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C.nr.287/17 
   

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti Përgjithshëm-

Divizioni Civil, i përbërë nga trupi gjykues, gjyqtari Besnik Bislimaj, si kryetar i 
trupit gjykues, dhe gjyqtarëve porotë Xhavit Elezi dhe Ismet Këndusi, anëtarë dhe 
me pjesëmarrjen e sekretares juridike Merita Xharavina, në çështjen juridike të 
paditëses T. S.  (e lindur D.) nga Gjakova, të cilën e përfaqëson i autorizuari A. M., 

av. në Gjakovë, kundër të paditurit D.(J.)S. nga Gjakova, të cilin e përfaqëson i 
autorizuari N. D. avokat nga Gjakova,  për zgjidhjen e martesës, besim të fëmijëve 
dhe alimentacion, pas seancën  jo publike për shqyrtimin kryesor të çështjes të 
datës 03.10.2017, me datë 10.10.2017, mori këtë: 

 
A K T GJ Y K I M 

 
I. APROVOHET në tërësi kërkesë-padia e paditëses T. S. (e lindur D.), nga 

Gjakova, zgjidhet me shkurorëzim martesa e lidhur në mes të paditëses T. S. (e 
lindur D., data e  lindjes..., në V., Komuna e Gjakovës, dhe të paditurit D. S. nga 
Gjakova, data e lindjes..., në Gjakovë, e lidhur në Zyrën e Gjendjes Civile në 
Gjakovë, me numër rendor ..., numri i referencës.... 

 
II. Fëmijët e përbashkët martesor të miturit R. S. data e  lindjes..., dhe  J. S. 

data e  lindjes..., i besohen në ruajtje mbajtje dhe edukim paditëses T. S.  (e lindur 
D. nga Gjakova si nënë e tyre. 

 
III. Detyrohet paditësja T. S. (e lindur D.), nga Gjakova, që t’ia mundësoj të 

paditurit D. S. nga Gjakova,  kontaktet me fëmijët e tyre të përbashkët, të miturit  
R. S. dhe J. S. si në vijim: dy herë në muaj dhe atë të Premten e parë dhe të tretë 

të muajit, duke filluar nga ora 10:00/h, deri në orën 12,00/h, në Qendrën për 
Punë Sociale në Gjakovë.   
 

   IV. Detyrohet i padituri D. S. nga Gjakova, që në emër të alimentacionit për 

fëmijët e tyre të miturit R. S. dhe J.S., t’ iu paguaj shumen prej nga  100.-€ për 
secilin veç e veç, përkatësisht në shumë të përgjithshme prej 200.-€,  në muaj, në 
xhirollogarinë personale të  paditëses T. S. (e vajzërisë D.) nga Gjakova, dhe atë më 
së largu deri më datën 5 të secilit muaj vijues, duke filluar nga dita e marrjes së 

aktgjykimit e deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore, apo deri sa vendimi në fjalë të 
mos ndryshohet.   

 
V. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

   

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 
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A r s y e t i m 

 
 

 Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 
 

 Paditësja T. S. (e vajzërisë D.), nga Gjakova, përmes të autorizuarit të saj A. 
M. avokat nga Gjakova, pranë kësaj gjykate me dt.31.05.2017, ka parashtruar 

padinë kundër të paditurit D. S. nga Gjakova, për shkak të zgjidhjes së martesës 
me shkurorëzim, besimit, ruajtjes dhe kujdesit të fëmijëve të mitur, si dhe 
alimentacionit, në të cilën ka theksuar se ajo me të paditurin kanë lidhur martesë 
me ..., në zyrën e gjendjes civile në Gjakovë. Nga jeta e përbashkët bashkëshortore 

palët kanë dy fëmijë të mitur dhe atë Rr. S. i lindur në Gjakovë me data e  
lindjes..., dhe J. S. i lindur në Gjakovë me data e  lindjes...,. Ka shtuar se pas 
lidhjes së martesës e posaçërisht pas lindjes të fëmijëve, marrëdhëniet 
bashkëshortore filluan të acarohen në atë masë duke ardhur deri të fyerjet e 

rënda, keqtrajtimeve fizike, psikike të ushtruar nga ana e palës të paditur fakte që 
këtë marrëdhënie bashkëshortore e bëjnë të pa durueshme dhe të pakuptim.  Si 
pasojë e këtyre keqtrajtimeve permanente nga ana e palës së paditur, paditësja 
disa  herë ka denoncuar rastet pranë Stacionit policor në Gjakovë. Pas shumë 

