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Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Berat Spahiu, në 

çështjen kontestimore të paditëses A.S  nga  fsh..... K.Viti, kundër të paditurit  H.S. nga .....  të 

cilin me autorizim e përfaqëson djali A.S nga fsh... K.Viti, me objekt kontesti, mbajtja 

martesore, jashtë seancës gjyqësore, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

NË BAZË TË POHIMIT  

 

I.APROVOHET tërësisht si e bazuar kërkesëpadia e paditëses A.S. nga fsh..... K.Viti  të 

ushtruar ndaj te paditurit H.S. nga Prishtina  dhe DETYROHET i padituri H.S.  nga Prishtina, 

me vendqëndrim në ....., që paditëses në emër të mbajtjes financiare të i paguaj për çdo muaj 

nga 300 (treqind) euro, pagesën të cilën do të kryej në llogarinë bankare të paditëses A.S., dhe 

atë prej datës 01-05 të muajit, derisa të ekzistojnë rrethanat dhe kushtet ligjore për një pagesë të 

tillë.
   

 

II. Secila palë i bartë  shpenzimet e procedurës kontestimore.  

 

A r s y e t i m  

 

Paditësja  A.S, nga fsh... K.Viti, me padinë e ushtruar në gjykatë,  ka kërkuar që të  detyrohet i 

padituri H.S  nga ...., me vendqëndrim në ..., që paditëses në emër të mbajtjes financiare të i 

paguaj për çdo muaj nga 300 (treqind) euro, pagesën të cilën do të kryej në llogarinë bankare të 

paditëses A.S, dhe atë prej datës 01-05 të muajit, derisa të ekzistojnë rrethanat dhe kushtet 

ligjore për një pagesë të tillë.
   

 

Paditësja  thekson se nuk ka mjete të mjaftueshme për mbajtjen financiare si dhe për arsyeje se 

ka të kryer vetëm shkollën fillore edhe se është e moshës afër 50 vjeçare nuk ka mundur dhe 

nuk po mundet të punësohet, ashtuqë duke pasur parasysh që i padituri si ish-bashkëshort i saj 

është i punësuar në shtetin e ........, i njëjti ka mundësi financiare të mbajë financiarisht 

paditësen, nga se që nga koha e shkurorëzimit i padituri ka mbajtur financiarisht fëmijët nga 

martesa e të cilët i kanë ndihmuar financiarisht edhe paditësen si nënë, ndërsa pas mbushjes së 

moshës madhore të fëmijëve paditësja ka mbetur pa përkujdesje financiare dhe gjendja 

ekonomike dhe personale në përgjithësi e paditëses është  rënduar dhe e njëjta nuk ka kushte të 

mjaftueshme elementare për një jetë normale.. Paditësja ka kërkuar që shpenzimet gjyqësore ti 

bartë i padituri. 
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I padituri H.S. nga ...., lidhur me pretendimet e palës paditëse në përgjegjje në padi, ka theksuar 

se nuk e kundërshton kërkesëpadinë e paditëses duke kërkuar nga gjykata që e njëjta të 

aprovohet si e bazuar me ligj, pasiqë faktet e paraqitura në padi janë të vërteta dhe se i njëjtë 

është në gjendje që paditëses të ia pranojë kërkesën në tërësi ashtu që në emër të mbajtjes  

financiare të i’a paguaj shumën mujore prej 300 euro siç e njëjta e ka kërkuar në padinë e sajë. 

Paditësi tërhiqet nga drejta e ankesës.  

 

Gjykata, pas pohimit të kërkesëpadisë nga ana e të paditurit, konstatoi se kërkesa është e 

disponueshme për palët, prandaj, në kuptim të nenit 148, paragrafit 1 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK) – me të cilin përcaktohet se “në qoftë se i padituri deri në përfundimin e 

shqyrtimit kryesor të çështjes e pohon kërkesëpadinë pjesërisht apo tërësisht, gjykata e jep, pa 

shqyrtim të mëtejmë, aktgjykimin me të cilin e aprovon pjesën apo gjithë kërkesëpadinë 

(aktgjykimi në bazë të pohimit)” – vendosi pa shqyrtim të mëtejshëm si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, nga fakti se i padituri e ka pohuar kërkesëpadinë dhe nuk ka kundërshtuar faktet e 

paraqitura në padi.  

 

 Shpenzimet e procedurës janë vendosur konform nenit 452.4 të LPK, pasi që asnjëra palë nuk i 

ka kërkuar. 
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                                                                                                                          Gjyqtari 

                                                                                                                        Berat Spahiu 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate.  

 

Në kuptim të nenit 181 par. 2 të LPK-së, ankesa mund të paraqitet vetëm për shkak të shkeljes 

së dispozitave të procedurës kontestimore apo nga shkaku se deklarata e pohimit është dhënë 

në lajthitje apo nën ndikimin e dhunës apo mashtrimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


