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Fitore Sadikaj 
 
E DREJTA E MBAJTJES (USHQIMISË) SIPAS LEGJISLACIONIT 

NË KOSOVË 
 

1. Hyrje 
 
Mbajtja apo ushqimi siç njihet në legjislacion dhe teorinë juridike paraqet 
një institut juridik përmes të cilit  i sigurohet mbajtje personit që ka nevojë 
respektivisht nuk ka mjete të mjaftueshme për ekzistencë dhe plotësimin e 
nevojave të domosdoshme jetësore. E drejta për të kërkuar mbajtje është e 
drejtë e garantuar me ligj dhe si e tillë paraqitet si detyrim ligjor për palën e 
cila sipas ligji është e detyruar të ofroj mbajtje. 
 
Në këtë punim do të trajtohet e drejta e mbajtjes (ushqimit) në këndvështrim 
me dispozitat ligjore në Kosovë dhe me referenca të caktuara në mënyrën e 
zbatimit në praktik. Ky vështrim ka për qëllim të sqarohen dispozitat ligjore 
pasi që përbëjnë bazë të re ligjore me të cilin është rregulluar e drejta e 
mbajtjes (ushqimit). 
 
2.     Kuptimi i mbajtjes (ushqimit) 
 
Me Ligjin e Familjes të Kosovës (këtu e tutje LFK),117 me një sërë 
dispozitash ligjore është rregulluar e drejta e mbajtjes respektivisht 
ushqimit, që shpesh quhet edhe si e drejta e alimentacionit. Me këtë institut 
juridik rregullohet e drejta e personave që nuk kanë mjete të domosdoshme 
për ekzistencë për të kërkuar mbajtje nga personat që sipas ligjit janë të 
detyruar të japin mbajtjen. 
 

                                                 
117 Ligji nr: 2004/32 Ligji për Familjen i Kosovës është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, më 20 

Janar 2006, ndërsa ka hyrë në fuqi me datën 16 shkurt 2006, Gazeta zyrtare e Republikës se Kosovës, 
nr.4/2006, date 1 shtator 2006. 
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Sipas LFK mbajtja financiare nënkupton detyrimin financiar dhe material.118 
Sipas këtij kuptimi mbajtja  mund të jepet në formë mjeteve monetare por 
edhe në formë të mirave materiale siç janë: veshmbathjet, ushqimi, etj. Në 
LFK është përdorur termi mbajtje që nënkupton se është fjala për ushqimin 
respektivisht alimentacioni, që paraqet një dallim në krahasim me Ligjin për 
Marrëdhëniet Martesore dhe Familjare të viti 1984 në të cilin përdorej 
shprehja “ushqimi”.119 Megjithatë, kur bëhet fjalë për mbajtjen e 
bashkëshortit të pasiguruar dhe fëmijëve LFK përdorë edhe shprehjen 
ushqim (alimentacion).120 Edhe në teorinë juridike përdoren termet mbajtje 
financiare dhe ushqimi. Mirëpo ky formulim ligjor ka për qëllim të tregoj se 
detyrimi ligjor i ushqimit nuk ka vetëm qëllimin e dhënies së ushqimit apo 
edhe veshmbathjes por edhe sigurimin e të mirave tjera materiale dhe 
financiare të nevojshme për mbajtjen e një personi.121  
 
Kjo mund të shprehet më së miri për detyrimin e prindërve për të 
mbështetur financiarisht fëmijët nëse janë në shkollim deri në arritjen e  
moshës 26 vjeçar.122  
 
Prandaj kuptimi i këtij instituti qëndron në detyrimin ligjor për dhënien e 
mbështetjes financiare, ushqimit, respektivisht të mirave materiale për 
ekzistencë për personin i cili sipas ligjit ka të drejtë të kërkoj këtë mbajtje.  
 
3.         Shtrirja (përfshirja) e mbajtjes 
 
LFK e ka precizuar edhe shtrirjen e mbajtjes, duke sqaruar se deri në cilën 
shkallë dhe në çfarë mjetesh duhet të ofrohet një mbajtje. Shtrirja e mbajtjes 
duhet të jetë adekuate përkatësisht në përputhje me kushtet nën të cilat ka 
jetuar një person që kërkon mbajtje. Në rast se personi ka jetuar në kushte të 
rënda, mbajtja duhet të jetë e atillë që siguron së paku një minimum që 
nevojitet për të mbajtur një jetë të rëndomtë dhe dinjitoze.  
 
