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C.nr.536/19 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE SKENDERAJ, si kontestimore e perbere nga 

Gjykatesi Individual Besnik Feka (Gjyqtar I Deleguar nga Gjykata Themelore ne Mitrovice-Dega ne 

Vushtrri), ne çeshtjen juridike te paditeses Q. M. nga S.  te cilen me autorizim e perfaqeson av. Arber 

Fazliu, e me autorizim zevendesues av. Sandra Fazliu, kunder te paditurit F. D. nga fsh. K. e 

P./Skenderaj, te cilin me autorizim e perfaqeson Sh. D. nga fsh. K. e P./Skenderaj, per shkak te 

rregullimit te kontaktit me femije, gjykata, pas mbajtjes se séances kryesore jopublike ne presence te 

paditeses dhe perfaqesueses se saj, dhe ne presence te perfaqesuesit te te paditurit, jashte séances 

me dt:19.11.2020, nxjerr kete: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.CAKTOHEN kontaktet ne mes paditeses Q. M. nga S. me femiun e  mitur te birin e saj J. D. i lindur 

me …, si ne vijim: 

 

II.OBLIGOHET i padituri F. D. nga fsh. K. e .P/Skenderaj qe femiun e mitur J. D. t’ia dorezoj per 

kontakt paditeses-nenes se tij Q. M. nga Skenderaj vikendin e pare dhe te trete te çdo muaji, dhe ate 

permes Qendres per Pune Sociale ne Skenderaj, duke e dorezuar femiun e mitur J. D. te premten e 

pare dhe te trete te çdo muaji ne lokalet e Qendres per Pune Sociale ne Skenderaj ne ora 15:00, per 

ta rimarre diten e hene ne ora 09:00, si dhe diten e dyte te festive datelindjes se femiut, festive 

shteterore dhe zyrtare, ndersa pushimeve dimerore ne kohezgjatje prej 5 ditesh, ndersa pushimeve 

verore ne kohezgjatje prej 10 ditesh, ku gjate ketyre diteve femiu I mitur do te qendroj me paditesen-

nenen e tij Q. M. e cila obligohet qe ta pranoj-dorezoj femiun e mitur te paditurit F. D. sipas orarit 

dhe marreveshjes se dakorduar ne bashkepunim me Qendren per Pune Sociale ne Skenderaj. 

 

III.Pranim-dorezimi I femiut te mitur Jonart Duli nga palet ndergjyqese duhet te behet sipas orarit 

dhe diteve te cekura me larte permes Qendres per Pune Sociale apo diteve te festive dhe vikendit ne 

marreveshje mes paleve dhe dakordim te Qendres per Pune Sociale ne Skenderaj, e cila obligohet qe 

gjykates ti dorezoj raport te rregullt mujor per mbarevajtjen e ketij kontaktimi. 

 

IV. Secila pale i barte shpenzimet e saj te procedures. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditesja, Q. M. nga Skenderaj, permes te autorizuarit te saj av. Arber Fazliu ka ushtruar padi per 

caktimin e kontaktit me femiun e mitur J. D. I cili aktualisht gjendet nen perkujdesjen e paditesit-

babait te tij F. D. nga fsh. K. e P./Skenderaj. 
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I padituri nuk ka ushtruar pergjgigjje ne padi, mirepo, ne séance pergatitore permes perfaqesuesit te 

tij Sh. D. ka deklaruar se paditesja e ka braktisur femiun e mitur J. D. kur eshte ndare nga I padituri, 

nuk ka shprehe interesim per ta mbajtur dhe kontaktimi tani me femiun I paditeses do te ndikoje 

negativisht te femiu I mitur I cili tanime eshte familjarizuar me familjen e te paditurit dhe gjyesherit 

e tij si dhe femijet dhe bashkeshortjen tjeter qe I padituri ka nga martesa pas ndarjes me paditesen, 

mirepo, ne séance gjyqesore nuk e ka kundershtuar faktin qe te behet konktatimi disa oresh, mirepo, 

jo edhe femiu te merret vikendeve apo diteve tjera nga paditesja ne shtepine e saj per te qendruar. 

