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Numri i lëndës: 2019:127110 

Datë: 23.08.2019 

Numri i dokumentit:     00474080 

C.nr.136/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN/ DEGA SUHAREKË, me kolegjin e gjykatës në 

përbërje prej gjyqtarit Selajdin Gallapeni - kryetar dhe gjyqtarëve porotë: Hamzi Bylygbashi dhe 

Mehdi Sylaj, duke vendosur sipas propozimit në çështjen juridike të propozueses: A. I. B. nga 

Suhareka, e lindur me date 20.02.1994, me numër personal ............., të cilën me autorizim e 

përfaqëson Av.S. H. nga Suhareka dhe të propozuesit: J.  Sh.  Sh. nga fshati N., Komuna e 

Suharekës, i lindur me datë 12.06.1993, me numër personal ..........., të cilin me autorizim e 

përfaqëson Av. B. K. nga Suhareka, për shkak të “Propozimit për zgjidhjen e martesës”, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor me datë 16.08.2019, kolegji i kësaj gjykate me datë 23.08.2019 

bie këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET propozimi i A. I. B. nga Suhareka dhe J. Sh. Sh. nga fshati N., Komuna e 

Suharekës ashtu që: 

 

I. Zgjidhet martesa me shkurorëzim, konform nenit 68 paragrafi 1 dhe 4 si dhe nenit 

69 paragrafi 2, të Ligjit mbi Familjen i Kosovës në mes të:   

 

a) Propozueses: : A. I. B. nga Suhareka, e lindur me date 20.02.1994, me numër 

personal ......... dhe Propozuesit: : J. Sh. Sh. nga fshati N., Komuna e Suharekës, i 

lindur me datë 12.06.1993, me numër personal ..........., e cila martesë është lidhur me 

datë 05.05.2013 në Zyrën e Gjendjes Civile në S., me numër rendor 1 dhe numër të 

referencës 24/2013RM/24009. 

 

II. Fëmija A. Sh. e lindur me datë 08.01.2018, i besohet ne ruajtje, përkujdesje dhe 

edukim të ëmës A. I. B. nga Suhareka. 

 

III. Obligohet propozuesja që t’i mundësoj propozuesit kontaktin me fëmijën dhe atë: 

 

a) Deri në moshën dy vjet e gjysmë: një herë në muaj përkatësisht të shtunën e parë të 

muajit, ku kontakti do të zgjat tre orë në ditë; 
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b) Pas moshës dy vjet e gjysmë: kontakti do të bëhet një herë në muaj, përkatësisht të 

shtunën e parë të çdo muaji dhe atë 24 orë pa ndërprerë dhe një herë në vit, 7 ditë pa 

ndërprerë gjatë pushimeve verore. 

 

IV. Obligohet propozuesi J. Sh. Sh. që në emër të alimentacionit të paguaj shumën prej 

150 euro ne muaj, prej datës 01 deri me date 10, çdo fillim muaji. 

 

V. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

Arsyetim 

 

a.)  Pretendimet e palëve ndërgjyqëse   

         Pranë Gjykatës Themelore Prizren/Dega në Suharekë me datë 02.04.2019 është parashtruar 

padia për zgjidhjen e martesës me shkurorëzim, me të cilën ka kërkuar që të zgjidhet martesa në 

mes të paditësit dhe të paditurit si dhe vajza e mitur A. Sh. e lindur 08.01.2018, është kërkuar 

që  ti besohet për ruajtje dhe edukim të ëmës A. B.. 

 

        Gjykata lidhur me padinë ka caktuar shqyrtimin gjyqësor me datë 27.05.2019, e cila nuk 

është mbajtur pasi që i padituri nuk është ftuar në mënyrë të rregullt. Kësisoj gjykata ka caktuar 

seancën me datë 18.06.2019, në të cilën seancë përfaqësuesi i palës paditëse ka deklaruar se 

mbetet në tërësi si në padi dhe kërkesëpadi ku ka kërkuar që të zgjidhet martesa në mes të palëve 

ndërgjyqëse, të cilën e kanë lidhur me datë 05.05.2013 dhe nga e njëjta kanë një vajzë të mitur 

me emrin A. e lindur me datë 08.01.2018. I njëjti ka deklaruar se nga fundi i vitit 2018 në mes 

të palëve ndërgjyqëse kanë filluar fjalosje të përditshme dhe kësisoj jeta e përbashkët është bërë 

e padurueshme, e sipas palës paditëse fajtor për këto konflikte ka qenë i padituri, sipas të 

autorizuarit, paditësja dhe i padituri jetojnë ndaras dhe fëmija i mitur jeton me të ëmën. 