tentimeve që situata e krijuar të tejkalohet me marrëveshje e mirëkuptim të njëjtat 
rezultuan të pasuksesshme. Paditësja duke u gjendur në këtë gjendje tërësisht 
diskriminuese, fyese, degraduese u detyrua që së bashku me fëmijët e mitur ta 
lëshoi shtëpinë e bashkëshortit, paditësja tani jeton dhe banon në shtëpinë-

banesën të trashëguar nga i ati, fakt që vërteton se kjo marrëdhënie martesore de 
facto nuk ekziston. Mbi bazën e të lartcekurave edhe është propozuar që martesa e 
palëve ndërgjyqëse të zgjidhet dhe që fëmijët e mitur t’i besohen në ruajtje kujdes 
dhe edukim të nënës së tyre. 

 
 Edhe në seancën e shqyrtimit kryesor, i autorizuari i paditëses A. M. avokat 

nga Gjakova, ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë kërkesë-padisë dhe 
parashtrimeve nga shqyrtimi i kaluar,  i ka propozuar gjykatës se janë plotësuar 

kushtet për marrjen e një vendimi, njëherit propozoi që kërkesë-padia të 
aprovohet, edhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditëses ka theksuar se 
nga provat e administrua u vërtetua bazueshmëria e kërkesë-padisë, për zgjidhjen 
e kurorës të cilin fakt nuk e mohon as i autorizuari i të paditurit. Sa i përket 

besimit të fëmijëve të njëjtit t’ i besohen nënës së tyre, sa i përket kontaktit ia falim 
besimin Gjykatës për faktin se Gjykata për kontaktin vendos ex oficio. Sa i përket 
bazueshmërisë së ushqimis kërkesa e jonë është e bazuar meqë, e ëma e fëmijëve 
nuk është në marrëdhënie pune dhe të njëjtit fëmijë kanë shpenzime për ushqimi, 

veshmbathje, mjekim etj, ne e kemi marr për bazë pjesërisht pretendimin e palës 
kundërshtare e kemi zvogëluar kërkesë-padinë prej 300.-€, të përbashkët prej 
200.-€, e cila është minimumi për ekzistencë duke u bazuar edhe në argumentet, 
provat materiale si në lëndë. Shpresoi se dhe i padituri do të ketë mirësi për ata 

fëmijë dhe nuk do të ankohet që të zvarrisë procedurën sa i përket ushqimisë. Sa i 
përket zgjidhjes së martesës heki dorë nga e drejta në ankesë çfarëdo gjykimi që do 
të merr gjykata, ndërsa shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 
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I autorizuari i të paditurit N. D. avokat nga Gjakova, në shqyrtimin 

gjyqësorë të datës 13.09.2017, ka deklaruar se nuk e kundërshtoj padinë dhe 
kërkesë padinë e paditëses sa i përket shkurorëzimit dhe besimit të fëmijëve, 
mirëpo e ka kundërshtuar kërkesë padinë sa i përket alimentacionit. Në 
shqyrtimin kryesor ka deklaruar se mbetet pranë parashtrimeve nga seanca e 

kaluar, si dhe  gjatë shqyrtimit kryesor, ka shtuar se i propozon gjykatës që të 
merret një vendim meqë janë plotësuar kushtet ligjore sa i përket zgjidhjes së 
martesës dhe besimin të fëmijëve, sa i përket alimentacionit ia lë në vlerësim 
Gjykatës.  po ashtu edhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i të paditurit ka 

deklaruar se  pas inicimit të procedurës për shkurorëzim, njoftimit me padisë si 
dhe pas administrimit të provave të propozuara kemi ardh te konstatimi se padia 
është e bazuar dhe nuk e kemi kundërshtuar atë. Sa i përket çështjes së besimit të 
fëmijëve dhe alimentacionit ia lë gjykatës në vlerësim po edhe ne pavarësisht 

vendimit që do të merr gjykata nuk do të ushtrojmë ankesë, ndërsa shpenzimet e 
procedurës nuk i ka kërkuar. 
 

Gjendja faktike e vërtetuar 
 
Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si 

në vijim:  leximin në certifikatën e martesës me numër të ref...., me numër rendor 
..., të lëshuar nga zyra e gjendjes civile në Gjakovë me dt..., leximin në ekstrakt 

nga regjistri qendror i gjendjes civile me numër serik E..., për të miturin Rr. S. 
data e lindjes..., e lëshuar nga zyra e gjendjes civile në Gjakovë, me dt..., leximin 
në ekstrakt nga regjistri qendror i gjendjes civile me numër serik E..., për të 
miturin  J. S. data e  lindjes..., e lëshuar nga zyra e gjendjes civile në Gjakovë, me 

dt..., leximin në Mendimin e Qendrës për punë sociale në Gjakovë – organi i 
kujdestarisë me nr..., të dt..., leximin në kartelën e ndihmës sociale për T. S. me 
numër të regjistrit..., të dt..., leximin në aktvendimin e Gjykatës Themelore në 
Gjakovë C.nr.308/17 të dt.23.06.2017. 

