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Pasuria e përbashkët 
dhe mbajtja financiare

www.inject-ks.org
FB: INJECT Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi
INSTA: injectorg

Kjo broshurë është realizuar nga INJECT në kuadër të projektit “Puna ime, pasuria 

ime” mbështetur nga Programi Angazhimi për Barazi - E4E, i financuar nga Agjencia 

e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar - USAID dhe zbatuar nga 

Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC. 
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PASURIA E PËRBASHKËT  
DHE MBAJTJA FINANCIARE

Rreth nesh

Organizata INJECT – Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi u krijua me vizionin që shoqëria 
kosovare të jetë shoqëri e drejtë, gjithëpërfshirëse dhe prosperuese. Misioni ynë është 
që të sigurojmë një përfshirje sociale për të gjithë. Këtë synojmë ta arrijmë përmes 
rregullimit të sistemit të drejtësisë dhe fuqizimit ekonomik të grupeve të margjinalizuara. 

Drejtësia është bazamenti i secilës shoqëri. Funksionimi i sistemit të drejtësisë dhe 
gjyqësorit është domosdoshmëri për mbarëvajtjen e çdo procesi shoqëror. Sistemi i 
drejtësisë varet nga legjislacioni dhe gjyqësori. Për këtë arsye, INJECT fillimisht, me 
qëllimin e rregullimit të qasjes në pronë si të drejtën bazike për lirinë e njeriut, ka inicuar 
ndryshimin e Ligjit për Familjen në dispozitat e pasurisë së përbashkët dhe mbajtjes 
financiare. Në të ardhmen do të bëjmë përpjekje të ndikojmë në përmirësimin e praktikës 
gjyqësore. 

Çka është pasuria e përbashkët  
dhe mbajtja financiare?

Në Kosovë, gratë ende përballen me vështirësi për të siguruar qasjen e tyre në pronë. 
Korniza ligjore ekzistuese ju garanton grave dhe vajzave të drejtën në trashëgimi (prona 
e trashëguar nga prindërit) dhe të drejtën në pronën e përbashkët bashkëshortore 
(prona apo pasuria e krijuar gjatë martesës). 

Fatkeqësisht, deri më sot, sikurse gjykatat dhe shoqëria në tërësi, por po ashtu edhe 
vetë gratë, nuk e kanë trajtuar vlerën e punës së gruas në shtëpi si të barabartë me 
vlerën e të ardhurave materiale të burrit. Kjo ka rezultuar në dëm material dhe pronësor 
të grave.

Çka është pronësia e përbashkët?

Pronësia e përbashkët është e drejta e pronësisë së më shumë personave në të njëjtin 
send sipas pjesëve që nuk janë të caktuara. 
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Çka është bashkëpronësia?

Bashkëpronësia si institut juridik ekziston kur dy ose me shumë persona kanë të drejtë 
pronësie mbi një send, secili sipas pjesëmarrjes së vet, asisoji që pjesët e pronësisë 
janë të caktuara. 

Çka është pasuria e veçantë e bashkëshortëve?

Pasuria e veçantë e bashkëshortëve është pasuria, të cilën bashkëshortët e kanë 
pasur qysh para lidhjes se bashkëjetesës, pra është ajo pasuri, e cila i ka takuar 
bashkëshortit në çastin e lidhjes së bashkëjetesës. Pasuri e veçantë konsiderohet 
edhe ajo pasuri, e cila është fituar gjatë kohëzgjatjes se bashkëjetesës përmes 
trashëgimit, dhurimit apo ndonjë formë tjetër ligjore, por jo me punë.

Çka është pasuria e përbashket e bashkëshortëve?

Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve është ajo pasuri, të cilën bashkëshortët e 
kanë krijuar me punë gjatë kohëzgjatjes se bashkëjetesës së tyre, përkatësisht jetës 
së përbashkët bashkëshortore. 

