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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 Nasibe Llapatinca dhe 
Mehdi Sylaj në cilësin e gjyqtarëve porotë si dhe me pjesëmarrjen e procesmbajtësit Albatrit 
Bytyçi, duke vendosur në çështjen juridike të propozuesit: E. B. nga fsh. S. K. Suharekë të cilin e 
përfaqëson me autorizim av. D. F. nga Suhareka, kundër propozuesës N. M. nga fsh. V. K. 
Suharekë, me propozim të përbashkët për besim, ruajtje, kujdes dhe kontakt të fëmijëve, në 
seancën kryesore të mbajtur më dt.09.03.2018, nxjerrë këtë: 
 

A K T GJ Y  K I  M 
 

         I.MIRATOHET propozimi i E. B. nga fsh. S. K. Suharekë, si e bazuar.   
 

II. Fëmijët e mitur M. B. i/e lindur më dt. 27.08.2001 në Prizren, M. B. i/e lindur më dt. 
22.09.2005 në Prizren si dhe B. B. i/e lindur më dt. 30.07.2009, i besohen në ruajtje, besim dhe 
kujdes fëmijët e lartë-cekur, propozuesit - babait të tyre E. B. nga fsh. S. K. Suharekë. 

 
III. OBLIGOHET:  propozuesi E. B. që sa herë të vijë në Kosovë të miturve t’ia mundësoj 

kontaktin me propozuesën – të ëmën N. M. me banim në fsh. V. K. Suharekë. 
 
          IV. DETYROHEN: që shpenzimet procedurale t’i bartë propozuesi.. 
 
         V. Ky Aktgjykim është i plotfuqishëm më dt.09.03.2018  pasi që i autorizuari i paditësit av. D. F. 
dhe e paditura kanë hequr dorë nga e drejta e ankesës kundër të njëjtit.  
 
 
 

A r s y e t i m 
 

         E. B. nga fsh. S. K. Suharekë të cilin e përfaqëson me autorizim av. D. F. nga Suhareka, ka 
ngritur kundër të paditurës N. M. nga fsh. V. K. Suharekë, padi për besim, ruajtje, kujdes dhe 
kontakt të fëmijëve. 
 
       Gjykata, pas propozimit të autorizuarit të paditësit si dhe propozimit të të paditurës, bëri që 
pozita e palëve në këtë proçes të shëndrrohet për paditësin – në propozues, kurse për të paditurën 
në propozuese, pasi që u pajtuan palët në procedurë që padia e paditësit të konsiderohet propozim. 
 
       I autorizuari i palës paditëse tashmë propozuesit av. D. F. në deklaratën e tij thekson, se pala 
e përfaqësuar dhe pala e paditur tashmë propozuesja, kanë pasur bashkësi faktike, ku dhe nga kjo 
bashkësi faktike kanë lindur fëmijët M. B. i/e lindur më dt. 27.08.2001 në Prizren, M. B. i/e lindur 
më dt. 22.09.2005 në Prizren si dhe B. B.  i/e lindur më dt. 30.07.2009, mirëpo që ndërmjet 
propozuesit dhe propozuesës tashmë ekziston një periudhë e gjatë kohore, ku të cilët ndërmjet 
veti i kanë shkëputur kontaktet nga kjo bashkësi. Tanimë pasi që fëmijët e mitur – të lartë cekur 
kanë arritur një moshë si dhe krahas saj janë rritur edhe kërkesat për ofrim, propozuesja N. M., 
nuk është në gjendje që t’ua plotëson ato pasi që ka mungesë të mjeteve për t’i mbajtur në kushte 
sa më të mira fëmijët, gjë që kjo nuk qëndron edhe te propozuesi- babai E. B., për faktin se jeton 



në Austri, punon atje dhe mund t’i siguron mjetet e nevojshme që fëmijët e tij të kenë një standart 
sa më të mirë ekonomik. 