 

Gjykata, ka caktuar seancen gjyqesore ne te cilen ka prezentuar per pditesen personalisht Q. M. dhe 

perfaqesuesja me autorizim av. Sandra Fazliu, ndersa per te paditurin Sh. D. 

 

Ne fjalen perfundimtare paditesja dhe e autorizuara e saj av. Sandra Fazliu deklaruan: se mbesim ne 

teresi prane padise dhe kerkesepadise, I propozojme gjykates qe te njejten ta aprovoj ne teresi, duke 

ia mundesuar paditeses kontaktin personal me femiune  mitur-te birin e saj J. D. dy vikende ne 

muaj, diteve te dyte te festave shteterore dhe zyrtare, datelindjes se femiut te mitur, si dhe pushimeve 

dimerore dhe verore, shpenzimet e procedures nuk I kerkojme. 

 

Ne fjalen perfundimtare, perfaqesuesi I te padituri Sh. D. dekalroi: Mbetem ne teresi prane 

deklarimeve te gjertanishme, nuk e mohoj qe I mituri te kete kontakt disaores me paditesen, mirepo, 

jo edhe te merret nga paditesja vikendeve apo festave, pasiqe, do ndikonte negativisht ne mirerritjen 

e femiut dhe jeten e tij, shpenzimet e procedures nuk I kerkoi. 

 

Gjykata, ne proceduren e leximit te provave, lexoi:ekstraktin e lindjes per femiun e mitur J. D. 

ekstraktin e lindjes per paditesen, vendimin per statusin e paditeses invalid civil I luftes dhe realizim 

I pensionit mbi kete baze, kerkesa e paditeses drejtuar QPS-se ne Skenderaj dt: 15.11.2018 per 

realizimin e kontaktit me femiun e mitur Jonart Duli dhe pas shqyrtimit bashkarisht te te gjitha 

ketyre provave, gjykata vertetoi kete gjendje: 

 

Nuk eshte kontestues fakti qe paditesja me te paditurin nga bashkesia jashte martesore kane femiun 

e mitur te perbashket J. D. ku paditesja pas ndarjes me te paditurin, femiu I mitur ka mbetur ne 

perkujdesje te te paditurit-babait te tij. 

 

Nuk eshte kontestues fakti qe paditesja ka kerkuar realizim kontakti permes Qendres per Pune 

Sociale ne Skenderaj me te miturin J. D. mirepo, asnjehere per arsye te panjohura nuk I eshte 

mundesuar. 

 

Gjykata, lidhur me vendosjes sipas pikes I te dispozitivit duke marre parasysh faktin se paditesja si 

nene qe nga largimi dhe ndarja me te paditurin asnjehere nuk e ka pare dhe nuk I eshte mundesuar 

kontakti me femiun e saj, atehere, per mirerritjen dhe permbushjen emocionale te mungeses se 

femiut te mitur me nenen e tij, e cila eshte larguar kur I njejti ka qene femije I vogel, atehere eshte 

mese e domosdoshme caktimi I kontakteve personale mes femiut te mitur dhe nenes se tij, me qellim 

te rrivendosjes se raporteve prind femije, te cilat raporte jane te domosdoshme qe femiu I mitur duhet 

ti zhvilloj edhe me prindin me te cilin nuk jeton, ne menyre qe asnjehere mos te ndjeje mungesen, 

dashurine dhe perkushtimin e prindit tjeter, prandaj, gjykata mbi bazen e aryeve me larte, gjeti se 

nuk ka pengesa te asnje natyre qe te caktohet kontakti si ne dispozitiv, duke marre per baze 

mirerritjen, shkollimin, edukimin dhe mireqenien e femiut te mitur, si dhe nevojat e tij emocionale 

dhe shpirterore me kontaktimin e tij me prindin me te cilin nuk jeton, e kjo me perkushtimin e 



paditeses si nene e tij, do te ndikoj ne disponimin, rritjen e vullnetit per jete, mesim dhe perkushtim 

ne jete te te miturit, kur I njejti ta kete parasysh faktin se viziton rregullisht edhe nenen e tij biologjike. 

