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GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA NË SUHAREKË  e përbërë nga kryetari i 

trupit gjykues, Gjyqtari Shaban Zeqiraj dhe anëtarët e trupit gjykues Mehdi Sylaj dhe Nasibe 

Llapatinca në cilësin e gjyqtarëve porotë, me pjesëmarrjen e procesmbajtësit Albatrit Bytyçi, duke 

vendosur në çështjen juridike të paditësit: A. H. K. nga fsh. S. K. Suharekë të cilin e përfaqëson 

me autorizim av. N. B. nga Suhareka, kundër të paditurws K. J. nga fsh. M. K. Suharekë, me padi 

për ruajtje dhe kujdes të fëmijëve të mitur, në seancën kryesore të mbajtur më dt.15.02.2018, 

nxjerrë këtë: 

 

A K T GJ Y  K I  M 

 

         I.MIRATOHET padia dhe kërkesëpadia e paditësit A. K. nga fsh. S., K.Suharekë, si e 

bazuar.   

 

II. DETYROHET: e paditura K. J., që fëmijët F. K. i/e lindur më dt. 10.08.2005 në S. dhe 

F. K. i/e lindur më dt. 19.09.2009 në Prizren, t’i lihen për besim, ruajtje, kujdes dhe edukim fëmijët 

e lartë-cekur paditësit- babait të tyre A. K. nga fsh. S. K. Suharekë. 

 

         III. DETYROHEN që shpenzimet procedurale t’i bartin të dyja palët. 

 

        IV. Ky Aktgjykim është i plotfuqishëm më dt.15.02.2018  pasi që i autorizuari i paditësit av. N. B. 

dhe e paditura kanë hequr dorë nga e drejta e ankesës kundër këtij aktgjykimi.  

 

 

 

A r s y e t i m 

 

     Paditësi A. H. K. nga fsh. S. K. Suharekë të cilin e përfaqëson me autorizim av. N. B. nga 

Suhareka, ka ngritur kundër të paditurës K. J. nga fsh. M. K. Suharekë, padi për ruajtje dhe kujdes 

të fëmijëve të mitur. 

 

     I autorizuari i palës paditëse av. N. B. në deklaratën e tij thekson, se pala e përfaqësuar dhe pala 

e paditur, kanë krijuar bashkësi faktike që nga dt. 29.07.2004 sipas traditave tona pa kurorëzim 

zyrtar ku dhe nga kjo bashkësi faktike kanë të lindur fëmijët F. K. nga S. i/e lindur më dt. 

10.08.2005 dhe F. K. i/e lindur më dt. 19.09.2009. 

     Kjo bashkësi faktike e krijuar ndërmjet palëve ndërgjyqëse të lartë-cekur është shkëputur në 

vitin 2011 dhe, që nga ajo kohë fëmijët jetojn te nëna, kurse që nga koha e shkëputjes së bashkësisë 

faktike paditësi ka qëndruar në Itali. Këtu e paditura për shkak se është  e papunë nuk ka banim të 

veçantë dhe jeton te prindërit dhe nisur nga shkaqët shëndetësore, shëndet jo të mirë e konsiderojm 

se është e pafat dhe nuk mundet për këtë shkak të bëjë mbikëqyrjen e duhur të fëmijëve të mitur, 

andaj e njëjta ka arritur marrëveshje me shkrim që fëmijët e mitur F. K. nga S. i/e lindur më dt. 

10.08.2005 dhe F. K. i/e lindur më dt. 19.09.2009 në Prizren, t’ia lë në ruajtje dhe edukim paditësit 

këtu babait të tyre A. K. nga S.. 



     Po ashtu edhe e paditura propozimin e autorizuesit të palës paditëse nuk e ka kontestuar dhe të 

njëjtën e ka nënshkruar personalisht duke potencuar se fëmijët e cekur si më lartë i ka fëmijë  të 

përbashkët me paditësin si dhe njëkohësisht i’a besoj për ruajtje,besim dhe edukim të njëjtit 

njëherit. 

      

     Gjykata lidhur me pretendimet e palëve, u bazua në këto prova: 

       1. Është bërë shikimi në ekstrakt nga regjistri qendror i gjendjes civile më numër serik E........ 

për F. K. i/e lindur më dt 10.08.2005 fsh. S. K. Suharekë, i regjistruar nga i ati A. – paditës dhe e 

paditura K. K. e lëshuar më dt. 05.01.2018. 

     2. Është bërë shikimi në ekstrakt nga regjistri qendror i gjendjes civile në numrin serik F. K. i/e 

lindur në Prizren më 19.09.2009 nga i ati A. – paditës dhe e paditura K. K. e lëshuar më dt. 

05.01.2018. 

    3. Është bërë shikimi në marrëveshjen për mbajtje, rritje dhe edukim të fëmijëve të nënshkruar 

personalisht nga paditësi dhe e paditura më dt. 05.01.2018. 

      

Andaj, nga  të  cekurat  si më  lartë  në  kuptim  të  nenit  143 dhe 144 të  ligjit  për Familjen i   

Kosovës,  është  vendosur  si  në  dispozitiv  të  këtij  Aktgjykimi.   

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është bazuar konform nenit 452 të LPK-së. 

       

GJYKATA  THEMELORE  NË  PRIZREN- DEGA  SUHAREKË 

C. nr.15/2018  Dt.15.02.2018. 

 

         Procesmbajtësi                                                                                    Gj y q t a r  

          Albatrit Bytyçi             Shaban Zeqiraj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Ky aktgjykim  është i plotfuqishëm më dt.15.02.2018, pasi që i 

autorizuari i palës paditëse dhe pala e paditur kanë hequr dorë nga e drejta e ankesës kundër këtij 

aktgjykim.    

 