Pasuria e përbashkët  
(neni 47, pas ndryshimit të Ligjit për Familjen të Kosovës në janar 2019)

1.        Pasuri e përbashkët e bashkëshortëve është pasuria e fituar me kontribut të 
përbashkët gjatë vazhdimit të martesës, si dhe të hyrat qe rrjedhin nga pasuria e tillë. 

2.    Kontribut i përbashkët i bashkëshortëve gjatë vazhdimit të martesës konsiderohet: 

2.1.  Të ardhurat personale dhe të hyrat tjera të secilit bashkëshort 
2.2.   Ndihma e bashkëshortit e ofruar bashkëshortit tjetër, siç është kujdesi për 

fëmijët, udhëheqja e punëve të shtëpisë, përkujdesja dhe mirëmbajtja e 
pasurisë si dhe çfarëdo forme tjetër e punës dhe e bashkëpunimit lidhur me 
administrimin, mirëmbajtjen dhe shtimin e pasurisë së përbashkët. 

3.    Kontributi i përbashkët i bashkëshortëve gjatë vazhdimit të martesës për fitimin 
e pasurisë së përbashkët konsiderohet i barasvlershëm. 

4.    Bashkëshortët janë pronarë të përbashkët në pjesë të barabarta të pasurisë se 
përbashkët nëse nuk janë marrë vesh ndryshe.  
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5.    Pasuria e bashkëshortëve e fituar bashkërisht përmes lojërave të fatit 
konsiderohet pasuri e përbashkët. 

6.    Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve mund të përfshijë të drejtat sendore 
dhe të detyrimeve.

Vlerësimi i pasurisë së përbashkët në rast mosmarrëveshjeje (neni 54)

1.    Nëse nuk arrihet marrëveshja në kohën kur pjesa e secilit prej bashkëshortëve 
i takon pasurisë së përbashkët, ajo duhet të vendoset nga gjykata. Vendimi 
duhet të bazohet në kontributin e bashkëshortëve, përmes vlerësimit të të gjitha 
rrethanave dhe jo duke marrë parasysh vetëm të ardhurat personale dhe të hyrat 
e tjera të secilit bashkëshort, por edhe ndihmën e njërit prej bashkëshortëve 
të ofruar bashkëshortit tjetër, si kujdesin për fëmijët, udhëheqjen e punëve 
të shtëpisë, përkujdesjen dhe mirëmbajtjen e pasurisë si dhe çfarëdo forme 
tjetër të punës dhe të bashkëpunimit lidhur me administrimin, mirëmbajtjen dhe 
shtimin e pasurisë së përbashkët.

2.    Gjykata kompetente vendos po ashtu në rast të mosmarrëveshjes lidhur me 
pjesët e pasurisë së bashkëshortëve të paraparë sipas këtij neni.

 Sqarim: Bashkëshortja, e cila nuk ka qenë e punësuar dhe nuk ka realizuar të hyra 
në të holla konsiderohet se ka kontribuar në fitimin e pasurisë gjatë bashkësisë 
martesore me edukimin e fëmijëve, në kryerjen e punëve shtëpiake, kujdesi për 
pasurinë dhe format e tjera të punës dhe të bashkëpunimit, të cilat kanë konkluduar 
në administrimin dhe rritjen e pasurisë së përbashkët.

Si bëhet përcaktimi i pjesëve të përbashkëta (neni 55)?

1.    Pjesa e pasurisë së bashkëshortëve përcaktohet duke përdorur kriteret e njëjta 
ashtu siç janë përcaktuar në nenin 54. 

2.    Pjesa më e madhe e pasurisë së bashkëshortit në një send apo në të drejtën 
e caktuar, mund të përcaktohet nga gjykata vetëm nëse ai send ose e drejtë 
ekonomikisht është e pavarur në krahasim me sendet dhe të drejtat e tjera në 
pasurinë e përbashkët, dhe bashkëshorti për fitimin e atij sendi apo të drejte ka 
marrë pjesë me të hyrat nga pasuria e tij e veçantë.
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Çka është mbajtja financiare?

