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HYRJA 

Mosdiskriminimi dhe barazia gjinore në përgjithësi janë ndër çështjet më të rëndësishme të diskutuara 
në opinionin publik, si dhe brendapërbrenda sistemit të drejtësisë. Në këtë kuadër, çështje specifike por me 
rendësi të veçantë, është e drejta e gruas për të pasur pronë të trashëguar dhe pronë nga martesa. 

Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve dhe në veçanti pjesëtimi i pasurisë së përbashkët, si çështje 
ligjore, si praktikë gjyqësore dhe si temë me interes për shoqërinë civile dhe  organizatat që merren me liritë 
dhe të drejtat e njeriut, në vazhdimësi ka nxitur diskutime, debate dhe opinione për dhe kundër. Ekziston 
perceptimi se e drejta e gruas është një e “drejtë” e mohuar, e cila nuk mbrohet nga sistemi i drejtësisë. Në 
këtë kontekst, trajtimi i kësaj teme është mjaft me rëndësi për të nxjerrë një konkludim se cilët janë faktorët 
dhe rrethanat që kanë ndikuar në formësimin e perceptimit se e drejta e gruas është një e drejtë e mohuar, 
cila është baza ligjore dhe cila është praktika gjyqësore?

Hulumtimi synon trajtimin e bazës ligjore me rregullimin e marrëdhënieve pasurore të bashkëshortëve, 
specifikat për pasurinë e përbashkët të tyre dhe pjesëtimin e të saj. Pjesë me rëndësi e trajtimit të bazës 
ligjore janë ndryshimet ligjore rreth kritereve për të përcaktuar së çka e përbën pasurinë e përbashkët të 
bashkëshorteve, cilat janë llojet e kontributeve dhe si vlerësohen kontributet në krijimin  e pasurisë së 
përbashkët, me rastin e vlerësimit dhe pjesëtimit të saj. 

Një komponent i rëndësishëm në këtë hulumtim do të jetë analiza krahasuese e bazës ligjore dhe 
e ndryshimeve të fundit të Ligjit të Familjes, si dhe ndikimi që do të kenë këto ndryshime në praktikën 
gjyqësore. 

Po ashtu, pjesë me rëndësi dhe e pashmangshme e trajtimit në këtë hulumtim do të jetë edhe praktika 
gjyqësore, problematikat në trajtimin e rasteve pronësore në mes të bashkëshortëve, nevoja për ndryshimin 
e praktikës gjyqësore dhe qasjes së tërësishme për konceptin e pronës së përbashkëte të bashkëshortëve .

Prandaj, përmes këtij hulumtimi synohet qe duke analizuar në mënyrë shteruese të gjitha komponentët 
e paraqitur me sipër, të arrijmë në konkluzione të mbështetura me vlerësime profesionale dhe rekomandime 
për ndryshmin eventual të mënyrës së trajtimit të pronës së përbashkët të bashkëshortëve në përgjithësi, e 
veçanërisht të qasjes që duhet të tregojë gjykata në kontestet e kësaj natyre.



METODOLOGJIA

Qëllimi i këtij raporti është analiza për të drejtën pozitive për çështjen e pasurisë së përbashkët të 
bashkëshortëve dhe rrjedhimisht informimi i publikut të gjerë për gjendjen aktuale të legjislacionit dhe 
praktikës gjyqësore për këtë çështje. 

Po ashtu, ky raport është bërë në bazë të analizës së konventave ndërkombëtare, mbështetur në 
Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet pozitive në Kosovë dhe vendimeve gjyqësore me qëllim të 
informimit lidhur me atë se çfarë po ndodhë në praktikë dhe a ka ndryshime pas ndryshimeve të Ligjit për 
Familjen i Kosovës.

Hulumtimet për këtë raport janë bërë duke përdorur metodologjinë e trajtimit teorik, ligjor dhe 
krahasimor.

Të dhënat për këtë raport janë marrë nga arkiva e Gjykatës Themelore në Prishtinë, por janë 
shfrytëzuar edhe vendimet e publikuara në faqet e internetit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Gjykatës 
së Apelit të Kosovës në Prishtinë dhe Gjykatës Supreme e të Kosovës.
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Barazia Gjinore sipas Kushtetutës së Republikës 
së Kosovës - Republika e Kosovës, me kushtetutë, 
barazinë gjinore e ka siguruar si vlerë themelore. 
Me dispozita të nenit 7 të Kushtetutës, është 
përcaktuar se: “Rendi kushtetues i Republikës së 
Kosovës, bazohet në parimet e lirisë, paqes, demokracisë, 
barazisë, respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe 
sundimit të ligjit, mosdiskriminimit, të drejtës së pronës, 
mbrojtjes së mjedisit, drejtësisë sociale, pluralizmit, 
ndarjes së pushtetit dhe ekonomisë së tregut”, ndërsa 
në paragrafin 2, përcaktohet se: “Republika e Kosovës 
siguron barazinë gjinore si vlerë themelore për zhvillimin 
demokratik të shoqërisë, mundësi të barabarta për 
pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve në jetën politike, 
ekonomike, sociale, kulturore dhe në fushat tjera të jetës 
shoqërore”.

Barazia gjinore në Republikën e Kosovës 
sigurohet si vlerë dhe në harmoni me dispozita 
të tjera për zbatimin e marrëveshjeve dhe akteve 
ndërkombëtare. Jo vetëm që sigurohet si vlerë, por 
barazia gjinore edhe mbrohet dhe promovohet si 
vlerë dhe si e drejtë për zhvillimin demokratik të 
shoqërisë. 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës është një nga 
kushtetutat e rralla, në të cilën garancitë kushtetuese 
të barazisë gjinore kanë gjetur vend në dispozitat 
themelore të saj (neni 7, paragrafi 2 i Kushtetutës). 
Pra, në paragrafin e mësipërm parimisht sigurohet 
(garantohet) barazia e grave dhe e burrave, si një 
vlerë themelore për zhvillimin demokratik të 
shoqërisë. Kushtetuta bën që në këtë mënyrë të 
sigurohen mundësi të barabarta politike dhe që 
parimi i garantimit të statusit të barabartë të burrave 
dhe grave të mund të realizohet në mënyrë efektive1. 

Kushtetuta me dispozitat e nenit 22 përcakton 
zbatimin e drejtpërdrejtë të marrëveshjeve dhe 
instrumenteve ndërkombëtare2, duke përcaktuar 

1   Enver Hasani & Ivan Cukalovic, “Komentar” Kushtetuta e Republikës së Kosovës, botimi I, Prishtinë 2013, fq.47.

2   1) Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut; 2) Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe 
Protokollet e saj; 3) Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj; 4) Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për 
Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare; 5) Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Racor; 6) Konventa për Eliminimin e të gjitha 
Formave të Diskriminimit  ndaj Gruas; 7) Konventa për të Drejtat e Fëmijës: 8) Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të Tjera 
Mizore, Jonjerëzore dhe Poshtëruese dhe 9) Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në 
famije ” 

se: “të drejtat dhe liritë e njeriut të garantuara me 
marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare në vijim, 
garantohen më këtë Kushtetutë, zbatohen drejtpërdrejtë 
në Republikën e Kosovës dhe kanë prioritet, në rast 
konflikti, ndaj dispozitave të ligjeve dhe akteve të tjera të 
institucioneve publike.

1.1 Barazia Gjinore sipas akteve 
më të rëndësishme ndërkombëtare

Për shkak të specifikës së temës, ky raport në pika 
të shkurta i referohet vetëm Deklaratës Universale 
për të Drejtat e Njeriut, Konventës Evropiane për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të 
Njeriut dhe Konventës për Eliminimin e të gjitha 
Formave të Diskriminimit  ndaj Gruas.

Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut, 
miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e 
Kombeve të Bashkuara, me 10 dhjetor 1948 - Në 
nenin 1, të Deklaratës Universale për të Drejtat 
e Njeriut, përcaktohet së: “Të gjithë njerëzit lindin 
të lirë dhe të barabartë në pikëpamje të dinjitetit dhe të 
drejtave. Ata janë të pajisur me arsye dhe ndërgjegje dhe 
duhet të sillen ndaj njëri-tjetrit me një frymë vëllazërore”, 
ndërsa në nenin 2, përcaktohet se: “Secilit i përkasin të 
gjitha të drejtat dhe liritë e shpallura në këtë Deklaratë pa 
kurrfarë dallimesh në pikëpamje të racës, ngjyrës, seksit, 
gjuhës, fesë, mendimit politik ose çdo mendimit tjetër, të 
prejardhjes kombëtare a shoqërore, të pasurisë, të lindjes 
apo të ndonjë gjendje tjetër juridike. Përveç kësaj, nuk 
do të bëhen kurrfarë dallimesh në bazë të ndonjë statusi 
politik, juridik apo ndërkombëtar të vendit ose territorit 
të cilit i përket ndonjë individ, qoftë kur ky vend 
ose territor është i pavarur apo kur ndodhet nën 
kujdestari ose është jo vetëqeverisës a nën çfarëdo 
kufizimi tjetër të sovranitetit”.
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Dispozita e nenit 1 (një) për barazinë e të 
gjithë njerëzve dhe dispozita e nenit 2 (dy) për 
mosdiskriminimin, janë dispozita qendrore në 
Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut, 
impakti i të cilave është i dukshëm edhe në vendin 
tonë, jo vetëm për shkak të zbatimit të drejtpërdrejtë, 
por edhe për shkak të peshës që kanë këto dispozita 
në miratimin e gjithë legjislacionit të brendshëm për 
liritë dhe të drejtat e njeriut.

Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut, 
parasheh edhe trajtimin e barabartë para ligjit, 
kështu që me dispozitën e nenit 7, përcaktohet se: 
“Të gjithë janë të barabartë para ligjit dhe kanë të drejtë 
që, pa kurrfarë diskriminimi, të mbrohen njësoj nga ligji. 
Të gjithë kanë të drejtë për mbrojtje të barabartë kundër 
çdo diskriminimi që do të shkelte këtë Deklaratë, dhe 
kundër çdo nxitjeje për një diskriminim të tillë”3.

Vlen të theksohet se parimi i mosdiskriminimit i 
paraparë në Deklaratën Universale për të Drejtat 
e Njeriut, i referohet raportit në mes njeriut dhe të 
drejtave të njeriut. Ai pasqyron idenë së dallimet në 
mes njerëzve nuk kanë rëndësi, vetëm sa i përket 
posedimit të të drejtave të njeriut. Prandaj, trajtimi i 
ndryshëm i individëve është diskriminim vetëm kur 
i cenon të drejtat e njeriut4.

Mosdiskriminimi, bashkë me barazinë përpara ligjit 
dhe mbrojtjen e barabartë të ligjit pa diskriminim, 
paraqet parim themelor dhe gjeneral lidhur me 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Me këtë, neni 2, 
paragrafi 1, i Marrëveshjes Ndërkombëtare mbi 
të Drejtat Civile dhe Politike, e obligon secilin 
shtet pjesëmarrës, që brenda territorit të tij, si dhe 
personave që janë subjekt i juridiksionit të tij, të 
respektojë dhe sigurojë të gjithë personave të drejtat 
e njohura më marrëveshje pa asnjë lloj dallimi, siç 
është raca, ngjyra, gjinia, gjuha, religjioni, mendimi 

3    Duket se përmbajtja e nenit 7, të Deklaratës,  është bartur edhe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës (neni 24.1), duke garantuar kështu, se të gjithë 
njerëzit janë të barabartë para ligjit dhe kanë të drejta të barabarta pa u diskriminuar mbi çfarëdo baze. 
4    Rija Hanski & Markku Suksi, Hyrje në Mbrojtjen Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut, Turqi 1999, fq.8.
5    Gudmundar Alfredsson & AsbjornEide, Deklarata Universale mbi të Drejtat e Njeriut, Holand 1999, fq.168.
6    Po aty, fq.168.
7    Lidhur më këtë, ligji duhet të ndalojë çdo diskriminim dhe të garantojë për të gjithë, mbrojtje të barabartë dhe efektive, kundër çdo diskriminimi  e 
sidomos për shkak të racës, ngjyrës, seksit, gjuhës  fesë, opinionit politik dhe çdo opinion tjetër, origjinës kombëtare apo shoqërore, pasurisë, lindjes ose 
çdo situate tjetër.
8    Rija Hanski & Markku Suksi, Hyrje në Mbrojtjen Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut, Turqi 1999, fq.8.
9    Marek Antoni Noëicki, Rreth Konventës Evropiane, Tiranë 2003, fq.19.

politik dhe mendimi tjetër, prejardhja kombëtare 
dhe shoqërore, pasuria, lindja dhe statusi tjetër.5 
Parimi i mosdiskriminimit është aq fundamental, sa 
që neni 3 e obligon secilin shtet pjesëmarrës, që të 
sigurojë të drejta të barabarta për gratë dhe burrat 
që t’i gëzojnë të drejtat e shpallura me Marrëveshje6.

Gjatë përpilimit të ligjeve pozitive, postulati i 
barazisë e kombinon barazinë para ligjit dhe 
mbrojtjen e njëjtë nga ligji. Për shembull, neni 26 
i Paktit Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe 
Politike thekson se: “Të gjithë njerëzit janë të barabartë 
para ligjit  dhe kanë të drejtë për mbrojtje të barabartë të 
ligjit pa asnjë dallim7”. Rrjedhimisht, nuk mjafton që 
të sillet vendim i njëjtë gjyqësor në rrethana të cilat 
para së drejtës pozitive nuk dallohen shumë, por 
është gjithashtu me rëndësi, që të zgjidhen arsyet 
përkatëse, për t’i konsideruar dallimet e veçanta si 
relevante në ligj8.

Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave 
dhe Lirive Themelore të Njeriut, e hartuar në 
Romë 4 nëntor 1950 (hyrë në fuqi me 8 shtator 1953) 
- Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave 
dhe Lirive Themelore të Njeriut është një kartë e 
vërtetë kushtetuese e të drejtave dhe lirive themelore 
politike dhe civile9, e zbatuar drejtpërdrejtë në 
Republikën e Kosovës (neni 22 i Kushtetutës).

Zbatimi i kësaj Konvente nënkupton se shteti 
detyrohet të zbatojë dhe garantojë të drejtat e njeriut 
dhe liritë themelore, siç janë: të drejtën për jetë, 
lirinë dhe mbrojtjen nga tortura dhe trajtimit tjetër 
ose dënimi ç’njerëzor, lirinë nga skllavëria dhe 
nga robëria, si dhe nga puna e detyrueshme apo 
e imponuar me dhunë, të drejtën për liri dhe për 
siguri, të drejtën për një proces të rregullt gjyqësor 
dhe publik, të zhvilluar në afate të arsyeshme 
kohore, për çështjet penale dhe civile, lirinë nga 
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dënimi i pabazuar në ligj, të drejtën e respektimit 
të jetës private, familjare, të paprekshmërisë së 
banesës dhe të korrespodencës, lirinë e shprehjes, 
duke përfshirë lirinë e shtypit, lirinë e tubimeve 
paqësore dhe të shoqërimit, së bashku me të drejtën 
e krijimit dhe pjesëmarrjes në sindikatë, të drejtën 
për martesë dhe për krijim të familjes, të drejtën 
për mjete të efektshme të ankimit si dhe lirinë nga 
diskriminimi10. Katalogu i të drejtave themelore, 
i përfshirë në tekstin origjinal të Konventës u 
plotësua me kohë nëpërmjet Protokolleve shtojcë 
sipas radhës, nr.1, 4, 6 dhe 711.

Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe 
Lirive Themelore të Njeriut, në nenin 14, i referohet 
ndalimit të diskriminimit, duke përcaktuar se: 
“Gëzimi i të drejtave dhe lirive të njohura në këtë 
Konventë, duhet të sigurohet pa asnjë dallim, të bazuar 
ndër të tjera mbi seksin, racën, ngjyrën, gjuhën, fenë, 
mendimet  politike ose çdo mendim tjetër, prejardhjen 
kombëtare ose shoqërore, mbi përkatësinë e një minoriteti 
kombëtar, mbi pasurinë, lindjen ose çdo karakteristikë 
tjetër”.

Në nenin 14 përmenden bazat e palejueshme të 
diskriminimit, por lista e tyre nuk është shterruese. 
Në jurisprudencë mund të gjenden megjithatë mjaft 
rrethana që kualifikohen si “shkaqe të tjera” (other 
status - karakteristikatë tjera), p.sh. orientimi seksual, 
statusi bashkëshortor, të qenit person që e refuzon 
kryerjen e shërbimit ushtarak për motive të ndërgjegjes, 
statusit profesional, privimit nga liria, nënshtetësia. 
Jurisprudenca ka ngurruar disi për ta quajtur statusin 
financiar dhe material si një shkak tjetër12.

Lidhur me diskriminimin mbi baza gjinore, Gjykata 
e Strasburgut, në çështjen “Burghartz kundër 
Zvicrës”, në të cilën ankuesi ngriti pretendimin, 

10  Po aty, fq. 20-21.
11  Po aty, fq.21.
12  Po aty, fq.381. 
13  Po aty, fq.390.
14  Çështjet tjera që i adreson konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit janë: dënimi i diskriminimit nga shtetet palë dhe pranimi nga ana e tyre, 
që të ndjekin me të gjitha mjetet në mënyrë të përshtatshme dhe pa vonesë një politikë të eliminimit të diskriminimit ndaj grave (neni 2); marrja e të gjitha masave të 
përshtatshme në të gjitha fushat, sidomos ato politike, shoqërore, ekonomike dhe kulturore, duke përfshirë edhe legjislacionin..., (neni 3); miratimi i masave të për-
kohshme të veçanta për për shpejtim de facto të barazisë midis burrit dhe gruas, (neni 4); marrjen e masave të përshtatshme për të zhdukur paragjykimet dhe praktikat 
zakonore, (neni 5); marrjen e masave duke përfshirë edhe legjislacionin, për luftimin e të gjitha formave të trafikimit të grave dhe shfrytëzimit të prostitucionit, (neni 6); 
marrjen e masave për eliminimin e diskriminimit ndaj grave në jetën politike dhe publike të vendit, (neni 7);  marrjen e masave të përshtatshme për t’u mundësuar grave 
mundësinë, në të njëjtat kushte me burrat, t’i përfaqësoj në qeveritë e tyre në arenën ndërkombëtare dhe të marrin pjesë në punimet e organizatave ndërkombëtare, (neni 
8);  marrjen e masave për t’u siguruar grave të drejta të barabarta  me ato të burrit në fushën e marrjes, ndërrimit dhe mbajtjes së shtetësisë, (neni 9); marrjen e masave të 
përshtatshme për të eliminuar diskriminimin ndaj gruas, më qëllim që t’i sigurohen asaj të drejta të barabarta me burrin në fushën e arsimit, (neni 10); marrjen e masave 

se nuk i ishte mundësuar vendosja e mbiemrit të 
vet para atij të gruas, të cilin e kishte zgjedhur si 
mbiemër të familjes, Gjykata nënvizoi, se: “synimi 
drejtë barazisë gjinore përbën sot një qëllim të rëndësishëm 
të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës”. Nga kjo del, 
se duhet të ekzistojnë shkaqet mjaft të rëndësishme, 
që trajtimi i diferencuar për shkak të seksit të quhet 
në pajtim me Konventën13.

Nga ky përfundim i vendimit të cituar, rrjedh se 
trajtimi i diferencuar, në qoftë se nuk ekzistojnë 
shkaqe të rëndësishme që e justifikojnë (diferencimin), 
nuk mund të konsiderohet si i pranueshëm për 
shkak se do të kualifikohet si diskriminues.

Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave 
të Diskriminimit ndaj Gruas - Përveç akteve 
ndërkombëtare të sipërcituara, e zbatueshme 
drejtpërdrejtë në Kosovë është edhe Konventa për 
Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit 
ndaj Gruas, e cila në dispozitën e nenit 1, përcakton 
se: “Për qëllimet e kësaj Konvente, shprehja “diskriminim 
ndaj grave”, nënkupton çdo dallim, përjashtim ose 
kufizim që bëhet mbi bazën e seksit, e që ka për pasojë ose 
për qëllim të komprometojë ose asgjësojë njohjen, gëzimin 
ose ushtrimin nga gratë, pavarësisht nga gjendja e tyre 
martesore, mbi bazën e barazisë së burrit dhe të gruas, 
të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në fushën 
politike, ekonomike, shoqërore, kulturore, civile ose në çdo 
fushë tjetër”.

Konventa për eliminimin e të gjitha formave të 
diskriminimit ndaj gruas, përveç përkufizimit 
të shprehjes “diskriminim ndaj grave” (neni 1), 
adreson edhe çështje tjera me rëndësi lidhur me 
masat ligjore, politike, ekonomike, sociale, etj., që 
duhet të ndërmerren për të eliminuar diskriminimin 
ndaj gruas14.
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Fakti se barazia gjinore në Republikën e Kosovës, 
përfaqëson një sfidë serioze, e cila kërkon adresim 
në mënyrë institucionale përmes mekanizmave 
adekuatë, është botërisht e njohur dhe rrjedhimisht 
edhe konstatim i shumë vlerësimeve që i janë bërë 
çështjes së barazisë gjinore nga organizata dhe 
monitorime të ndryshme.

Në kontekstin e këtyre vlerësimeve dhe sipas 
përgjegjësive që rrjedhin nga zbatimi i drejtpërdrejtë 
i marrëveshjeve dhe i akteve ndërkombëtare, 
Republika e Kosovës çështjen e barazisë gjinore e 
ka adresuar me legjislacionin e brendshëm dhe po 
ashtu ka krijuar edhe mekanizma të veçantë, të cilët 
fushëveprimtari i kanë çështjet e barazisë gjinore.

1.2  Barazia gjinore sipas 
legjislacionit vendor

Përveç akteve ndërkombëtare të zbatueshme 
drejtpërdrejtë në Kosovë, me legjislacionin e 
brendshëm përmes ligjeve të veçanta është adresuar 
çështja e barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit.

Ligji për Barazi Gjinore - Në harmoni me 
Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e cila barazinë 
gjinore e përcakton si vlerë themelore për zhvillimin 
demokratik të shoqërisë (neni 7.2), është miratuar 
Ligji për Barazinë Gjinore, fillimisht në vitin 2004, 
ndërsa në vitin 2015 Kuvendi i Kosovës ka miratuar 
ligjin e ri (i zbatueshëm tani), Ligji NR.05/L-020 Për 
Barazi Gjinore, Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës, nr.16, 26 qershor 2015.

të përshtatshme për të eliminuar diskriminimin ndaj gruas në fushën e zënies punë, (neni 11); marrjen e masave të përshtatshme për të eliminuar diskriminimin ndaj gruas 
në fushën e kujdesit për shëndetin dhe për tu siguruar, (neni 12);  marrjen e masave të përshtatshme për të eliminuar diskriminimin ndaj gruas në fushat tjera të jetës 
ekonomike dhe shoqërore, (neni 13); marrjen e masave të përshtatshme për të eliminuar diskriminimin ndaj gruas në zona bujqësore, (neni 14);  njohja e bara-
zisë së gruas me burrin para ligjit, (neni 15); marrjen e masave të përshtatshme për të eliminuar diskriminimin ndaj gruas në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me martesën 
dhe marrëdhëniet familjare, (neni 16). Dispozitat tjera të Konventës nga neni 17 deri në nenin 30, i referohen mekanizmave dhe mënyrës së zbatimit  të Konventës nga 
shtetet palë.
15  Haxhi Gashi, “Komentar” Ligji për Barazi Gjinore, Prishtinë 2017, fq.30.
16  Po aty, fq.30.
17  Ligji për Barazi Gjinore, në nenin 1, paragrafi 1, ka përcaktuar se: “Ky ligj, garanton, mbron dhe promovon barazinë midis gjinive, si vlerë themelore për 
zhvillimin demokratik të shoqërisë”,  ndërsa në paragrafin 2, përcakton se: “Ky ligj përcakton masat  e përgjithshme dhe të veçanta për mbrojtjen dhe sigurimin e të 
drejtave të barabarta të femrave dhe meshkujve, si dhe përcakton institucionet përgjegjëse dhe kompetencat e tyre”.
18  Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi, me dispozitën  e nenit 13 paragrafi 1, përcakton se: “Çdo person ose grup i personave që ankohen se kanë qenë të 
diskriminuar mbi bazat e përmendura në nenin një (1) të këtij Ligji, mund të paraqesin padi në gjykatën kompetente”, ndërsa në paragrafin  dy (2) të nenit të një-
jtë, përcaktohet se: “Shoqatat, organizatat apo subjektet tjera juridike mund të iniciojnë apo përkrahin procedura ligjore në emër të parashtruesit, me marrjen e pëlqimit 
të tyre, për zhvillimin e procedurave administrative apo gjyqësore të parapara për zbatimin e obligimeve nga ky ligj”.

