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Numri i lëndës: 2019:086996 

Datë: 17.09.2019 

Numri i dokumentit:     00534539 

C.nr.273/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, si gjykatë civile e shkallës së parë, në 

përbërje nga gjyqtari Venhar Salihu, kryetar i trupit gjykues, gjyqtarët porotë Enver Kadriu dhe 

Selami Syla, anëtar të trupit, në çështjen juridike të paditëses  A.D. , nga .... , të cilën e 

përfaqëson .... , avokate nga Gjilani, kundër të paditurit B.A. , nga .... , të cilin e përfaqëson 

përfaqësuesi i përkohshëm, .... , avokat nga Gjilani, me objekt kontesti zgjidhjen e martesës 

dhe besim të fëmijëve, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe jo publik të datës 17.09.2019,  

jashtë séance në të njëjtën ditë, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. ZGJIDHET MARTESA e lidhur më datë 18.09.2009, në  Zyrën e Gjendjes Civile në 

Gjilan, e regjistruar me  numër rendor 717, numër të referencës 4/2009RM/4001, në mes të 

paditëses A.D. , e lindur me .... , në .... , nga babai ....  dhe nëna .... , dhe paditësit B.A. , i lindur 

me .... , në .... , nga babai ....  dhe nëna .... . 

II. Fëmijët e mitur G.A. , i lindur me ....  në .... , dhe M.A. , i lindur me .... , në ....  i 

besohen në ruajtje, kujdes dhe edukim, paditëses A.D.A.  si nënë e tyre. 

III. Obligohet paditësja A.D.A.  që të paditurit B.A.  t’ia lejojë kontaktin me fëmijët e mitur 

G.A. , i lindur me ....  dhe M.A. , i lindur me ....  edhe atë ditën e premte të javës të fundit të 

çdo muaji nga ora 15:30 e deri ditën hëne në ora 08:00 të mëngjesit si dhe ditën e dytë të 

datlindjes së fëmijëve.Pranim dorzimi i fëmijëve bëhet nëpërmjet Qendrës për Punë Sociale në 

Gjilan.   

IV. Obligohet i padituri B.A.  që në emer të alimentacionit për fëmijët e mitur G.A.  dhe 

M.A.  në .... , të paguajë shumën prej 100€, (nga 50 €), për secilin fëmi të mitur për çdo muaj, 

duke filluar nga muaji Tetor i vitit 2019, e deri sa për këtë të egzistojnë kushtet ligjore. Pagesa 

duhet të bëhet, më së largu deri me datë 5, të çdo muajit vijues. 

V. Refuzohet pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses për alimentacion, përtej shumës së 

gjykuar, edhe atë shuma prej 100 €. 

VI. Obligohet i padituri, B.A.  nga .... , në kompenzimin e shpenzimeve të procedurës në 

shumë prej 300€, pagesa duhet të bëhet në xhirollogarinë e Agjencisë për Ndihmë Juridike 

Falas. 

A r s y e t i m i 

 

         Me datë 05.04.2019, paditësja ka paraqitur padi për shkurorëzim, besim të fëmijëve dhe 

alimentacion kundër të padituri, duke theksuar se pas lidhjes së martesës, raportet e tyre 

bashkëeshortore kanë qenë të mira, mirëpo me kalimin e kohës janë përkeqësuar për shkak se i 

padituri kishte për qëllim që të lidhej me një person tjetër, dhe për këtë faktikisht e kanë 

shkëputur bashkësinë me datë 27.03.2017, dhe nga ajo kohë fëmijët e mitur kanë mbetur me 

paditësen si nënë e tyre, dhe ka kërkuar që të dy fëmijet e mitur t’i besohen asaj në ruajtje, 
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kujdes dhe edukim për shkak se do të ishte në interesin më të mirë të tyre, e gjithashtu ka 

kërkuar që i padituri të detyrohet në pagimin e alimentacionin në shumë nga 100 € për secilin 

të mitur.  

 Sa i përket të paditurit, gjykata me të njeejtin ka tentuar që të komunikoj por një gjë e 

tillë ka qenë e pamudnur për shkak se i njejti nuk jeton në adresën e paraqtur në padi por, është 

konstatur se jeton jashtë vendit, dhe për këtë arsye, ka kërkuar edhe nga stacioni  policor në 

Gjilan që të verifikojnë adresen e tij apo në sistemin e tyre me qëllim ët verifikimit në rast se 

kanë ndonjë adresë tjetër, por në përgjigjen e tyre me shkrim, e kanë informuar gjykatën se i 

padituri në adresën e paraqitur në padi nuk gjindet, përkatësisht nuk e njeh askush si dhe nuk 

kanë ndonjë adresë tjetër, dhe për këtë arsye, gjykata ia ka caktuar përfaqësuesin e përkohshëm 

të paditurit, në mënyrë që ky përfaqësues t’i mbrojë interesat e të paditurit
1
. 