Mbajtja përfshinë të gjitha kërkesat e domosdoshme për jetë (veshmbathje, 
ushqime, strehimin etj) duke përfshirë të gjitha shpenzimet e domosdoshme 
për shkollim dhe ngritje profesionale.123 Në radhë të parë mbajtja duhet të 

                                                 
118 Ligji i Familjes i Kosovës, neni 278, par. 1.  
119 Shih, Ligji martesën dhe marrëdhëniet familjare, Gazeta Zyrtare e KSAK, nr.10/1984 , pjesa e gjashte, neni 

273, 279, 284-305. 
120 Shih, LFK, nenet, 289-316. 
121 Shih, Prof.dr.Abdulla Aliu & Mr.sc.Haxhi Gashi, E drejta familjare, ligjërata të autorizuara, Prishtinë, 2007, fq. 

299. 
122 Shih LFK, neni 290, par. 2.  
123 Shih, LFK, neni 285. 
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ofrohet në para. Mirëpo, ekziston edhe alternativa tjetër, nëse personi i cili 
është i detyruar për dhënien e mbajtjes nuk ka mundësi financiare.  
 
Në këto raste me leje të Organit të Kujdestarisë, lejohet dhënia e mbajtje 
edhe në formë tjetër. Ndërsa, çdoherë mbajtja jepet në fillim të muajt në 
formë të paradhënies.124 Duke ju referuar dispozitave ligjore, del e qartë 
edhe nocioni i mbajtjes, sepse nuk reduktohet vetëm në ushqim por në radhë 
të parë në dhënien e mjeteve financiare, por gjithmonë duke nënkuptuar 
plotësimin e nevojave të domosdoshme për jetë normale të një personi.  
 
4.  Kushtet dhe personat me të drejtë dhe detyrë për mbajtje 
 
Sipas ligjit vetëm personat të cilën nuk kanë mjete të nevojshme për 
ekzistencën e domosdoshme e kanë të drejtën për të kërkuar mbajtje.125 
Personat në vijnë e drejtë të gjakut janë të detyruar të ofrojnë mbajtje në 
mënyrë reciproke. Kjo do të thotë se një detyrim reciprok ekziston në mes të 
prindërve dhe fëmijëve, nipit/mbesës dhe gjyshit/gjyshes etj.126 Detyrimi 
reciprok ekziston edhe midis bashkëshortëve. Nën kushtet e caktuar ky 
detyrim ekziston edhe në mes personave tjerë në gjininë e gjakut siç janë 
vëllai ose motra, gjininë e adoptimit, (adoptuesi dhe i adoptuari) si dhe në 
gjininë e krushqisë (detyrimi në mes thjeshtrit dhe njërkës ose njërkut).127  
 
Radha e personave për ofrimin e mbajtjes caktohet sipas rregullave të 
veçanta. Në radhë të parë bashkëshorti ka për detyrë ti ofroj mbajtje 
bashkëshortit tjetër. Nëse detyrimi ekziston në mes të disa të afërmeve së 
pari kanë detyrim pasardhësit e pastaj paraardhësit. Për personat në gjini 
gjaku detyrimi përcaktohet sipas rendit të trashëgimit. Nëse një person i 
detyruar nuk ka mundësi të ofroj mbajtjen, detyrimi kalon në personat e 
tjerë që sipas rendit të trashëgimit vijnë në radhë mbas personit që nuk ka 
mundësi të ofroj mbajtje.128 Kur disa persona në rendin dhe pozitën e njëjtë 
janë të detyruar për dhënien e mbajtjes, në këtë rast detyrimi ndahet në 
mënyrë proporcionale në mes këtyre personave të detyruar.129 Mirëpo, kur 
disa persona kanë nevojë për mbajtje dhe ndodhen në pozitën e njëjtë sipas 
ligjit, nëse personi që ka detyrë të ofroj mbajtje nuk është në gjendje që këtë 
ta bëjë për të gjithë personat, detyrim ndahet në mes të afërmeve tjerë që 

                                                 
124 Shih, LFK, neni 286. 
125 Shih LFK, neni 279. 
126 Shih LFK, neni 278, par. 2 në lidhje me nenin 280. 
127 Shih LFK, nenet 289-332. 
128 Shih LFK, neni 282. 
129 LFK, neni 282, par .4. 
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janë të detyruar derisa të realizohet mbajtja për secilin person në formën që 
e kërkon ligji.130  
 