Ligji për Barazi Gjinore, paraqet një bazë ligjore që 
ka për qëllim krijimin e mekanizmave legjislativ dhe 
institucional për të krijuar dhe rregulluar trajtim 
dhe mbrojtje të barabartë të drejtave të femrave dhe 
të meshkujve (grave dhe burrave, vajzave dhe djemve), 
në të gjitha sferat e jetës15. Nxjerrja e një ligji të tillë, 
është kushtëzuar nga mungesa e zbatimit të ligjeve 
të veçanta, kur është në pyetje trajtimi i barabartë i 
të gjithë qytetarëve, marrë këtu për bazë trajtimin në 
baza gjinore16.

Ligji për Barazi Gjinore, ka krijuar një bazë të mirë 
dhe mundësi potenciale që përmes masave dhe 
mekanizmave të përshtatshëm të ngritet niveli i 
trajtimit të barabartë midis gjinive17. 

Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi - Në 
Republikën e Kosovës, përveç ligjit për Barazi 
Gjinore, është i zbatueshëm edhe Ligji për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi (Ligji Nr. 05/L-021), i cili përveç 
tjerash, parasheh të drejtën e ngritjes së padisë për 
mosmarrëveshjet për diskriminimin dhe po ashtu 
përcakton edhe procedurën para gjykatës18. 
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Pjesa e dytë

MARRËDHËNIET PASURORE  

TË BASHKËSHORTËVE
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Martesa, si një ndër institutet më të rëndësishme 
të së drejtës familjare ka qëllime të shumta, të cilat 
duhet përmbushur për t’u konsideruar e vërtetë. 
Kështu, veç tjerash, bashkëshortet krijojnë pronësi 
dhe pasuri të caktuar me punën e tyre të përbashkët 
apo të veçantë.19

Marrëdhëniet midis bashkëshortëve janë të karakterit 
personal dhe pasuror dhe si bazë ligjore për mënyrën 
e krijimit dhe efekteve juridike të tyre vlejnë dispozitat 
e Ligjit për Familjen i Kosovës (LFK). 

Regjimi pasuror martesor përbën tërësinë e normave 
juridike që rregullojnë marrëdhëniet ndërmjet 
bashkëshortëve përkitazi më pasurinë që fiton secili 
prej tyre gjatë martesës, si dhe marrëdhëniet që 
vendosen ndërmjet tyre dhe personave të tretë, si 
dhe marrjes përsipër të detyrimeve për pasurinë e 
krijuar gjatë martesës.20

Me dispozitën e nenit 45 të LFK-së, është përcaktuar 
se: “Në bazë të institucionit ligjor të “Pronësia e 
përbashkët e fituar më vonë” pasuria e bashkëshortëve 
mund të jetë pasuri e veçantë dhe e përbashkët”. Në 
dispozitën e cituar por edhe në dispozitat në vijim21 
nga neni 45-57, LFK, shprehjen pronësia por edhe 
pasuria e bashkëshortëve e përdorë pa bërë dallimin 
e nocioneve “pronësi” dhe “pasuri”. 

Me pronësi të përbashkët kuptojmë të drejtën 
pronësore të bashkëshortëve mbi një send të caktuar 
të fituar me punën e përbashkët gjatë martesës, 
ndërsa me fjalën pasuri kuptojmë tërësinë e sendeve 
të fituara nga bashkëshortët me punën e përbashkët 
gjatë martesës. Nocionet “pronësi” dhe “pasuri” 
edhe pse kanë kuptime të ndryshme nuk paraqesin 
ndonjë problematikë në praktikën gjyqësore për 
interpretim dhe zbatim të dispozitave ligjore lidhur 
me kontestet gjyqësore për marrëdhëniet pasurore të 
bashkëshortëve. Kjo për shkak se praktika gjyqësore 
varësisht nga lloji i sendit apo të drejtave që janë 

19  Bedri Bahtiri, Aspektet Nacionale dhe Ndërkombëtare të Regjimit Pasuror Martesor të Bashkëshortëve, Prishtinë 2018, fq.163.
20  Po aty, fq.163.
21  Ligjit për Familjen i Kosovës, marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve i ka përcaktuar me dispozitat nga neni 45-57, ndërsa me dispozitat e nenit 
58, ka trajtuar marrëdhëniet pronësore të bashkëshortëve jashtëmartesor.
22  Kështu, shembull, nëse kontesti lind për sendin e paluajtshëm në mes të bashkëshortëve gjykata do të përdorin nocionin “pronësi”, ndërsa nëse 
kontesti linde për të drejtat tjera, apo kërkesa ka të bëj me kompenzimin në emër të kontributit në krijimin e pasurisë së përbashkët do të përdoret nocioni 
“pasuri”.
23 12 GAMS, Andrija; “Hyrje në të Drejtën Civile”, Prishtinë 1986 .

objekt kontesti përdor edhe nocionet “pronësi” apo 
“pasuri”.22 

Pasuria është kuptim gjithëpërfshirës, çdo subjekt 
mund të ketë vetëm një pasuri.23 Pra, pavarësisht 
se sa sende dhe vlera ekonomike mund t’i ketë një 
subjekt, ai subjekt ka vetëm një pasuri. Te pronësia 
çështja qëndron ndryshe, pronësia i referohet 
sendeve individualisht dhe veç e veç, pra nëse një 
subjekt ka disa sende për secilin send veç e veç ka të 
konstituar të drejtën e pronësisë. 

Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore i 
Kosovës, në mënyrë decidive me dispozitat nga 
neni 18 paragrafi 1, përcakton se çka nënkuptohet 
me pronësi: “Pronësia është e drejtë e tërësishme në një 
send. Pronari mund të disponojë me sendin sipas dëshirës 
së tij, veçanërisht atë ta posedojë dhe ta përdorë, me atë të 
disponojë dhe të tjerët t’i përjashtojë nga çfarëdo ndikimi, 
nëse nuk kundërshtohet nga ligji ose nga të drejtat e një 
të treti”, ndërsa në nenin 15, parashihet: ”E drejtë 
jopersonale është një e drejtë e cila mund të bartet dhe 
vlera e së cilës mund të shprehet në të holla”.

Interpretimi i ndërlidhur i instituteve dhe i të 
drejtave na jep të kuptohet se LFK-ja, me të drejtë 
i referohet terminologjisë “pasuria e përbashkët e 
bashkëshortëve”. Kjo për shkak se bashkëshortët me 
kontributin e tyre të përbashkët gjatë vazhdimit të 
martesës, përveç krijimit të pronës që nënkupton 
sendet individualisht të caktuara, mund të kenë 
edhe të drejta, të cilat nuk kategorizohen si sende, 
ashtu që prona dhe të drejtat si tërësi e përbëjnë 
pasurinë. Pasuria paraqitet si koncept më i gjerë 
se prona dhe në këtë mënyrë gjithçka e fituar me 
kontributin e bashkëshortëve gjatë vazhdimit të 
martesës llogaritet si pasuri e përbashkët. 
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2.1 Pasuria e veçantë e 
bashkëshortëve 

Ligji për Familjen i Kosovës me dispozitat e nenit 
46, ka rregulluar çështjen e pasurisë së veçantë të 
bashkëshortëve. 

Neni 46 - Pasuria e veçantë e bashkëshortëve

1. Pasuria e cila i ka takuar bashkëshortit në 
çastin e lidhjes së martesës do të mbetet pasuri e 
veçantë e tij;

2. Pasuria e veçantë është gjithashtu edhe 
pasuria e fituar gjatë kohëzgjatjes së martesës 
përmes trashëgimit, dhurimit apo ndonjë forme 
tjetër ligjore të fitimit të pasurisë;

3. Pasuria që i takon bashkëshortit duke u bazuar 
në proporcionin e pasurisë së përbashkët është 
gjithashtu pasuri e veçantë;

4. Një prodhim arti, punë intelektuale apo pronë 
intelektuale konsiderohet pasuri e ndarë e 
bashkëshortit/ës që e ka krijuar;

5. Secili bashkëshort në mënyrë të pavarur e 
administron dhe e posedon pasurinë e vet të 
veçantë gjatë gjithë kohës së martesës.

Përderisa nuk paraqitet kontesti në gjykatë për 
ndarjen e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve, 
çështja e pasurisë së përbashkët dhe administrimit 
nga ana e bashkëshortëve mund të jetë në masë të 
madhe e varur ekskluzivisht nga vullneti i tyre për 
mënyrën e administrimit, përjashtimisht ndonjë 
situatë e cila kërkon procedurë formale të krijimit 
të marrëdhënies juridike siç mund të jetë shitblerja, 
hipoteka, etj. 

Çështja përfaqëson sfidë për procedurën gjyqësore 
kur në procesin e ndarjes së pasurisë së përbashkët të 
bashkëshortëve nuk është e saktësuar dhe konkrete 
se cila është pasuria e veçantë e cila nuk i nënshtrohet 
regjimit të ndarjes. Situata të tilla zakonisht shfaqen 
kur pasurisë së veçantë të njërit bashkëshortë i 
shtohet vlera qarkulluese për shkak të kontributit 
të bashkëshortit tjetër. Për këtë arsye është shumë 
me rëndësi që gjykatat të njohin përmbajtjen e 
dispozitave ligjore dhe kushteve specifike se çka në 
fakt e përbën pasurinë e veçantë e cila nuk mund të 

24  Shembull,  në sendin  e paluajtshëm i cili është pasuri e veçantë e njërit bashkëshort, bëhen investim nga kontribut i përbashkët i bashkëshortëve 

jetë objekt i ndarjes/pjesëtimit.

Është e thjeshtë në procedurën gjyqësore të 
konstatohet se pasuria objekt kontesti nuk është e 
përbashkët për shkak se është krijuar para lidhjes 
së martesës (neni 46 paragrafi 1, i LFK), sepse në 
bazë të provave për lidhjen e martesës dhe krijimit 
apo fitimit të pasurisë gjykata konstaton se prona 
nuk është e përbashkët dhe rrjedhimisht nuk mund 
të jetë objekt i ndarjes, gjegjësisht kërkesëpadia 
do të refuzohet në atë pikë. Por është shumë më 
sfiduese për gjykatën të konstatohet se pasuria 
objekt kontesti nuk është e përbashkët kur ajo është 
fituar gjatë martesës. Në këtë rast situatat që janë 
rregulluar me dispozitat e nenit 46 paragrafi, 2, 3 
dhe 4, të LFK-së. 

Është detyrë e të provuarit në procedurë gjyqësore 
se cila është pasuria e përbashkët, andaj gjykata 
procesin e të provuarit dhe faktet e konstatuara 
nga procesi i të provuarit duhet t’i kualifikojë në 
pajtim me dispozitat e LFK-së, nga do të rrjedh se 
nuk përbën pasuri të përbashkët as pasuria e fituar 
gjatë martesës me trashëgimi, dhurim, ndonjë 
formë ligjore tjetër, pasuri e bazuar në proporcionin 
e pasurisë së përbashkët, ndonjë prodhim arti, 
punë intelektuale apo pronë intelektuale. Për tu 
përjashtuar nga ndarja e pasurisë për situatat e 
sipërtheksuara duhet të provohet se është krijuar 
apo fituar në një mënyrë të tillë (si më lartë) e që e 
përjashton kualifikimin e pronës së përbashkët. 

Pasuria e veçantë sipas dispozitës nga nenit 46, 
paragraf 1, të LFK-së,  me të cilën  përcaktohet se: 
”Pasuria e cila i ka takuar bashkëshortit në çastin e lidhjes 
së martesës do të mbetet pasuri e veçantë e tij”.

Dispozita e cituar është e qartë pasi që pasuria të 
cilën e ka fituar bashkëshorti deri në momentin 
e lidhjes se martesës është pasuri e veçantë. Në 
praktikën gjyqësore për pasurinë e bashkëshortëve 
të fituar para martesës nuk ekzistojnë problematika, 
përveç rasteve kur pasurisë së fituar para martesës 
i është shtuar vlera gjatë martesës me kontributin e 
përbashkët të bashkëshortëve.24 
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Pasuria e veçantë sipas dispozitës nga neni 46, 
paragraf 2, të LFK-së, me të cilën  përcaktohet baza 
e krijimit të pasurisë së veçantë gjatë ekzistimit të 
martesës. Fitimi i pasurisë së veçantë gjatë martesës 
me trashëgimi apo me dhurim është bazë e qartë 
e fitimit të pasurisë së veçantë e cila nuk mund 
të jetë objekt i pjesëtimit me rastin e pjesëtimit të 
pasurisë së fituar gjatë martesës me kontributin 
e bashkëshortëve. Pjesa e dispozitës që i referohet 
fitimit të pasurisë se veçantë në ndonjë formë tjetër 
ligjore lë hapësirë për interpretim të situatave kur do 
të mund të trajtohet pasuria e fituar gjatë martesës 
si pasuri e veçantë, përveç në rastet e theksuara 
me trashëgimi apo dhurim. Për këtë çështje nuk 
ka një përshkrim taksativ të situatave ,por ato 
diktohen nga raportet shoqërore dhe kontraktuale të 
bashkëshortëve që kanë me subjektet tjerë, shembull, 
kontrata mbi mbajtjen e përjetshme nëse njëri prej 
bashkëshortëve është dhënësi i mbajtjes, kontrata 
mbi shitblerjen nëse blerja është ekskluzivisht me 
kontributin e njërit bashkëshort, etj.

Pasuri e veçantë sipas dispozitës se nenit 46, 
paragrafi 3 të LFK-së, është edhe pasuria që i takon 
bashkëshortit duke u bazuar në proporcionin e 
pasurisë së përbashkët. Ligjërisht ekzistojnë dy 
mundësi për ndarjen e pasurisë së përbashkët. 
Ndarja e pasurisë së përbashkët me marrëveshjen 
e bashkëshortëve dhe ndarja me vendim të organit 
shtetëror-gjykatës. Pas procesit të pjesëtimit të 
pasurisë së përbashkët sipas marrëveshjes së 
bashkëshortëve apo me vendim të organit shtetëror-
gjykatës, pjesa që i takon secilit bashkëshort nga 
pasuri e përbashkët bëhet pasuri e veçantë.

Kjo formë e pasurisë së veçantë të bashkëshortëve 
mund të paraqitet poqese bashkëshortet gjatë jetës 
së tyre të përbashkët zgjedhin që të pjesëtojnë 
pasurinë e tyre të përbashkët, apo edhe në 
momentin e krijimit të pasurisë (për shembull me 
rastin e shitblerjes) i përcaktojnë pjesët e tyre të 
veçanta. Kjo mënyrë parimisht vjen si rezultat i një 
marrëveshje të përbashkët të bashkëshortëve për 
pjesëtimin e pasurisë. Nuk përjashtohet mundësia 

gjatë martesës.
25  Haxhi Gashi, Abdullah Aliu & Adem Vokshi, “Komentar” Ligji për Familjen i Kosovës, Prishtinë 2012, fq.124.
26  Po aty, fq.125.

që bashkëshortet të vendosin me marrëveshje vetëm 
për pjesëtimin e një pjese të pasurisë së përbashkët, 
ndërsa pjesa tjetër të mbetet e përbashkët.  

LFK, me dispozitën e nenit neni 46, paragrafi 4, 
përcakton se edhe një prodhim arti, punë intelektuale 
apo pronë intelektuale konsiderohet pasuri e ndarë 
e bashkëshortit/ës që e ka krijuar dhe është pra 
pasuri e veçantë.

Dispozita e cituar nënkupton se krijimtaria 
intelektuale në fushën e letërsisë, artit dhe shkencës, 
që paraqet të drejtën e autorit apo zbulimi që ka 
përdorim në industri krijon pronësinë industriale, 
që së bashku quhen pronësia intelektuale, mund 
të jenë objekt i të drejtës personale, prandaj edhe 
konsiderohet e atij që e ka krijuar.25

LFK nuk ka paraparë se kujt i takon fitimi që 
del nga pronësia intelektuale e krijuar gjatë jetës 
bashkëshortore, nga njëri prej bashkëshortëve 
duke përcaktuar se ai fitim është pronësi e veçantë 
për shkak se edhe objekti i saj në të drejtën tonë 
konsiderohet pronësi personale por, konsiderojmë 
se të ardhurat e realizuara (fitimet) nga një pronësi 
e tillë në kuptim të paragrafit 4, të nenit 46, të 
LFK, duhet të konsiderohen pasuri e përbashkët e 
bashkëshortëve, derisa ata jetojnë se bashku26.

Vlerësimi së fitimet e realizuara nga një pronësi 
intelektuale të konsiderohen pasuri e përbashkët 
e bashkëshortëve përderisa ata jetojnë së bashku, 
duhet të shqyrtohet nga praktika gjyqësore me 
seriozitetin e duhur për shkak se mund të paraqiten 
raste kur njëri prej bashkëshortëve e ka aktivitet të 
vetëm krijimtarinë intelektuale dhe rrjedhimisht të 
njëjtën e ka edhe burimin e vetëm financiar. Në një 
rast të tillë nëse fitimet do të konsideroheshin pasuri e 
veçantë, atëherë pasuri e përbashkët parimisht do të 
konsiderohej vetëm pasuria e krijuar me kontributin 
e bashkëshortit tjetër. Në këtë kuptim vlerësojmë së 
interpretimi i dispozitës së neni 46 paragrafi 4, i LFK-
së, duhet të bëhet në mënyrë të tillë që krijimtaria 
intelektuale është pasuri e veçantë, mirëpo fitmet 
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nga krijimtaria intelektuale përderisa zgjatë martesa 
janë pasuri e përbashkët.

LFK, me dispozitën e nenit 50 paragrafi 2, ku 
theksohet se: “Kur vetëm njëri prej bashkëshortëve 
regjistrohet si bartës i së drejtës pronësore për pasurinë 
e përbashkët në regjistrin e të drejtave në pasuri të 
patundshme, do të konsiderohet se regjistrimi është bërë 
në emrin e të dy bashkëshortëve. Pasuria nuk mund të 
tjetërsohet pa pëlqimin e të dy bashkëshortëve, ashtu 
siç është përcaktuar me ligjin në fuqi”. Ky formulim 
ligjor për pasurinë e përbashkët dhe për nevojën e 
pëlqimit të bashkëshortit që nuk është i regjistruar 
në regjistrin për patundshmëritë, ka krijuar dilemë 
në mënyrën se si duhet të veprojnë noterët. Kjo 
për shkak se ekzistojnë situatat kur vetëm njëri 
nga bashkëshortët është i regjistruar si bartës i të 
drejtës së pronësisë, ndërsa në të vërtetë prona është 
e përbashkët, por ekzistojnë edhe rastet kur prona 
është e veçantë dhe natyrisht që vetëm njëri prej 
bashkëshortëve është bartës i të drejtës së pronësisë. 
Në këto raste, për të dëshmuar se prona është e 
veçantë, duhet të ekzistojnë kontrata të trashëgimit, 
dhurimit apo dëshmi për pronësinë intelektuale për 
të vërtetuar se prona është e veçantë. 

Certifikata mbi pronësinë si dokument publik me 
fuqi ligjore të paracaktuar përmban informata të 
rëndësishme rreth pronësisë, mirëpo nuk përmban 
informata nëse prona është e veçantë apo e përbashkët. 
Prandaj, në këtë situatë noterët nuk kanë siguri që 
përmes certifikatës së pronës të konstatojnë nëse 
bëhet fjalë për pasurinë e veçantë apo të përbashkët. 
Kjo ka ndikuar që kohëve të fundit në çdo rast të 
kërkohet pëlqimi i bashkëshortëve për transferin 
e titullit të pronësisë si kusht për ruajtjen dhe 
mbrojtjen e të drejtave të pronës së bashkëshortëve. 
Mund të thuhet se në shërbimin e noterisë ekziston 
kujdes shumë më i madh për të siguruar pëlqimin 
e bashkëshortit me rastin e transferit të titullit të 
pronësisë apo të ngarkesave tjera pronësore, se sa në 
kohën kur legalizimi i kontratave bëhej në gjykatë. 
Në kohën kur legalizimi i kontratave për transferin 
e titullit të pronësisë apo të legalizimit të kontratave 

27  Dhënia e pëlqimit është një masë sigurie për secilin bashkëshortë që nuk është i regjistruara si bashkëpronar, por sigurisht kushtëzimi i shitjes së pronës  me dhënien 
pëlqimit të bashkëshortit, kur prona është pasuri e veçantë është cenim i drejtpërdrejt i autorizove të pronësisë. Vlerësoj së praktika e noterëve e cila mbështet në vlerë-
simin e kushteve sipas origjinës së pronës është zgjidhje e duhur e cila përmbush edhe kërkesat ligjore.
28  Abdullah Aliu & Haxhi Gashi, E Drejta Familjare, Prishtinë 2007, fq.295.

për ngarkesat tjera bëhej në gjykatë, zakonisht nuk 
është kërkuar pëlqimi i bashkëshortit kur prona 
ka qenë e regjistruar vetëm në emrin e njërit prej 
bashkëshortëve si bartës i të drejtës së pronësisë, dhe 
kjo ka ndikuar që të gjenerohen konteste gjyqësore.

Tek noterët kërkohet pëlqimi i bashkëshortit që 
nuk është i regjistruar në regjistrin për regjistrimin 
e patundshmërive edhe në rastet kur praktikisht 
pasuria është e veçantë.27 Kjo është bërë për tu 
siguruar që bashkëshorti tjetër nuk ka pretendime 
mbi pronën në fjalë. 

2.2 Pasuria e përbashkët e 
bashkëshortëve
Se çfarë nënkuptohet me pasuri të përbashkët 
rregullohet me nenin 47 të LFK-së. 

Neni 47 - Pasuria e përbashkët

1. Pasuri e përbashkët e bashkëshortëve është 
pasuria e fituar me punë gjatë vazhdimit të 
martesës, si edhe të hyrat që rrjedhin nga pasuria 
e tillë;

2. Pasuria e përbashkët mund të përfshijë 
gjithashtu të drejtat sendore dhe të detyrimeve;

3. Pasuria e bashkëshortëve e fituar bashkërisht 
përmes lojërave të fatit konsiderohet pasuri e 
përbashkët.

4. Bashkëshortët janë pronarë të përbashkët në 
pjesë të barabarta të pasurisë së përbashkët nëse 
ndryshe nuk janë marrë vesh;

Pasuria e përbashkët sipas dispozitave të LFK-
së - Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve është 
pasuria e krijuar me punë e bashkëshortëve si dhe të 
ardhurat që rrjedhin nga pasuria e tillë.28 

LFK me dispozitën e nenit 47 paragrafi 1 përcakton 
se: “Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve është pasuria e 
fituar me punë gjatë vazhdimit të martesës, si dhe të hyrat 
që rrjedhin nga pasuria e tillë”. Nga përkufizimi ligjor 
i kuptimit të pasurisë së përbashkët bashkëshortore 
rrjedh se për ekzistimin e saj duhet të plotësohen 
dy kushte në mënyrë kumulative, si: ekzistimi i 
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bashkësisë martesore dhe puna e bashkëshortëve 
martesorë29. 

Puna (kontributi) i bashkëshortëve martesorë - 
Përdorimi i fjalës “punë” brenda ligjit dhe në këtë 
nen nuk ka nënkuptuar cilësimin e mënyrës së 
punës. Pra, fjala “punë” nuk nënkupton vetëm dhe 
përjashtimit punën e paguar me të ardhura. Ligji 
fjalën “punë” dhe fjalën “kontribut” i ka përdorur 
si sinonime, që vërtetohet edhe në nenin 54, ku fjala 
“kontribut” përdoret për të përshkruar edhe punën 
me të ardhura. 

Pasuria e përbashkët fitohet me punë, si me atë e 
cila kryhet me kompenzim adekuat, ashtu edhe me 
atë që kryhet në shtëpi, pra me punë të papaguar. 
Puna me të cilën krijohet pasuria e përbashkët 
mund të jetë individuale dhe e përbashkët. Puna e 
përbashkët ekziston kur të dy bashkëshortët kryejnë 
së bashku veprimtari të njëjtë apo reciprokisht të 
ndërlidhur, si, p.sh., të dy bashkëshortet ushtrojnë 
profesionin e avokatit, apo njëri bashkëshort është 
prokuror dhe tjetri gjykatës.30 Punë e përbashkët 
konsiderohet edhe puna në bashkësi martesore 
dhe ndarja e punëve në familje. Punë individuale 
janë puna në profesion e njërit bashkëshort, e cila 
krijon të ardhura, por edhe puna në shtëpi e tjetrit 
bashkëshort, që nuk krijon të ardhura. 