 
Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të 

lartë cekura, në kuptimin e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), 
me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së 

bashku dhe ka gjetur se: 
 
Padia e paditëses është e bazuar. 

 
Në bazë të certifikatës së martesës me numër të ref..., me numër rendor..., 

të lëshuar nga zyra e gjendjes civile në Gjakovë me dt..., Gjykata ka vërtetuar 
faktin e lidhjes së martesës në mes të paditëses T. S. (e lindur D.) nga Gjakova, 
data e  lindjes...,  dhe të paditurit D. S. nga Gjakova, data e  lindjes...,. 

 
Në bazë të leximin në ekstrakt nga regjistri qendror i gjendjes civile me 

numër serik E..., për të miturin Rr. S. data e  lindjes..., e lëshuar nga zyra e 
gjendjes civile në Gjakovë, me dt..., Gjykata ka vërtetuar faktin e lindjes së fëmiut 

Rr. S., nga e ëma T. S. (e vajz.D.) nga Gjakova dhe i ati D. S. nga Gjakova. 
 
Në bazë të ekstrakt nga regjistri qendror i gjendjes civile me numër serik 

E..., për të miturin  J. S. data e  lindjes..., e lëshuar nga zyra e gjendjes civile në 
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Gjakovë, me dt..., Gjykata ka vërtetuar faktin e lindjes së fëmiut J. S., nga e ëma 

T. S. (e vajz. D.) nga Gjakova dhe i ati D. S. nga Gjakova. 
 
Në bazë të leximin në Mendimin e Qendrës për punë sociale në Gjakovë – 

organi i kujdestarisë me nr..., të dt..., Gjykata ka vërtetuar faktin se procedura e 

pajtimit si fazë e veçantë në procedurën e shkurorëzimit përmes së cilës do të 
tentohej të arrihet pajtimi mes bashkëshortëve S. nuk u zhvillua duke qenë se 
bashkëshortja T. e ka refuzuar një gjë të tillë duke deklaruar se divorcin e  cilëson 
si zgjidhej të vetme për martesën e tyre jofunksionale e të dështuar. T. gjatë 

bisedës në lidhje me rastin ka deklaruar se që nga viti 2011 ka krijuar bashkësi 
martesore me D. S. dhe nga kjo bashkësi kanë lindur dy fëmijë të përbashkët: Rr. 
dhe J. S. dhe që nga fillimi i martesës ka pasur mosmarrëveshje, mirëpo, dy vitet e 
fundit konfliktet janë shpeshtuar dhe jeta e përbashkët është bërë e padurueshme 

dhe me 23 Prill e njëjta së bashku me fëmijët është larguar nga shtëpia dhe është 
strehuar në shtëpinë e familjes së origjinës. T. gjithashtu ka shtuar se 3 edhe pse 
është munduar të ripërtërijë martesën dhe është përpjekur të socializohet dhe të 
përshtatet që D. të përmirësohet dhe të mos kenë grindje të vazhdueshme kjo gjë 

nuk ka funksionuar, prandaj si zgjidhej të vetme e ka parë divorcin. Sa i përket 
fëmijëve, Rr. dhe J. S., e njëjta ka deklaruar se që nga ndarja me D., fëmijët janë 
nën përkujdesjen e saj, dhe është e gatshme edhe më tutje të vazhdoi përkujdesjen 
ndaj tyre duke dëshiruar që t’ i besohen në ruajtje, mbajtje dhe edukim, ndërsa sa 

i përket kontakteve personale të fëmijëve me babain D., e njëjta nuk e ka 
kundërshtuar dhe deklaron se kontaktet do të jenë bazë të vendimit të Gjykatës. 
D. S. para Organit të kujdestarisë ka deklaruar se sa i përket zgjidhjes së martesës 
me T. e sheh të arsyeshme divorcin dhe pajtohet që me këtë rast fëmijët e mitur 

Rr. dhe J. ti besohen T. S., si nënë në ruajtje, mbajtje dhe edukim, ndërsa sa i 
përket kontaktimit me fëmijët D. ka deklaruar se dëshiron kontakte të rregullta dy 
herë në muaj prej të premtes deri të hënën gjithashtu dhe festave zyrtare e 
ditëlindjeve. Ekipi profesional i Qendre për Punë Sociale në Gjakovë, duke 

vlerësuar të gjitha rrethanat lidhur me rastin është i mendimit që fëmijët e mitur : 
Rr. S. data e  lindjes..., dhe J. S. data e  lindjes..., t’ i besohen në kujdes, rritje dhe 
edukim T. S. si nënë, nga fakti se janë në moshën kur më së shumti iu duhet 
kujdesi, mbështetja dhe dashuria e nënës. 