Neni 297, dhe nenet vijuese e rregullojnë mbajtjen financiare të bashkëshortit, 
respektivisht ushqiminë, midis bashkëshortëve që ndryshe me ligj është emërtuar 
edhe si mbajtje martesore. Neni 297, përcakton definimin e ushqimisë duke thënë se 
“ushqimia është mbajtje financiare e bashkëshortëve apo ish-bashkëshortëve”. 

E drejta e bashkëshortëve në ushqimi (neni 298) 

1.    Bashkëshorti i cili nuk është i aftë të punojë ose për ndonjë arsye tjetër nuk 
mund të punësohet dhe nuk ka mjete materiale të mjaftueshme për ekzistencë 
ka të drejtë në ushqimi nga bashkëshorti tjetër në proporcion me mundësitë e tij.

2.    Gjykata duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit mund të refuzojë 
kërkesën për ushqimi, nëse ushqimia është kërkuar nga bashkëshorti me 
keqbesim ose nëse ai e ka braktisur bashkëshortin pa ndonjë arsye të bazuar.

Ushqimia për kujdesin e fëmiut (neni 299)

Bashkëshorti i ndarë mund të kërkojë ushqiminë nga bashkëshorti tjetër përderisa ai 
do të kujdeset dhe e mban fëmiun e përbashkët dhe për këtë arsye i bëhet e pamundur 
të punojë.

Shtrirja e ushqimisë (neni 305)

Vëllimi i ushqimisë varet nga standardi jetësor në martesë. Mbajtja e gjendjes së 
jetesës kërkon gjithashtu shpenzime për sigurim të përshtatshëm shëndetësor dhe 
shpenzimet për arsimim të mëtejmë apo rikualifikim në përputhje me nenin 306.

Mundësia për të dhënë ushqimi (neni 307)

1.    Personat të cilët duke marrë parasysh të gjitha detyrimet tjera nuk janë në 
gjendje të japin ushqimi pa rrezikuar mbajtjen e tyre të arsyeshme, nuk janë të 
detyruar të japin mbajtjen.

2.   Detyrimi mbetet për aq sa ata janë në gjendje të sigurojnë ushqim.
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Rregulla e detyrimit të ushqimisë (neni 309)

1.   Detyrimin për ushqimi së pari e mban bashkëshorti i shkurorëzuar.

2.    Nëse dhe deri sa bashkëshorti i shkurorëzuar nuk ofron alimentacion të 
mjaftueshëm, detyrimi kalon njëjtë sikur mbajtja financiare, në të afërmit e të 
paditurit sipas radhës së trashëgimisë.

Parimet e përcaktimit të mbajtjes dhe alimentacionit (neni 330)

1.    Detyrimi për të dhënë mbajtje financiare ose alimentacion përcaktohet në 
proporcion me të gjitha  mjetet e të paditurit dhe brenda kufijve të nevojave të 
paditësit.

2.    Gjykata duhet të ketë parasysh gjendjen financiare të të paditurit, aftësinë 
për të punuar, mundësinë faktike për punësim, kushtet shëndetësore, nevojat 
personale, detyrimet ligjore dhe të gjitha kushtet tjera relevante.

3.    Kur alimentacioni kërkohet për fëmiun, gjykata merr parasysh moshën e fëmiut 
dhe të gjitha nevojat për edukim dhe arsimimin.

Përshtatja e vendimeve për mbajtje (neni 331)

1.    Gjykata me kërkesën e paditësve apo personave të detyruar mund të ndryshoj 
vendimin ashtu që të ndërprej, të shtoj, të zvogëlojë mbajtjen financiare 
ose alimentacionin i cili është përcaktuar me anë të vendimit të mëparshëm 
gjyqësor nëse rrethanat mbi të cilat është bazuar vendimi kanë ndryshuar.

2.    Kushtet të cilat mund të ndryshojnë janë nevoja personale dhe rritje e 
shpenzimeve të jetesës në anë të kërkuesit si dhe statusit financiar të të 
pandehurit në anën tjetër.
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