Puna pra nuk duhet kuptuar vetëm si kategori 
ekonomike, do të thotë si veprimtari që krijon në 
mënyrë të drejtpërdrejtë vlera të reja monetare, 
por në këtë kuptim duhet trajtuar në mënyrë 
gjithëpërfshirëse, fjala vjen, puna lidhur me 
edukimin, shkollimin, ruajtjen dhe mirërritjen e 
fëmijëve, puna lidhur me ekonominë e përbashkët 
familjare, lidhur me ruajtjen dhe me përparimin e 
pasurisë së përbashkët e të tjera31.

Ekzistimi i martesës si kusht për ekzistimin e 
pasurisë së përbashkët - Bashkëshortët martesorë, 

29 Hamdi Podvorica, E Drejta familjare, Prishtinë 2011, fq. 246.
30  Bedri Bahtiri, Aspektet Nacionale dhe Ndërkombëtare të Regjimit Pasuror Martesor të Bashkëshortëve, Prishtinë 2018, fq.196-197.
31  Gani Uruç, E Drejta Familjare (Ligjërata të autorizuara), Prishtinë, 1994, fq.67.
32  Abdullah Aliu & Haxhi Gashi, E Drejta Familjare, Prishtinë 2007, fq.294.
33 Hamdi Podvorica, E Drejta familjare, Prishtinë 2011, fq.246
34  Haxhi Gashi, Abdullah Aliu & Adem Vokshi, “Komentar” Ligji për Familjen i Kosovës, Prishtinë 2012, fq.128

gjatë kohëzgjatjes së jetës bashkëshortore krijojnë 
pasuri të përbashkët.32 

Ekzistimi i martesës dhe krijimi i pasurisë gjatë 
vazhdimit të martesës është kusht për t’u konsideruar 
pasuri e përbashkët e cila mund të jetë objekt i 
pjesëtimit në mes të bashkëshortëve. Nuk mjafton 
vetëm martesa formale por nevojitet që realisht të 
ekzistojë jeta e përbashkët e bashkëshortëve. Pa 
ekzistimin e bashkësisë martesore nuk mund të 
flitet për ekzistimin e pasurisë së përbashkët, sepse 
asaj do t’i mungonte baza juridike mbi të cilën lind 
pasuria e përbashkët. Kur bashkëshortët ndërpresin 
jetën e përbashkët martesore, qoftë për shkak të 
trazimit të marrëdhënieve martesore apo për ndonjë 
shkak tjetër, të paraparë me dispozita ligjore, atëherë 
kemi të bëjmë me pasuri të veçantë33. Kjo nënkupton 
se prej momentit të kërkesës për ndërprerjen e 
martesës, nuk ekziston bashkësia martesore. 

Edhe te bashkësia faktike vlen kriteri analog, 
që nënkupton se për tu konsideruar pasuri e 
përbashkët e bashkëshortëve jashtëmartesorë duhet 
që të ekzistojë bashkësia jashtëmartesore.

Pasuria e fituar përmes lojërave të fatit - pasuria 
e bashkëshortëve e fituar bashkërisht përmes 
lojërave të fatit konsiderohet pasuri e përbashkët. 
Fjala “e fituar bashkërisht” që i përmban ligji, na 
bëjnë të kuptojmë se mund të ketë fitim të pasurisë 
përmes lojrave të fatit edhe nga pasuria e veçantë e 
bashkëshortëve. 

Kur thuhet e fituar bashkërisht nënkupton se loja 
e fatit është luajtur me pasurinë e përbashkët të 
bashkëshortëve. Ndërsa, në qoftë se bashkëshorti 
fitues i pasurisë përmes lojërave të fatit e provon se 
kjo është rezultat nga pasuria e veçantë e tij, atëherë 
fitimi i pasurisë përmes lojërave të fatit do të jetë 
pasuri e veçantë e bashkëshortit34. Në praktikën 
gjyqësore rastet e tilla mund të jenë të rralla, por 
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nëse paraqiten sigurisht do të jenë sfiduese për të 
përcaktuar se pasuria e fituar nga lojërat e fatit është 
e përbashkët, apo e veçantë. Kjo për arsye se në disa 
raste pjesëmarrja në lojërat e fatit mund të bëhet duke 
investuar/blerë tiketën në vlerë minimale, ndërsa 
fitimi mund të jetë relativisht i madh. Do të mbetet 
në mundësinë e fituesit të provojë se pasuria e fituar 
në lojërat e fatit është e veçantë, në të kundërtën do 
të konsiderohet e përbashkët. 

Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve rregullohet 
me norma urdhëruese. Ajo përbëhet nga tërësia 
e të drejtave kërkesore, shuma e të cilave është e 
papërcaktuar. Nëse këtë e thjeshtësojmë, mund të 
përfundojmë se që të dy bashkëshortët së bashku janë 
titullarë të një të drejte reale, fjala vjen të pronësisë 
mbi një send, por nuk dihet (as në mënyrë ideale) 
se mbi cilën pjesë të atij sendi është pronar secili 
prej tyre apo që të dy bashkëshortët janë kreditorë 
të ndonjë të drejte kërkesore, p.sh. të çmimit nga 
kontrata e shitblerjes, por nuk dihet se me çfarë 
shume të çmimit është kreditor secili bashkëshort35. 
Kjo për arsye se siç e diskutuam më lart, ekziston 
edhe instituti i pasurisë së veçantë, i cili mund të jetë 
sjellur në martesë dhe më vonë ka pasur shtim të 
pasurisë gjatë martesës. 

2.3 Regjistrimi i pasurisë së 
paluajtshme

Në kuadrin e dispozitave për pasurinë e përbashkët 
të bashkëshortëve LFK, me dispozita të veçanta nga 
neni 50, e ka përcaktuar çështjen e regjistrimit të 
pasurisë së paluajtshme. 

Me dispozitën e nenit 50 paragrafi 2, është përcaktuar 
se: “Kur vetëm njëri prej bashkëshortëve regjistrohet si 
bartës i së drejtës pronësore për pasurinë e përbashkët 
në regjistrin e të drejtave në pasuri të patundshme, do 
të konsiderohet se regjistrimi është bërë në emër të dy 
bashkëshortëve. Pasuria nuk mund të tjetërsohet pa 
pëlqimin e të dy bashkëshortëve, ashtu siç është përcaktuar 

35  Gani Uruç, E Drejta Familjare (Ligjërata të autorizuara), Prishtinë, 1994, fq.69.
36  Në nenin 1, paragrafi 1.1, shprehja e përdorur “Masat e Veçanta”  nënkupton masa të përkohshme, të cilat kanë për qëllim garantimin e të drejtave të barabarta 
gjinore dhe promovimin e barazisë gjinore në fushat specifike të jetës shoqërore.  Në paragrafin 1.2 të nenit 3, të Udhëzimit, është dhënë kuptimi i shprehjes “Pronë e 
përbashkët e bashkëshortëve” që nënkupton pasurinë e krijuar gjatë jetës në martesë e cila regjistrohet si pronë e përbashkët, administrohet bashkërisht dhe nuk mund të 
tjetërsohet pa pëlqimin e bashkëshortëve. 

me ligjin në fuqi”.

Për të siguruar pamundësinë e disponimit në 
pasurinë e përbashkët vetëm nga njëri bashkëshort 
(ai i cili është i regjistruar në regjistrin për regjistrimin 
e patundshmërive), Qeveria e Republikës së Kosovës, 
ka nxjerrë Udhëzimin Administrativ Nr. nr. 02/2020, 
për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit 
Administrativ, Nr.03/2016, për Masat e Veçanta për 
Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme të Përbashkët 
në Emër të dy Bashkëshortëve.  

Në nenin 3 të Udhëzimit janë dhënë përkufizimet 
e kuptimit të shprehjeve të përdorura.36 Përmbajtja 
e kësaj dispozite në Udhëzim është e rëndësishme 
sepse e ndërlidhur me paragrafin 2, të nenit 50 të 
LFK-së, e pamundëson tjetërsimin e pasurisë së 
përbashkët e cila mund të jetë e regjistruar në emrin e 
vetëm  njërit prej bashkëshortëve pa marrë pëlqimin 
edhe të bashkëshortit tjetër.  

Regjistrimi i bashkëshortëve në regjistrin publik 
të patundshmërive si pronar të përbashkët në pjesë 
të caktuara - Në kuadrin e dispozitave për pasurinë 
e përbashkët të bashkëshortëve LFK- me dispozita 
të veçanta nga neni 50, e ka përcaktuar çështjen e 
regjistrimit të pasurisë së paluajtshme. Me dispozitën 
e nenit 50 paragrafi 1, është përcaktuar se: “Të drejtat 
e bashkëshortëve për sendet e paluajtshme, të cilat janë 
pasuri e tyre e përbashkët, ashtu siç parashihet në nenin 
47 të këtij Ligji, regjistrohen në Regjistrin  publik të 
pasurive të paluajtshme në emër të të dy bashkëshortëve, 
si pasuri e përbashkët në pjesë të papërcaktuara”, ndërsa 
në paragrafin 2, të nenit të njëjtë përcaktohet se: “ Kur 
vetëm njëri prej bashkëshortëve regjistrohet si bartës i së 
drejtës pronësore për pasurinë e përbashkët në regjistrin e 
të drejtave në pasuri të patundshme, do të konsiderohet se 
regjistrimi është bërë në emër të dy bashkëshortëve. Pasuria 
nuk mund të tjetërsohet pa pëlqimin e të dy bashkëshortëve, 
ashtu siç është përcaktuar me ligjin në fuqi”.

Ligji për Familje i Kosovës, e ka rregulluar edhe 
mundësinë që bashkëshortët të regjistrohen në 
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regjistrin publik të paluajtshmërive në pjesë 
të caktuara. Kështu me dispozitën e nenit 50 
paragrafi 3, është përcaktuar se: “Në rastet kur që të 
dy bashkëshortët janë regjistruar në Regjistrin publik 
të paluajtshmërive si pronar të përbashkët në pjesë të 
caktuara, konsiderohet se ata në këtë mënyrë e kanë bërë 
pjesëtimin e pasurisë së përbashkët”. 

LFK ka dhënë mundësi ligjore që bashkëshortët 
sipas marrëveshjes ta përcaktojnë në titullin juridik 
të pronësisë edhe pjesëmarrjen e tyre në pjesë të 
caktuar në pronësinë e caktuar dhe të regjistrohen 
pronar të përbashkët. Regjistrimi i përbashkët 
i të dy bashkëshortëve në regjistrin publik të 
patundshmërive në pjesë të caktuara do të krijonte 
bashkëpronësinë e tyre dhe në këtë mënyrë do të 
evitoheshin mosmarrëveshjet dhe kontestet.

Përmbajtja e këtyre dy dispozitave është 
jashtëzakonisht e rëndësishme për faktin se vendos 
garancionin e pamundësisë që të disponohet pasuria 
e përbashkët vetëm nga njëri prej bashkëshortëve. 
Veçanërisht kjo është e rëndësishme për mbrojtjen 
e të drejtave të grave në Kosovë, ngase për shkak 
edhe të traditës por edhe të rrethanave ekonomike 
e sociale për një periudhë relativisht të gjatë ka 
qenë zakon regjistrimi të drejtave në pasuri vetëm 
në emër të burrave. Në këtë kontekst këto dispozita 
i kontribuojnë shumë zbatimit të dispozitës së 
nenit 49 të LFK-së, administrimin e pasurisë së 
përbashkët. 

Në paragrafin 1.2 të nenit 3, të Udhëzimit, është 
dhënë kuptimi i shprehjes “Pronë e përbashkët e 
bashkëshortëve” që nënkupton pasurinë e krijuar 
gjatë jetës në martesë e cila regjistrohet si pronë e 
përbashkët, administrohet bashkërisht dhe nuk 
mund të tjetërsohet pa pëlqimin e bashkëshortëve. 

Përmbajtja e kësaj dispozite në Udhëzim është shumë 
e rëndësishme sepse e ndërlidhur me paragrafin 2, 
të nenit 50 të LFK-së, e pamundëson tjetërsimin e 
pasurisë së përbashkët e cila mund të jetë e regjistruar 
në emrin e vetëm të njërit prej bashkëshortëve pa 
marrë pëlqimin edhe të bashkëshortit tjetër.  Kjo 
është një masë mbrojtëse shumë e rëndësishme e 

cila duhet të zbatohet nga të gjitha institucionet 
dhe subjektet tjerë që ushtrojnë autorizime publike 
veçanërisht Noterët dhe Komunat. Mos respektimi i 
detyrimeve ligjore nga neni 50 i LFK-së, dhe neni 3 
paragrafi 1.2, i Udhëzimit, përbën bazë për mbrojtje 
gjyqësore për bashkëshortin që i është cenuar e drejta 
në pronën e përbashkët. Konteste të tilla ekzistojnë 
nëpër gjykatat tona dhe natyrisht që gjykata 
përfundimet meritore të çështjeve kontestuese 
duhet t’i mbështesin në refleksion me normat ligjore 
dhe qëllimit të këtyre normave.

Udhëzimi Administrativ Nr.03/2016, dispozita e 
nenit 5, ka përcaktuar përgjegjësitë e institucioneve  
në procedurën e regjistrimit të pronës së përbashkët.  
Në paragrafin 1, të nenit 5, është përcaktuar se: 
“Autoritetet publike, me qëllim të realizimit të barazisë 
gjinore në të drejtën  pronësore dhe regjistrimin e pronës 
së përbashkët në emër të dy bashkëshortëve duhet të 
ndërmarrin veprime në pajtim me legjislacionin në fuqi”. 
Pra edhe një herë nga përmbajtja e kësaj dispozite 
në Udhëzim ritheksohet se veprimet që duhet të 
ndërmarrin autoritet publike janë me qëllim të 
realizimit të barazisë gjinore në të drejtën pronësore.

Në paragrafin 2, të nenit 5, të Udhëzimit është 
përcaktuar se: “Kontrata për blerjen e një pasurie të 
paluajtshme dhe dokumentet tjera për fitimin e të drejtës 
së pronësisë dhe posedimit që është krijuar me kontributin 
e të dy bashkëshortëve duhet të përmbajë emrat e të dy 
bashkëshortëve si bartës të së drejtës së pronësisë së 
përbashkët në pjesë të përcaktuara” ndërsa në paragrafin 
3, të nenit të njëjtë përcaktohet se: “Në rastet kur 
dokumenti për krijimin e të drejtës së pronësisë në pronën e 
paluajtshme e krijuar me kontributin e të dy bashkëshortëve 
përmban emrin e vetëm njërit bashkëshort, ai dokument 
mund të vërtetohet vetëm me pëlqimin me shkrim të 
bashkëshortit tjetër të vërtetuar nga organi kompetent”. 

Këto dy dispozita promovojnë mundësitë e 
barabarta të bashkëshortëve lidhur me regjistrimin 
e pronës së paluajtshme dhe nxisin për shkak 
të masave të përcaktuara nevojën që të dy 
bashkëshortet të regjistrohen në regjistrin e pasurive 
të paluajtshëm. Dispozita në paragrafin 3, të nenit 5, 
mbrojnë bashkëshortin i cili nuk është i evidentuar 
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në kontratën mbi fitimin e të drejtës së pronësisë 
sepse e njëjta do të  mund të regjistrohet vetëm pasi 
të përfshihet edhe emri i tij/saj në kontratë apo 
pasi i njëjti të ketë dhënë pëlqimin me shkrim për 
regjistrimin e vetëm të njërit.

Mirëkuptimi i bashkëshortëve është vlerë në 
marrëdhëniet martesore dhe garancion për një 
martesë të qëndrueshme dhe kjo vlerë mirëkuptimi 
duhet të shtrihet në të gjitha çështjet martesore 
përfshirë edhe ato pasurore. Ritheksojmë këtë për 
faktin se në kontekstin e dispozitës nga paragrafi 3, 
i nenit 5 të Udhëzimit, praktikisht nevoja e dhënies 
së pëlqimit me shkrim nga njëri bashkëshort për 
regjistrimin e vetëm të bashkëshortit tjetër në 
regjistrin për regjistrimin e pasurive të paluajtshme, 
kur dokumenti për krijimin e të drejtës së pronësisë 
është krijuar me kontributin e të dy bashkëshortëve 
nuk mund të kufizohet vetëm në rastet kur 
dokumenti për titullin e pronësisë është kontribut 
i të dy bashkëshortëve por nevoja e dhënies së 
pëlqimit do të vlejë edhe për rastet kur dokumenti 
për titullin e pronësisë është krijuar vetëm me 
kontributin e njërit bashkëshort, sepse praktikisht 
është e pamundur në shumicën e  rasteve të provohet 
para organit përkatës se i kujt është kontributi.

Në paragrafin 4, të nenit 5 të Udhëzimit, është 
përcaktuar se: “Në rastet kur vetëm njëri prej 
bashkëshortëve regjistrohet si bartës i së drejtës pronësore, 
apo të posedimit për pasurinë e përbashkët në regjistrin e 
të drejtave të pasurisë së paluajtshme, do të konsiderohet 
se regjistrimi është bërë në emër të të dy bashkëshortëve”. 
Kjo dispozitë e Udhëzimit është me përmbajtje të 
njëjtë sikurse dispozita në paragrafin 2, të nenit 50 
të LFK-së dhe ndërlidhet edhe me dispozitën tjetër 
në paragrafin 5 të nenit 5 të Udhëzimit, me të cilën 
përcaktohet se: “Në rastet kur prona e paluajtshme është 
e regjistruar në emër të vetëm njërit bashkëshort ajo nuk 
mund të shitet apo të tjetërsohet në çfarëdo forme tjetër 
pa pëlqimin me shkrim të bashkëshortit tjetër, të vërtetuar 
nga organi kompetent”.

Kjo dispozitë paraqet detyrim për të gjithë noterët 
dhe organet kompetente komunale për regjistrimin 
e patundshmërive që të përfillin detyrimin e marrjes 

së pëlqimit, në të kundërtën  titulli mbi transferimin  
e pronës do të mund të kontestohet.

2.4 NGARKIMI I PRONËS PA 
PËLQIMIN E BASHKËSHORTIT 
TJETËR

Nuk ka asnjë dilemë për procedurën e transferit të 
pronës dhe kushtet formale që duhet të respektohen 
në raste kur prona evidentohet në emrin e të 
dy bashkëshortëve apo edhe në emrin e vetëm 
njërit prej tyre. Edhe LFK por edhe Udhëzimi 
Nr.03/2016, përmbajnë dispozita specifike për 
kushtet që duhet të plotësohen veçanërisht në raste 
kur prona evidentohet vetëm në emrin e njërit prej 
bashkëshortëve. Në praktikën gjyqësore paraqiten 
raste kur prona është ngarkuar me hipotekë dhe 
eventualisht ka filluar shitja e hipotekës për shkak 
të insolvencës së debitorit, por që në procedurën 
e regjistrimit të hipotekës nuk është përfillur 
procedura e njëjtë sikurse në rastet e transferit të 
pronës. Kjo situatë paraqitët vetëm në rastet kur 
prona ka qenë e regjistruar në emrin e vetëm të njërit 
prej bashkëshortëve dhe për regjistrimin e hipotekës 
nuk është marrë fare pëlqimi i bashkëshortit tjetër.

Çështje të tilla gjyqësore natyrisht që paraqesin sfidë 
për gjykatat, sepse rastet e regjistrimit të pronës 
në emrin e vetëm të njërit prej bashkëshortëve jo 
domosdoshmërisht nënkuptojnë që bëhet fjalë për 
pasuri të përbashkët, por gjithsesi që ekzistojnë 
edhe raste që prona e regjistruar në emrin e vetëm 
të njërit prej bashkëshortëve  përfaqëson pasuri të 
përbashkët.

U theksua më lartë se LFK dhe Udhëzimi 
Nr.03/2016, përmbajnë dispozitë specifike për 
nevojën e pëlqimit të bashkëshortit që nuk është i 
regjistruar në regjistrin e patundshmërive kur prona 
transferohet por nuk përmban një dispozitë të tillë 
edhe për ngarkimin e pronës. 

Vlerësojmë se rastet e  ngarkimit të pronës pa 
pëlqimin e bashkëshortit tjetër duhet të trajtohen 
në mënyrë analoge sikurse rastet e transferit të 



HULUMTIM LIGJOR RRETH NDARJES SË PASURISË SË PËRBASHKËT DHE MBAJTJES FINANCIARE

24

pronës dhe në refleksion të dispozitës së nenit 49 
të LFK-së, me të cilën përcaktohet se: “Pasurinë e 
përbashkët bashkëshortore gjatë martesës bashkëshortët 
e administrojnë dhe e disponojnë bashkërisht dhe me 
marrëveshje”.  Në përmbajtjen e kësaj dispozite 
theksohet terminologjia “disponojnë bashkërisht dhe 
me marrëveshje” dhe kjo duhet të nënkuptojë se nuk 
mund të bëhet ngarkimi i pronës pa pëlqimin e 
bashkëshortit tjetër. Disponimi i pronës bashkërisht 
vlerësojmë se konsumon edhe mundësinë që prona 
të ngarkohet por natyrisht vetëm nën kushtet e njëjta 
që vlejnë për transferin e pronës. Nëse ka ndodh 
ngarkesa e pronës pa u plotësuar kushtet analoge 
që vlejnë për transferin e pronës, atëherë titulli për 
ngarkimin e pronës duhet të vlerësohet që është 
përfshirë në të metat e njëjta që do të ishte përfshirë 
titulli për transferin e pronës. Në këtë kontekst edhe 
mund të kontestohet në procedurë gjyqësore.

2.5 MARRËDHËNIET PASURORE 
TË BASHKËSHORTËVE 
JASHTËMARTESORË

Përveç në martesë, pasuria e përbashkët mund të 
krijohet edhe nga burri dhe gruaja në marrëdhënie 
jashtëmartesore.  Në lidhje me këtë, LFK me 
dispozitat e nenit 58,  ka rregulluar marrëdhëniet 
pronësore të bashkëshortëve jashtëmartesorë, 
duke përcaktuar se edhe për bashkëjetesën vlejnë 
rregullat e njëjta. Me dispozitën e nenit 58 paragrafi 
1, është përcaktuar se: “Pasuria e fituar përmes punës 
së përbashkët të burrit dhe gruas në marrëdhëniet 
jashtëmartesore (partneritet pa bashkëjetesë) konsiderohet 
pasuri e tyre e përbashkët”, ndërsa në paragrafin 2, të 
nenit të njëjtë përcaktohet se: “Pasuria e fituar gjatë 
bashkësisë faktike (bashkësisë jashtëmartesore) dhe e cila 
pasuri i nënshtrohet ndarjes ose pjesëtimit konsiderohet 
pasuri e përbashkët. Dispozitat e këtij ligji lidhur me 
ndarjen e pasurisë e së përbashkët të bashkëshortëve të 
një martese ligjërisht të regjistruar zbatohen në mënyrë 
analoge për marrëdhëniet pronësore të personave në 
bashkësi faktike (bashkësi jashtëmartesore)”.

37  Haxhi Gashi, Abdullah Aliu & Adem Vokshi, “Komentar” Ligji për Familjen i Kosovës, Prishtinë 2012, fq.159
38  Gani Uruçi, Doracak për të Drejtën Familjare dhe Trashëgimore, 2011, fq. 132.

Në paragrafin 1, të nenit 58, rregullohet rasti kur 
edhe personat që kanë krijuar pasuri të përbashkët 
në marrëdhënie jashtëmartesore, respektivisht 
partneritet pa bashkëjetesë të cilës ligji nuk i jep 
mbrojtje juridike, po pasurinë e tyre të fituar 
bashkërisht e konsideron pasuri të përbashkët për 
shkak të mënyrës së krijimit të saj37. Kjo nënkupton 
se në çdo rast personat në partneritet pa bashkëjetesë 
nëse e provojnë para gjykate se kanë krijuar pasuri 
në partneritet, atëherë në rast kontesti, pjesëtimi 
do të behet me kushtet e pjesëtimit të pasurisë 
së përbashkët të bashkëshortëve. Ligjdhënësi me 
dispozitën në fjalë i ka dhënë një status të veçantë 
pasurisë së krijuar në partneritet dhe kontributit të 
personave në partneritet. Kjo mbrojtje nuk u është 
dhënë edhe në trashëgimi.

Përndryshe në paragrafin 2, të nenit 58 të LFK-së,  
kuptohet se kushti i ekzistimit të bashkësisë faktike 
është analog me kushtin e ekzistimit të martesës për 
tu konsideruar pasuri e përbashkët e bashkëshortëve 
jashtëmartesor.

Nuk mjafton që të ekzistoj vetëm formalisht martesa 
për të ekzistuar pasuria e përbashkët, por është 
e nevojshme që të ekzistojë jetesa e përbashkët në 
martesë. Kjo do të thotë, që martesa të ekzistojë 
realisht38.

