
                                                                                                                               

                                                                                                                                                             C .nr. 368/19 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË- Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil, me 

gjyqtaren Afijete Sada- Gllogjani, Kryetare e kolegjit, Ismet Këndusi dhe Shpresa Manxhuka  anëtar me 

sekretaren juridike Vjollca Gaxha,  duke vendosur në çështjen juridike të paditësit M.A.A. nga  komuna 

e Gjakovës, përfaqësuar nga R.Gj. avokat nga  Gjakova, kundër të paditurës D.B. nga  komuna e 

Gjakovës,  për besim, ruajtje, edukim dhe përkujdesje të fëmiut, pas përfundimit të shqyrtimit 

përgatitor të mbajtur me datë 30 shtator 2019, në prani të autorizuarit të paditësit dhe të paditurës, 

murr  këtë:  

A K T GJ Y K I M 

 I. APROVOHET kërkesë-padia e  paditësit  M.A.A.  nga komuna e Gjakovës dhe fëmiu  i mitur 

L.A. data e lindjes..., i besohet në ruajtje, mbajtje dhe edukim  paditësit babës të tij  dhe DETYROHET e 

paditura D.B. nga komuna e Gjakovës, e ëma e të miturit  që paditësit  të ia njohë atë të drejtë  deri sa 

ekzistojnë kushtet ligjore.  

 II.  Kontaktet personale  të miturit  L.A. me të ëmën D.B. ndërgjyqësit  i kanë rregulluar me 

marrëveshje të përbashkët. 

 III. Secila palët i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

A r s y e t i m 

               Paditësi me padi dhe gjatë shqyrtimit nëpërmjet të autorizuarit të tij  ka parashtruar se: 

ndërgjyqësit kanë hyrë në marrëdhënie jashtë martesore që nga fillimi i vitit 2014, kurorë nuk kanë 

lidh ashtu që kanë jetuar në bashkësi jashtë martesore  të pandërprerë deri me datën 10 nëntor 2014. 

Në fillim  raportet në mes të bashkëshortëve kanë qenë të mira, mirëpo me kalimin e  kohës ato janë 

çrregulluar në mënyrë serioze  dhe  janë manifestuar  me probleme të shumta  pa mundur  të i 

tejkalojnë. Nga ajo bashkësi jashtë martesore ka  lindur  fëmiu  L.M.A. data e lindjes... 

 E paditura përfundimit është larguar nga i padituri në muajin nëntor të vitit 2014 dhe nga ajo 

periudhë  nuk ka shpreh interesim dhe nuk është takuar me djalin. Pas braktisjes së djalit për te është 

kujdesur babai dhe gjyshja e tij H.A.. Ndërgjyqësit kanë rënë dakord që fëmiu i mitur i përbashkët të i 

besohet në ruajtje, edukim dhe mbajtje babait. E ëma D. është martuar dhe ka krijuar bashkësi të re 

martesore dhe ka dy fëmijët të mitur. 

 I autorizuari i paditësit  bazuar në  të gjitha rrethanat ka konsideruar se është interesi më i 

mirë për të miturin  të i besohet paditësit. Sa i përket kontaktit që të dy bashkëshortët nuk kanë asgjë 

kontestuese dhe janë pajtuar që kontaktet të caktohen  sipas marrëveshjes së tyre në kuptim të nenit 

145 të Ligjit për familje të Kosovës. Paditës,i duke marr parasysh gjendjen e dobët ekonomike  të 

paditurës  nuk kërkon mbajtje financiare për të miturin dhe merr mbi vete se të miturit do të i 

plotëson të gjitha kërkesat për ushqimi, veshmbathje e të tjera. 

 Propozoi që kërkesë padia  të aprovohet si e bazuar. 

 Shpenzime procedurale nuk kërkoi. 



 E paditura nuk kundërshtoi propozimet nga padia. Është fakt se pas lindjes së djalit L. ka 

shkëputur bashkësinë jashtë martesore me paditësin, rreth 7 muaj pas lindjes së djalit. Paditësi  dhe 

familjarët e tij nga ajo kohë  pa ndërprerje e kanë pas nën përkujdesje të miturit. Pas një viti të ndarjes 

nga paditësi,  e paditura ka lidh bashkësi të re martesore dhe ka dy fëmijë  të moshës dy  vjeçare dhe 

një vjeçare. Është e pajtimit që i mituri të i besohet në ruajtje, mbajtje dhe edukim paditësit, i cili ka 

kushte me të mira financiare ashtu edhe familjare që të kujdeset për te. 

 Sa i përket kontakteve  me të miturin është e pajtimit  që ato të jenë  me marrëveshjen e 

ndërsjellët me paditësin  sipas nevojës dhe rrethanave të krijuara. 