 

Me nenin 9, par.3 te Konventes per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve e aplikueshme sipas nenit 22 

te Kushtetutes se Republikes se Kosoves percaktohet detyrimi I shteteve si ne vijim “Shtetet palë 

respektojnё të drejtёn e fëmijës sё ndarё nga njёri ose nga të dy prindёrit, që të mbajё 

rregullisht marrёdhёnie vetjake dhe takime të drejtpёrdrejta me tё dy prindёrit e tij, me 

pёrjashtim të rasteve kur kjo nuk është në interesin mё të lartё të fëmijës, njeashtu edhe me 

nenin 140, par.3 te Ligjit per Familjen te Kosoves percaktohet “Nëse prindi i cili ushtron kujdesin 

prindëror pengon kontaktet personale të fëmijës me prindin tjetër, gjykata me aktgjykim do 

të rregullojë edhe mënyrën e mbajtjes së kontakteve personale të fëmijës me prind, i cili nuk 

e ushtron kujdesin prindëror, nëse vlerësimi i të gjitha rrethanave të rastit tregon se kjo 

është e domosdoshme për mbrojtjen e fëmijës”, duke marre parasysh faktin se gjykata edhe ne 

rastin e vendosjes per kontaktim, duhet te kete ne konsiderate interesin me te mire te te miturit, e 

qe ne rastin konkret shprehet edhe me nevojen e tij qe rregullisht te mbaje kontakte personale me 

prindin te cilit per shkak te ndarjes me prindin tjeter I pamundesohet ushtrimi efektiv dhe I 

vazshdueshem I te drejtave prinderore mbi femiun e mitur. 

 

Njashtu edhe me nenin 5 par.1 te Ligjit per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve 06/L-084, percaktohet 

“Të gjitha veprimet dhe vendimet, që kanë të bëjnë me fëmijën, të marra nga prindërit apo 

kujdestari, institucionet, shërbimet për mbrojtjen e fëmijës, profesionistët për mbrojtjen e 

fëmijës, gjykatat, autoritetet administrative apo nga organet legjislative, interesi më i mirë i 

fëmijës duhet të jetë konsiderata mbizotëruese dhe më e larta”, ndersa ne nenin 27, par.6 te 

ketij ligji parashihet “Fëmija që është i ndarë nga njëri ose të dy prindërit ka të drejtë që të 

mbajë lidhje personale dhe takime të drejtpërdrejta, të rregullta me të dy prindërit, me 

përjashtim të rasteve kur kjo nuk është në interesin më të mirë të fëmijës”. 

 

Prandaj, mbi bazen e arsyeve te cekura me larte, duke marre per baze interesin me te mire te femiut 

te mitur, gjykata vlereson se domosdoshmerine e kontaktimit te paditeses me te miturin si ne 

dispozitivit te ketij aktgjykimi. 

 

Per shpenzimet e procedures, gjykata vendosi ne baze te nenit 347 te Ligjit petr Familjen te Kosoves, 

ne lidhje me nenin 450 te LPK-se, ashtu qe, vendosi qe secila pale ti barte shpenzimet e saj te 

procedures. 

 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE SKENDERAJ 

Departamenti I Pergjithshem-Divizioni Civil 

C.nr. 536/19, dt: 19.11.2020 

                                                                                                                   Gjyqtari Delegues 

       Besnik Feka 

 

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK:Kunder ketij aktgjykimi, lejohet e drejta ne ankese, ne afat prej 

15 ditesh, nga dita vijuese, pas dites se pranimit te ketij aktgjykimi, Gjykates se Apelit ne Prishtine. 

Ankesa ushtrohet permes kesaj gjykate.                 



 