Është interesant se LFK sa i përket pasurisë së 
përbashkët nuk ka bërë një dallim në mes të 
bashkësisë faktike dhe bashkësisë jashtëmartesore, 
por të dy këto koncepte i ka barazuar me dispozitat 
e nenit 58. Në parim rregullat e njëjta të pasurisë së 
përbashkët të bashkëshortëve do të duhej të vlenin 
vetëm për bashkësinë faktike, por jo edhe për 
bashkësinë jashtëmartesore. Në këtë kontekst me 
bashkësinë faktike duhet të kuptohet jeta e përbashkët 
e dy personave që jetojnë si së bashku  pa themeluar 
martesë në mes tyre, por njëkohësisht pa ekzistuar 
një martesë formale e tyre me ndonjë person të tretë, 
ndërsa me bashkësinë jashtëmartesore do të duhej të 
kuptohet jeta e përbashkët e dy personave që jetojnë 
së bashku, por që të paktën njëri prej tyre formalisht 
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ka një martesë ekzistuese me një person të tretë. 

Po të bëhej ky dallim do të kishte logjikë edhe 
që dispozitat për pasurinë e përbashkët të 
bashkëshortëve të aplikoheshin në mënyrë analoge 
edhe për pasurinë e personave në bashkësi faktike, 
por jo edhe në atë martesore. Në fakt sot praktika 
gjyqësore është e kushtëzuar nga interpretimi i 
normave juridike (neni 58 i LFK) të cilat nuk bëjnë 
dallim në mes të bashkësisë faktike dhe bashkësisë 
martesore por i trajtojnë si një.

Përveç kësaj rastet e kontesteve gjyqësore për 
pjesëtimin e pasurisë së përbashkët të krijuar në 
bashkësi faktike janë në rritje. Kjo nga shkaku se në 
ditët e sotme “bashkësia faktike” është si dukuri në 
rritje, prandaj është e natyrshme që edhe konteste 
të derivojnë sa i përket pjesëtimit të pasurisë nga 
kjo bazë.
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Pjesa e tretë

PROCEDURA GJYQËSORE PËR 

PJESËTIMIN E PASURISË SË 

PËRBASHKËT TË BASHKËSHORTËVE
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Procedura gjyqësore për pjesëtimin e pasurisë së 
përbashkët iniciohet nga njëri apo të dy bashkëshortet 
(të dy bashkëshortet kur paraqitet padi dhe kundërpadi) 
në raste kur njëri apo të dy bashkëshortët dëshirojnë 
të bëjnë pjesëtimin e pasurisë së përbashkët, por 
nuk kanë gjetur mirëkuptimin e tyre që pjesëtimin 
ta bëjnë në procedurë jashtëgjyqësore.

Me dispozitën e nenit 54 paragraf 2, të LFK-së, 
përcaktohet se: ”Gjykata kompetente vendos po ashtu 
në rast të mosmarrëveshjes lidhur me pjesët e pasurisë 
së bashkëshortëve të parapara sipas këtij neni”. Kjo 
nënkupton se në çdo rast kur bashkëshortët nuk 
arrijnë marrëveshje për vlerësimin e pasurisë së 
përbashkët, atëherë është gjykata kompetente e 
cila me kërkesën e njërës palë do të shqyrtojë dhe 
vendosë çështjen kontestuese.

E drejta për të kërkuar mbrojte gjyqësore për të 
drejtat subjektive lidhur me kërkesat që lindin nga 
rastet e cenimit të drejtave absolute apo kërkesave 
të arritura për të drejtat relative është drejtë e çdo 
individi dhe si e tillë mund të ushtrohet në çdo rast 
dhe çdo kohe. Kjo vlen edhe për raste gjyqësore të 
kontesteve për vlerësimin dhe pjesëtimin e pasurisë 
së përbashkët. 

Në kontestet gjyqësore për pjesëtimin e pasurisë së 
përbashkët të bashkëshortëve si çështje paraqitet 
edhe barazia gjinore dhe mosdiskriminimi. Në këtë 
kontekst është shume e rëndësishme që të garantohet 
barazia gjinore në procedurë gjyqësore.

3.1 Pjesëtimi i pasurisë së 
përbashkët të bashkëshortëve 

LFK, me dispozitat e nenit 56 e ka rregulluar këtë 
çështje ku në paragrafin 1 të nenit 56 është përcaktuar 
se: “Ndarja e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve 
mund të kërkohet gjatë martesës dhe pas pushimit të saj”, 
ndërsa në paragrafin 2, të nenit të njëjtë ka përcaktuar 
se: “ Të drejtën që të kërkojnë pjesëtimin e pasurisë 

39  Bedri Bahtiri, Aspektet Nacionale dhe Ndërkombëtare të Regjimit Pasuror Martesor të Bashkëshortëve, Prishtinë 2018, fq.209.
40  Shihe nenin 53 pargrafi 3, i LFK-së.
41 Haxhi Gashi, Abdullah Aliu & Adem Vokshi, “Komentar” Ligji për Familjen i Kosovës, Prishtinë 2012, fq.145.

së përbashkët e kanë: bashkëshortët, trashëgimtarët e 
bashkëshortit të vdekur ose bashkëshortit të shpallur të 
vdekur, si dhe kreditori i njërit prej bashkëshortëve, nëse 
kërkesa e kreditorit nuk mund të realizohet nga pasuria e 
pjesëtuar e atij bashkëshorti”.

Është më se e qartë se pjesëtimi i pasurisë së 
përbashkët mund të kërkohet gjatë martesës dhe pas 
pushimit të saj. Kjo vlen jo vetëm për bashkëshortët 
por edhe për subjektet tjerë që kanë të drejtë sipas 
paragrafit 2, të nenit 56 të LFK-së. Natyrisht nga 
trashëgimtarët mund të kërkohet vetëm pas vdekjes 
së bashkëshortit.

Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve mund të 
ndahet me kërkesën e njërit prej bashkëshortëve 
ose sipas marrëveshjes se përbashkët të tyre.39 
Bashkëshortët në çdo kohë mund të pjesëtojnë 
pasurinë e tyre të përbashkët me marrëveshje.40 Kjo 
nënkupton se bashkëshortët nëse kanë marrëveshje 
gjatë gjithë kohës së zgjatjes së martesës kanë të 
drejtë dhe mundësi që pasurinë e përbashkët ta 
shndërrojnë në pasuri të veçantë.

Bashkëshortët me marrëveshje, për dallim nga 
pjesëtimi me vendim gjyqësor mund t’i ndajnë 
sendet që janë objekt i pronësisë së përbashkët 
bashkëshortore dhe kështu që të krijohet e drejta 
e pronësisë në sendin e caktuar dhe përjashtohet 
instituti i bashkëpronësisë. Përndryshe, gjykata 
do ta bënte pjesëtimin e pronësisë së përbashkët jo 
duke i ndarë sendet, por duke përcaktuar pjesët e 
njërit bashkëshortë në pasurinë e përbashkët, në 
pasurinë e tërësishme që quhet pasuri e përbashkët 
bashkëshortore 41.

Në paragrafin 2 të nenit 53 të LFK-së, përcaktohet 
se: “Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët mund të bëhet kur 
bashkëshortët caktojnë ose kërkojnë t’u caktohen pjesët e 
tyre në pasurinë e përbashkët dhe kështu bëhen pronar 
në pjesë të caktuara”, ndërsa në paragrafin 3, të nenit 
të njëjtë përcaktohet se: “Marrëveshja nga paragrafi 1 
dhe 2 e këtij neni duhet të bëhet medoemos me shkrim në 
pajtim me kërkesat formale, të përcaktuara me ligjin në 
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fuqi mbi pasurinë për arritjen e marrëveshjeve të tilla”. 
Nga dispozita e cituar parashihet se për pjesëtimin 
e pasurisë së përbashkët me marrëveshje është 
me rëndësi të plotësohen dy kushtet. Ekzistimi i 
marrëveshjes për pjesët e pjesëtuara apo kërkesa 
për pjesëtimin e pasurisë dhe marrëveshja të bëhet 
në formën e paraparë ligjore. Nëse plotësohen këto 
kushte atëherë bashkëshortët pas implementimit 
të marrëveshjes bëhen pronarë në pjesë të caktuara 
dhe disponojnë individualisht secili me pjesët e tyre.

3.2 Ndarja e pasurisë 
së përbashkët në raste të 
mosmarrëveshjes

Marrëveshja për ndarjen e pasurisë së përbashkët 
është një mundësi ligjore e cila në jetë reale nuk 
shfrytëzohet shumë për shkak se zakonisht pjesëtimi 
i pasurisë së bashkëshortëve bëhet në fazën kur 
marrëdhëniet e tyre janë në fazë kritike, prandaj 
edhe mosmarrëveshjet për pasurinë janë po ashtu 
në fazë kritike. 

Në raste kur nuk ekziston një marrëveshje rreth 
ndarjes së pasurisë, LFK në dispozitën e nenit 54 e 
përcakton se ajo bëhet nga gjykata. 

Neni 54 - Vlerësimi i pasurisë së përbashkët në 
rast të mosmarrëveshjes

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.

Në praktikë gjyqësore, por edhe në komentarin 
përkatës të Ligjit për Familjen, trajtimi i kësaj pjese 
të rregullimit ligjor ka shpërfaqur disa vështirësi, të 
cilat pastaj kanë pasur për pasojë një konfuzion rreth 
dispozitave dhe mënyrës së drejtë të interpretimit, 
duke rezultuar në stërzgjatjen e procedurave 
dhe në vendime gjyqësore të pakuptueshme. Në 
bazë të analizimit të dispozitave dhe krahasimit 
me praktikën gjyqësore kjo ka ndodhur nga një 
interpretim i mangët i dispozitave përkatëse të 
nenit 47 (Pasuria e përbashkët), nenit 54 (Vlerësimi i 
pasurisë së përbashkët) dhe 55 (Përcaktimi i pjesëve). 

Fillimisht, siç e diskutuam edhe më lart, nga neni 
47 fjala “punë” është interpretuar vetëm si kategori 
ekonomike e cila sjell të ardhura, duke e përjashtuar 
punën e papaguar në shtëpi të njërit bashkëshort 
nga mundësia që të kuptohet si punë. Për më tepër, 
as paragrafi 4 i nenit 47, i cili përcakton se nëse nuk 
ekziston një marrëveshje mes bashkëshortëve rreth 
mënyrës së ndarjes së pasurisë së përbashkët, ajo 
ndahet në pjesë të barabarta për të dy bashkëshortët, 
në praktikë gjyqësore nuk është marrë parasysh. 

Poashtu duhet theksuar se neni 55 (Përcaktimi i 
pjesëve), në praktikën gjyqësore nuk gjen aplikim, 
përkundër që dispozitat e këtij neni, - e ndërlidhur 
me nenin 47, paragrafi 4 (“bashkëshortët janë pronarë 
të barbartë në pjesë të barabarta të pasurisë së përbashkët, 
nëse ndryshe nuk janë marrë vesh”) - në mënyrë të 
qartë rregullojnë se në cilin rast mund të kërkohet 
një pjesë më e madhe se gjysma e pasurisë, e që 
është vetëm atëherë kur ekziston pasuri e veçantë e 
personit brenda pasurisë së përbashkët. 

Neni 55 - Përcaktimi i pjesëve

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

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, dhebashkëshorti për fitimin e atij 
sendi apo të drejte ka marrë pjesë me të hyrat 
nga pasuria e tij e veçantë.
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3. Bashkëshorti, i cili pas pushimit të bashkësisë 
martesore, përmes investimit, rrit vlerën e 
sendeve të pasurisë së përbashkët, ka të drejtën 
të kërkojë nga bashkëshorti tjetër kompenzimin 
nëse investimet kanë qenë të domosdoshme 
dhe të dobishme. Kompenzimi do të jetë në 
proporcion me pjesën e tij në atë send.

4. Bashkëshorti tjetër mund të lirohet nga 
detyrimi i tillë nëse pranon pjesën më të 
madhe së pjesës të atij sendi në proporcion me 
investimet e bëra.

Gjatë analizimit të vendimeve gjyqësore mund të 
konstatohet se për ndarjen e pasurisë është krijuar një 
praktikë gjyqësore, e cila bazohet kryesisht në nenin 
54, i cili flet për vlerësimin e pasurisë së përbashkët. 
Në këtë nën, në paragrafin 1 thuhet “Nëse nuk arrihet 
marrëveshja në kohën kur pjesa e secilit prej bashkëshortëve 
i takon pasurisë së përbashkët, ajo 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”. 

Neni 54 në praktikën gjyqësore është interpretuar 
asisoji, sikur t’i jepte të drejtë njërit prej 
bashkëshortëve që të mos pajtohej me ndarjen 
e barabartë të pasurisë së përbashkët, por të 
pretendonte se kontributi i tij është më i lartë, 
edhe në rastet kur nuk ekziston pasuri e veçantë. 
Pra, në praktikë gjyqësore siç aplikohet aktualisht, 
nëse njëri bashkëshort nuk pajtohet me ndarjen e 
barabartë të pasurisë së përbashkët, por duke u 
thirrur vetëm në “ndarje sipas kontributit”, gjykata 
e lejojnë këtë kërkesë. Nëse interpretohen dispozitat 
47, 54 dhe 55 në mënyrë logjike dhe sistematike 
dhe bëhet një analizim i thellë i tyre, vijmë në 
konkludim se paqartësia është krijuar për disa 
arsye. Njëra arsye ka të bëjë me keqinterpretimin e 
fjalës “kontribut”, gjë që e kemi disktutuar më lart 
në rastin e konstatimit se ligji nuk ka bërë dallime 
mes fjalëve kontribut dhe punë për rastet kur nuk 

ekziston pasuri e veçantë. Nëse njëra palë ka sjellur 
pasuri të veçantë në martesë, atëherë kontributi i tij 
në pasurinë e përbashkët natyrisht do të del së është 
me i madh. 

Arsyeja tjetër e paqartësisë rreth nenit 54 ka të bëjë 
me keqinterpretimin e titullit të nenit 54 “Vlerësimi 
i pasurisë së përbashkët”, sepse është interpretuar 
sikurse me këtë nen parashihet të bëhet vlerësim i 
kontributeve në kuptimin që punës së papaguar 
t’i caktohet një vlerë e caktuar monetare nga 
gjykatat, duke qenë se puna e papaguar nuk është 
konsideruar se mund ta ketë rëndësinë e njejtë për 
përcaktimin e pjesëve gjatë pjesëtimit të pasurisë si 
puna e paguar. Por për një interpretim të atillë që do 
të bënte diferencim qoftë mes punës së paguar apo 
të papaguar, qoftë mes lartësisë së të ardhurave të 
bashkëshortëve, brenda ligjit nuk gjinden dispozita 
që do ta arsyetonin një diferencim të tillë. 

Së këndejmi, ky nen është aplikuar sikurse të ishte 
neni i vetëm për ndarjen e pasurisë së përbashkët 
si dhe për përcaktimin e pjesëve, përkundër që 
përcaktimi i pjesëve rregullohet me nenin 55, ku 
në paragrafin 2 përcaktohet se huhet se “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.”

Pra, konfuzioni rreth ndarjes së drejtë të pjesëve 
të pasurisë së përbashkët rezulton nga një 
keqinterpretim i nenit 54 dhe nga mungesa e një 
interpretimi logjik dhe sistematik të dispozitave, 
që do të ndërlidhte në mënyrë të drejtë nenet 47, 
54 dhe 55. Duke anashkaluar dispozitat e nenit 
47, paragrafi 4 dhe 55, paragrafi 2, gjykatat janë 
fokusuar ekskluzivisht në nenin 54. Këtë nen e kanë 
interpretuar gabimisht, sikurse të përcaktonte të 
drejtën dhe kompetencën që gjykatat të përcaktonin 
edhe vlerën e punës së papaguar të amvisërisë. 
Rrjedhimisht, nëse njëri bashkëshort ka punuar dhe 
tjetri jo, dhe asnjëri nuk kanë pasuri të veçantë të 
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dëshmuar, prapë ekzistojnë raste kur bashkëshorti 
i punësuar e shfrytëzon konfuzionin e krijuar rreth 
këtyre çështjeve dhe kërkon që ndarja e pasurisë 
të bëhet “sipas kontributit”, duke qenë se gjykata 
e kanë krijuar një praktikë gjyqësore të lëshohen 
në valorizim të punës së papaguar, që nënkupton 
se punës së amvisërisë ia caktojnë një vlerë të 
caktuar monetare të papërfillshme. Ky fakt na len të 
kuptojmë se gjykatat titullin e nenit 54 “Vlerësimi 
i pasurisë së përbashkët” e interpretojnë në një 
kuptim që t’i caktojnë vlerë të caktuar monetare apo 
financiare kontributeve të bashkëshortëve. Mirëpo, 
neni 54 nuk jep asnjë indikacion konkret se duhet 
nënkuptuar si një dispozitë që ia lejon gjykatës të 
caktojë vlerë për kontributet, sepse nuk përcakton 
parametra apo kritere transparente, në bazë të 
të cilave do të mund të bëhej valorizimi në formë 
ekonomike i kontributit të amvisërisë/punës së 
papaguar. Praktika gjyqësore në këto raste thirret 
në diskrecionin e gjyqtarit, gjë që nuk mund të 
qëndrojë, sepse ligji krijohet për të rregulluar çështje 
në mënyrë unike dhe të qartë, e jo duke lënë hapësira 
për interpretime të ndryshme. Diskrecioni mund 
të ekzistojë vetëm përbrenda kornizës ligjore të 
përcaktuar, kur për shembull në raste penale mirren 
parasysh rrethanat lehtësuese apo rënduese, por jo 
edhe në ne rastet e ndarjes së pasurisë, sepse kjo 
më shumë do të krijontë probleme sesa t’i zgjidhte 
ato dhe mbi të gjitha, nuk ekzistojnë përkufizimet 
ligjore se amvisëria, pra puna në shtëpi me fëmijë 
dhe mirëmbajtje të shtëpisë të mos vlerësohet si punë 
dhe as parametrat si ajo do të duhej të valorizohej, 
pra të përkthehej në terma ekonomikë financiarë që 
do ta përcaktonin vlerën e saj monetare. 

Neni 54 “Vlerësimi i pasurisë së përbashkët” nuk 
mund të ketë kurrfarë kuptimi tjetër përpos që 
duhet vlerësuar pasuria e përbashkët, që nënkupton 
se duhet të përcaktohet vëllimi apo shuma totale 
e pasurisë së përbashkët, të veçuar nga pasuria 
e veçantë, dhe të mirret vendimi për ndarjen e 
barabartë të pasurisë së përbashkët, pa i dalluar 
format e ndryshme të kontributit/punës. Neni 54 në 
asnjë pjesë nuk e përmban një udhëzim për “vlerësim 
të kontributeve”, por realisht duke përcaktuar 
se vendimi duhet të bazohet në kontributin e 
bashkëshortëve, duke i marrë parasysh të gjitha 

rrethanat, e jo “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”, kjo dispozitë faktikisht e ka barazuar 
rëndësitë e kontributeve të bashkëshortëve dhe 
nënkupton se ligji nuk bën dallime mes kontributit 
me të ardhura dhe llojeve tjera të kontributeve të 
papaguara gjatë ndarjes së pasurisë. I ndërlidhur 
me nenet 47 edhe 55, neni 54 len të nënkuptohet se 
mënyra e vetme ligjore e ndarjes së pasurisë është 
në pjesë të barabarta për rastet kur nuk ekziston 
në marrëveshje tjetër paraprake dhe nuk ekziston 
pasuri e veçantë. Këtë e dëshmon edhe neni 55, i 
cili decidivisht përcakton se një pjesë më të madhe 
mund ta pretendojë vetëm ai bashkëshort, i cili ka 
pasuri të veçantë. Pasuria e veçantë natyrisht duhet 
të dëshmohet, qoftë si e trashëguar, e dhuruar apo e 
fituar në ndonjë formë tjetër të ligjshme. Nëse nuk 
ekziston dëshmia për pasurinë e veçantë, gjykatat 
nuk kanë bazë juridike të lëshohen në kërkesën e 
njërit prej bashkëshortëve që të bëhet “vlerësimi 
i kontributit”, siç ndodhë në praktikë, sepse 
“vlerësimi i kontributit” nuk ekziston as si institut e 
as si përkufizim në asnjë pjesë të ligjit. Nuk ka asnjë 
dispozitë ligjore, e cila në mënyre shprehimore e 
lejon një vlerësim në formë monetare të kontributit të 
papaguar, madje kjo nuk mund të bëhet dhe është e 
kundërligjshme, sepse ligji e ka përcaktuar mënyrën 
e barabartë të ndarjes së pasurisë dhe i ka barazuar 
rëndësitë e llojeve të ndryshme të kontributeve. Po 
të ekzistonte një e drejtë e tillë, që puna e papaguar 
të valorizohej, ajo e drejtë do të ishte përcaktuar me 
ligj apo me parametra transparente rreth lartësisë së 
vlerës monetare, por edhe në këtë rast do të ishte 
problematike, sepse në mënyrën dhe lartësinë siç 
valorizohet amvisëria në gjykatat tona me rreth 100 
euro në muaj, kjo do të ishte kundër barazisë gjinore 
a priori, sepse janë gratë ato që lindin fëmijë dhe për 
shkak të kësaj janë të detyruara të qëndrojnë në shtëpi 
për tu kujdesur për fëmijët. Ligji pikërisht për këtë 
arsye e ka bërë barazimin e kontributeve në nenin 
54, duke i trajtuar si të padallueshme në kuptimin e 
vlerës ekonomike ap monetare, dhe në nenin 47 ka 
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përcaktuar se pasuria e përbashkët ndahet në pjesë 
të barabarta. Pasuria e veçantë mbetet natyrisht e 
atij, të cilit i takon. 

Para fillimit të pjesëtimit, gjykata ka për detyrë 
pikësëpari të caktojë masën e pasurisë së përbashkët e 
cila duhet ndarë42. Pra gjyqtari së pari bën spastrimin 
e llogaritjeve ndërmjet pasurisë së përbashkët të 
bashkëshortëve dhe pasurisë së veçantë të tyre43. Për 
vlerësimin e pasurisë së përbashkët gjykata i merr 
në vlerësim të gjitha rrethanat në jetën e përbashkët 
të bashkëshortëve dhe nuk kufizohet vetëm në 
kontributin financiar, siç mund të jenë të ardhurat 
personale dhe të hyrat tjera monetare të secilit 
bashkëshort, por edhe ndihmën e njërit bashkëshort 
ofruar bashkëshortit tjetër. 

Me ndihmën e njërit prej bashkëshortëve të ofruar 
bashkëshortit tjetër ligji e numëron, 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.

Vlerësimi i të gjitha rrethanave, bëhet me qëllim që të 
provohet se pjesët e tyre të pronësisë së përbashkët 
a do të shpallën si të barabarta në pajtim me nenin 
47 paragrafi 4, i LFK-së, ku thuhet “bashkëshortët 
janë pronarë të përbashkët në pjesë të barabarta të 
pasurisë së përbashkët nëse nuk janë marrë vesh 
ndryshe”, ose do të caktohen pjesët e pronësisë 
të bashkëshortëve në pjesë të ndryshme, që do të 
thotë se njëri do të ketë më shumë pjesë të veçantë 
dhe tjetri më pak. Për të ndodhur kjo, bashkëshorti 
pretendues duhet të argumentojë kontributin e tij më 
të madh në bazë të të cilit kërkon edhe t’i takojë pjesa 
më e madhe nga pronësia e përbashkët për shkak të 
pronës së tij të veçantë të sjellur në martesë44.

Për vlerësimin e pasurisë së përbashkët gjykata 
mundet edhe pa propozimin e palëve të bëj marrjen 
e provës me ekspertizë përkatëse në mënyrë që 
të konstatojë faktet se çfarë vëllimi ka pasuria 

42 Hamdi Podvorica, E Drejta familjare, Prishtinë 2011, fq.250.
43  Gani Uruçi, Doracak për të Drejtën Familjare dhe Trashëgimore, 2011, fq. 138.
44 Haxhi Gashi, Abdullah Aliu & Adem Vokshi, “Komentar” Ligji për Familjen i Kosovës, Prishtinë 2012, fq.145

e përbashkët dhe cilat janë pjesë të pasurisë së 
veçantë. Ky është edhe kuptimi i nenit 54 “Vlerësimi 
i pasurisë së përbashkët”, pra që të konstatohet 
shuma apo vëllimi i pasurisë së përbashkët. 

Përveç provës me ekspertizë gjykata mund të 
marrë edhe prova tjera sipas detyrës zyrtare, si 
për shembull dokumente nga institucionet siç janë 
kadastri, bankat, banka qendrore etj., kur në atë 
dokumentacion nuk ka qasje pala që e kërkon një të 
drejtë dhe ato nuk vihen në dispozicion nga pala e 
paditur. 

