinin marrëveshje për 

vazhdimin e bashkësisë martesore, është dhënë propozimi që fëmijët t’i besohen të atit, ngase për 

të emën e fëmijëve është thënë se QPS në Prizren, nuk posedon kurfarë të dhënash, më gjerësisht 

sikurse në këtë raport.  

 

 Megjithatë në seancën e datës 10.11.2015, përfaqësuesi i QPS-së në Prizren, njëherit edhe 

menaxhues i këtij rasti pranë QPS-së në Prizren R. M., ka deklaruar se pavarësisht raportit të 

njëanshëm të cekur më lartë, për shkak të rrethanave të cilat kanë ekzistuar me rastin e përpilimit 

të raportit, duke mos pasur mundësi për komunikim të drejtpërdrejtë me paditësen, pajtohet me 

vërejtjet e bëra nga ana e paditëses në kuptim të besimit të fëmijëve të mitur, duke shtuar se tani 

ka përshtypjen se ajo është kujdesur dhe vazhdon të përkujdeset për fëmijët e mitur, pasi që në 

asnjë moment deri më tani nuk i ka lënë ata vetëm. Interesi i fëmijëve do të ishte pajtimi i këtu 

palëve ndërgjyqëse, që ata të riten me të dy prindërit, por kjo çështje varet nga palët ndërgjyqëse, 

sepse ata janë prindër dhe interesin e fëmijëve duhet të shohin drejtpërdrejt vet ata në rendë të 

parë. Më tutje ka kërkuar që për të pasur mundësi që të jep mendim edhe ai vet në lidhje me këtë 

çështje kontestimore, sipas mundësive, gjykatës dhe QPS në Prizen t’i sillet ndonjë raport 

vlerësues nga ana e organeve kompetente të Republikës së Shqipërisë, në lidhje me mundësitë e 

përkujdesjës së këtu të paditëses ndaj fëmijëve të saj të mitur, mbi bazën e të cilit raport pastaj 

edhe QPS-ja në Prizren do ta vërtetonte në mënyrë më të plotë dhe më të vërtet gjendjen faktike 

në lidhje me këtë çështje kontestimore. Kësisoji edhe QPS-ja në Prizren do të kishte mundësi që 

për këtë çështje pastaj të del me një rekomandim konkret. 

 

 Nga leximi i raportit psikologjik - psikosocial të ekspertës së ngarkuar nga ana e Zyrës së 

Ndihmës Ekonomike dhe Përkrahjës Sociale -  Bashkia F. A. - Republika e Shqipërisë, L. M., 

gjykata ka konstatuar se ky raport rekomandon që këtu paditësja gëzon cilësinë e personit për të 

vepruar në cilësinë morale dhe personale me përkushtim dhe mirëbesim ndaj fëmijëve. Sipas 

raportit, që të tre fëmijët duhet të qëndrojnë nën kujdesin e këtu të paditëses përkatësisht të ëmës 

së tyre natyrore E. M., e vajzërisë P. Po ashtu sipas këtij raporti, që fëmijët të rriten në mënyrë të 

shëndetshme kanë nevojë si për figurën e nënës e ashtu edhe të babait, andaj rekomandohen 

takime edhe me babain e tyre, këtu të paditurin, por që këto takime të jenë sa më të ralla dhe/ose 

në praninë e personave të tjerë ose pëkohësisht në ambientin e institucioneve përkatëse 

shtetërore. Sipas raportit, këtu paditësja gjatë vlersimit psikologjik është shfaqur e aftë fizikisht 

dhe mendërisht për të ushtruar rolin e saj prindëror duke mos shfaqur asnjë pengim për ushtrimin 

e këtij roli. Ajo duhet të kujdeset për mirëqenien e fëmijëve në drejtimin e jetës, ushqyerjes, 

shëndetit dhe zhvillimit fizik normal të fëmijëve. Për rritjen dhe edukimin e fëmijëve një 

mbështetje sado e vogël finansiare nga ana e këtu të paditurit, përkatësisht të atitit të tyre, do të 

ishte e mirse ardhur, më gjërsisht sikurse në këtë raport. 
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 Mbi bazën e raportit të cekur më lartë psikologjik - psikosocial të ekspertes së ngarkuar 

L. M. nga Zyra e Ndihmës Ekonomike dhe e Përkrahjës Sociale - Bashkia F.- A. - Republika e 

Shqipërisë, në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 07.12.2015, edhe përfaqësuesi i QPS-së në 

Prizren - njiherit menaxhues i këtij rasti pranë kësaj QPS-je, ka deklaruar se përderisa paditësja i 

ka në përkujdesje fëmijët e mitur dhe deri më tash nuk ka pasur problem lidhur me rritjen dhe 

edukimin e tyre, bazuar edhe në raportin e lartcekur të ekspertes L. M., ka konsideruar se është 

në interes të fëmijëve vazhdimësia e përkujdesjes nga ana e të ëmës së tyre, këtu paditëses, si dhe 

të gjitha aspektet e tjera emocionale. Në lidhje me kontaktin e fëmijëve me të atin e tyre, ka 

deklaruar se ja len në vendosje gjykatës, por duke marr për bazë edhe aktvendimin tjetër të kësaj 

gjykate C.nr.1161/15, të datës 10.11.2015, përmes të cilit është lëshuar urdhër mbrojtja në favor 

të këtu paditëses si dhe tre fëmijëve të tyre të mitur. 

