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 GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC, divizioni civil, në trup gjykues, i përbërë 

nga gjykatësi Agim METBALA, në çështjen juridike të paditësit A. A. H. nga Rahoveci, kundër të 

paditurës D. H. M., po ashtu nga Rahoveci, për shkak të besimit të fëmijëve jashtëmartesorë në 

përkujdesje, ruajtje dhe edukim, pas mbajtjes dhe përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor, si dhe 

pas këshillimit dhe votimit, më 26.12.2017, mori këtë: 

 

 

     A K T GJ Y K I M 

 

 

 I. MIRATOHET kërkesëpadia e paditësit A. A. H. nga Rahoveci, dhe fëmijët e mitur 

jashtëmartesor A. H. i lindur më ... dhe E. H., e lindur më ..., i besohen në ruajtje, përkujdesje dhe 

edukim, babait të tyre natyror këtu paditësit A. A. H.. 

 

 II. CAKTOHET kontakti i të ëmës këtu të paditurës D. H. M. me fëmijët e mitur A. dhe E. H. dhe 

atë gjatë pushimeve verore në kohëzgjatje prej 15 ditëve, gjatë pushimeve dimërore në kohëzgjatje 

prej 15 ditëve dhe nga një ditë sa herë vjen në Kosovë këtu paditësi A. H. me fëmijët e mitur. 

 

 III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

     A r s y e t i m 

 

 

 Paditësi A. A. H. nga Rahoveci, kësaj gjykate i ka ushtruar padinë, kundër të paditurës D. H. M., 

po ashtu nga Rahoveci, për shkak të besimit të fëmijëve të mitur jashtëmartesorë në ruajtje, 

përkujdesje dhe edukim. 

 

 Në bazë të padisë të paditësit, trupi gjykues ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor me datën 

26.12.2017. 

 

 Paditësi A. H., në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datën 26.12.21017, ngeli në tërësi 

pranë padisë të ushtruar, kërkesëpadisë, pranë të gjitha të thënave të cekura në padi, duke shtuar se ai 

me këtu të paditurën D. H. M., ka krijuar bashkësinë jashtëmartesore më 20.11.2001, dhe se gjatë 

kësaj bashkësie jashtëmartesore, kanë lindur dy fëmijë natyror A. H. i lindur më ... dhe E. H. e lindur më 

... dhe se sa kanë bashkëjetuar, kanë pas raporte të mira, mirëpo me kalimin e kohës, respektivisht në 

vitin 2013, ato janë çrregulluar deri në atë masë, saqë me këtu të paditurën ka shkëputë lidhjen faktike 

të bashkë- sisë  jashtëmartesore,  janë  ndarë,  dhe  tash  ai  jeton në Zvicër, ndërsa e paditura jeton në 
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Rahovec tek prindërit e vet, e njëjta i ka braktisur fëmijët e mitur dhe tash ata jetojnë me prindin e 

paditësit respektivisht me gjyshin. 

 

 Paditësi më tej ka shtuar se ai ka të rregulluar çështjen banesore, çka dokumenton me 

kontratën me shkrim, realizon të ardhurat të mira materiale e në anën tjetër, që të dy fëmijët e mitur, 

emotivisht janë të lidhur me të, duke i propozuar trupit gjykues që të zbatoj procedurën e provave, t’i 

procedoj të gjitha provat e propozuara dhe në fund, ta miratoj kërkesëpadinë në tërësi si me bazë e 

njëherë, nuk kërkoi shpenzimet procedurale. 

 

 E paditua D. M., në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datën 26.12.2017, në mbrojtjen 

e vet  e në lidhje me kërkesëpadinë e paditësit, i pohoi të gjitha faktet që i ka prezantuar me padi, duke 

shtuar se ajo vërtetë me këtu paditësin A. H., ka lidhur bashkësinë jashtëmartesore, me të ka 

bashkëjetuar deri më 05.11.2013 dhe prej kësaj kohe, ajo ka shkëputë bashkësinë jashtëmartesore, 

paditësi jeton në Zvicër, ndërsa ajo tek prindërit e vet në Rahovec, ndërsa dy fëmijët e mitur A. dhe E. 

H., jetojnë me prindin e këtu paditësit A. H. 

 

 E paditura më tej ka shtuar se ajo nuk është në gjendje ekonomike që të përkujdeset për 

fëmijët e mitur, është pa punë dhe jeton me ndihmën e prindërve të vet, duke i propozuar në fund 

trupit gjykues që të vendos në harmoni me dispozitat ligjore në fuqi. 

 

 Fëmija e mitur A. H., në seancën  e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datën 26.12.2017, ka 

deklaruar se këtu palët në procedurë si prindërit e tij, deri sa kanë bashkëjetuar në bashkësi 

jashtëmartesore, janë përkujdesur maksimalisht në kuadër të mundësive të veta, mirëpo prej se ka 

shkuar në Zvicër prindi i tij A. H., nëna e tij këtu e paditura D. M. e ka braktisur dhe e njëjta tash jeton 

tek prindërit e vet në Rahovec, ndërsa ai me gjyshin e vet prindin e këtu paditësit, duke shtuar se ai 

emotivisht është i lidhur me babin natyror këtu paditësin A. H., i njëjti ka mundësi që ta  shkolloj dhe 

edukoj duke dhënë pëlqim në mënyrë shprehimore se ai dëshiron që tash e tutje tu besohet në ruajtje, 

përkujdesje dhe edukim këtu paditësit babait të tyre natyror A. H.. 