Nëse personat të cili sipas ligjit janë të detyruar të ofrojnë mbajtje, nuk janë 
në gjendje që të sigurojnë mbajtje pa i rrezikuar mjetet e tyre financiare të 
domosdoshme dhe të arsyeshme nuk janë të detyruar të ofrojnë mbajtje.131 
Mirëpo pyetja parashtrohet si do të veprohet në këto raste? Në këto raste 
detyrimi kalon në personat e tjerë të radhës, e cila llogaritet sipas radhës së 
trashëgimit, kur janë në pyetje anëtarët e gjinisë së gjakut dhe adoptimit. 
Një zinxhirë i këtillë i detyrimit vazhdon derisa ka persona të detyruar. 
Duhet theksuar, se në mungesë të mjeteve financiare të domosdoshme, 
legjislacioni siguron edhe të drejtën e anëtarëve të familjes, përkatësisht 
personave me nevojë që të kërkojnë ndihmë sociale edhe nga shteti, 
përkatësisht Qendrat Sociale Komunale.132 Me ligjin për shërbimet sociale 
dhe familjare (LSHSF) përcaktohet edhe kategoria e personave që gëzojnë 
të drejtën e ndihmës sociale.133 Edhe fëmijët me sëmundje dhe të meta 
psikike dhe fizike gëzojnë përkrahje sociale nga shteti.134 Ndërsa një 
vëmendje i është kushtuar edhe kategorive të prindërve që nuk kanë mjete 
për ekzistencë për të siguruar mjete nga burimet shtetërore.135 
 
5.         E drejta e bashkëshortit për të kërkuar mbajtje 
 
Bashkëshorti, respektivisht bashkëshortja e gëzon të drejtën e mbajtjes si 
gjatë ekzistimit të martesës ashtu edhe pas zgjidhjes së martesës. Përderisa 
ekziston martesa dhe marrëdhëniet familjare zhvillohen në rrjedhë normale 
e drejta e mbajtjes realizohet normalisht në kuadër të drejtave dhe detyrave 
të përbashkëta të bashkëshortëve për të kontribuar në mbajtjen e familjes. 
Gjatë jetës familjare bashkëshortët detyrohen për mbajtje të ndërsjellët, si 
dhe kur njëri bashkëshort nuk ka mjete materiale.136  
 
Në këtë drejtim realizimi i të drejtës së mbajtjes nuk paraqitet si problem. 
Problemi kryesor parashtrohet gjatë procedurës së zgjidhjes së martesës e 
                                                 
130 LFK, neni 284. 
131 LFK, neni 280, par. 1. 
132 Shih LFK, neni 5; Shih Ligji për Shërbimet Sociale dhe Familjare, nr.02/L-17, neni 1. 
133 LSHSF, neni 1.3, Përkufizimet, përcakton se “Person në nevojë nënkupton cilindo person që gjendet në 

territorin e Kosovës, pa marrë parasysh statusin apo vendin e origjinës, i cili ka nevojë për shërbime sociale për 
shkak: 1) se është fëmijë pa përkujdesje prindërore, 2) të sëmundjes trupore apo aftësisë së kufizuar fizike, 3) të 
sëmundjes mendore...”. 

134 Shih Ligji për përkrahje materiale familjeve dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara të përhershme, nr. 03/L-022, i 
miratuar me dt.1.16.05.2008, i shpallur me 14.06.2008. 