Përfaqësuesi i përkohshëm, në emër të të paditurit, ka paraqitur përgjigje në padi duke i  

kontestuar në tërësi si të pabazuar kërkesat e paditëses.  

 Gjykata, fillimisht ka caktuar senacën e tentim pajtimit dhe nga palët ka kërkuar që të 

njejtit të jenë prezent në këtë seancë, konform nenit 77, 78 dhe 79 .1 të Ligjit për Familjen i 

Kosovës.  Në seancën e lartëcekur prezent kanë qenë vetëm të autorizuarit e palëe ndërgjyqëse 

ashtu që përfaqësuesje e paditëses e ka informaur gjykatën se e njejta nuk është e interesuar që 

të parqitet në këtë seancë, dhe për këtë arsye gjykata ka konsideruar se tentim pajtimi ka 

dështuar edhe për faktin se i padituri nuk gjindet në Kosovë, duke u bazuar në nenin 79.2 po të 

njëjtit ligj. 

 E autorizuara e paditëses në shqyrtimin gjyqësor dhe në spjegimet përfudnimtare ka 

mbetur pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke kërkuar nga gjykata që kërkesat e paditëses t’I 

aprovojë si të bazuara, gjithashtu ka kërkaur edhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 300 

Euro, që ët njejtat të paguhen ne xhirollogarinë e Agjencisë Juridike Falas, pasi që paditësja 

është përfituese e agjencisë. 

  Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në spjegimet 

përfundimtare ka mbetur në tërësi sin ë përgjigjen ne padi, dhe ka kërkuar nga gjykata që 

kërkesëpadia e paditëses të refuzohet si e pabazuar pasi që  nuk ka ansjë provë me të cilat do të 

mbështeteshin pretendimet e paditëses. 

            Gjykata, në shqyrtim kryesor për t’i vërtetuar pretendimet e paditëses, si prova ka 

administruar dhe vlerësuar këto prova: certifikatën e martesës, të dt.27.03.2019, certifikata e 

lindjes për fëmijët e mitur, të dt. 26.03.2019, si dhe në cilësi të palës e ka dëgjuar paditësen. 

 Paditësja, e dëgjuar në cilësi të palës, ndër të tjera, ka deklaruar: me të paditurin ka 

qenë e martuar 17 vite, me të cilin i kanë tre fëmijë, vajzën e cila tani është e moshës  madhore, 

dhe dy fëmijët e mitur, ndërsa faktikisht janë ndarë me dt. 27.03.2017 dhe nga ajo ditë vetëm 

një herë ka komunikuar nëpërmjet të telefonit, të cilin, e ka lutur që të kthehet për të vazhduar 

jetën së bashku, mirëpo, i padituri i ka thënë se tani ai është me një grua tjetër dhe një djalë që 

e ka me të. Nga viti 2017, përkatësisht nga momenti I ndarjes faktike me të paditurin fëmijt e 

mitur kanë qëndruar në fshatin Malishev tek familja e saj, kurse I padituri asnjëher nuk ka 

ardhur që ta vizitoj fëmijët , e gjithashtu as nuk ka kontaktuar me të njëjtit.  Kryesisht I padituri 

ka jetuar jashtë Kosovës, dhe I njëjti herë pas here ka dërguar nga 150 – 200 €. Deri në marsë 

të vitit 2017 së bashku me prindërit e të paditurit dhe me fëmijët e mij, kemi jetuar tek shtëpia e 

Bekimit por me datë 17.03.2017 I padituri ka ushtruar dhunë ndaj meje dhe ndaj vajzës tonë, 

dhe për këtë arsye kam njoftuar policin dhe kam lëshuar shtëpin. 

 Deklaratës së paditësës gjykata ja fali besimin e plotë pasi që e njëjta gjatë dhënjës së 

deklaratës, ishte e sinqert të thënat e saj ishin në përputhje të plot me provat e tjera të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës. 

                                                 
1
 Avoakti është caktuar Pro-bono (pa pagesë) nga OAK në bazë të listes, pasi që paditësja është përfituese e 

ndihmës jurdike falas. 
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Nga provat e administruara duke vlersuar secilin veç e veç dhe të gjitha së bashku, 

konform nenit 8 të LPK-ës, gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

Nga qertifikata e martesës vertetoj faktin se palët ndëgjyqëse pranë organit kompetent 

kan lidhur martes me dt. 18.09.2009 dhe nga kjo martes të njëjtëve i janë lindur tre fëmij  edhe 

atë M.D.  ka lindur me .... , djemt G.A.  I lindur me ....  dhe M.A.  I lindur me ....  (fakte këto të 

vërtetuara nga qertifikatat e lindjes).  