 

 Në bazë të aktvendimit të kësaj gjykate C.nr.1161/15, të datës 10.11.2015, gjykata e ka 

provuar faktin se përmes këtij aktvendimi është aprovuar kërkesa e këtu paditëses dhe është 

lëshuar Urdhëri për Mbrojtje, me ç’rast edhe janë caktuar disa masa përkatëse ligjore në favor të 

paditëses dhe fëmijëve të saj të mitur, duke u detyruar i këtu i padituri që këtë Urdhërmbrojte, së 

bashku me masat përkatëse të parapra me të, ndër të tjera edhe masën e ndalimit të ofrimit 

paditëses si dhe fëmijëve të tyre të mitur në distancë jo më të vogël se 50 m, t’i respektoj nën 

kërëcënim të pasojave ligjore të parapara me Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, më 

gjerësisht sikurse në këtë aktvendim. 

 

 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 

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, sëmundja psikike e pa 

shërushme dhe paaftësija 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…”.. 

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”.  

 

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 

 

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

paditëses është e bazuar dhe se e njëjta duhet të aprovohet në tërësi si e bazuar sikurse në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. Kjo për faktin se sipas vlerësimit përfundimtarë të gjykatës, në 

këtë çështje kontestimore janë plotësuar kushtet ligjore për aprovimin e kërkesëpadisë së 

paditëses, përkatësisht janë plotësuar kushtet për zgjidhjen e kësaj martese me shkurorëzim, 

ngase në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar është provuar se marrëdhëniet bashkëshortore në 

mes të palëve ndërgjyqëse, janë çrregulluar në atë masë sa që jeta e tyre e përbashkët 

bashkëshortore, tani është bërë e padurueshme dhe e pamundur. Mbi bazën e të lartëcekurave, e 

duke u nisur nga fakti se në rastin konkret janë plotësuar kushtet ligjore për prishjen e kësaj 

martese, gjykata vendosi sikurse në dispozitivin nën I të këtij aktgjykimi, përkatësisht martesën e 
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këtu palëve ndërgjyqëse e zgjidhi në pajtim me nenin 69 të LFK-së. Sa i përket çështjes së 

ruajtjes, kujdesit dhe edukimit të fëmijëve të mitur L. M., i lindur më ..., në Prizren, L. M., e 

lindur ..., në Prizren, si dhe L. M., e lindur më ... në Prizren, gjykata vendosi sikurse në 

dispozitivin nën II të aktgjykimit, e kjo duke u bazuar në nenin 140 par.1 të LFK-së të lartëcituar, 

duke gjetur se ky është edhe interesi më i mirë për fëmijët e mitur të palëve ndërgjyqëse, e krejt 

kjo duke e marrë parasysh mendimin dhe propozimin e përfaqësuesit të QPS-së në Prizren R. M., 

mendim ky i bazuar edhe në provat e tjera të lartadministruara në këtë procedurë, të cilave 

gjykata ua fali besimin e plotë. Me rastin e vendosjes sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

gjykata mori për bazë edhe aktvendimin e lartcekur të kësaj gjykate C.nr.1161/15, të datës 

10.11.2015, përmes të cilit është lëshuar urdhërmbrojta në favor të këtu paditëses dhe fëmijëve të 

saj të mitur, sikurse në këtë aktvendim. Në fakt ky vendim në rrethanat aktuale të çështjes edhe 

ka qenë vendimtar me rastin e vendosjes se kujt duhet t’i besohen fëmijët e mitur, në ndërkohë 

që gjykata në asnjë moment nuk e prejudikon çështjen e të drejtës së të atit, që në rrethana të 

tjera, të kërkoj ta rregulloj kontaktin e tij me fëmijët e tij të mitur. Mbi bazën e të lartcekurave 

gjykata gjeti se kërkespadia e paditëses është e bazuar andaj edhe të njëjtën e aprovoi sikurse në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

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

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

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452.4 të LPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMLORE NË PRIZREN 

C.nr.705/15, datë 07.12.2015 

 

 

Procesmbajtësja,                                                                                   Kryetari i trupit gjykues,  

Drita Qerreti                               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. 

 

 

 

 

 