  

         Përfaqësuesi i palës së paditur ka deklaruar se mbetet në tërësi si në përgjigjen në padi të 

parashtruar para kësaj gjykate me datë 18.06.2019, me të cilën e ka kundërshtuar padinë dhe 

kërkesëpadinë si të pa bazuar, duke konsideruar se e njëjta është jo e plotë dhe selektive për 

faktin se me të njëjtën është kërkuar vetëm shkurorëzimi dhe kujdesi prindëror për fëmijën e 

mitur, pasi që për këtë lloj të kontesteve duhet të vendoset edhe për kontaktin me fëmijën dhe 

alimentacionin. I njëjti ka deklaruar se është e saktë që raportet bashkëshortore janë çrregulluar 

seriozisht dhe palët ndërgjyqëse jetojnë ndaras me njëri tjetrin, ndërsa ka konsideruar së është 

mjaftë diskutabile dhe se duhet të bëhet një vlerësim profesional nga organi kompetent se kujt 

do ti takoj kujdesi prindëror i fëmijës së tyre të mitur, kur palët ndërgjyqëse jetojnë jashtë 

Kosovës dhe në dy shtete të ndryshme. Dhe ka propozuar që të hapen negociata për të gjetur një 

zgjidhje apo marrëveshje në mes palëve. 

 

         Gjykata me qëllim të një marrëveshje apo pajtimi në mes të palëve ndërgjyqëse ka caktuar 

seancë tjetër me date 04.07.2019, në të cilën seancë përfaqësuesi i palës paditëse ka deklaruar se 

sa i përket propozimit dhe deklarimeve të përfaqësuesit të palës së paditur në seancën e kaluar 
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për kontaktin ne mes të fëmijës dhe të paditurit, e njëjta çështje është e rregulluar me dispozita 

ligjore. 

 

        Përfaqësuesi i palës se paditur me qellim që kjo çështje ligjore të mos zvarritet dhe për t’iu 

shmangur shpenzimeve të panevojshme procedurale si dhe duke pasur parasysh që raportet 

bashkëshortore në mes të palëve ndërgjyqëse janë te çrregulluara seriozisht dhe nuk kanë gjasa 

që të riparohen dhe për të mbrojtur interesin e fëmijës së mitur, i ka paraqitur palës paditëse një 

propozim për zgjidhjen e kësaj çështje kontestimore, dhe atë: 

 

      “I. Zgjidhet martesa me shkurorëzim e A. B. nga Suhareka tani me banim ne Zvicerr- C. dhe 

te paditurit J. Sh. nga fshati N., Suharekë tani me banim ne Gjermani e lidhur me datën 

05.05.2013 pranë Zyrës se Ofiqarisë ne fsh. S., Komuna e Suharekës e regjistruar me numrin 

rendor 1; II. Vajza e mitur A. Sh. e lindur me date 08.01.2018 i besohet për ruajtje dhe edukim 

te ëmës A. B.; III. Detyrohet paditësja A. B. qe te ia mundësoj te paditurit J. Sh. kontaktet 

personale me fëmijën e mitur A. Sh. 1 here ne muaj dhe atë : te shtunën e pare te muajit nga ora 

11:00 e ditës se shtune deri ne ditën e diel ne ora 11:00 përkatësisht 24 ore fëmija ti kaloje me 

babain si dhe gjate pushimeve verore fëmija ti kaloje me babain 7 dite ne vit; IV. Detyrohet i 

padituri J. Sh. si baba i fëmijës ti paguaje nga 150 euro ne muaj ne emër te alimentacionit- 

mbajtjes financiare për fëmijën e mitur A. Sh. duke filluar nga dita e nxjerrjes se vendimit 

gjyqësor apo arritjes se marrëveshjes deri sa te ekzistojnë kushtet e parapara ligjore për pagese 

dhe atë me se largu prej datës 01 deri me date 05 te çdo muaji. V. Secila pale ndërgjyqëse ti bart 

shpenzimet e veta procedurale.” I njëjti gjithashtu ka deklaruar se në qoftëse pala paditëse nuk 

është e gatshme që të pranojë këtë propozim, lëndën ta dërgojë në ndërmjetësim. 

 

       Përfaqësuesi i palës paditëse sa i përket propozimit te parashtruar ka deklaruar se kontakti 

me fëmijën nuk mund të realizohet në formën e propozuar për shkak të moshës së re të fëmijës. 

 

 Çështjet kontestuese dhe jo-kontestuese në mes të palëve: 

 

- Çështje jo- kontestuese ishin: Zgjidhja e martesës në mes të palëve ndërgjyqëse, që fëmija 

i mitur A. Sh. ti besohet në ruajte dhe edukim të ëmës si dhe çështja e alimentacionit për 

fëmijën. 

 

- Si çështje e vetme kontestuese sa i përket këtij propozimi te paraqitur ishte vetëm: Çështja 

e kontaktit, formës, afatit me fëmijën, pasi që e njëjta është ende foshnje dhe ka ende 

nevojë që të ushqehet nga e ëma, ku për palën paditëse tani për tani nuk ka kushte që 

kontakti të realizohet 24 ore në ditë, pa ndërprerë. 