 

 Edhe fëmija e mitur E. H. në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datën 26.12.2017, 

deklaroi njësoj sikurse fëmija e mitur A. H. duke dhënë pëlqim në mënyrë shprehimore se ajo tash e 

tutje dëshiron të jetojë me babin e vet, prindërin natyror këtu paditësin A. H.. 

 

 Trupi gjykues, zbatoi procedurën e provave e gjatë procedurës së provave, i procedoi këto 

prova: bëri leximin e certifikatës së lindjes për fëmijën e mitur A. H., nr. i serisë L ..., prej datës ..., për 

fëmijën e mitur E. H., nr. i serisë L ..., prej datës ..., bëri leximin e kontratës së punës të lidhur në mes të 

këtu paditësit A. H. dhe firmës, W..., bëri leximin e vërtetimin mbi të ardhurat personale të lëshuar nga 

ana e firmës W..., bëri leximin e kontratës mbi qiranë të banesës  të  lidhur  në  mes  këtu paditësit A. 

H. dhe  G. & B. S.,  prej  datës  ...,  bëri  leximin  e konstatimit dhe mendimit profesional dhe  
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përfundimtar të Organit të kujdestarisë të QPS-së, nr.02-...-..., prej datës ..., mori deklaratat e palëve 

në procedurë e nga faktet jokontestuese dhe fakteve kontestuese të vërtetuar me prova materiale e 

duke analizuar secilën provë veç e veç dhe rezultatit të nxjerrë nga të gjitha provat së bashku në 

harmoni me dispozitat e nenit 7-të dhe 8-të të LPK-së, në fund vendosi se kërkesëpadia e paditësit në 

tërësi është e bazuar dhe si të tillë edhe e miratoi. 

 

 Mes palëve në procedurë, nuk ishte kontestues fakti se ata që me datën 20.11.2011, kanë 

lidhur bashkësi jashtëmartesore dhe gjatë kësaj bashkësie jashtëmartesore, kanë lindur dy fëmijë 

natyror A. dhe E. H., se në fillim i kanë pas raportet e mira jashtëmartesore, mirëpo për shkak të 

karaktereve të ndryshme, ata vazhdimisht janë përkeqësuar të përcjellur me mosmarrëveshje të 

shumta, saqë më 05.09.2013, edhe kanë shkëputur bashkësinë jashtëmartesore, dhe tani jetojnë 

ndaras njëri nga tjetri, paditësi A. H. jeton në Zvicër,  e paditura D. M., jeton tek prindërit e vet ndërsa 

fëmijët e mitur A. dhe E. H. jetojnë me gjyshin e vet. 

 

 Trupi gjykues, gjatë procedurës së provave, nga ana e Organit të kujdestarisë të QPS-së në 

Rahovec, ka kërkuar hulumtimin e rastit dhe përgatitjen e mendimit profesional e Organi i kujdestarisë, 

pas hulumtimit të gjithë faktorëve me ndikim në terren e pas marrjes të deklaratave me shkrim nga 

ana e të dy prindërit natyror, këtu palët në procedurë, me mendimin e vet profesional, ka ardhur në 

përfundim se është në interes të fëmijëve të mitur A. dhe E. H., që tash e tutje t’u besohen në ruajtje, 

përkujdesje dhe edukim, prindërit të tyre natyror, këtu paditësit A. H., ku me dispozitat e nenit 144 të 

Ligjit për familjen i Kosovës, shprehimisht është rregulluar se “Gjykata ose organi i kujdestarisë i cili e 

merr vendimin mbi besimin e fëmijës për ruajtje dhe edukim, ka për detyrë që në mënyrë të 

përshtatshme t’i hetojë të gjitha rrethanat që janë me rëndësi për zhvillimin e drejtë psikik dhe fizik 

dhe për edukimin e fëmijës”. 

 

 Gjatë procedurës, trupi gjykues i mori deklaratat edhe nga fëmijët e mitur A. dhe E. H. dhe që të 

dy fëmijët, kanë shprehur dëshirën e fuqishme se ata janë të lidhur në mënyrë emocionale me babin e 

tyre natyror këtu paditësin A. H. e meqenëse palët në procedurë nuk janë marrë vesh se kujt ti besojnë 

fëmijët e mitur A. dhe E. H., trupi gjykues, vendimin e vet kryekëput e mbështeti në dispozitat e nenit 

144 të Ligjim për familjen i Kosovës dhe i besoi këtu paditësit A. H.. 

 

Sa i përket kontakti personal, trupi gjykues vendimin e vet e mbështeti në harmoni me 

dispozitat e nenit 145 të Ligjit për familjen i Kosovës, ku shprehimisht eshtër rregulluar se “Nëse fëmija 

jeton vetëm me një prind ose me personin e tretë ose në institucion, prindërit do të merren vesh për 

mënyrën e mbajtjes të kontakteve personale me fëmijën e në rast kontestit vendimin lidhur me këtë 

gjë e merr gjykata kompetente”. 

 

 Vendimin mbi shpenzimet procedurale, trupi gjykues e mbështeti në dispozitat e nenit 452.2 të 

LPK-së, që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
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GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC,  C.nr.403/2017,  më, 26,12.2017 

 

 

 

         KRYETARI I TRUPIT GJYKUES 

          GJ Y K A T Ë S I 

          Agim METBALA 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa në afat prej 15 ditëve  

          nga dita e pranimit. Ankesa ushtrohet përmes kësaj gjykate, për  

          gjykatën e Apelit në Prishtinë – divizionit civil. 

 

  

 

   