Nga dëgjimi i paditësës në cilësi të palës gjykata vërtetoj faktet se e njëjta me 

dt.17.03.2017, për shkak dhunës së ushtruar nga ana e të paditurit ka lëshuar shtëpinë, së 

bashku me fëmijt e tyre dhe ka vazhduar të jetoj tek familja e saj në fsh. Malishevë dhe që nga 

ajo kohë me të paditurin nuk ka pasur fare kontakt fizik. Gjykata vërtetoj se i padituri s aka 

qenë jashtë Kosovës i njëjti I ka ndihmuar paditësës dhe fëmijëve të saj nga 150-200 €, por nga 

momenti i ndarjes, i njëjti as nuk ka kontaktuar  fëmijëte tij e as nuk i ka ndihmuar.    

Nga gjendja faktike e vërtetuar si më lartë, përkatësisht duke vërtetuar faktin se 

paditësja me të paditurin ka shkëputur jetën faktike bashkshortore më tepër se një vit, dhe duke 

u bazuar në nenin 69.2 të LFK-ës, gjykata vendosi sin ë pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi. 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke marrur për bazë 

faktin se nga momenti i ndarjes fëmijët e mitur M.  dhe G.A.  kanë vazhduar të jetojnë me 

nënën e tyre dhe e njëjta është përkujdesur për këta fëmij, kurse i padituri nuk ka kontaktuar as 

direkt dhe as indirekt me këta fëmij të mitur dhe duke u bazuar në në nenin 139.1 lidhur me 

nenin 140 pika 1 dhe 2 e LFK-së, vendosi t’i besohen në ruajtje, edukim të mëtutjeshëm 

fëmijët e mitur nënës së tyre, tani paditëses.  

Gjykata vendosi si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke marrë parasysh 

interesin e fëmijëve dhe vetë të të paditurit, edhe për kundër faktit se i padituri nuk ka 

kontaktuar për më tepër se një vit me fëmijët, por është një e drejt legjiime që i njëjti të ketë 

mundësi të kontaktoj me fëmijët e tij, për knaqjen e nevojave personale e gjithashtu kjo gjykat 

e bindur se një kontakt i tij ëshë edhe në interesin e vetë fëmijëve, andaj duke u bazuar në 

nenin 145 të LFK-ës, vendosi kontaktin si në pikën III të dispozitivit.  

Gjykata vendosi si në pikën IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke u bazuar në nenin 

299 të LFK-ës, edhe për kundër faktit se nuk është vërtetuar se i padituri a është duke punuar, 

sa të hyra realizon ,por këtë vendim gjykata vendosi duke marrë për bazë se ushqimia për 

përkujdesjen e fëmijut është obligim ligjor i bashkëshortit të ndarë ,deri sa bashkshorti i ndarë 

mbanë fëmijën e përbashkët, kurse sa I përket shumës së aprovuar gjykata është e bindur se 

nga 50 € për secilin fëmij jan të mjaftueshme duke u bazuar në kushtet, rrethanat dhe standarin 

në shtetin tonë, kurse vendosi si në pikën V  që ta refuzoj shumën prej 100 €( nga 50 € për 

secilin fëmij) për shkakë të arsyes së lartëcekur, përkatësisht një shumë nga 100 € për secilin 

fëmij është tepër e madhe për rrethanat në rastin konkret. 

Gjykata vendosi si në pikën VI të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke u bazuar në nenin 

452.1 të LPK-ës, pasi që në rastin konkret I padituri tërsishtë e ka humbur kontestin kurse pala 

paditëse është gjyqfituese dhe për këtë arsye gjykata vendosi që I padituri të paguaj shumën 

prej 300 € në llogarin e Agjensis për Ndihmë Juridike falas edhe atë shumën prej 50 € për 

përpilimin e padisë, shumën prej 50 € për 2 parashtresa( nga 25€ për një parashtres) si dhe 

shumën prej 200 € për dy seanca të mbajtura ( nga 100 € për një seanc). 

Gjykata administroj edhe provat e tjera material, por të njëjten nuk e arsyetoj pasi që 

nuk do të kishte ndikim në marrjen e vendimit ndryshe siq është vendosur. 

Andaj nga të lartëcekurat duke përfshir gjendjen faktike , dispozitat ligjore dhe bazuar 

në nenin 2 lidhur me 142 pika 1 dhe 2 të LPK-ës, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr.273/19, dt.17.09.2019 
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                                                                                            Kryetari i trupit gjykues 

                                                                                          Venhar SALIHU    

                                                                                      

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 ditv në gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë. Ankesa eventuale 

dorzohet përmes kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