 
 Në bazë të leximit në kartelën e ndihmës sociale për T. S. me numër të 

regjistrit ..., të dt.,, Gjykata vërteton faktin se : paditësja T. S. nga Gjakova, është 
përfituese e ndihmës sociale prej datës ..., deri më ..., në shumë prej 80 eurove në 

muaj.  
 
Në bazë të leximit në aktvendimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë 

C.nr.308/17 të dt.23.06.2017, Gjykata ka vërtetuar faktin Gjykata Themelore në 

Gjakovë me aktvendim C.nr. 308/2017 të datës 23.06.2017, i cili aktvendim është 
i plotfuqishëm, është lëshuar urdhri mbrojtës ndaj palës përgjegjëse- këtu të 
paditurit D. S.nga Gjakova, për shkaktimin e dhunës ndaj palës mbrojtëse këtu 
paditëses T. S.(e lindur D.) nga Gjakova. 

 
 

 Baza ligjore 
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Sipas nenit 68 par. 1 të Ligjit për Familjen i Kosovës (LFK), është e 

paraparë se “martesa mund të zgjidhet me shkurorëzim vetëm në bazë të vendimit të 
gjykatës”. Me nenin 69 të LFK-së, parashihet se “bashkëshorti mund të kërkoj 

shkurorëzim kur marrëdhëniet martesore janë çrregulluar seriozisht, ose në mënyrë 

të vazhdueshme, ose për shkaqe të tjera është zgjidhur në mënyrë të pakthyeshme. 
Shkaqet e shkurorëzimit janë mesë tjerash: jeta e padurueshme e bashkëshortëve, 
shkelja e besnikërisë bashkëshortore, veprat penale kundër të jetës së 
bashkëshortit, keqtrajtimi serioz, lënia qëllimkeqe dhe e pa arsyeshme, sëmundja 

psikike e pa shërueshme dhe pa aftësia e vazhduar për të vepruar, ndërprerja e pa 
arsyeshme e jetës faktike për më shumë se një vit, si dhe shkurorëzimi me 
marrëveshje të dy anëshme”. Sipas nenit 139 par.2 të LFK-së, është e paraparë se 
“Nëse në rastin e jetës së ndarë, prindërit nuk merren vesh se me cilin prej tyre do të 

jetojë fëmija, vendimin lidhur me këtë gjë e merr gjykata kompetente…”. Po ashtu, 
në nenin 144 par.2 të ligjit të lartë cituar në mënyrë decidive ceket se “në rast se 

fëmiu është me moshë mbi 10 vjeç, gjykata do të marrë parasysh posaçërisht 
nevojat emocionale dhe dëshirat e fëmijës. Nëse e mendon të nevojshme, gjykata do 
të merr parasysh mendimin e ekspertëve”,  ndërsa me nenin 140 par.1 të LFK-së, 
në mënyrë decidive ceket se “kur gjykata kompetente në kontestin martesor e merr 

aktgjykimin me të cilin zgjidhet ose anulohet martesa, me atë aktgjykim gjykata do 
të vendos për ruajtjen dhe edukimin e fëmijëve të mitur”. Përfundimisht me nenin 
290 par.1 të LFK-së, parashihet se “prindërit janë të detyruar të ofrojnë mbajtje 
financiare për fëmijët e tyre të mitur”, sipas nenit 299 të po të njëjtit ligj i cili 
parasheh që “ Bashkëshorti i ndarë mund të kërkojë ushqimin nga bashkëshorti 

tjetër përderisa ai do të kujdeset dhe e mbanë fëmiun e përbashkët dhe për këtë 
arsye i bëhet e pa mundur të punoj”. 
 