Në gjykata është zhvilluar një praktikë që nga pala që 
ka kontribuar me amvisëri të kërkohen prova, duke 
u nisur nga interpretimi i gabuar i dispozitave me 
mendimin se duhet caktuar një vlerë kontributeve të 
ndryshme. Kjo mënyrë e interpretimit, siç treguam 
më lart, nuk ka bazë juridike. Në anën tjetër, të 
kërkohen prova për një punë të papaguar, është e 
palogjikshme dhe e padrejtë, duke pasur parasysh 
se punët e amvisërisë nuk mund të faktohen 
materialisht, përpos faktit të viteve të martesës. 
Por edhe është e panevojshme të kërkohen fakte, 
sepse ligji e ka përcaktuar në dispozita se ndarja e 
pasurisë, nëse nuk ekziston pasuria e veçantë apo 
ndonjë marrëveshje paraprake, pasuria e përbashkët 
duhet ndahet në pjesë të barabarta. Për tjera mënyra 
të ndarjes së pasurisë së përbashkët, apo për 
“vlerësime të kontributeve” siç e quajnë në praktikë 
gjyqësore, nuk ka bazë juridike. 

Është me rëndësi që të mos nënvlerësohet asnjë 
mënyrë e kontributit dhe sipas kësaj logjike edhe 
të bëhet marrja e provave sepse nëse nënvlerëson 
disa mënyra të kontributit në krijimin e pasurisë së 
përbashkët, përveç asaj financiare, atëherë mundësitë 
për një vendim të ligjshëm dhe të drejtë janë të vogla. 
Gjykata duhet të jetë e drejtë dhe e paanshme dhe të 
mos i jep rëndësi më të madhe kontributit financiar, 
por natyrisht, kur ekziston pasuri e veçantë, gjykata 
duhet të administrojë provat rreth vërtetësisë se ajo 
pasuri është e veçantë, sa është vëllimi i saj, pastaj 
ta përcaktojnë vëllimin e pasurisë së përbashkët 
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dhe nga pasuria e përbashkët të zbresë pasurinë e 
veçantë. Çfarë mbetet pas largimit të pasurisë së 
veçantë, sipas dispozitave duhet të ndahet në pjesë 
të barabarta. Këtë kuptim e ka neni 54, i ndërlidhur 
me neni 47 dhe 55. 

Në praktikën gjyqësore rastet e pjesëtimit të pasurisë 
shpesh herë paraqiten me mjaft kompleksitet, ngase 
në disa raste vlerësimi i kontributit në krijimin e 
pasurisë së përbashkët nuk i referohet ekskluzivisht 
pasurisë që është pronësi e bashkëshortëve. Pra, 
ekzistojnë raste kur vlerësimi i kontributit duhet 
të bëhet lidhur me një pasuri, e cila nuk është 
ekskluzivisht pronësi e bashkëshortëve, por kanë 
pjesëmarrje edhe subjekte të tjerë. Këto situata 
përveç se janë mjaft të vështira për të vlerësuar 
kontributin e secilit në krijimin e pasurisë së 
përbashkët, janë gjithashtu shumë të vështira për ta 
bërë edhe pjesëtimin. Disa shembuj kompleks nga 
praktika gjyqësore mund të jenë:

- Për shembull toka ku është e ndërtuar shtëpia 
figuron si pronësi e prindërve të ndonjërit 
prej bashkëshortëve, ndërsa shtëpia është 
ndërtuar me kontributin e bashkëshortëve. 

- Kur prona ka ekzistuar në momentin e 
lidhjes së martesës dhe e njëjta është pronësi 
jo e bashkëshortëve por e familjarëve të 
bashkëshortëve, por pas martesës me 
kontributin e bashkëshortëve janë bërë 
investime dhe është rritur vlera e pronës.     

- Kur gjatë martesës është krijuar pasuri e 
përbashkët, shembull një objekt banimi, por 
në krijimin e saj përveç bashkëshortëve kanë 
kontribuar edhe subjekt tjerë, zakonisht 
familjar të bashkëshortëve (në fakt njërit prej 
bashkëshortëve).

Duke i marrë në konsideratë këto raste komplekse 
për të cilat gjykatat duhet të vendosin dhe duhet 
ta bëjnë pjesëtimin e pasurisë, është shumë me 
rëndësi që gjatë shqyrtimit dhe vendosjes të merren 
në konsideratë edhe disa çështje që diktohen nga 
kompleksiteti i këtyre rasteve. 

Për shembull, në rastin kur duhet të vlerësohet 
kontributi në krijimin e pasurisë së përbashkët e cila 
nuk është ekskluzivisht si pronësi e bashkëshortëve, 
kush duhet të jetë palë në procedurë? Pra, a mund të 
bëhet pjesëtimi i pasurisë së përbashkët për pronën 
në të cilën kanë kontribut edhe subjekt tjerë pa qenë 
të përfshirë edhe ata si palë në procedurë? Pastaj, si 
do të bëhet pjesëtimi i pasurisë mbi sendin që është 
në pronësi të ndonjë subjekti tjetër, por në të cilën 
kanë kontribut bashkëshortët? Si do të vlerësohet 
kontributi i bashkëshortëve në sendin që edhe të 
tjerët kanë kontribut? Nëse do të vendoset që të 
kompensohet kontributi për shkak të pamundësisë 
së pjesëtimit të sendit, kush do ta kompensojë 
kontributin nëse sendi nuk i mbetët në pronësi 
bashkëshortit tjetër?

3.2.1 Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët 
të bashkëshortëve 

Ligji i Familjes i Kosovës, Nr. 2004/32, para 
ndryshim-plotësimit të vitit 2019, me dispozitat 
e nenit 47, përcakton se çfarë përbën pasuri të 
përbashkët. 
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Neni 47 - Pasuria e përbashkët

1. Pasuri e përbashkët e bashkëshortëve 
është pasuria e fituar me punë gjatë 
vazhdimit të martesës, si edhe të hyrat që 
rrjedhin nga pasuria e tillë; 

2. Pasuria e përbashkët mund të përfshijë 
gjithashtu të drejtat sendore dhe të 
detyrimeve;

3. Pasuria e bashkëshortëve e fituar 
bashkërisht përmes lojërave të fatit 
konsiderohet pasuri e përbashkët.

4. Bashkëshortët janë pronarë të 
përbashkët në pjesë të barabarta të 
pasurisë së përbashkët nëse ndryshe nuk 
janë marrë vesh;

Nga interpretimi i dispozitave të cituara më sipër 
rezulton se pasuria e përbashkët e bashkëshortëve 
është pasuri e fituar nga puna gjatë vazhdimit të 
martesës, pa përjashtuar edhe të hyrat që rrjedhin 
nga një pasuri e tillë. Vërehet qartë se ligjdhënësi 
punës gjatë vazhdimit të martesës i kishte dhënë 
peshë përcaktuese për ta definuar konceptin 
e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve. 
Përmbajtja e dispozitës në paragrafin 1 të nenit 47 
të LFK-së, përcakton po ashtu që kushti i parë për 
ta definuar pasurinë e përbashkët është ekzistimi 
i martesës dhe rrjedhimisht fitimi i pasurisë së 
përbashkët gjatë vazhdimit të martesës. Pra, do 
të kualifikohej si pasuri e përbashkët vetëm nëse 
është fituar me punë gjatë vazhdimit të martesës, 
përndryshe puna e përbashkët nëse nuk ekziston 
martesa e vazhdueshme mund të definohej si formë 
tjetër e pronësisë. 

Karakteri i të drejtave për pasuri të përbashkët të 
bashkëshortëve sipas dispozitës nga paragrafi 2 
të nenit 47 të LFK-së, përfshinë të drejtat sendore 
dhe të drejtat e detyrimeve. Karakteri i të drejtave 
sendore i referohet në këtë rast të drejtave absolute 
që rregullohen me Ligjin për Pronësinë dhe të 
Drejtat Tjera Sendore, ndërsa të drejtat e detyrimeve 
përfshijnë të drejtat e karakterit relativ që rregullohen 
me Ligjin për Marrëdhëniet e Detyrimeve, siç mund 
të jenë kompenzimi i dëmit, pasurimin pa bazë, 
fitimin e munguar etj. 

Përveç të cekurave nga përmbajtja e dispozitës së 
paragrafit 2 të nenit 47 të LFK-së, ligjdhënësi në 
pasurinë e përbashkët përveç pronës si koncept 
përfshinë edhe të drejtat. Thënë thjeshtë pasuria 
e përbashkët nuk nënkupton vetëm pronën si të 
drejtë, siç shpesh herë referohet edhe në literaturë 
por edhe në praktikë gjyqësore.

Me dispozitën e paragrafin 3 të nenit 47 të LFK-së, 
përcaktohej se pasuri e përbashkët e bashkëshortëve 
është edhe pasuria e fituar përmes lojërave të fatit. 
Në praktikën gjyqësore përmbajtja e kësaj dispozite 
është e qartë sepse nënkupton që bashkëshortet kanë 
luajtur në lojëra të fatit me pasurinë e përbashkët. 
Nëse ndonjëri pretendon se pasuria e fituar nga 
lojërat e fatit është pasuri e veçantë, atëherë këtë 
pretendim duhet ta provojë para gjykatës.

Me dispozitën e paragrafit 4 të nenit 47 të LFK-
së, përcaktohej se bashkëshortët janë pronar të 
përbashkët në pjesë të barabarta të pasurisë së 
përbashkët nëse nuk janë marrë vesh ndryshe. 
Përmbajta e kësaj dispozite jo rastësisht përcakton 
se bashkëshortët do të jenë pronarë të përbashkët të 
pasurisë në pjesë të barabarta nëse nuk janë marrë 
vesh ndryshe, sepse vetëm përmes një procesi 
gjyqësor pas vlerësimit të pjesës së njërit apo tjetrit 
bashkëshort do të mund të provohej që pjesët nuk 
janë të barabarta, sepse ka raste kur njëri bashkëshort 
ka sjellur pasurinë e veçantë në martesë.

Është me rëndësi të theksohet po ashtu, se për këtë 
situatë ligjdhënësi e përdor terminologjinë “pronar 
të përbashkët në pjesë të barabarta”, dhe nuk e përdor 
terminologjinë “bashkëpronar”. Kjo për shkak se po 
të përdorej terminologjia “bashkëpronar”, kjo do të 
paracaktonte se pjesët e secilit prej bashkëshortëve 
dihen, ndërsa sipas terminologjisë “pronar të 
përbashkët”, nënkupton se pjesën janë të barabarta 
vetëm deri në momentin kur kontestohen.

Me dispozitën e nenit 54 paragrafi 1 të LFK-së, 
përcaktohet se: “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 
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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”. 

Çështja e parë që përcaktohet me dispozitën e 
sipërcituar është se çfarëdo kontesti që i takon 
pasurisë së përbashkët nëse nuk ekziston 
marrëveshja e bashkëshortëve, ajo duhet të vendoset 
nga gjykata. 

Çështja e dytë dhe shumë me rëndësi që përcaktohet 
me dispozitën e sipërcituar është se me ligj gjykatës 
i paracaktohet korniza e rrethanave që duhet t’i 
marrë në vlerësim për ta bazuar vendimin e saj mbi 
vlerësimin e pasurisë së përbashkët. Në këtë rast 
shfaqet karakteristika se vendimi i gjykatës nuk 
duhet të bazohet vetëm në të ardhurat personale 
dhe të hyrat tjera të secilit bashkëshort, por duhet të 
merren në vlerësim edhe rrethanat tjera të cilat kanë 
kontribuar në shtimin e pasurisë së përbashkët, edhe 
pse janë kontribute jo-materiale. Në këtë kontekst 
si rrethana tjera të rëndësishme sipas dispozitës së 
cituar rrjedh se janë ndihma e njërit bashkëshort 
ofruar bashkëshortit tjetër, kujdesi për fëmijët, 
udhëheqja e punëve të shtëpisë, përkujdesja dhe 
mirëmbajtja e pasurisë si dhe çfarëdo forme tjetër e 
punës dhe bashkëpunimit lidhur me administrimin, 
mirëmbajtjen dhe shtimin e pasurisë së përbashkët. 
Pra, gjykata për ta marrë vendimin në rast të 
mosmarrëveshjes duhet të bazohet në kontributet e 
bashkëshortëve duke vlerësuar të gjitha rrethanat, e 
jo duke marrë parasysh vetëm të ardhurat personale, 
por edhe kontributin jo-material, pa paragjykuar 
se cili prej bashkëshortëve ka dhënë cilën formë të 
kontributit. 

Për dallim prej formave tjera të pronësisë së 
përbashkët siç është p.sh. pronësia e përbashkët 
e familjeve të mëdha, ku në mënyrë parimore 
si kontribut konsiderohet vetëm puna dhe 
kontributi financiar i dhënë direkt në krijimin e 

pronësisë së përbashkët, tek pasuria e përbashkët 
e bashkëshortëve, qartazi konkludohet se përveç 
punës dhe kontributit financiar në krijimin e 
pasurisë së përbashkët, vlerësohen edhe kontributet 
tjera. Këtu veçanërisht vlerësohet kontributi për 
kujdesin e fëmijëve, udhëheqjen e punëve të shtëpisë 
dhe administrimin, mirëmbajtjen e pasurisë së 
përbashkët. Dispozitat ligjore nuk tregojnë se i kanë 
dhënë konsideratë të veçantë kontributit financiar, 
por i ka dhënë rëndësinë e balancuar secilës formë 
të kontributit në krijimin e pasurisë së përbashkët. 
Në praktikë gjyqësore, fatkeqësisht kemi raste kur 
kontributit financiar i jepet një peshë më e madhe 
dhe pasuria nuk ndahet në pjesë të barabarta, nëse 
njëri bashkëshort nuk ka punuar apo ka pasur të 
hyra më të vogla, edhe pse për këtë diferencim nuk 
ka bazë ligjore. 

Ekspertiza si mjet provues nuk duhet të shfrytëzohet 
për të përcaktuar eventualisht valorizimin e kujdesit 
të njërit prej bashkëshortëve për fëmijët. Kjo për 
shkak se kujdesi për fëmijët nuk duhet të shikohet 
me vlerën financiare të punës që bënë një edukatore, 
por duhet të shikohen në kontekstin e ndarjes së 
përgjegjësisë që kanë prindërit për mirërritjen e 
fëmijëve duke siguruar edhe lidhjen emocionale 
dhe të sigurisë tek fëmijët. Prandaj një formë e tillë 
e kontributit nuk valorizohet përmes një ekspertize 
financiare. Ekspertiza financiare mund të mirret si 
bazë vetëm për të përcaktuar vlerën monetare të 
pronës dhe për të bërë eventualisht konstatimin 
se cila pjesë është dokumentuar të jetë e veçantë. 
E njëjta gjë vlen edhe për format tjera të kujdesit, 
si kujdesi për bashkëshortin, për shtëpinë apo 
për mirëmbajtjen e pasurisë. Këto janë forma të 
kontributit që ligji ka caktuar se duhet të merren 
parasysh nga ana e gjykatës dhe sipas një konsiderate 
që del nga përmbajta e dispozitave ligjore dhe jo nga 
vlera e nxjerrur me një ekspertizë financiare, për 
të cilën nuk ka bazë ligjore as udhëzime konkrete, 
sepse nuk është menduar asnjëherë që kontributi jo-
material duhet të përkthehet në vlerë monetare, por 
që të gjitha format e kontributeve e shtojnë pasurinë 
dhe në rast mungese të pasurisë së veçantë dhe të 
një marrëveshjeje paraprake, pasuria ndahet në 
pjesë të barabarta. 
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Me dispozitën e nenit 54 paragrafi 1 të LFK-së, 
përcaktohet se: “Gjykata kompetente vendos po ashtu 
në rast të mosmarrëveshjes lidhur me pjesët e pasurisë 
së bashkëshortëve të paraparë sipas këtij neni”. Pra, nga 
kjo dispozitë nënkuptohet se procesi i vlerësimit 
të pasurisë së përbashkët është ndarë nga procesi i 
pjesëtimit të pasurisë së përbashkët. Kjo për shkak 
se në paragrafin 1 të nenit 54 të LFK-së, përcaktohet 
kompetenca e gjykatës për ta bërë vlerësimin e 
pasurisë së përbashkët, ndërsa në paragrafin 2 të 
të njëjtit nen përcaktohet kompetenca e gjykatës 
për ta bërë pjesëtimin e pasurisë së përbashkët. 
Megjithatë është e rëndësishme të theksohet se 
procesi i vlerësimit i pasurisë së përbashkët dhe 
procesi i pjesëtimit të pasurisë së përbashkët bëhet 
në të njëjtën çështje gjyqësore, por që nënkupton se 
gjykata konstaton dhe vlerëson se çka është pasuri 
e përbashkët dhe pasi që ta konstatojë fondin e 
pasurisë së përbashkët vendos për pjesëtimin e 
saj. Në procesin e vlerësimit gjykata administron 
prova për të vlerësuar të gjitha faktet kontestuese 
që lidhen me krijimin e pasurisë së përbashkët, 
ndërsa pjesëtimi varet edhe nga lloji i kërkesës që 
parashtron pala e cila e ka iniciuar procesin gjyqësor. 
Ligjdhënësi ka përcaktuar se në mënyrë parimore 
në rast të mosmarrëveshjeve, bashkëshortët 
përmes procedurës gjyqësore mund t’i zgjidhin 
mosmarrëveshjet dhe atë duke përcaktuar se cili 
është fondi i pasurisë së përbashkët dhe si duhet 
të bëhet pjesëtimi i saj. Pra, në mënyrë parimore 
në procedurë gjyqësore duhet të bëhet pjesëtimi i 
pasurisë dhe kjo nënkupton se në rastet kur pasuria 
e përbashkët përbëhet nga prona të paluajtshme, 
pjesëtimi duhet të bëhet duke përcaktuar pjesën 
e secilit fillimisht si bashkëpronësi, e pastaj edhe 
përmes pjesëtimit fizik. Mirëpo në shumë raste 
natyra e kërkesës është kompenzimi i kontributit në 
krijimin e pasurisë së përbashkët dhe që nënkupton 
se nuk do të ketë proces fizik të pjesëtimit të 
pasurisë së përbashkët, por do të ketë kompenzim 
për kontributin në krijimin e pasurisë së përbashkët. 

45  LFK me dispozitën e nenit 42, paragrafi 1, ka përcaktuar se: “Bashkëshortët në martesë janë të barabartë, në të gjitha marrëdhëniet personale dhe 
pronësore”.
46  Haxhi Gashi, Abdullah Aliu & Adem Vokshi, “Komentar” Ligji për Familjen i Kosovës, Prishtinë 2012, fq.151-152.

3.2.2 Përcaktimi i pjesëve 

LFK me dispozitat e nenit 55, ka përcaktuar mënyrën e 
përcaktimit të pjesëve të pasurisë së bashkëshortëve. 
Me dispozitën e nenit 55 paragrafi 1, të LFK-së, 
është përcaktuar se: “Pjesa e pasurisë së bashkëshortëve 
përcaktohet duke përdor kriteret e njëjta ashtu siç janë 
përcaktuar në nenin 54 (1)”. Përcaktimi i pjesëve në 
pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve gjithmonë 
do të niset nga parimi se ata janë të barabartë deri sa 
njëri prej bashkëshortëve nuk deklarohet se pjesët e 
tyre të mos jenë të barabarta, por të përcaktohen në 
bazë të kontributit të dhënë për fitimin e asaj pasurie 
të përbashkët të bashkëshortëve. Pjesët konsiderohen 
se janë të barabarta derisa nuk kërkohet diçka tjetër, 
sepse kjo parashihet në nenin 47, paragrafi 4 të LFK-
së, i cili paragraf bazën e ka në parimin barazisë së 
bashkëshortëve45 si dhe në parimin e solidaritetit në 
mes të bashkëshortëve46.

Në rastin kur njëri prej bashkëshortëve kërkon që 
pjesët e tyre të mos jenë të barabarta, atëherë është 
detyrë e gjykatës që të caktojë pjesët e tyre, mirëpo 
gjykata duhet të ketë parasysh se një dallim në pjesë 
mund të kërkohet nga njëra palë vetëm kur ekziston 
pasuri e veçantë, ashtu siç është e përcaktuar në 
nenin 55, paragafi 2. Në praktikën gjyqësore është 
krijuar një kompleksitet për shkak se gjykatat e kanë 
trajtuar kërkesën e njërit bashkëshort që pjesët të 
mos jenë të barabarta si arsye që të fillohet me një 
valorizim monetar të kontributeve, por gjykatat për 
ta bërë një ndarje ndryshe se sa barabartë, kërkesat 
e tilla duhet t’i bazojnë vetëm në dëshmitë për 
ekzistimin e pasurisë së veçantë, në bazë të cilës njëra 
palë mund të pretendojë se i takon një pjesë më e 
madhe, siç përcaktohet në nenin 55, paragrafi 2. Neni 
47, paragrafi 4 e përcakton mënyrën se kur mund të 
ketë ndarje ndryshe se sa në pjesë të barabarta për 
pasurinë e përbashkët, e ajo mënyrë është vetëm 
përmes marrëveshjes paraprake. Përndryshe në 
konsideratë mirren dispozitat ligjore, të cilat për një 
ndarje ndryshe sesa në pjesë të barabarta, kërkojnë 
që të ekzistojë pasuria e veçantë (neni 55, paragrafi 2) 
ose një marrëveshje paraprake (neni 47, paragrafi 4).
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Siç e kemi thënë edhe më lart, ligji nuk krijon norma 
për të shkaktuar vështirësi, por për t’i zgjidhur ato. 
Po ta kishte neni 54 kuptimin se duhet të vlerësohen 
kontributet në atë mënyrë që punëve/kontributeve të 
ndryshme, asaj të paguar dhe asaj të papaguar duhet 
të ju caktohet një vlerë monetare, atëherë norma, në 
mungesë të përcaktimit konkret dhe transparent 
si dhe ofrimit të parametrave të një valorizimi të 
atille, vetëm se do të krijonte vështirësi në praktikën 
gjyqësore, siç edhe faktikisht ka ndodhur. Nuk 
mund të jetë krijuar një normë për një pjesë kaq të 
rëndësishme e shpeshherë jetike për palët, duke mos 
dhënë udhëzime konkrete si të aplikohet norma. 
Në praktikë mendohet se kjo është në diskrecion të 
gjyqtarit, gjë që nuk mund të gjejë mbështetje, sepse 
edhe për lejimin e diskrecionit gjyqtar ligji duhet të 
ofrojë korniza, pra ligji nuk mund të ketë atë kuptim 
që nga diskrecioni të krijohet arbitraritet, gjë që 
në rastin e interpretimit aktual të nenit 54 edhe ka 
rezultuar në arbitraritet. Një gjyqtar mund të ketë 
një vlerësim ndryshe për rëndësinë e kontributit 
jo-material dhe ta shihte si kontributin kryesor për 
krijimin e familjes dhe shtimin e pasurisë, e një tjetër 
gjyqtar mund të mendojë plotësisht në kundërshtim 
me këtë dhe punën/kontributin jo-material ta 
kuptonte si të parëndësishëm. Pra, norma nuk 
mund ta ketë këtë kuptim për shkak se do të krijontë 
më shumë probleme në praktikë sesa që do të 
zgjidhte. Zaten edhe për arsye se është interpretuar 
gabimisht në këtë mënyrë, rastet e pjesëtimit të 
pasurisë pasohen me procedura të stërzgjatura dhe 
komplekse, të cilat janë një barrë e rëndë për palët 
në procedurë, sidomos për palët e ndijshme siç janë 
nënat, të cilat zakonisht për shkak të angazhimeve 
familjare nuk i kanë kushtuar rëndësi karrierës në 
njërën anë, dhe për shkak të traditave shoqërore, 
pasuria e përbashkët zakonisht është në pronësi të 
burrave. Natyrisht, për palën që materialisht është 
më e fortë, e që janë kryesisht burrat, e jo vetëm 
pse ata punojnë, por edhe për shkak të mbajtjes në 
pronësi të pasurisë së përbashkët nga burrat, zgjatja 
e procedurave të pjesëtimit të pasurisë nuk krijon 
ndonjë shqetësim të madh, përkundrazi, shpeshherë 
iu konvenon, sepse pala tjetër ndodhë shpesh që 
gjatë këtyre procedurave dorëzohet për shkak të 

47  Osman Ismaili, «Fillet e së drejtës», Prishtinë 2014, fq. 230

vështirësive financiare apo edhe emocionale gjatë 
viteve. 

Vështirësia me këtë normë qëndron në faktin se fjala 
“kontribut” është përdorur në disa kontekste dhe 
interpretuar në disa kuptime. Në njërën anë është 
përdorur si sinonim me fjalën “punë”, siç vërtetohet 
nga neni 47 dhe pastaj neni 54, ku si për punën me 
të ardhura, si për punën e papaguar përdoret fjala 
“kontribut”. Nga këndvështrimi i interpretimit 
të së drejtës, në këtë rast kemi të bëjmë më një 
pacaktueshmëri të normës.47 Pra kontributi, me 
fjalën punë është përdorur si sinonim juridik. 