135 Shih Ligji nr. 2003/15 për skemën e ndihmës sociale, i miratuar me 11.07.2003, i shpallur me 18.08.2003, neni 
4. 

136 Shih Prof.dr. Abdulla Aliu & Mr.sc.Haxhi Gashi, vepra e cituar, fq. 305. 
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deri në formën e prerë të vendimit gjyqësor si dhe pas zgjidhjes së martesës. 
Me ligj i njihet bashkëshortit e drejta e mbajtjes kur ka zgjidhje të martesës 
qoftë me anulim apo me shkurorëzim. Mirëpo një e drejtë e tillë i njihet 
vetëm nëse plotësohen kushtet e kërkuara me ligj, që në teori përmende si 
kushte të domosdoshme atëherë kur bashkëshorti: a) nuk është fajtorë për 
prishjen e martesës; b) nuk është i aftë për punë dhe c) nuk ka mjete të 
domosdoshme për jetesë.137 Kushte të tilla kërkohen edhe sipas LFK. Sipas 
LFK bashkëshorti i cili nuk ka mjete të mjaftueshme për mbajtje financiare, 
nuk është i aftë të punoj, ose për arsye të tjera nuk mund të punësohet ka të 
drejtë të kërkoj mbajtje nga bashkëshorti tjetër, por në përputhje me 
mundësit e tij financiare.138 Një kërkesë e tillë mund ti refuzohet nga gjykata 
nëse bashkëshorti që kërkon mbajtje është me keqbesim, dhe e ka braktisur 
bashkëshortin pa ndonjë arsye të bazuar.139 Mirëpo, bashkëshorti nuk mund 
ta realizoj këtë të drejtë nëse bashkëshorti tjetër nuk mund të ofroj mbajtje 
pa i rrezikuar mjetet e domosdoshme për ekzistencën e tij.140 Ligji e lejon 
edhe mundësin e bashkëshorti për të kërkuar mbajtje kur është duke e 
mbajtur fëmijën e përbashkët dhe për këtë arsye nuk mund të punoj. 
Gjithashtu, kjo e drejtë mund të kërkohet edhe për rastet kur bashkëshorti 
është i moshuar dhe nuk mund të punoj, për shkak të sëmundjeve, paaftësisë 
psikike.141 Duhet thënë se edhe bashkëshorti që jeton në bashkësi faktike por 
që asnjëri prej bashkëshortëve nuk ka martesë të ligjshëm dhe nuk ka 
pengesa martesore, i gëzon të gjitha të drejtat sikur bashkëshorti në martesë, 
duke përfshirë edhe të drejtën e mbajtjes.142Mbajtja mund të kërkohet vetëm 
nëse ekziston nevoja, gjegjësit bashkëshorti nuk ka mjete jetë normale. Nëse 
bashkëshorti ka mjete dhe të ardhura që realizohen nga pasuria nuk mund të 
kërkoj mbajtje.143 Por Ligji nuk e detyron asnjë person, përfshirë edhe 
bashkëshortin për të dhënë mbajtje nëse nuk ka mundësi financiare. Kjo do 
të thotë se nëse bashkëshorti që ka detyrim ligjor për të dhënë mbajtje nuk 
ka kushte për ekzistencën e tij, apo i rrezikon mjetet e domosdoshme për 
jetë normale, nuk është i detyruar të jep mbajte. 
 
Kërkesa për mbajtje paraqitet gjatë procedurës së zgjidhjes së martesës. 
Kështu me të njëjtin vendim me të cilin gjykata e zgjidh martesën vendose 
edhe për të drejtën e mbajtjes së bashkëshorti. Nëse kërkesa nuk është 
paraqitur në procedurën e zgjidhjes së martesë një kërkesë e tillë mund të 
                                                 
137 Valentina Zaçe, “Marrëdhëniet martesore sipas legjislacionit shqiptar”, Tiranë, 1999, fq. 155. 
138 LFK, neni 298, par. 1. 
139 LFK, neni 298, par. 2. 
140 Shih LFK, neni 280, par. 1. 
141 Shih LFK, nenet 300-303. 
142 Shih, LFK, neni 39. 
143 LFK, neni 304. 
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paraqitet në procedurë të ndarë gjyqësore brenda 2 viteve nga zgjidhja e 
martesës nëse janë plotësuar kushtet ligjore: 1) kushtet për dhënien e 
mbajtjes kanë ekzistuar para zgjidhjes së martesës/shkurorëzimit e deri në 
seancën kryesore dhe 2) brenda kësaj kohe është shfaqur paaftësia për punë 
ose ndonjë lëndim trupor apo shëndeti.144  
 
Mbajtja, respektivisht e drejta e bashkëshorti për mbajtje vazhdon deri sa 
ekzistojnë kusht ligjore të cilat u përmenden më lartë në bazë të cilave edhe 
lejohet mbajtja. Me mbarimin e këtyre kushteve, çdonjërit prej tyre i pushon 
edhe e drejta për të kërkuar mbajtje. E drejta për të kërkuar mbajtje pushon 
edhe me kalimin e kohës nëse me vendim të gjykatës është caktuar për kohë 
të caktuar, me vdekjen e cilitdo bashkëshorti, ose me lidhjen e martesës së 
bashkëshortit i cili kërkon mbajtje.145 
 
