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Numri i lëndës: 2019:135991 

Datë: 02.12.2019 

Numri i dokumentit:     00685337 

 

C.nr.555/2019                                                                                               

                 

GJYKATA  THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm-divizioni civil, në 

trupin e përbërë nga gjyqtarja Mevlide Shabani, kryetare e trupit, gjyqtarëve porotë  Belgizare 

Mustafa dhe Selvije Shurdhani, anëtar  të trupit, në çështjen  juridike të propozuesve F.A.  nga 

.... , të cilin sipas autorizimit e përfaqëson ....  nga .... dhe A.A.  nga .... , me propozim për  

zgjidhjen e martesës,  pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor  dhe jo publik, në prezencën e të 

auitorizuarës së propozueses dhe propozuesit  më dt.08.11.2019, mori  këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

I. Martesa e lidhur para personit të autorizuar të Zyrës së Gjendjes Civile në Gjilan, me numër 

rendor 524 dhe numer të referncës 4/2007RM/4001, e datës 06.08.2007, e lëshuar me datë 

17.05.2019, ndërmjet: 

 

Propozueses F.A. , e lindur G. me .... , në ....  , ku dhe tani jeton, nga babai I.G.  dhe nëna 

S.G.T. , me shtetësi Kosovare. 

  

Propozuesot A.A. , i lindur me …. , në …. , tani me vendbanim në …. , nga babai A.A.  dhe 

nëna H.A.SH. , me shtetësi Kosovar, në të cilën martesë kanë një fëmijë – vajzë A.A.  e lindur 

me .... .  

 

Sh k u r o r z o h e n  në pajtim me dispozitën e  nenit 68.2 dhe 69,2  të Ligjit për Familjen i 

Kosovës. 

II. Vajza e mitur A.A.  e lindur .... , i besohet në ruajtje edukim propozueses F.A. . 

III.Obligohet propozuesja F.A.  të ja  mundësojë propozuesit A.A.  si baba kontaktin e rregullt 

me vajzën e mitur A.A.  qdo vikend të javës e me shkrim edhe për festat fetare dhe shtetërore. 

IV.Obligohet propozuesi A.A.  si baba që në emër të alimentacionit – Ushqimisë ti paguajë në 

dorë propozueses F.A.  si përfaqësuese ligjore e të miturës A.A.  shumën mujore prej 150€, e 

më së largu deri me datën 05 – të muajit vijues. 

V. Obligohet Zyra e Gjendjes Civile në Gjilan, që të bëjë ndryshimin në Librin Amzë të 

Kurorëzuarve. 

VI. Shpenzimet e procedurës i bart secila palë veç e veç. 

 

 

 

 

A r s y e t i m 
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Propozuesit, në këtë gjykatë më dt.25.06.2019, kanë ushtruar propozim të përbashkët për 

zgjidhjen e martesës të lidhur me dt.06.08.2007, në Zyren e Gjendjes Civile në Gjilan, duke 

theksuar se në fillim marrëdhëniet bashkëshortore kishin qenë të mira, mirëpo me kalimin e 

kohës këto marrëdhënie kanë filluar të ftohen , për shkak të mos marëveshjeve të shpeshta për 

gjëra të pa rëndësishme e të cilat kanë sjellur që jeta bashkëshortore në martesë të bëhet e pa 

durueshme, ashtu që nga data 05.01.2019 jetojnë të ndarë faktikishtë ndërsa fëmiu i mitur A.A.  

e lindur me ....  është në ruajtje mbajtje në edukim tek nëna e saj F.A. .  

E autorizuara e  propozueses .... , gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se mbetet në tërësi 

pranë propozimit të përbashkët për shkurorëzim me marrëveshje, duke shtuar se propozuesit 

nga kjo martesë kanë lindur një fëmijë – vajzë e lindur me .... , mirpo përshkak të 

mosmarveshjeve të ndryshme kanë sjellë që jeta bashkëshortore në martesë të bëhet e pa 

durueshme ndërsa propozuesit kanë arritur marrëveshje që kjo martesë të shkurorzohet me 

marrëveshje ndërsa vajza e mitur A.A. ti besohet në ruajtje dhe edukim propozueses F.A.  

ndërsa A.A.  si baba i mundësohet kontakti qdo vikend e sipas marrëveshjes me shkrim edhe 

për festat fetare dhe shtetërore.  

 

Gjykata për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare gjatë shqyrtimit 

kryesor 

 ka bërë administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave: Çertifikata e martesës me nr.rendor 

524, me numër të referencës 4/2007RM/4001 e dt. 17.05.2019, Certifikata e lindjes së fëmiut 

me numër rendor 7406, me nr. Rendor 7406, me numër të referencës 19/2016RL/19001 e datës 

19.06.2019, Marrëveshja për besimin dhe kontaktimin me fëmiun e përpiluar me datë 

24.06.2019 ndërmjetë propozuesve dhe të nënshkruar nga ana e tyre. 