Shtuar kësaj, po e njejta fjalë “kontribut” përdoret 
edhe si homonim juridik. Kjo për arsye se me 
“kontribut” nuk përcaktohet as forma as vëllimi 
i një kontributi dhe në rrethana tjera, në jetën 
e përditshme, fjala kontribut mund të përdoret 
edhe për angazhime intelektuale apo artistike. Por 
kontribut nënkupton edhe angazhimin me punë 
dhe me financa. Pra, fjala kontribut ka një kuptim të 
gjërë dhe të papërcaktuar. Prandaj, e ndërlidhur me 
mungesën e njohjes së mjaftueshme të normës dhe 
interpretimin e mangët sistematik, kjo normë është 
interpretuar gabimisht në atë drejtim duke menduar 
se gjykata ka të drejtë dhe kompetencë ta bëjë një 
valorizim të kontributeve dhe një diferencë mes 
rëndësisë së tyre në rastet e pjesëtimit të pasurisë së 
përbashkët. 

Norma e nenit 54, e kuptuar drejtë dhe në mënyre 
integrative e sistematike me dispozitat tjera, në 
vetë nuk përmban dilema, sepse nuk thotë në 
asnjë pjesë se duhet të vlerësohet kontributi në 
kuptimin e krahasimit të kontributit financiar dhe 
kontributit të papaguar. Sipas logjikës juridike, e 
gjithë vështirësia rreth pjesëtimit të pasurisë ka 
të bëjë me faktin shoqëror, se puna e papaguar në 
shtëpi, amvisëria, nga shoqëria jonë kosovare nuk 
është trajtuar sikur të ketë vlerë ekonomike, e aq më 
pak sikur të ketë rëndësinë e njejtë si të hyrat tjera 
në raste të pjesëtimit të pasurisë. Por në vendet tjera 
proceset janë zhvilluar më shpejt, dhe poashtu edhe 
Ligji për Familjen, që në pjesë të konsiderueshme 
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është përvetësuar nga shtetet tjera, e parasheh një 
barazpeshim mes dy formave të kontributit, pa 
marrë parasysh lartësinë e të ardhurave dhe gjatë 
pjesëtimit të pasurisë i trajton si të barasvlershme. 

Edhe një aspekt tjetër i rëndësishëm dëshmon 
se interpretimi i dispozitave rreth pjesëtimit të 
pasurisë në atë kuptim, se pasuria ndahet në pjesë të 
barabarta vetëm nëse nuk ka kundërshtim nga njëra 
palë (e cila nuk ka pasuri të veçantë, por thjesht 
kërkon që pjesët të ndahen në bazë të kontributeve), 
nuk mund të jetë interpretim i drejtë: Nëse ligji 
shprehimisht dhe decidivisht e ka rregulluar me 
norma që ndarja të bëhet në 1. mënyrë të barabartë 
nëse nuk ekziston marrëveshja paraprake në formë 
kontrate (neni 47, paragrafi 4) dhe 2.  nëse ekziston 
pasuri e veçantë e njërit bashkëshort, atij i takon 
një pjesë më e madhe (neni 55, paragrafi 2), ndërsa 
në praktikë gjyqësore bëhet një pjesëtim sipas 
“vlerësimit të kontributeve”, atëherë në praktikë po 
krijohet një mënyrë tjetër e pjesëtimit të pasurisë, ajo 
në bazë të “kontributit”, por që në ligj nuk ka bazë, 
sepse po të ishte menduar nga ligjvënësi që të ketë 
dy mënyra të ndryshme të pjesëtimit të pasurisë 
apo të përcaktimit të pjesëve, sigurisht se ajo do të 
ishte vendosur si ligj pozitiv në formë të shkruar. 
Pra, neni 54 në atë rast nuk do të quhej “Vlerësimi i 
pasurisë së përbashkët”, por do të quhet “Vlerësimi 
i kontributeve” apo “Valorizimi i kontributeve” 
dhe do të kishte udhëzime konkrete dhe parametra 
konkretë për mënyrën e valorizimit të kontributeve 
të ndryshme. Ose do të quhej “Pjesëtimi i pasursë 
së përbashkët në bazë të kontributit”, dhe me këtë 
titull do të pasqyronte mënyrën se si në praktikë 
interpretohet kjo normë. Por ligji nuk e ka përcaktuar 
që një person, i cili nuk ka pasuri të veçantë, thjesht 
nga dëshira për të marrë një pjesë më të madhe 
pretendon se duhet të valorizohen kontributet në 
kuptimin që kontributi më i madh financiar t’i jep 
atij të drejtën në një pjesë më të madhe të pasurisë 
së përbashkët, duke i shkelur parimet ligjore dhe 
duke bërë edhe diskriminim ndaj palës tjetër. 
Fatkeqësisht, në praktikën gjyqësore pranohen 
kërkesat e tilla nga palët, që gjykata të mos e bëj 
ndarjen e barabartë, por të valorizojë kontributet 
në kuptim monetar dhe në fund të bëjë një ndarje 
në favor të atij që ka punuar jashtë shtëpisë dhe ka 

sjellur të ardhura, edhe kur për ato raste mungon 
dëshmia se kërkesa për një pjesë më të madhe bëhet 
për shkak të pasurisë së tij të veçantë në bazë të nenit 
55, paragrafi 2. Kjo mënyrë e interpretimit ligjor dhe 
veprimit të gjykatave len përshtypjen se gjykatat 
janë të anshme në favor të njërës palë, sepse pala 
tjetër, edhe pse e mbështet kërkesën për pjesëtim të 
barabartë të pasurisë sipas ligjit dhe nuk pajtohet me 
kundërshtimin e pjesëtimit të barabartë, kërkesat e 
kësaj pale nuk mirren për bazë. Ndërsa kërkesat e 
palës tjetër që e kundërshton pjesëtimin e barabartë 
merren parasysh. Shtrohet pyetja pse? Pse duhet 
kërkesat e njërës palë të kenë më shumë peshë se 
kërkesat e palës tjetër, kur janë thjesht kërkesa për 
një trajtim të caktuar brenda ligjit, pa mbështetje në 
dispozita ligjore? Në rastin kur kërkesa për një pjesë 
më të madhe gjatë pjesëtimit të pasurisë bëhet për 
shkak të posedimit të pasurisë së veçantë (neni 55, 
paragrafi 2), atëherë kërkesa për një ndarje në bazë 
të vëllimit të ndryshëm të kontributit me pasuri të 
veçantë ka bazë ligjore dhe natyrisht kërkesa e palës 
duhet të mirret parasysh. Mirëpo, kur nuk ekziston 
pasuria e veçantë, në çfarë bazë ligjore, në cilën 
normë bazohet kërkesa që pjesëtimi i pasurisë 
të mos bëhet në pjesë të barabarta? Vetëm në një 
dëshirë personale? Natyrisht se gjatë pjesëtimit të 
pasurisë bashkëshortët veçse gjenden në një situatë 
kur marrëdhëniet janë të acaruara, e në këto situata 
njerëzit nuk veprojnë në mënyra të përgjegjshme, 
por mundohen që ta shfrytëzojnë secilën mundësi 
për ta bërë një betejë që nuk ka të bëjë vetëm me 
pjesëtim të pasurisë, por është edhe betejë e 
ngarkuar emocionalisht. Gjykatat duhet të jenë të 
vëmendshme që dispozitat t’i implementojnë drejtë 
dhe të mos lejojnë që palët të trajtohen në mënyra 
të ndryshme. Po të kishte synuar ligjvënësi që të 
ekzistojnë dy mënyra për pjesëtimin e pasurisë, pra 
njëra 1. sipas parimit të barazisë së pjesëve, në rast 
të mungesës së pasurisë së veçantë dhe ndonjë 
marrëveshjeje tjetër paraprake dhe tjetra 2. sipas 
kërkesës personale, të pambështetur në ndonjë bazë 
tjetër juridike, përpos dëshirës të njërit bashkëshort 
që kontributet e ndryshme të mos trajtohen si të 
njejta, por të valorizohen në favor të kontributit 
financiar, atëherë në këtë rast ligjvënësi edhe do t’i 
kishte listuar në formë të shkruar që të dy mënyrat e 
ndryshme, sepse bëhet fjalë për parime të ndryshme 
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të rëndësishme për pjesëtimin e pasurisë, e ligjvënësi 
nuk do t’i kishte lënë të pakodifikuara. 

Me dispozitën e nenit 55 paragrafi 2 të LFK-së, 
përcaktohet se: “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 apo të drejtat e tjera në pasurinë e përbashkët, dhe 
bashkëshorti për fitimin e atij sendi apo të drejte ka marrë 
pjesë me të hyra nga pasuria e veçantë”. Kjo nënkupton 
se gjykata mund ta bëjë një ndarje ndryshe sesa në 
pjesë të njejta vetëm nëse njëra palë mund ta vërtetojë 
ekzistimin e pasurisë së veçantë. Kjo nënkupton 
se në disa raste mund të kemi ndarjen e pasurisë 
së përbashkët në të gjitha sendet bashkërisht, por 
lejohet mundësia që për ndonjë send të veçantë apo 
të drejtë të caktuar të ketë proporcion tjetër, p.sh. 
e drejta e pronësisë së përbashkët në banesë do të 
veçohej nga pronësia e përbashkët me sendet tjera, 
sepse blerja e saj është bërë pjesërisht me pasuri të 
veçantë. Kjo do të thotë se në tërësinë e sendeve 
që paraqesin pasuri të përbashkët do të kishim 
proporcion të barabartë ndërsa për një send tjetër të 
veçuar do të kishim përpjesëtim tjetër të pjesëve të 
pronësisë mbi atë send48. 

Përgjegjësitë dhe detyrat - Në paragrafi 2, të 
dispozitës së nenit 57 të LFK-së, janë përcaktuar 
përgjegjësitë dhe detyrat e bashkëshortëve 
që rezultojnë nga pasuria e përbashkët. Me 
dispozitën e nenit 57 paragrafi 1, është përcaktuar 
se: “Bashkëshortët janë përgjegjës për detyrimet e 
tyre personale që rezultojnë nga pasuria e pjesëtuar 
dhe detyrimet e tyre që rezultojnë nga pjesët e tyre  në 
pasurinë e përbashkët”, ndërsa në paragrafin 2, të nenit 
të njëjtë përcaktohet se: “Të dy bashkëshortët janë të 
ngarkuar me detyrimet e përbashkëta dhe individuale 
përmes pasurisë së tyre të përbashkët dhe të pjesëtuar, për 
detyrimet që njëri nga bashkëshortët duhet të përmbushë 
kundrejt personave të tretë si dhe detyrimet që duhet të 
përmbushen nga të dy bashkëshortët”. Në paragrafin 
e parë shihet qartë se bashkëshortët mund të kenë 

48  Po aty, fq.154
49  Po aty, fq.157
50  Për shembull, nëse pasuria është ndarë më nga ½ për secilin bashkëshort, edhe borxhet ndahen me nga ½ për secilin. Nëse pasuria është ndarë 2/3 
për njërin dhe 1/3 për tjetrin bashkëshortë, atëherë edhe ndarja e borxheve është ën këtë proporcion.

dy lloje detyrimesh, detyrimet e veçanta të tyre 
për pjesët e veçanta të pronësisë dhe detyrimet e 
përbashkëta, respektivisht detyrimet që dalin nga 
pjesa e tyre e pasurisë së përbashkët. Si obligime 
të përbashkëta mund të jenë pagimi i qirasë për 
banesën, ndërsa si detyrim i veçantë mund të jetë 
ndonjë shpenzim për të përkrahur ndonjë anëtar të 
familjes jashtë bashkësisë familjare49.

Nëse njëri prej bashkëshortëve nga pasuria e tij e 
veçantë e ka përmbushur detyrimin solidar, ka të 
drejtë të kërkojë nga bashkëshorti tjetër shpërblim 
për pjesën e tij të detyrimit.

3.3 Marrëdhëniet pasurore pas 
shkurorëzimit 

Nga neni 89 deri 95 të LFK-së, përfshihen dispozitat 
ligjore për rregullimin e marrëdhënieve pasurore 
të bashkëshortëve pas zgjidhjes së martesës. Me 
dispozitën e nenit 90 paragrafi 1, është rregulluar 
çështja e ndarjes së borxhit të përbashkët me 
rastin e pjesëtimit të pasurisë së përbashkët, duke 
përcaktuar se: “Me rastin e pjesëtimit të pasurisë së 
përbashkët, borxhi i pasurisë së përbashkët do të llogaritet 
në pjesën e  secilit bashkëshort”. Nga kjo rrjedhë se 
me rastin e pjesëtimit të pasurisë do të bëhet edhe 
ndarja e borxheve. Dispozita nuk ka saktësuar se 
si do të ndahen borxhet por natyrisht se ndarja e 
borxhit bëhet në proporcion me ndarjen e pasurisë50. 

Me dispozitën e nenit 90 paragrafi 1, është 
rregulluar çështja e ndarjes së sendeve të cilat i 
shërbejnë profesionit të njërit prej bashkëshortëve, 
duke përcaktuar se: “ Kur bëhet pjesëtimi i pasurisë 
me kërkesën e njërit prej bashkëshortëve të një martese 
ligjërisht të regjistruar, duhet kushtuar vëmendje për të 
siguruar që pjesa e tij/saj përfshinë ato sende të pasurisë së 
përbashkët, të cilat i shërbejnë zanatit të tij/saj”, ndërsa 
në paragrafin 3 të nenit të njëjtë përcaktohet se: “ 
Nëse vlera e sendeve nga paragrafi 2, i këtij neni është jo 
proporcionalisht e madhe në krahasim me vlerën e pasurisë 
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së përgjithshme të përbashkët, do të bëhet pjesëtimi edhe 
i atyre sendeve, përveç nëse bashkëshorti të cilit këto 
pjesë duhet t’i takojnë nuk ia siguron bashkëshortit tjetër 
pagimin përkatës në para ose të përafërt ose nuk ia cedon 
bashkëshortit tjetër sipas pëlqimit të tij sendet e tjera  
me vlerë përkatëse ose të përafërt. Për këto kompenzime 
qëllimi kërkohet të miratohet nga të dy bashkëshortët”.

Kur pjesëtimi i pasurisë bëhet për bashkëshortët të 
cilat kanë pasur një martesë të ligjshme të regjistruar, 
atëherë pjesëtimi i pasurisë duhet të bëhet në atë 
mënyrë që sendet të cilat i shërbejnë njërit prej 
bashkëshortëve për ta ushtruar profesionin e tij/
saj t’i takojnë atij/asaj. Bashkëshortit tjetër i takon 
kundërvlera e atyre sendeve të cilat janë të nevojshme 
për profesionin e tjetrit. Qëllimi i dispozitës është që 
të mos dëmtohet ushtrimi i profesionit për shkak 
të ndarjes së sendeve që i nevojitet për ta ushtruar 
profesionin përkatës.

Në paragrafin 3 të nenit 90 është përcaktuar edhe 
përjashtimi respektivisht detyrimi që edhe sendet 
të cilat përdoren për ushtrimin e profesionit të 
ndahen nëse vlera e tyre është joproporcionale me 
masën e pasurisë tjetër të përbashkët e cila duhet 
të ndahet. Edhe në këtë rast qëllimi i ligjdhënësit 
ka qenë që të mos dëmtohet profesioni i njërit prej 
bashkëshortëve për shkak se duhet të ndahen sendet 
të cilat përdoren për ushtrimin e profesionit, andaj i 
ka dhënë mundësi bashkëshortit të cilit i nevojiten 
sendet e caktuara që kundërvlerën t’ia kompensojë 
bashkëshortit tjetër, ose t’i cedojë pasuri tjetër në 
vlerën përkatëse ose të përafërt.  Në këtë rast për t’u 
realizuar kompenzimi në vend të ndarjes se sendeve 
të caktuara nevojitet pëlqimi i të dy bashkëshortëve.

Në paragrafin 4, të nenit 90 të LFK-së, është 
rregulluar edhe çështja e ndarjes së sendeve në 
përdorim ekskluziv personal, me ç’rast dispozita ka 
përcaktuar se: “Kur pjesëtimi fillon me kërkesën e njërit 
bashkëshort, atij do t’i dorëzohen ato sende të pasurisë së 
përbashkët që i shërbejnë ekskluzivisht përdorimit të tij 
personal”. Sendet personale janë sendet që shërbejnë 
për përdorim të përditshëm siç mund të jenë rrobat, 
etj. Në këtë rast bëhet fjalë për sendet personale në 

51  Shih nenin 91 të LFK-së.
52  Haxhi Gashi,  Abdullah Aliu & Adem Vokshi, “Komentar” Ligji për Familjen i Kosovës, Prishtinë 2012, fq.233.

përdorim të përditshëm e të cilat nuk janë objekt 
i ndarjes me rastin e pjesëtimit të pasurisë së 
përbashkët.

3.3.1 Pagimi në para 

Në rast se pjesa e njërit bashkëshort në pasurinë e 
përbashkët është “jo” proporcionalisht më e vogël 
se pjesa e bashkëshortit tjetër, gjykata me kërkesën 
e njërit nga bashkëshortët, duke pasur parasysh 
të gjitha rrethanat dhe vlerën e pasurisë së tij, atij 
bashkëshorti mund t’i caktojë shpërblimin në të 
holla sipas vlerës së pjesës së tij51.

Sipas kësaj dispozite bashkëshortit që i është 
ndarë më pak pasuri nga pasuria e përbashkët, 
ka të drejtë të kërkojë nga gjykata shpërblim nga 
bashkëshorti tjetër. Gjykata duke pasur parasysh të 
gjitha rrethanat, në veçanti vlerën e pasurisë mund 
të caktojë këtë shpërblim. Gjithmonë, duke pasur 
parasysh se situata e tillë krijohet kur bashkëshortët 
nuk pajtohen për ndarjen e  pasurisë dhe kërkojnë 
që pjesët e tyre të jenë të barabarta ose së paku në 
vlera të përafërta52.

3.3.2 Sendet e luajtshme

Secili prej bashkëshortëve mund të kërkojë që 
sendet e luajtshme në pasurinë e përbashkët t’i 
ndahen në emër të pjesës në pasurinë e përbashkët 
bashkëshortit tjetër, i cili ato sende i ka ndalur pas 
ndërprerjes së bashkësisë së jetës dhe ka qenë në 
posedim të tyre të qetë të pandërprerë së paku 3 
vjet, (neni 92 (1) i LFK-së). Në zbatim të këtij neni 
bashkëshorti tjetër mund të kërkojë t’i ofrohet pjesa 
përkatëse e sendeve të luajtshme dhe nëse vlera e 
këtyre sendeve nuk është e mjaftueshëm ka të drejtë 
edhe në kompenzim, (neni 92 (2) i LFK-së). Në këtë 
situatë përcaktohet e drejta e bashkëshortit posedues 
të sendeve të luajtshme nëse ato i ka poseduar në 
tre vitet e fundit që të njëjtat të kërkojë t’i ndahen, 
natyrisht me të drejtë që bashkëshorti tjetër të 
kompensohet  me sende tjera ose me para.
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3.3.3 Mbrojtja e pasurisë së fëmijëve

Në lidhje me pjesëtimin e pasurisë së përbashkët 
LFK-ja e ka rregulluar edhe çështjen e mbrojtjes së 
fëmijëve duke përcaktuar me dispozitën e nenit 93 
paragrafin 1 se: “Bashkëshorti që i janë besuar fëmijët 
e përbashkët për ruajtje dhe edukim përveç pjesës së tij, 
i jepen edhe sendet që i shërbejnë vetëm fëmijëve ose 
që janë të destinuara vetëm për përdorimin e tyre të 
drejtpërdrejtë, përveç nëse vlera e tyre jo proporcionalisht 
e madhe në krahasim me vlerën e pasurisë së përgjithshme 
të përbashkët”. Kjo dispozitë është konkrete, e qartë 
dhe natyrisht është në funksion të mbrojtjes së të 
drejtave të fëmijëve. Sendet që i shërbejnë fëmijëve 
do t’i takojnë bashkëshortit që i janë besuar fëmijët, 
përjashtimisht ky rregull nuk do të zbatohet nëse 
vlera e sendeve është shumë e madhe në krahasim 
me vlerën e pasurisë së përbashkët. Në praktikën 
gjyqësore gjithmonë duhet kushtuar kujdes mbrojtjes 
dhe realizimit të të drejtave të fëmijëve në pajtim me 
legjislacionin e brendshëm dhe Konventën për të 
Drejtat e Fëmijëve.

3.4 Vendimi gjyqësor mbi 
mosmarrëveshjet 

Nëse bashkëshortët në procedurën e shkurorëzimit 
nuk pajtohen mbi atë se kujt duhet t’i jepet e 
drejta që të jetojnë në të ardhmen në banesën nga 
martesa ose për ndarjen e paisjeve të shfrytëzuara 
bashkarisht dhe gjërave të tjera që i takojnë shtëpisë, 
vendimi duhet të nxirret nga gjykata me kërkesë të 
njërit apo të bashkëshortëve, (neni 95 paragrafi 1 i 
LFK-së). Për këtë situatë gjykata do të vendosë duke 
pasur parasysh çdo rast individual, e në veçanti 
rastet kur vendimi prek mirëqenien e fëmijëve dhe 
pozitën sociale të bashkëshortëve (paragrafi 2 neni 
95, i LFK-së).

Dispozita e nenit 95 të LFK-së, në praktikën gjyqësore 
përfaqëson një sfidë të vërtetë për të vendosur, sepse 
ligjdhënësi nuk ka sqaruar se për këtë çështje a duhet 
të vendosë së bashku me procedurën e shkurorëzimit 
apo të vendoset në procedurën e pjesëtimit të 
pasurisë. Pastaj, nëse vendoset në procedurën 

e shkurorëzimit, a do të vendoset vetëm për të 
drejtën për të jetuar në banesën nga martesa apo ky 
vendim është përfundimtar sa i përket bazës nga 
martesa dhe e njëjta nuk mund të jetë objekt pastaj 
në procedurën e pjesëtimit të pasurisë. Vlerësojmë 
se në këtë rast bëhet fjalë për ndarjen e pasurisë së 
përbashkët dhe mbajtja e banesës është vetëm njëra 
nga kërkesat që paraqitën në procedurën pjesëtimit 
të pasurisë. Përndryshe nëse do të bëhej fjalë vetëm 
për të drejtën për të jetuar në banesë nga martesa, 
atëherë çështja do të komplikohej se deri në çfarë 
kohëzgjatje vlen ky vendim. Prandaj vlerësojmë 
se kjo kërkesë është për procedurën e pjesëtimit të 
pasurisë së përbashkët. Natyrisht kushti referues në 
paragrafin 2, të nenit 95 është i natyrshëm sepse i 
referohet njërës prej rrethanave që duhet të marrë 
në konsideratë gjykata, e që ka të bëjë me interesin 
e fëmijëve. 

3.5 Ndryshimi i Ligjit për Familjen 
dhe efektet juridike

Ligji për Familjen i Kosovës është ndryshuar 
me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 
nr.2004/32 për Familjen i Kosovës, ashtu që sipas 
nenit 1 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin 
e ligjit nr.2004/32 për Familjen i Kosovës, është 
riformuluar neni 47.

Neni 47 Pasuria e përbashkët

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

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

2.1 të ardhurat personale dhe të hyrat e tjera të 
secilit bashkëshort; 

2.2 ndihma e bashkëshortit e afruar 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. 
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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 së përbashkët, nëse 
nuk janë marrë vesh ndryshe. 

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.

Paragrafi 1 i ndryshim plotësimit të nenit 47 të 
LFK-së, është pothuajse identik me përmbajtjen që 
kishte paragrafi 1 i nenit 47 të LFK-së para ndryshim 
plotësimit, por me një ndryshim të terminologjisë, 
i cili në vend të fjalës “punë” që ishte përdorur më 
herët, e ka përdorur fjalën “kontribut”. Ndryshim-
plotësimi i Ligjit për Familjen ka hyrë në fuqi në vitin 
2019, pasi që ishte dërguar kërkesa për inicimin e 
këtij ligji në Komisionin për Legjislacion nga Luljeta 
Aliu dhe Komisioni, pasi e kishte pranuar kërkesën 
dhe propozimet për ndryshime të dërguara me 
shkrim, kishte inicuar procedurën në Kuvend dhe 
ky ndryshim është votuar uanimisht nga të gjitha 
partitë dhe deputetët e pranishëm në Kuvend. 