 Shpenzime procedurale nuk kërkoi. 

               Për të vendosur në këtë çështje juridike Gjykata bëri nxjerrjen e provave; Certifikatës së 

lindjes numër rendor ..., numri i referencës ..., datë 07 mars 2019, Mendimit të Qendrës për Punë 

Sociale Gjakovë numër 1329/19 të datës 12 korrik 2019, rrethanave jokontestuese në mes 

ndërgjyqësve dhe  pas vlerësimit veç e veç  të këtyre provave dhe  në lidhshmërinë e tyre reciproke   

gjeti se  kërkesë-padia e saktësuar  e paditësit  është e bazuar dhe  u aprovua.  

 Nga Certifikata e lindjes numër rendor ..., numri i referencës ... vërtetohet se gjatë bashkësisë  

jashtë martesore ndërgjyqësve ju ka lindur fëmiu L.A. data e lindjes..., në Gjakovë. 

 Qendra për Punë Sociale në Gjakovë- Organi i Kujdestarisë ka dhënë mendimin,  pas vizitës së 

bërë  në familje  dhe dokumentacionit  posedues, deklaratave të marra të  prindërve të të miturit ka 

njoftuar se;  pas shkëputjes së bashkësisë jashtë martesore të ndërgjyqësve për të miturin L.A. data e 

lindjes..., është duke u kujdesuar për rritjen, edukimin dhe sigurimin e nevojave thelbësore  fizike 

përfshirë kërkesat për ushqim, veshmbathje, përkujdesje shëndetësore  për të miturin . I njëjti ka 

garantuar marrjen në mbrojtje, kujdesin dhe përgjegjësinë për fëmiu L. i cili ka mbet  pa kujdesjen e 

nënës D.B.-R. e cila  është në pamundësi për të ushtruar përgjegjësinë prindërore. Është plotësisht i 

vetëdijshëm se si prind  ka të drejtën dhe detyrimin që të përkujdeset  për fëmiun  edukimin, 

arsimimin deri në moshën madhore të tij. 

 Organi  Kujdestarisë i QPS-së  duke respektuar vullnetin e prindërve që fëmiu i tyre i mitur 

edhe më tutje të mbetet nën kujdestarinë e babait  M. pajtohen plotësisht që babai të ushtroi 

përgjegjësinë prindërore ndaj fëmiut duke qenë se garanton mirërritjen, për kujdesin fizik dhe 

mbështetjen emocionale ndaj tij. 

 Nëna D. ka krijuar bashkësi tjetër martesore, ka të lindur dy fëmijë tjerë dhe për shkak të 

kushteve të vështira materialo- ekonomike është përfituese e ndihmës sociale. 

 Organi i Kujdestarisë  ka dhënë Mendimin se  M. A. duhet  të i besohet fëmija L.A. në kujdese, 

rritje dhe edukim  meqenëse është në interesin më të lartë të tij. 

 

 

  



  Gjykata vendosi që i mituri të vazhdoj të jetoj me paditësin i cili e ka nën përkujdesje  nga 

ndarja e bashkësisë jashtë martesore  muaji nëntor  i vitit 2014  deri sa të ekzistojnë kushtet  ligjore, 

duke pasur parasysh  gatishmërinë e babait, lidhjen kuptim plotë emocionale të tij  me të miturin, mos 

shkëputjen e kujdesit të tij të vazhdueshëm ndaj tij i cili vazhdon të e  ketë në përkujdesje dhe 

garanton se edhe më tutje do të kujdeset duke ia plotësuar  të gjitha kërkesat jetësore, bazuar në  

nenin 139 paragrafi 1,2 dhe 3  të Ligjit për familje të Kosovës.  

 

Kontaktet personale  të miturit me të ëmën, ndërgjyqësit do të i zbatojnë sipas marrëveshjes së 

tyre reciproke  e që ndikon në mirëqenien,  mirë rritjen dhe lidhshmërinë e tij emocionale me të 

ëmën, sipas nenit 140 (3) dhe 145 paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit për Familjen të Kosovës deri sa të 

ekzistojnë kushtet  ligjore. 

 

Kërkesë për mbajtje financiare të  miturit paditësi nuk ka parashtruar. 

 

Nga sa u cek  më lartë u vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

              C nr.368/19 datë 30 shtator 2019 

 

                                                                                                                                              Kryetarja e kolegjit, 

                                                                                                                                            Afijete Sada-Gllogjani 

 

 

       UDHËZIM JURIDIK:  Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar Ankesa në afatin prej 15  

                                                 ditëve, nga dita e marrjes së tij, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, e  

                                                 nëpërmjet të kësaj Gjykate.  

 