  

Gjykata analizoi provën e propozuar, duke u bazuar në nenin 8 të LPK-ës dhe vërtetoi se: 

 

Me leximin çertifikatës së  martesës me nr. rendor. 524 e datës 17.05.2019, e lëshuar nga Zyra 

e Gjendjes Civile në Gjilan, gjykata vërtetoi faktin se propozuesja dhe propozuesi, kanë lidhur 

martesë më dt.06.08.2007, para personit të autorizuar të  Zyrës së Gjendjes Civile në Gjilan. 

 

Nga Certifikata e lindjes së fëmiut me numër rendor 7406, me nr. Rendor 7406, me numër të 

referencës 19/2016RL/19001 e datës 19.06.2019, gjykata vërtetoi faktin se fëmiu i mitur A.A.  

ka lindur nga prindërit biologjik A.A.  dhe F.A.  e lindur G. . 

 

Nga marrëveshja për besimin dhe kontaktimin me fëmiun e përpiluar me datë 24.06.2019, 

gjykata vërtetoi faktin se propozesit kanë arritur marrëveshje për shkurorëzim, besim të fëmiut 

dhe kontakt me prindin – babain A.A. . 

 

Me rastin e vendosjes në mënyrë meritore të çështjes civile, gjykata ka zbatuar dispozitat 

materiale të Ligjit  Për Familjen i Kosovës, respektivisht nenin 68 dhe 69,  të po këtij ligji, të 

cilat dispozita janë në harmoni të plotë me dispozitat Kushtetuese së Republikës së Kosovës, 

edhe ate neni 37, parag. 2, mbi barazinë e bashkeshortëve dhe rregullimin e martesës me ligj    

 

 

Gjykata duke vlerësuar marrëveshjen  për besimin e fëmiës së mitur A.A.   në ruajtje , kujdes 

dhe edukim e aprovoi si të bazuar duke u mbështetur në nenin 139 pika 1 të LFM-së, ku 

shprehimisht thuhet  ‘’ se nëse prindërit jetojnë të ndarë, kujdesin prindëror e ushtronë prindi 

me të cilin jeton fëmia nëse me këtë pajtohet prindi tjetër. Gjykata vendosi si në pikën II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi. 
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Gjykata sa I përketë kontakteve  të propozuesit – babait me fëmiun e mitur e obligojë 

propozuesen F.A.  që t’ia  mundësojë propozuesit A.A.  si baba kontaktin e rregullt me vajzën 

e mitur A.A.  qdo vikend të javës e me shkrim edhe për festat fetare dhe shtetërore edhe atë 

duke u mbështetur në nenin 145.1 të LPK-së, ku shprehimisht ceket ‘’se nëse fëmia jeton vetëm 

me njërin prind ose me personin e tretë ose në institucion prindërit do të mirrenvesh për 

mënyren e mbajtjes së kontakteve personale me fëmiun,andaj gjykata vendosi si në pikën III të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

          Po ashtu gjykata aprovoi si të bazuar marrëveshjen lidhur me alimentacionin për fëmiun 

e mitur A.A.  duke u mbështetur në nenin  290 pargrafi 1 të Ligjit të Kosovës ku ceket se 

prinderit janë të detyruar të ofrojnë mbajtje  financiare për fëmijët e tyre të mitur dhe shuma e 

detyrimit ushqimor caktohet në përpjesim me mundësit e detyruesit për ushqimi dhe brenda 

kufive të nevojave të kërkuesit të ushqimit, duke pas parasysh moshën dhe nevojat e fëmiut si 

dhe mundësitë e personit që ka për detyrë ta jap ushqimin,  andaj në rastin konkretë shuma e 

pagesës për qdo muaj prej nga 150.00€ për femijën e mitur  A.A gjykata konsideron se një 

shumë e tillë i pergjigjet nevojave dhe kërkesave të vajzës së mitur. Andaj edhe vendosi si në 

pikën IV të  dispozitivit të këtij aktgjykimi 

 

 

 

Gjykata konform nenit 450 të LPK-ës, vendosi që secila palë ti bart vet shpenzimet e 

procedurës. 

  

Andaj duke u bazuar në këto prova materiale e konform nenit 143 të LPK-ës, lidhur me nenet 

68,69, të LFK-ës, nenit 50 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

                                 Kryetare trupit gjykues, 

                                                                                                             Mevlide Shabani 

 

KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi  palët kanë të drejtë ankesë në Gjykatën e 

Apelit të Kosovës në Prishtinë në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi. 

Ankesa dorëzohet në kopje të mjaftueshme përmes kësaj gjykate. 

 

 