Ndryshimi i Ligjit për Familjen bazohet në një 
analizë ligjore të legjislacionit kosovar, të vendimeve 
gjyqësore dhe çështjeve diskutabile nga praktika 
gjyqësore. Siç është potencuar edhe më lart, në Ligjin 
për Familjen, kur analizohet me kujdes, rezulton 
se fjalët “punë” dhe “kontribut” janë përdorur si 
sinonime, sepse edhe për punën me të ardhura në 
nenin 54 përdoret fjala “kontribut”. Mirëpo, praktika 
gjyqësore, duke e keqinterpretuar nenin 54 në atë 
mënyrë që kontributit jo-material të bashkëshortit/
es që kujdeset për fëmijët dhe shtëpinë i ka dhënë 
një rëndësi me të vogël gjatë ndarjes së pasurisë së 
përbashkët, duke bërë valorizime të kontributit të 
amvisërisë pa pasur bazë juridike apo parametra 
transparentë, është nisur nga parimi se fjala “punë” 
dhe fjala “kontribut” dallojnë për nga pesha e tyre. 
Për kontributin e amvisërisë praktika gjyqësore ka 
bërë valorizime ekonomike e monetare, duke e ndarë 
pasurinë e përbashkët në bazë të parimit financiar, e 
që në ligj në asnjë dispozitë nuk parashihet ashtu. 

Ndryshimi i Ligjit për Familjen e ka përdorur 
fjalën “kontribut” për të evituar të gjitha dilemat 
dhe vështirësitë për interpretimin e saktë dhe të 
pandryshueshëm të dispozitave. Në paragrafin 2 të 
ndryshim plotësimit të nenit 47 të LFK-së, definohet 
se çka në fakt është kontributi i përbashkët në 
krijimin e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve. 
Në nënparagrafin 2.1 të paragrafit 2 të nenit 47 
është përcaktuar se kontribut i bashkëshortëve gjatë 
vazhdimit të martesës janë të ardhurat personale 
dhe të hyrat e tjera të secilit bashkëshort, ndërsa 
në nënparagrafin 2.2 të paragrafin 2 të nenit 47 
është përcaktuar se kontribut i bashkëshortëve 
gjatë vazhdimit të martesës janë edhe ndihma e 
bashkëshortit afruar 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. Nën paragrafi 
2.2 i paragrafi 2 të nenit 47 të ndryshim plotësimit 
të nenit 47 të LFK-së, është ndryshim esencial nga 
dispozitat e nenit 47 para ndryshim plotësimit, 
sepse me ndryshim plotësimin është përcaktuar 
qartë te neni i cili e definon pasurinë e përbashkët se 
çka nënkupton kontributi i përbashkët në krijimin 
e pasurisë së bashkëshortëve gjatë vazhdimit të 
martesës. 

Riformulimi i nenit 47 paragrafi 2 nënparagrafin 2.2 
është përmbajtje pothuajse identike me dispozitën 
e nenit 54 paragrafi 1 të LFK-së, ku përcaktohet 
vlerësimi i pasurisë së përbashkët në rast të 
mosmarrëveshjes. Kjo për shkak se edhe vetë Ligji 
për Familjen, edhe para ndryshimit-plotësimit të 
vitit 2019, në nenin 54 e ka barazuar rëndësinë e 
llojeve të kontributeve për krijimin dhe shtimin e 
pasurisë së përbashkët. Përkundër që në nenin 54 
përdoret fjala “kontribut”, ligji edhe angazhimin në 
amvisëri e nënkupton si “punë” dhe punën e paguar 
gjithashtu si “kontribut”. Pra këto dy fjalë i përdorë 
pa bërë dallim mes tyre. Kjo edhe është arsyeja 
pse në nenin 47, i cili në paragrafin 1 përcakton se 
pasuria krijohet me punë, kur kalon në paragrafin 4 
ky nen bashkëshortëve ju jep të drejtën e barabartë 
në pjesë të barabarta të pasurisë së përbashkët, nëse 
nuk kanë pasur ndonjë marrëveshje paraprake. 
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Në praktikën gjyqësore po mendohet se ka kolizion 
mes nenit 47 të ndryshimit-plotësimit të Ligjit për 
Familjen dhe nenit 54. Ky interpretim nuk qëndron. 
Problematika e vetme në të gjithë vështirësitë me këtë 
pjesë të rregullimit ligjor ka të bëjë me interpretimin 
e gabuar, arbitrar dhe diskriminues të nenit 54. 
Por jo me nenin si të tillë. Neni 54 nuk e përbman 
asnjë element që do ta legjitimonte një valorizimi të 
kontributit të amvisërisë në terma ekonomikë dhe 
që do ta arsyetonte mënyrën e përcaktimit të vlerës 
dhe ndarjes së pasurisë siç është bërë deri më tani, 
sepse neni fillimisht nuk e mban titullin “Vlerësimi 
i kontributeve”, por quhet “Vlerësimi i Pasurisë 
së Përbashkët”. Mënyra siç është bërë ndarja e 
pasurisë deri më tani e kanë quajtuar ndarja “sipas 
kontributeve”. Por as ky parim për ndarje sipas 
kontributeve financiare, as vetë togfjalëshi “vlerësim 
i kontributeve” nuk ekziston në legjislacionin 
e Kosovës. Ky togfjalësh gjindet vetëm nëpër 
vendimet gjyqësore dhe ekspertizat financiare, të 
cilat pa asnjë bazë ligjore e caktojnë një vlerë për 
një punë të nënës në shtëpi, për një punë, të cilës 
ligji nuk i ka caktuar vlerë monetare, por të cilën e 
sheh si një punë që e krijon të drejtën për gjysmën e 
pasurisë në raste mosmarrëveshje. 

Duke e marrë në konsideratë legjislacionin dhe 
përpjekjen për të arritur standardet e barazisë 
gjinore, praktika gjyqësore duhet ta marrë si të 
barabartë kontributin e bashkëshortëve në krijimin 
e pasurisë së përbashkët dhe rrjedhimisht në çdo 
rast pjesëtimi i pasurisë së përbashkët të bëhet në 
mënyrë të barabartë. Nëse me dispozitë ligjore 
është paracaktuar se kontribut i bashkëshortëve 
gjatë martesës në krijimin e pasurisë së përbashkët 
është i barabartë, rrjedh se edhe pjesëtimi do të jetë 
i barabartë. Edhe para ndryshimit-plotësimit, ligji 
kështu e ka pasur të rregulluar, por në praktikë 
gjyqësore kanë ndodhur keqinterpretimet. Po të 
ishte bërë interpretim sistematik i dispozitave 47, 54 
dhe 55, nuk do të kishim pasur asnjëherë vështirësi 
për ta interpretuar drejtë këtë pjesë të ligjit. Mirëpo 
praktika gjyqësore shpeshherë has në probleme jo 
vetëm të interpretimit nga ana e gjykatësve, por edhe 
palët mundohen që ligjin ta interpretojnë asisoji që 

53  Praktika e Gjykatës së Apelit e Fokusuar në Çështjet e Kthyera në Rishqyrtim, Prishtinë, 2019, fq. 120-121.

të përfitojë secili më shumë të drejta dhe vërtetë 
gjyqtarët duhet të kenë në dispozicion dispozita të 
qarta dhe të pakontestueshme, sidomos kur bëhet 
fjalë për diçka kaq të rëndesishme siç është qasja në 
pasurinë e krijuar përgjatë vitesh. 

Fakti që vlera e kontributit të bashkëshortëve në 
krijimin e pasurisë së përbashkët është e barabartë, 
nuk i pengon bashkëshortet që me marrëveshje të 
zgjedhin çfarëdo mënyre të pjesëtimit, përndryshe 
nëse mbetet në procedurë gjyqësore, atëherë gjykata 
nuk ka alternativë tjetër përveç zbatimit të ligjit. 
Natyrisht ajo marrëveshje duhet të ketë ndodhur 
paraprakisht dhe të jetë e nënshkruar e zyrtarizuar. 
Shpeshherë ndodhë që në gjykata mendohet se palët 
duhet të mirren vesh gjatë seancave për ndarjen e 
pasurisë. Palët nëse i janë drejtuar gjykatës, dihet 
se nuk kanë gjetur marrëveshje dhe që vendimin 
për ndarjen e pasurisë duhet ta merr gjykata, duke 
vlerësuar sa është pasuria e përbashkët, sa është ajo 
e veçantë, dhe nga pasuria e përbashkët ndarjen ta 
bëjë në pjesë të barabarta. Gjykata për t’ia dhënë 
njërës palë një pjesë më të madhe, apo që njëra palë 
të ketë të drejtën ta kontestojë ndarjen e barabartë të 
pasurisë së përbashkët, duhet që ajo palë të vërtetojë 
se pasuria është e veçantë e tij, apo që pasuria është 
krijuar me mjete nga pasuria e tij e veçantë që e ka 
pasur prej më herët. Por kjo duhet të vërtetohet e 
jo vetëm të deklarohet. Gjykata duhet të veprojnë 
vetëm në bazë të provave të forta, e jo deklaratave 
dhe dëshirave. 

Vetë fakti se në gjykatat tona ka praktika të 
ndryshme në lidhje me ndarjen e pasurisë së 
përbashkët dhe që ka raste që presin mbi 10 apo 
më shumë vite për zgjidhje, është një tregues që 
kjo pjesë ka pasur vështirësi në zbatim të drejtë. 
Nga praktika e deritanishme e Gjykatës së Apelit53, 
shihet se në procedurën para gjykatave të shkallës 
së parë, ka praktika nga më të ndryshmet. Gjykatat 
e shkallës së parë vendosin lidhur me kontributin e 
bashkëshortëve në krijimin e pasurisë së përbashkët 
pa e vërtetuar më parë faktin vendimtar se cila 
pasuri e përbashkët është krijuar gjatë bashkësisë 
martesore, pastaj sa është vlera e kontributit të 
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secilit bashkëshort veç e veç në krijimin e pasurisë së 
përbashkët dhe nuk bëhet dallimi në mes të pasurisë 
së veçantë apo pasuri e përbashkët etj.54 

Gjatë hulumtimit për hartimin e këtij raporti, ka 
rezultuar se nuk ka raste me vendim të formës së 
prerë, e që i referohet rasteve të shqyrtuara pas 
aprovimit të ndryshim plotësimeve të LFK-së. Kjo 
për shkak të mendimit se neni 54 dhe nenit 47 me 
ndryshim-plotësim qenkan në kolizion. Prandaj 
është e një rëndësie tejet të madhe që Këshilli 
Gjyqësor, Ministria e Drejtësisë dhe gjykatat ta 
marrin përsipër qartësimin dhe interpretimin e 
drejtë të dispozitave. 

54  Po aty, fq.121.
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Pjesa e katërt

MBAJTJA FINANCIARE
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Në legjislacionin e Kosovës rregullohet edhe 
situata kur bashkëshortët e ndarë kanë nevojë për 
ndihmën solidare në formë të mbajtjes financiare 
të bashkëshortit, e që quhet “ushqimi/a”. Ndërsa 
mbajtja financiare e fëmijëve quhet “alimentacion”.

4.1 Ushqimia

E drejta e bashkëshortëve në ushqimi është një e drejtë 
e cila ekziston midis bashkëshortëve deri sa janë në 
martesë apo bashkëjetesë, por edhe pas zgjidhjes së 
martesës nën kushtet e përcaktuara me ligj.

Baza ligjore për rregullimin e ushqimisë është Ligji 
për Familjen, i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2006 dhe 
i cili është ndryshuar dhe plotësuar në vitin 2019. 
Rrjedhimisht edhe pjesa që ka të bëj me ushqiminë 
ka qenë në fokus të ndryshimeve. Neni 2 i Ligjit për 
Ndryshimet dhe Plotësimet i referohet paragrafit 
1 të nenit 298 të LFK-së, ku ky nen në tërësi është 
riformuluar. Në nenin 3 të Ligjit për Ndryshim 
Plotësimin fjala “bashkëshort i shkurorëzuar” që 
është përdorur në nenet 301, 302, 303, 304, 309, 312 
dhe 316, zëvendësohet me fjalën “ish-bashkëshort”, 
ndërsa nenet 309, 311, 312, 313 të Ligjit për Familjen 
riformulohen në tërësi. Kurse në nenin 315 fjala 
“alimentacion”, zëvendësohet me fjalën “ushqimi”.

Ushqimia apo mbajtja martesore siç njihet ndryshe 
me ligj, është e paraparë nga neni 297 e deri tek neni 
316 të LFK-së. Me dispozitën e nenit 297 të LFK-
së, është dhënë definicioni i ushqimisë, me ç’rast 
përcaktohet se: “Ushqimia është mbajtje financiare 
e bashkëshortëve apo ish-bashkëshortëve”. Ushqimia 
është detyrim ligjor për bashkëshortët apo ish-
bashkëshortët nën plotësimin e kushteve të caktuara 
ligjore e cila e ka cilësinë e të drejtës personale. 

Sipas Nenit 297 të Ligjit për Familjen, ushqimia 
është mbajtje financiare e bashkëshortëve apo ish-
bashkëshortëve. Mbajtja financiare në kuptimin 
e Ligjit për Familjen të Kosovës nënkupton 
detyrim financiar dhe material55. Në rastin e 

55  Ligji për Familjen i Kosovës, nr. 2004/32, 01 shtator 2006, neni 278, par. 1. 
56  Haxhi Gashi, Abdulla Aliu, Adem Vokshi, Komentar i Ligjit për Familje të Kosovës, Prishtinë, GIZ dhe Ministria e Drejtësisë. 2012, fq. 619.

bashkëshortëve dhe ish-bashkëshortëve, ushqimia 
është një përkujdesje që paraqitet ndërmjet ish-
bashkëshortëve si domosdoshmëri për një jetesë 
në kushte normale. Rrjedhimisht, ligji i mundëson 
ish-bashkëshortit/es të kërkoj mbajtje kur ekziston 
nevoja për një gjë të tillë. Qëllimi i ushqimisë është 
të mbrojë personalitetin e bashkëshortit apo ish-
bashkëshortit lidhur me plotësimin e kërkesave 
të tyre të domosdoshme56. Përkitazi me këtë nen, 
ushqimia definohet si ofrim i ndihmës materiale ish-
bashkëshortit/es, nën kriteret e cekura në ligj.

Me dispozitën e nenit 305 të LFK-së, rregullohet 
shtrirja e ushqimisë  dhe përcaktohet se: “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”, ndërsa me dispozitat e nenit 306 
paracaktohet se: ” (1)  Kërkesëpadia për ushqimi duhet 
të kufizohet apo të refuzohet. Kjo varet nga ajo se deri në 
çfarë mase kërkesa është e paarsyeshme.  (2)  Kërkesëpadia 
do të jetë e paarsyeshëm nëse:  

1. Periudha e kohëzgjatjes së martesës apo periudha për 
të cilën është ofruar mbajtja për fëmijën e përbashkët 
ka qenë shumë e shkurt dhe për faktin e martesës ose 
mbajtjes për çka kërkohet ushqimia;  

2. Paditësi është fajtor për krim apo sulm të rëndë të 
paramenduar kundër bashkëshortit tjetër;  

3. Paditësi me qëllim shkakton nevojshmërinë e tij”.  

Me dispozitën e nenit 305 të LFK-së përcaktohet 
shtrirja e ushqimisë dhe si kriter për vëllimin merret 
standardi jetësor, duke përcaktuar njëkohësisht 
se brenda shtrirjes së ushqimisë përfshihen edhe 
shpenzimet për sigurim të përshtatshëm shëndetësor 
dhe shpenzimet për arsimimi të mëtejmë. Në këtë 
kontekst nga interpretimi i dispozitës nënkuptohet 
se me rastin e caktimit të ushqimisë duhet të merren 
në konsiderate standardi jetësor, por brenda këtij 
koncepti për vëllimin duhet të merren parasysh edhe 
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çështja e sigurimit të përshtatshëm shëndetësor dhe 
arsimimi i mëtejmë. Gjykata duhet të ketë vlerësim 
me rastin e caktimit të ushqimisë, sa është shuma e 
nevojshme për të përmbushur qëllimin e ushqimisë, 
duke e përfshirë është shpenzimet për sigurimin e 
përshtatshëm shëndetësor dhe arsimimin e mëtejmë 
kur është i nevojshëm. 

Me dispozitat e nenit 280 të LFK-së, është rregulluar 
çështja e aftësisë së shërbimit, me përmbajtje si në 
vijim: (1) Personat të cilët duke marrë parasysh të gjitha 
detyrimet personale nuk janë në gjendje të sigurojnë 
mbajtje financiare pa rrezikuar mjetet e tyre financiare 
të arsyeshme nuk janë të detyruar të sigurojnë mbajtje 
financiare. (2) Prindërit të cilët biejnë në paragrafin 1 
janë të detyruar të sigurojnë mbajtje financiare në mënyrë 
të arsyeshme për fëmiun e tyre të mitur dhe të pa martuar. 
Kjo gjithashtu vlen për fëmijët në moshën në mes 18 dhe 
26 vjeç përderisa ata jetojnë në shtëpinë e prindërve 
të tyre apo njërit prind dhe janë ende në shkollim të 
përgjithshëm. (3)  Detyrimi i cekur në paragrafin 2 
nuk është i zbatueshëm nëse është ndonjë i afërm tjetër 
i cili është i detyruar të sigurojë mbajtje financiare. Ai 
gjithashtu nuk do të zbatohet nëse mbështetja e fëmiut 
mund të merret nga pasuria e fëmiut”.  

Dispozitat e cituara i referohen kufizimeve që 
ekziston për mbajtjen financiare, në raste kur 
mbajtja financiare nuk mund të realizohet pa 
rrezikuar mjetet e tyre financiare të arsyeshme, 
mirëpo duhet theksuar se kufizimi sipas paragrafit 
1, të nenit 280 të LFK-së, nuk i referohet fëmijëve 
sepse mbajta e fëmijëve e përcaktuar në paragrafin 
2, e përjashton kufizimin në paragrafin 1 të nenit të 
cituar. Përndryshe ky kufizim zbatohet edhe ndaj 
fëmijëve për situatat e përcaktuara në paragrafin 
3, të nenit 280 të LFK-së. Përjashtimi në paragrafin 
3, i referohet situatës kur sa i përket mbajtjes së 
fëmijës janë ligjërisht të detyruar edhe persona tjerë 
dhe situata kur mbajtja mund të realizohet nga vete 
pasuria e fëmijës.

Neni 285 (Shtrirja e mbajtjes) e rregullon se 
alimentacioni duhet të jetë në përputhje me kushtet 
në të cilat ka jetuar personi që ka të drejtë në mbajtje. 

Neni 285 - Shtrirja e mbajtjes

1. Shtrirja e mbajtjes duhet të jetë adekuate me 
kushtet nën të cilat ka jetuar personi që ka të 
drejtë në mbajtje. Në rast se personi ka jetuar në 
kushte të rënda, mbajtja duhet të sigurojë së paku 
minimumin që nevojitet për të mbajtur një jetë të 
rëndomtë dinjitoze.

2.  Mbajtja përfshin të gjitha kërkesat e 
domosdoshme për jetë, duke përfshirë të gjitha 
shpenzimet e domosdoshme për trajnim dhe 
shkollim për të fituar profesion.

Me dispozitën e nenit 298 paragrafi 1 të LFK-së, 
para ndryshim plotësimit të ligjit përcaktohej se: 
“Bashkëshorti i cili nuk ka mjete të mjaftueshme për 
mbajtje financiare, i cili nuk është i aftë të punojë ose që 
për arsye tjera nuk mund të punësohet, ka të drejtë në 
mbajtje financiare nga bashkëshorti tjetër në proporcion 
me mundësitë e tij financiare”, ndërsa pas ndryshimit 
të ligjit me dispozitën e nenit 298 paragrafi 1 
përcaktohet se: “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 ushqim nga bashkëshorti tjetër në proporcion 
me mundësitë e tij”. Dispozitat e cituara në kuptimin 
e zbatimit praktik duket se nuk kanë diferencë të 
madhe në përmbajtje dhe rrjedhimisht vlerësohet 
se nuk do të ndikoj në ndryshime të praktikës 
gjyqësore. Është e rëndësishme të theksohet se 
gjykata do të vlerësoj kërkesën për ushqimi, duke 
vlerësuar dispozitën nga paragrafi 1 të nenit 298 të 
LFK-së, të ndërlidhur me paragrafin 2 të nenit 298 
ku përcaktohet se: “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”. 

Është e rëndësishme të theksohet që ushqimia për 
ish-bashkëshortin përveç kushteve ligjore nga të cilat 
varet e drejta për ushqimi, njëkohësisht varet edhe 
nga mundësitë financiare të bashkëshortit që jep 
ushqimi. Pra, detyrimi ligjor i dhënies së ushqimisë 
është i kushtëzuar nga mundësia e dhënies së 
ushqimisë. Ky kushtëzim është i ndërlidhur 
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proporcionalisht me nevojat dhe mundësinë. Pra, 
edhe nëse ekziston nevoja, ushqimia nuk do të jepet 
nëse nuk ekziston mundësia e ish-bashkëshortit 
tjetër. 

Detyrimet reciproke të bashkëshortëve për ushqimi 
parimisht nënkuptojnë përmbushje vullnetare të 
detyrimeve dhe evitim të çfarëdo situate e cila 
përbën kontest, megjithatë nuk përjashtohen as 
rastet kur ushqimia do të realizohet përmes rrugës 
gjyqësore të cilën e shfrytëzon bashkëshorti i cili ka 
nevojë për ushqimi.

Nga intepretimi i dispozitave të cituara konkludohet 
se e drejta në ushqimi e përcaktuar me dispozitat e 
nenit 298 paragrafi 1 të LFK-së, përjashtohet nga 
rrethanat e përcaktuara në nenin 298 paragrafi 2 të 
LFK-së. Paragrafi 2 i nenit 298 të LFK-së, i referohet 
refuzimit të kërkesës për ushqimi nga bashkëshorti 
i cili është me keqbesim dhe që nënkupton se 
kërkesa për ushqimi nuk ka mbështetje të provuar 
dhe rrjedhimisht i mungon baza. Nevoja për 
ushqimi duhet të jetë nevojë reale e cila provohet 
në procedurë gjyqësore, përndryshe keqbesimi 
nënkupton përpjekjen e njërit bashkëshort që ta 
paraqesë si nevojë reale ushqiminë edhe kur nuk 
ekziston kjo nevojë.

Problematikë në praktikën gjyqësore paraqitet 
edhe fakti se në procedurën e zgjidhjes së martesës 
për aprovimin e kërkesës për zgjidhjen e martesës 
gjykata mjaftohet nga konstatimi i faktit se njëri prej 
bashkëshortëve i mungon vullneti për të qëndruar 
më tutje në martesë. Mirëpo mungesa e vullnetit për 
të qëndruar edhe më tutje në martesë nuk nënkupton 
se ky bashkëshort nuk ka të drejtë në ushqimi, pasi 
që kërkesa për zgjidhjen e martesës mund të jetë 
pasojë e dhunës, tradhtisë bashkëshortore, lënies 
qëllimkeqe etj. Kjo nënkupton se në këto raste nuk 
mund të konsiderohet se bashkëshorti si kërkues i 
zgjidhjes së martesës e ka braktisur bashkëshortin 
tjetër. 

Përveç të cekurave lidhur me nevojshmërinë për 
ushqimi, Ligji për Familjen me nenin 304 përcakton 
se: “Ish-bashkëshorti nuk mund të kërkojë ushqiminë për 

derisa ai është në gjendje të mbaj vetën nga të ardhurat 
apo nga pasuria e tij”. Dispozita në fjalë e ka definuar 
në mënyrë eksplicite se në çdo rast kur të ardhurat 
apo pasuria ekzistuese janë të mjaftueshme për ta 
mbajtur veten ish-bashkëshorti që kërkon ushqimi, 
kërkesa do të refuzohet si e pathemeltë. Kjo nuk 
duhet të interpretohet në mënyrë dogmatike nga 
gjykatat, sepse bashkëshorti që kujdeset për fëmijët 
e mitur ka të drejtën të kërkojë ushqiminë edhe 
në rastet kur do të ishte në gjendje të punojë, por 
vendosë që të kujdeset për fëmijën. 

Ligji për Familjen i Kosovës me dispozitat nga neni 
299, 300, 301 dhe 302, ka përcaktuar në mënyrë 
specifike rastet e detyrimit për ushqimi. 

Kështu me nenin 299 të LFK-së, është përcaktuar 
ushqimia për kujdesin e fëmijës, me nenin 300 të 
LFK-së, është përcaktuar ushqimia për shkak të 
moshës, me nenin 301 të LFK-së, është përcaktuar 
ushqimia për shkak të sëmundjes apo paaftësisë, dhe 
me nenin 302 të LFK-së, është përcaktuar ushqimia 
për shkak të papunësisë.

Ushqimia për kujdesin e fëmijës sipas dispozitës 
së nenit 299 të LFK-së, nënkupton se:“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”.