 

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 
 
Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar, gjykata ka ardhur në përfundim se 

kërkesë-padia e paditëses është e bazuar dhe se e njëjta duhet të aprovohet në 

tërësi sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Në fakt, pjesën e kërkesëpadisë së 
paditëses që ka të bëjë me shkurorëzimin, besimin, ruajtjen dhe kujdesin e 
fëmijëve të mitur, i padituri nuk e ka kontestuar dhe është pajtuar që martesa të 
zgjidhet me shkurorëzim dhe fëmijët e mitur Rr. dhe J. S. ti besohen nënës së tyre 

këtu paditëses T. S. nga Gjakova, gjykata duke analizuar deklarimet e të paditurit 
konsideron se sa i përket kërkesës për shkurorëzim dhe besim i fëmijëve të njëjtat 
kërkesa kanë mbështetje në provat që gjinden në shkresat e lëndës dhe duke 
pasur parasysh interesin më të mirë për të miturit, pasi që të miturit janë të 

lidhure shumë emocionalisht me të ëmën e tyre, moshën e të miturve të cilët janë 
në moshë tejet të ri dhe se kujdesi i nënës është mese i domosdoshëm si dhe 
sjelljet e dhunshme e të paditurit ndaj nënës së të miturve këtu paditurës fakte 
këto të vërtetuara nga aktvendimi i gjykatës themelore në Gjakovë C.nr. 308/17 të 

datës 23.06.2017, andaj dhe gjykata ka vendosur si  nën II të dispozitiv të këtij 
aktgjykimi. 

 Sa i përket kërkesës së alimentacionit, edhe pse i padituri në parim nuk e 
ka kundërshtuar por i njëjti ja len në vendosje gjykatës dhe gjykata duke pas 

parasysh që të miturit  në këtë moshë kanë kërkesa specifike dhe krijojnë 
shpenzime për mbajtjen, edukimin dhe ruajtjen e tyre dhe se paditësja T. S. nga 
Gjakova, nuk është në gjendje që e vetme ti plotësojë të gjitha nevojat e tyre, dhe 
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duke pas parasysh obligimin ligjorë që siç parasheh neni nenin 290 par.1 të LFK-

së, parashihet se “prindërit janë të detyruar të ofrojnë mbajtje financiare për fëmijët 
e tyre të mitur”, sipas nenit 299 të po të njëjtit ligj i cili parasheh që “ Bashkëshorti 

i ndarë mund të kërkojë ushqimin nga bashkëshorti tjetër përderisa ai do të kujdeset 

dhe e mbanë fëmiun e përbashkët dhe për këtë arsye i bëhet e pa mundur të punoj”. 
Andaj, në këtë rast duke pas parasysh që paditësja nuk punon dhe nuk realizon të 
ardhura personale, përveç realizimi i ndihmës sociale në shumë prej 80 euro, 
gjykata konsideron se obligimi i të paditurit në pagimin e alimentacionit është 

mëse i domosdoshëm, e cila edhe shkon në të mirë të të miturve dhe me këtë 
plotësohet edhe kushti thelbësorë apo më mirë të themi se parimi thelbësorë “ 
Interesi më i mirë i të miturve”, fakte këto të vërtetuara nga Kartela e ndihmës 
Sociale me nr..., obligimi i të paditurit për pagesën e alimentacionit në shumë prej 

200 euro në muaj, për fëmijët e tij të përbashkët nuk është një shumë e lartë që 
mund të ndikoj negativisht në jetën e të paditurit apo do të mund ti vështirësonte 
mbajtjen e vetvetes, andaj dhe vendosi si nën IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 
Gjykata sa i përket kontaktit i të paditurës me fëmijët gjykata vendosi si në 

dispozitiv nën III të aktgjykimit pasi që kontakti me të mitur është e drejtë ligjore 
dhe e përcaktuar me ligje , andaj e njëjta nuk mund të mohohet përveç nëse me 
ligje është përcaktuar ndryshe. 

 

Gjykata gjithashtu ka vlerësuar edhe theksimet tjera të palëve ndërgjyqëse, 
por ka gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 
 

Nga të lartë cekurat u vendos si më lartë, e konform nenit 143 të LPK-së, në 
lidhje me nenin 68, 69, 140 dhe 290 par.1 të LFK-së. 

 
Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 457 të 

LPK-së, duke marrë parasysh faktin se asnjëra palë nuk i ka kërkuar ato. 
 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 
C.nr.287/2017, datë 10.10.2017 

 

 
Sekretarja juridike,                                                     Kryetari i trupit gjykues,  
Merita Xharavina                                                                      Besnik Bislimaj 
 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 
ankese në afat prej 15 dite pas ditës së pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në 
Prishtinë e nëpërmjet të kësaj gjykate. 