5. E drejta e fëmijës për mbajtje  
 
Mbajtja dhe përkujdesja për fëmijët është detyrim ligjor i prindërve.146 
Detyrimi ligjor i prindërve për ti mbajtur fëmijët vazhdon deri sa fëmija të 
ketë arritur moshën madhore. Mirëpo, nëse fëmija është në shkollim, ky 
detyrim vazhdon deri sa fëmija të arrin moshën 26 vjeçare.147  
 
E drejta e mbajtjes nënkupton ofrimin e kushteve të nevojshme për jetesë si 
ushqimin, veshmbathjen, strehimin, shkollimin dhe përkujdesjen për 
fëmijën. E drejta për përkujdesje dhe mbajtje ekziston si për fëmijët e lindur 
në martesë ashtu edhe për ata të lindur jashtë martesës, respektivisht 
prindërit e të cilit nuk janë të martuar në kohen e lindjes së tij.148 Në këtë 
mënyrë LFK i ka barazuar plotësisht fëmijët martesor dhe fëmijët 
jashtëmartesor sa i përket të drejtave dhe detyrova, përfshirë edhe të drejtën 
e mbajtjes. Fëmijët e gëzojnë të drejtën e përkujdesjes si gjatë jetës së 
përbashkët me prindër por edhe atëherë kur jetojnë të ndarë me prindërit e 
tyre. Fëmijët mund të jetojnë ndaras nga prindërit në situata të ndryshme 
prej të cilave duhet veçuar, ndarjen e bashkëshortëve ose kur prindërve ju 
kufizohet e drejta prindërore apo ju merret në tërësi. Përderisa zhvillohet 
jeta normale familjare dhe fëmijët jetojnë së bashku me prindërit, e drejta e 
mbajtjes realizohet në kuadër të jetës së përbashkët. Por edhe gjatë 
zhvillimit të kësaj jete, fëmijët e kanë të drejtën për të kërkuar nga prindërit 

                                                 
144 LFK, neni 316. 
145 Prof.dr.Abdulla Aliu & Mr.sc.Haxhi Gashi, veper e cituar, fq. 309. 
146 Shih LFK, neni 3, pika 2 në lidhje me nenin 290, par. 1 
147 LFK, neni 290, par. 2. 
148 LFK, neni 3, pika 4. 
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realizimin e përkujdesjes dhe ushqimit, nëse një gjë të tillë nuk e kryejnë 
prindërit. Mospërkujdesja ndaj fëmijëve përfshirë edhe mbajtjen mund të 
sjell sanksionin juridiko-familjar për prindër në kufizimin ose marrjen e të 
drejtës prindërore. Mirëpo edhe nëse prindit i merret apo i kufizohet e drejta 
prindërore, prindi nuk lirohet nga detyrimi për dhënien e mbajtjes për 
fëmijën e tij.149  
 
Kur ka zgjidhje të martesës detyrimi i prindërve për mbajtjen e fëmijëve 
vazhdon edhe pas zgjidhjes së martesës. Me të njëjtin vendim me të cilin 
zgjidhet martesa, mund të caktohet edhe detyrimi i prindërve për mbajtje.150 
Gjykata me vendim cakton se te cili prind mbesin fëmijët për përkujdesje. 
Ndërsa prindit tjetër i cakton detyrimin për ofrimin e mbajtjes financiare. 
Nëse e detyrimi i mbajtjes nuk është caktuar me vendimin e gjykatës për 
zgjidhjen e martesë, një e drejtë e tillë mund të kërkohet më vonë në 
procedurë tjetër.151  
 
Kur prindërit arrin marrëveshje lidhur me mbajtjen e fëmijëve, gjykata ka 
kompetencë të vendos se marrëveshja a është në interes të fëmijëve. Nëse 
marrëveshja nuk është në interes të fëmijëve gjykata mund të vendos 
ndryshe.152 Vendimi i gjykatës lidhur me besimin e fëmijëve për mbajtje 
mund të ndryshohet me kërkesën e njërit prind nëse ndryshojnë kushtet dhe 
rrethanat në të cilat gjykata e ka bazuar vendimin, si. p.sh prindi që 
përkujdeset për fëmijën nuk e ushtron si duhet këtë detyrim, ose prindi i cili 
ofron mbajtjen financiare nuk ka mjete të nevojshme për ekzistencën e tij.  
Një detyrim i prindërve për ti mbajtur fëmijët ekziston edhe pas arritjes së 
moshës madhore të fëmijës, nëse fëmija vuan nga ndonjë sëmundje psikike 
apo fizike dhe derisa zgjasin këto rrethana.153 
 
7. E drejta e prindërve për të kërkuar mbajtje 
 
Me ligj është caktuar detyrimi i të gjithë anëtarëve të familjes për të dhënë 
mbajtje për anëtarët e tjerë të afërm. Një detyrim i tillë ekziston edhe për 
fëmijët për t’u përkujdesur për mbajtjen e prindërve të tyre nëse këta nuk 
kanë mjete për jetesë, janë të moshuar apo nuk janë të aftë për punë.  