     Kjo bashkësi faktike e krijuar ndërmjet palëve propozuese të lartë-cekur, tashmë është 
shkëputur dhe, që nga ajo kohë fëmijët jetojn te e ëma N. M., kurse që nga koha e shkëputjes së 
bashkësisë faktike propozuesi ka qëndruar në Austri. Këtu e propozuesja për shkak se është  e 
papunë, nuk siguron të ardhura si dhe duke jetuar te prindërit, për të është një pamundësi që t’ia 
plotëson kërkesat fëmijëve të vet, andaj e njëjta ka arritur dakordim me vullnetin e plotë që 
fëmijët e mitur M. B. i/e lindur më dt. 27.08.2001 në Prizren, M. B. i/e lindur më dt. 22.09.2005 
në Prizren si dhe B. B. i/e lindur më dt. 30.07.2009, t’i lihen për besim, ruajtje, kujdes dhe edukim 
fëmijët e lartë-cekur, propozuesit - babait të tyre E. B. nga fsh. S. K. Suharekë. 
 
     Po ashtu edhe i autorizuari i palës propozuese av. D. F. nuk e ka kontestuar pajtimin e palës 
propozuese e cila ka potencuar se fëmijët e cekur si më lartë i ka fëmijë  të përbashkët me 
propozuesin si dhe njëkohësisht të njëjtit i’a besoj për ruajtje, besim dhe edukim. 
      
     Gjykata, vërtetimin e fakteve lidhur me pretendimet (thëniet) e palëve, e bazoi në këto 
prova: 
 
       1. Është marrë deklarata e fëmijëve të mitur M. B. i/e lindur më dt. 27.08.2001 në Prizreni 
si dhe M. B. i/e lindur më dt. 22.09.2005 në Prizren,  se të njëjtit dëshirojn pa vese të vullnetit të 
jetojn te babai i tyre, ku dhe i është besuar ruajtja, besimi dhe edukimi; 
 
      2. Është bërë shikimi në raportin e QPS-së në Suharekë me Nr. 06-... i dt. 21.02.2018 – pa 
vërejtje nga ana e palëve; 
 
     3. Është bërë shikimi në ekstraktin e regjistrit qendror të gjendjes civile për të miturin M. B. 
i/e lindur më dt. 27.08.2001 në Prizren, me numër serik E-.........., e lëshuar më dt. 17.01.2018 në 
Suharekë; 
 
     4. Është bërë shikimi në ekstraktin e regjistrit qendror të gjendjes civile për të mituren M. B. 
i/e lindur më dt. 22.09.2005 në Prizren, me numër serik E-........., e lëshuar më dt. 02.02.2018 në 
Suharekë; 
 
    5. Është bërë shikimi në ekstraktin e regjistrit qendror të gjendjes civile për të miturin B. B. 
i/e lindur më dt. 30.07.2009  në Suharekë, me numër serik E-........, e lëshuar më dt. 02.02.2018 
në Suharekë; 
 
    3. Është bërë shikimi në autorizimin e propozuesit dhënë av. D. F. i vërtetuar te noteria në 
Austri më dt. 06.02.2018, kurse i përkthyer në gjuhën shqipe, saktësia e përkthimit më dt. 
07.02.2018 te përkthyesi i licensuar H. H., i cili autorizim ka numrin e legalizimit te noteri në 
Austri .../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 NË SUHAREKË 



C. nr.45/2018  dt.09.03.2018. 
 
         Procesmbajtësi                                                                           Gj y q t a r i 
          Albatrit Bytyçi             Shaban Zeqiraj 
 
 
VËREJTJE: Ky aktgjykim  e ka fituar formën e plotfuqishmërisë më dt.09.03.2018, pasi që i 
autorizuari i palës propozuese dhe propozuesja kanë deklaruar se nuk do ta shfrytëzojnë të drejtën 
e ankesës kundër këtij aktgjykimi.  
 