 

       Gjykata ka caktuar seancën e radhës me datë 16.08.2019, ku në këtë seancë përfaqësuesi i 

palës paditëse ka deklaruar se mbetet në tërësi si në deklarimet e dhëna në seancën e kaluar dhe 

çështja e kontaktit me fëmijën e parashtruar si në propozimin e paraqitur në seancën e datës 

04.07.2019. 
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         Përfaqësuesi i palës së paditur pas konsultimeve me të palën e paditur, çështjen e kontaktit 

e kanë modifikuar- ndryshuar ashtu që: Kontakti i propozuar të mos realizohet përderisa fëmija 

i mitur ka nevojë që të ushqehet nga e ëma, konkretisht deri sa të mbushë moshën dy vjet e 

gjashtë muaj, kurse ka propozuar qe kontakti të realizohet një herë në muaj, përkatësisht të 

shtunën e parë të muajit me nga tre orë në ditë, kurse pas moshës dy vjet e gjashtë muaj kontakti 

të realizohet 24 orë pa ndërprerë, të shtunën e parë të qdo muaji si dhe gjatë pushimeve verore, 

shtatë ditë pa ndërprerë. 

 

      Pas konsultimeve të bëra me palën paditëse, e njëjta është pajtuar që kontakti me fëmijën të 

realizohet sipas propozimit te ndryshuar- modifikuar nga i padituri dhe përfaqësuesi i tij. 

 

      Në fjalën e tyre përfundimtare, përfaqësuesit e palëve ndërgjyqëse i kanë propozuar 

gjykatës që pajtimet e tyre të konsiderohen si propozim i përbashkët. 

 

b.) Administrimi i provave 

 

       Në shqyrtimin kryesor  te datës 16.08.2019 gjykata ka administruar këto prova: 

1.Certifikatën e martesës e lidhur me datë 05.05.2013 në Zyrën e Gjendjes Civile në S., me numër 

rendor 1 dhe numër të referencës 24/2013RM/24009, e lëshuar me datë 02.04.2019, 2. Ekstrakti 

i lindjes për A. Sh. e lindur me datë 08.01.2018 në S. ZH, e lëshuar me datë 02.04.2019 dhe 

3.Kopja e pasaportës e paditëses A. B. me numër P00........... 

        

c.) Aplikimi i së drejtës materiale 

     Gjykata lidhur me këtë qështje ka vendosur në bazë të kompetencës së saj lendore dhe 

territoriale konform nenit 72 të Ligjit Nr. 2004/32 të Familjes si dhe nenit 29, 44 të Ligjit për 

Proceduren Kontestimore (LPK). 

 

     Sa i përket të drejtës materiale në lidhje me pikën e parë të aktgjykimit gjykata vendimin e 

vet e bazoi konform nenit 68 paragrafi 1 dhe 4 si dhe nenit 69 paragrafi 2 të Ligjit Nr. 2004/32 

të Familjes.  

 

     Pikën e dytë të dispozitivit, sa i përket besimit të fëmijës gjykata vendimin e vet e bazoi 

konform nenit 137 paragrafi 1 dhe 2 si dhe nenit 139 paragrafi 3 të Ligjit Nr. 2004/32 të Familjes 

i cili thotë se, citojmë: 

 

     “Në rastet kur prindërit jetojnë të ndarë, janë të shkurorëzuar ose martesa e tyre është e 

anuluar me vendim të gjykatës ose të organit tjetër kompetent, dhe fëmija i është besuar për 

ruajtje dhe edukim njërit prind, kujdesin prindëror e ushtron prindi të cilit i është besuar fëmija.” 

 

      Sa i përket pikës së tretë të dispozitivit, ku parashihen kontaktet me fëmijën, gjykata 

vendimin e vet e bazoi konform nenit 145 paragrafi 1 dhe 2 i Ligjit Nr. 2004/32 të Familjes , i 

cili thotë se, citojmë: 
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    “(1)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. 

 (2) Gjykata kompetente përsëri mund të rregullojë mënyrën e mbajtjes së kontakteve personale 

të prindërve me fëmijët, nëse këtë gjë e kërkojnë rrethanat e ndryshuara.” 

 

         Për alimentacionin e fëmijës, pika e trete e aktgjykimit, gjykata vendimin e saj e bazoi 

konform nenit 290 paragrafi 1, lidhur me nenet 310 paragrafi 1 dhe 3 si dhe nenin 311 te Ligjit 

Nr. 2004/32 te Familjes. 

 

          Lidhur me  shpenzimet procedurale gjykata vendimin e mori konform nenit 450 të LPK-

së. 

 

Gjykata nuk ka mundur që të bëjë përpjekje për pajtimin e palëve pasi që të njëjtit kanë qenë 

jashtë shtetit, andaj gjykata në këtë rast veproi konform nenit 76 paragrafi 1 pika 2) të te Ligjit 

Nr. 2004/32 te Familjes. 

 

         Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

C.nr.136/19- 2019:127110  

datë 23.08.2018 

  

                                                                                          G j y q t a r i  :     

          Selajdin Gallapeni 
   

  ______________________

   

 

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

afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit, nëpërmjet të kësaj Gjykate.  

 

 

 

 

 

 