                                                 
149 Më gjerësisht shih, LFK, neni 293. 
150 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr. 288/07. Me këtë vendim gjykata e ka zgjidhur martesën 

dhe ka caktuar besimin e fëmijëve njërit prind, ndërsa po me të njëjtin vendim gjykata ka caktuar  edhe 
detyrimin e prindit tjetër për dhënien e mbajtjes 100 euro për secilin fëmijë. Po ashtu shih Aktgjykimi i 
Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr.95/06. 

151 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 619/2008. 
152 Shih, LFK, neni 325, par. 2. 
153 Shih LFK, neni 291. 
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Mirëpo gjykata mund të refuzoj kërkesën e prindit për mbajtje nëse prindit 
ju ka marrë e drejta prindërore ose vetë prindi nuk ka ofruar mbajte për 
fëmijën e tij.154 
 
Një vendim i tillë vjen në konsideratë pasi që koj do të paraqet padrejtësi 
ndaj fëmijës, përderisa prindi nuk është kujdesur për fëmijën e tij në kohen 
kur ka pasur kusht dhe ka qen i detyruar për përkujdesje ndaj fëmijës. 
 
8.          Përfundimi 
 
1. E drejta e mbajtjes (ushqimit) është një institut i cili në mënyrë të 
specifikuar është rregulluar me ligjin në fuqi. Një e drejtë e tillë ekziston në 
mes të gjithë anëtarëve të familjes. Mbajtje mund të kërkoj vetëm personi që 
ka nevojë për mbajtje, dhe plotësohen kushtet specifike të caktuara me ligj, 
kurse mbajtjen duhet ta jap personi që sipas ligjit është i detyruar për 
mbajtje. Radha e detyrimit për të dhënë mbajtje caktohet sipas radhës së 
personave që thirren në trashëgim, fillimisht pasardhësit e pastaj 
paraardhësit e personit që kërkon mbajtje. 
 
2. Bashkëshortë mund të kërkojnë mbajtje gjatë martesës si dhe pas 
pushimit të martesës. Pas zgjidhjes së martesë e drejta e mbajtjes (ushqimit) 
rrjedhë vetëm nëse bashkëshorti nuk ka mjete për jetesë, është i paaftë për 
punën dhe nuk është fajtor për prishjen e martesës. Në anën tjetër për tu 
realizuar kjo e drejtë, bashkëshorti tjetër duhet të ketë mjete të mjaftueshme 
për të dhënë mbajtje. 
 
3. Fëmijët e gëzojnë të drejtën e mbajtës si gjatë jetës së përbashkët me 
prindër ashtu edhe në rast të jetës së ndarë. Prindërit kanë detyrim ligjor për 
mbajtjen e fëmijëve edhe kur jetojnë ndarazi me ta si rezultat i prishjes së 
martesës apo kur prindit i merret fëmija për shkak të marrjes së drejtës 
prindërore. E drejta e fëmijës për të kërkuar mbajtje vazhdon deri në 
moshën madhore. Në rast se fëmija është duke vazhduar shkollimin, kjo e 
drejtë vazhdon deri në arritjen e moshës 26 vjeçare.  
 
4. Ligji parasheh të drejtën edhe për prindër për të kërkuar mbajtje nga 
fëmijët nëse ata nuk kanë mjete për jetesë ose janë të pa aftë për punë. Por 
një e drejtë e tillë mund të realizohet vetëm nëse prindërit i kanë 
përmbushur detyrat e mbajtjes ndaj fëmijëve në kohen kur prindërit kanë 
pasur detyrë dhe kushte për ta realizuar mbajtjen. 
                                                 
154 Shih LFK, neni 294. 
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5. Në të gjitha rastet, e drejta e mbajtjes mund të kërkohet vetëm me 
procedurë gjyqësore. Vendimi i gjykate lidhur me vendosje për mbajtje 
mund të ndryshohet kur ndryshojnë rrethanat që kanë sjell vendimin 
gjykatës për mbajtje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