Nëse bashkëshortët janë të ndarë nënkuptohet që 
fëmijët e përbashkët nuk mund të jetojnë njëkohësisht 
me të dy prindërit, prandaj, fëmijët i besohen njërit 
prej bashkëshortëve. Në rastin kur fëmijët i besohen 
njërit prind, atëherë bashkëshorti, të cilit i besohen 
fëmijët për shkak të kujdesit ndaj fëmijës mund të 
kërkojë nga bashkëshorti tjetër ushqiminë. Kjo për 
shkak se gjatë kohës kur ish-bashkëshorti kujdeset 
për fëmijën e ka pamundur që të punësohet. Pra, 
nëse rrethana e kujdesit ndaj fëmijës e pamundëson 
punësimin atëherë ish-bashkëshorti e ka të drejtën 
për ushqimi.

Në praktikë gjyqësore në raste e kërkesave për 
ushqimi për shkak të mbajtjes dhe kujdesit të 
fëmijëve, mund të shfaqën paqartësi me kërkesat 
për alimentacion për fëmijët. Gjykatat duhet t’i 
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trajtojë në mënyrë specifike kërkesën për ushqimi 
për shkak të kujdesit dhe mbajtjes së fëmijëve dhe 
kërkesën për alimentacion për fëmijët. Ushqimia 
është kërkesë e bashkëshortit, ndërsa alimentacioni 
është kërkesë për fëmijët.

Në këtë kontekst duhet theksuar se mbajtja e 
fëmijëve nga prindërit nënkupton përgjegjësinë e 
të dy prindërve që t’i sigurojnë rregullisht fëmijës 
të mira materiale për plotësimin e nevojave për 
jetë.57 Mbajtja e fëmijëve është detyrim ligjor për 
prindërit. LFK, me dispozitën e nenit 290 par 1 
përcakton se: “prindërit janë të detyruar të ofrojnë 
mbajtje financiare për fëmijët e mitur”, ndërsa me 
dispozitën e paragrafit 2 parashihet së “nëse fëmija 
nuk e ka përfunduar shkollimin deri në moshën madhore, 
prindërit kanë detyrim të ofrojnë mbështetjen e nevojshme 
për të siguruar shkollimin, respektivisht edukimin në 
fakultet deri në moshën 26 vjeçare”. Mbajtja e fëmijëve 
nga prindërit është njëri nga detyrimet ligjore të 
prindërve, i cili duhet të përmbushet siç përcakton 
ligji. Mbajtja financiare e fëmijës është obligim 
prindëror si për fëmijët martesorë ashtu edhe për 
fëmijët jashtëmartesorë, gjithashtu si në rastet kur 
prindërit jetojnë në bashkësi me familje ashtu edhe 
në rastet kur prindërit nuk jetojnë në bashkësi me 
familjet. Prindërit janë të detyruar të sigurojnë 
mbajtje financiare fëmijëve të mitur, pa marrë 
parasysh gjendjen financiare të tyre, mendohet edhe 
kur nuk janë në marrëdhënie pune, por kanë mjete të 
tjera, gjithmonë duhet merren parasysh mundësitë 
reale të prindërve, mendohet edhe kur krijojnë 
të ardhur në forma tjera përveç marrëdhënies së 
punës.58

Ushqimia për shkak të moshës sipas dispozitës së 
nenit 300 të LFK-së, nënkupton se: “Bashkëshorti i 
ndarë mund të bëjë kërkesë për ushqimi ndaj bashkëshortit 
tjetër që nga momenti i: 1. Shkurorëzimit, 2. mbarimit 
të kujdesit dhe mbajtjes së fëmiut të përbashkët, 3. 
përfundimit të kushteve të parashikuara në nenin 301 dhe 
302 të këtij ligji ai nuk mund të pranohet në marrëdhënie 
të punës për shkak të moshës së tij”.

Dispozitat e cituara përcaktojnë situatën e të drejtës 

57  Gani Oruçi, vepra e cituar, fq.125
58  Haxhi Gashi/Abdullah Aliu/Adem Vokshi, “Komentar” Ligji për Familjen i Kosovës, fq.597

së ish-bashkëshortit pas shkurorëzimit, pas mbarimit 
të kujdesit dhe mbajtjes së fëmiut të përbashkët, dhe 
për shkak se nuk mund të punësohet për shkak të 
sëmundjes, paaftësisë apo të metave psikike apo 
mentale. Kjo e drejtë e ish-bashkëshortit mund të 
realizohet sipas kushteve nga neni 302 të LFK-së, 
e që nënkupton ushqimin për shkak të papunësisë. 
Situatat e përshkruara në nenin 300 të LFK-së, i 
referohen përjashtimeve për të drejtën e ushqimisë  
për shkak të moshës, gjithmonë kur mbajtja nuk 
mund të sigurohet për shkak të papunësisë.

Ushqimia për shkak të sëmundjes apo paaftësisë 
sipas dispozitës së nenit 301 të LFK-së, nënkupton 
se: “ish-bashkëshorti mund të bëjë kërkesë për ushqimi 
nga bashkëshorti tjetër nëse dhe që nga momenti i 
shkurorëzimit, mbarimit të kujdesit dhe mbajtjes së fëmiut 
të përbashkët dhe përfundimit të kushteve të parashikuara 
në nenin 302 të këtij ligji ai nuk mund të pranohet në 
marrëdhënie të punës për shkak të sëmundjes, paaftësisë 
apo të metave të tija psikike apo mentale”.

Përmbajtja e dispozitës i referohet situatës kur ish-
bashkëshorti edhe pas mbarimit të kushteve të 
përcaktuara me nenin 302 të LFK-së, ka të drejtën 
e ushqimisë nga shkaku se nuk mund të pranohet 
në marrëdhënie pune për shkak të sëmundjes, 
paaftësisë apo të metave të tija psikike apo mentale. 

Ushqimia për shkak të papunësisë sipas dispozitës 
së nenit 302 të LFK-së, nënkupton se : 

“(1) Për aq sa ushqimia nuk mund të sigurohet nën 
dispozitat e parashikuara në nenet 299- 301, ish-
bashkëshorti mund të kërkojë ushqimi nëse dhe për aq sa 
ai nuk është në gjendje të gjejë punësim pas momentit të 
shkurorëzimit. 

(2) Në rast se të hyrat nga punësimi nuk i plotësojnë 
nevojat dhe ai nuk ka të drejtë për ushqimi nga nenet 298-
301, ai ka të drejtë të kërkojë ndryshimin si ushqimi për të 
arritur mbajtje financiare.”

Me dispozitën e nenit 300 paragrafi 1 të LFK-së, 
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është përcaktuar situata, respektivisht e drejta 
e ish-bashkëshortit për të kërkuar ushqimi për 
aq sa ai nuk është në gjendje të gjej punësim pas 
momentit të shkurorëzimit. Në këtë rast e drejta 
për ushqimi lidhet ekskluzivisht me rrethanën që 
ish-bashkëshorti nuk mund të gjej punësim dhe jo 
me shkaqet tjera. Me paragrafin 2 të nenit 300 të 
LFK-së, është përcaktuar situata kur të hyrat e ish-
bashkëshortit nga punësimi nuk i plotësojnë nevojat 
dhe ai nuk ka të drejtë për ushqim nga neni 298-301 
të LFK-së, atëherë ai ka të drejtë të kërkoj ndryshimin 
e ushqimit për të arritur mbajtjen financiare. 

4.2 Alimentacioni

Mbajtja e fëmijëve nga prindërit nënkupton 
përgjegjësinë e të dy prindërve që t’i sigurojnë 
rregullisht fëmijës të mira materiale për plotësimin e 
nevojave për jetë.59 Mbajtja e fëmijëve është detyrim 
ligjor për prindërit. LFK, me dispozitën e nenit 
290 par 1 përcakton se: “prindërit janë të detyruar të 
ofrojnë mbajtje financiare për fëmijët e mitur”, ndërsa 
me dispozitën e paragrafit 2 parashihet se: “nëse 
fëmija nuk e ka përfunduar shkollimin deri në moshën 
madhore, prindërit kanë detyrim të ofrojnë mbështetjen 
e nevojshme për të siguruar shkollimin, respektivisht 
edukimin në fakultet deri në moshën 26 vjeçare”. Mbajtja 
e fëmijëve nga prindërit është njëri nga detyrimet 
ligjore të prindërve, i cili duhet të përmbushet siç 
përcakton ligji. Mbajtja financiare e fëmijës është 
obligim prindëror si për fëmijët martesorë ashtu 
edhe për fëmijët jashtëmartesorë, gjithashtu si në 
rastet kur prindërit jetojnë në bashkësi me familje 
ashtu edhe në rastet kur prindërit nuk jetojnë në 
bashkësi me familjet. Prindërit janë të detyruar 
të sigurojnë mbajtje financiare fëmijëve të mitur 
pa marrë parasysh gjendjen financiare të tyre, 
mendohet edhe kur nuk janë në marrëdhënie pune, 
por kanë mjete të tjera, gjithmonë duhet merren 
parasysh mundësitë reale të prindërve, mendohet 
edhe kur krijojnë të ardhur në forma tjera përveç 
marrëdhënies së punës.60

59  Gani Oruçi, vepra e cituar, fq.125
60  Haxhi Gashi/Abdullah Aliu/Adem Vokshi, “Komentar” Ligji për Familjen i Kosovës, fq.597
61  Hamdi Podvorica, vepra e cituar, fq.173.

E drejta prindërore është tërësi rregullash juridike 
me të cilat rregullohen marrëdhëniet midis 
prindërve dhe fëmijëve, midis adoptuesit dhe të 
adoptuarit, midis kushërinjve dhe personave të tjerë 
në gjini.61 Në kuadrin e të drejtës prindërore ekziston 
edhe përgjegjësia prindërore e cila është po ashtu e 
rregulluar me norma pozitive të LFK-së, dhe atë nga 
neni 128 e deri te neni 145. 

LFK me dispozitat e nenit 128 parasheh parimet e 
përgjegjësisë prindërore si në vijim: “

1. Përgjegjësia prindërore rezulton fillimisht nga e 
drejta për kujdes prindëror 

2. Fëmija është nën përgjegjësi prindërore deri në 
moshën madhore. 

3. Prindërit janë të detyruar të sigurojnë në çdo kohë 
që parimet e përcaktuara në nenin 125 të këtij ligji 
përdoren për mbrojtjen e fëmijëve të tyre të mitur.

4. Përgjegjësia prindërore përfshinë të drejtat dhe 
detyrat që kanë për qëllim të sigurojnë mirëqenien 
emocionale, sociale dhe materiale të fëmijës, duke 
u kujdesur për të, duke mbajtur raporte vetjake 
me të, duke i siguruar atij mirërritjen, edukimin, 
arsimimin, përfaqësimin ligjor dhe administrimin 
e pasurisë. 

5. Duke i zbatuar këto parime, prindërit duhet t’i 
kenë në konsiderim aftësitë, prirjet dhe dëshirat e 
fëmijëve të tyre”.

Parimi i parë i përgjegjësisë prindërore i referohet 
detyrimit të prindërve, kujdesit prindëror, që nënkupton 
detyrimin ligjor të prindërve për mbajtjen, strehimin, 
edukimin, shkollimin etj. Përgjegjësia prindërore 
konsiderohet edhe si e drejtë prindërore pasi që janë 
prindërit ata që kanë të drejtë të kujdesën për fëmijët 
e tyre dhe mbi këtë bazë edhe kanë të drejtën që të 
ndërmarrin disa veprime në emrin e fëmijëve siç është 
përfaqësimi i fëmijëve, administrimi i pasurisë së 
fëmijëve, mbledhja dhe tjetërsimi i fryteve nga pasuria 
e fëmijëve etj. 

Parimi i dytë i referohet kufizimit të së drejtës 
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prindërore përkatësisht përgjegjësisë prindërore 
me arritjen e moshës madhore të fëmijës. Sipas këtij 
parimi prindërit kanë përgjegjësi prindërore deri në 
arritjen e moshës madhore të fëmijës. Me arritjen e 
moshës madhore, fëmija fiton aftësinë e veprimit 
rrjedhimisht të drejtën që i pavarur të ndërmerr 
veprim në emër dhe për llogari të vet. Përjashtim 
nga arritja e moshës madhore për fëmijën bën 
emancipimi i fëmijës para moshës madhore në këtë 
rast e drejta prindërore përkatësisht përgjegjësia 
prindërore kufizohet me emancipimin e fëmijës para 
moshës madhore.

Parimi i tretë i referohet realizmit të drejtave dhe 
detyrave lidhur më përkujdesjen prindërore të cilën 
detyrohen ta sigurojnë prindërit duke respektuar 
parimet sipas neni 125 të LFK-së. Kuptimi i këtij 
parimi qëndron në domosdoshmërinë se gjatë 
ushtrimit të të drejtave prindërore, çdo veprim ose 
çdo e drejtë dhe detyrë duhet të ketë këndvështrimin 
në parimet themelore të përcaktuar në nenin 125, të 
cilat përcaktojnë se cilat veprime duhet ndërmarr 
për mbrojtjen e interesave dhe personalitetit të 
fëmijëve.62

Parimi i katërt i referohet disa të drejtave dhe 
detyrave të prindërve ndaj fëmijëve të cilat janë 
numëruar në mënyrë taksative si sigurimi i 
mirëqenies emocionale, mirëqenies materiale, 
përkujdesjes, mbajtjes së raporteve vetjake dhe 
mirëmbajtjes së fëmijëve, përkujdesjes për edukim 
dhe arsim, përfaqësimit ligjor dhe administrimit të 
pasurisë së fëmijëve.

Të drejta dhe detyrimet e prindërve të përcaktuar 
sipas parimit të katërt kanë kuptime specifike dhe 
të rëndësishme për përgjegjësinë prindërore. Në 
këtë kuptim sipas këtij parimi prindërit janë të 
detyruar të sigurojnë mirëqenie emocionale për 
fëmijët. Mirëqenia emocionale mund të ketë kuptim 
relativ sa i përket vëllimit të mirëqenies emocionale 
që duhet të ofrojnë prindërit për fëmijët. Mirëpo 
gjithsesi kjo nënkupton detyrimin e prindërve që të 

62  Haxhi Gashi/Abdullah Aliu/Adem Vokshi, “Komentar” Ligji për Familjen i Kosovës, fq.302
63 Po aty, fq.303.
64 Gani Oruçi, vepra e cituar, fq.124.
65 Po aty, fq.128.
66 Po aty, fq.128.

krijojnë qetësi shpirtërore për fëmijët e tyre. Qetësia 
shpirtërore përfshin edhe ndjenjat emocionale duke 
nënkuptuar që ata të ndihen të qetë, pa frikë, dhe 
të siguritë në një mjedis familjar ku nuk ka trauma 
ose trazime me ndjenjat e fëmijëve.63 Sigurimi i 
mirëqenies sociale dhe materiale sipas këtij parimi 
nënkupton po ashtu një detyrim specifik për 
prindërit në raport me fëmijët i cili duhet kuptuar 
si detyrimi i prindërve për të siguruar kushte 
për zhvillim normal të fëmijës dhe rrjedhimisht 
edhe kushte materiale për jetesën e fëmijëve. 
Prindërit duhet që fëmijëve tu sigurojnë kushtet e 
nevojshme fiziologjike, higjienike, shëndetësore 
si dhe me fëmijët e tyre të zhvillojnë marrëdhënie 
dashurie, besimi e mirëkuptimi reciprok.64 Aspekti 
i mirëqenies materiale sipas këtij parimi i referohet 
detyrimit të prindërve për të siguruar të mira 
materiale për nevojat e fëmijëve e të cilat në radhë 
të parë kanë të bëjnë me ushqimin, veshmbathjet, 
mjekimin, shkollimin etj.

Përfaqësimi i fëmijës - prindërit janë përfaqësuesit 
ligjor të fëmijës dhe të njëjtit kanë të drejtën të 
kryejnë veprime juridike për llogari të fëmijëve e 
të cilëve u mungon zotësia e veprimit. Në çdo rast 
prindërit janë përfaqësuesit ligjor të fëmijës dhe 
kanë të gjitha të drejtat që në fakt i ka fëmija, por 
në asnjë rast nuk guxojnë që të keqpërdorin cilësinë 
e përfaqësuesit ligjor pasi që mund të merren edhe 
masa ligjore nga ana e institucioneve të cilat kanë 
për detyrim të merren me mbrojtjen e interesit më të 
mirë të të miturit.

Administrimi i pasurisë së fëmijës - fëmija i mitur 
mund të ketë pasuri të tij personale të fituar, fjala 
vjen, nga trashëgimia, nga dhurimet, nga puna ose 
në ndonjë mënyrë tjetër të ligjshme.65 Administrimi 
i pasurisë së fëmijës nënkupton detyrën e prindërve 
që si shtëpiak i mirë t’i marrin të gjitha masat e 
nevojshme për ruajtjen dhe përmirësimin e pasurisë 
së fëmijës.66 Kur bëhet fjalë për tjetërsimin, apo 
ngarkimin e pasurisë së fëmijës, si për shembull 
shitjen apo ngarkimin me hipotekë ose ndonjë të 
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drejtë tjetër sendore, prindërit mund ta bëjnë këtë 
vetëm me pëlqimin e Organit të Kujdestarisë. 

Tjetërsimi dhe ngarkimi i pasurisë së fëmijës mund 
të bëhet vetëm për mbajtjen, kujdesin apo edukimin 
e fëmijës. Ky përcaktim dhe kufizim ligjor parashihet 
me dispozitën e nenit 135 par 2 të LFK-së.

Parimi i pestë i referohet detyrimit të prindërve 
që duke i zbatuar parimet e lartë cituara duhet të 
kenë në konsideratë aftësitë, prirjet dhe dëshirat e 
fëmijëve të tyre. Kjo nënkupton se prindërit duhet 
tu përmbahen parimeve nga neni 128 i LFK-së dhe 
duke zbatuar parimet e përcaktuara të vlerësojnë 
në secilin rast së cilat janë aftësitë e fëmijëve të 
tyre, prirjet dhe dëshirat e tyre. Duhet theksuar së 
vlerësimi duhet të jetë specifik në secilin rast si për 
shembull nëse një fëmijë ka aftësi për muzikë duhet 
t’i mundësohet marrja me këtë aktivitet, nëse tjetri 
fëmijë ka dëshirë të merret me art ose sport duhet 
t’i mundësohet por në secilin rast aftësitë, prirjet 
dhe dëshirat duhet të jenë brenda kornizave që 
përcaktojnë parimet nga neni 128 i LFK-së.

LFK me dispozitat e nenit 330 i ka përcaktuar parimet 
për përcaktimin e mbajtjes dhe alimentacionit. 

LFK me dispozitën e nenit 330 par. 1 përcakton 
se: 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. Sipas kësaj dispozite rrjedhe se gjykata 
me rastin e vendosjes në raste të tilla duhet të ketë 
në vlerësim dy rrethana të rëndësishme dhe atë 
mundësinë e të paditurit dhe nevojat e paditësit dhe 
në proporcion me to të vendos. Me rastin e caktimit 
të lartësisë së kontributit për mbajtje gjykata duhet 
të marrë në vlerësim jo vetëm të ardhurat personale 
të të paditurit por edhe honorarët dhe të gjitha të 
ardhurat në forma tjera të realizuara nga i padituri.

Me rastin e vendosjes mbi lartësinë e kontributit 
për mbajtje gjykata gjithnjë duhet të ketë parasysh 
gjendjen financiare të të paditurit, aftësinë e tij për 
punë (është apo jo i padituri i aftë për të punuar fakt 

67  Haxhi Gashi/Abdullah Aliu/Adem Vokshi, “Komentar” Ligji për Familjen i Kosovës, fq.676.
68  Neni 330 par 2, i LFK-së.
69  Haxhi Gashi/Abdullah Aliu/Adem Vokshi, “Komentar” Ligji për Familjen i Kosovës, fq.676.

ky i cili duhet argumentuar me dokumentacione 
mjekësore), mundësinë faktike për përmirësimin 
e tij (mund të jetë i aftë i padituri për punë, por 
nuk mund të gjej punë apo refuzon punën e ofruar 
respektivisht bën zgjedhjen e punës), kushtet 
shëndetësore, nevojën e tij personale, detyrimet 
ligjore të të paditurit (mund të ketë kredi të 
ndryshme - varësisht për çka janë siguruar, mund të 
ketë obligime ligjore për mbajtje të personave të tjerë 
e kështu me radhë) si dhe kushte tjera relevante të 
cilat do të kishin ndikim në vlerësimin e mundësisë 
së të paditurit për dhënien e kontributit dhe lartësisë 
së këtij kontributi.67

Në rastet kur alimentacioni kërkohet për fëmijë, 
gjykata merr parasysh moshën e fëmijës dhe të gjitha 
nevojat për edukim dhe arsimi.68 Vlerësimi i këtyre 
nevojave bëhet varësisht edhe nga rrethanat tjera 
të cilat mund të jenë në ndikim të këtyre nevojave. 
Nuk mund të quhet nevojë normale e edukimit të 
fëmijës regjistrimi i tij në një shkollë private, kur 
shpenzimet janë enorme nëse kemi për bazë në 
anën tjetër, se kontributin për mbajtje duhet ta jap 
një person i cili është mësimdhënës në një shkollë 
dhe me të ardhura të veta mezi mbulon shpenzimet 
elementare të familjes së vet.69
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Pjesa e pestë
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NË RASTET E NDARJES SË PASURISË 

SË PËRBASHKËT TË BASHKËSHORTËVE 

DHE MBAJTJES FINANCIARE
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Nga rastet praktike të hulumtuara në periudhën 
2010-2020, nga Gjykata Themelore në Prishtinë, 
rezulton se numri i rasteve të shqyrtuara dhe të 
përfunduara në këtë gjykatë lidhur me pasurinë e 
përbashkët të bashkëshortëve dhe pjesëtimin e saj 
është relativisht i vogël. Nga rastet e hulumtuara 
në praktikën e Gjykatës Themelore në Prishtinë në 
periudhën 2010-2020, rezulton se një numër i rasteve 
është përfunduar me pajtim gjyqësor, ndërsa rastet 
tjera kanë përfunduar me pjesëtimin e pasurisë së 
përbashkët në formë fizike të pjesëtimit, apo përmes 
kompenzimit. Nuk përjashtohen as rastet kur 
kërkesat janë refuzuar në tërësi. 

Nga numri total i rasteve të gjendura në arkiva për 
vitet 2010-2020 për gjykatën e Prishtinës rezulton se 
janë paraqitur 124 kërkesa për ndarje të pasurisë. Në 
krahasim me numrin e shkurorëzimeve, kjo shifër 
është shumë e ulët, por që edhe konfirmon rezultatet 
e gjetura më herët nga hulumtimet e INJECT, në 
bazë të cilave vetëm 35% e grave të shkurorëzuara 
kërkojnë ndarjen e pasurisë së përbashkët. Nga këto 
124 raste për periudhën 10 vjeçare, vetëm 17 raste 
janë përfunduar, 20 janë tërhequr nga padia, ndërsa 
87 raste ende janë të papërfunduara. Nga rastet e 
papërfunduara, katër (4) prej tyre janë të vitit 2010, tri 
(3) të vitit 2011, gjashtë (6) të vitit 2012, tri (3) të vitit 
2013, gjashtë (6) të vitit 2014, gjashtë (6) të vitit 2015, 
dy (2) të vitit 2016, katërmbëdhjetë (14) të vitit 2017, 
nëntëmbëdhjetë (19) të vitit 2018, njëmbëdhjetë (11) 
të vitit 2019 dhe trembëdhjetë (13) të vitit 2020. Këtu 
shihet kohëzgjatja e tepruar e ndarjes së pasurisë 
bashkëshortore. Nga viti 2010 dhe 2011, që janë 
mbi 10 vite procedurë janë shtatë raste ende duke 
pritur zgjidhjen. Prej total 124 rasteve në Gjykatën 
Themelore të Prishtinës vetëm 17 janë përfunduar, 
ndërsa 87 ende presin për një epilog. 

Në rastet e përfunduara me pajtim gjyqësor palët 
ndërgjyqësore/ish-bashkëshortet kanë shfrytëzuar 
disponibilitetin për kërkesat që kanë qenë objekt 
kontesti dhe janë dakorduar që çështjen kontestuese 
ta përfundojnë me pajtim gjyqësor. Karakteristikë tek 
këto raste është se ish-bashkëshortët në procedurë 
gjyqësore kanë gjetur mirëkuptim ndërmjet tyre 
duke i pranuar reciprocikisht njëri-tjetrit kontributin 
në krijimin e pasurisë së përbashkët gjatë vazhdimit 

të martesës dhe rrjedhimisht edhe pjesëtimin e saj 
pas martesës. 

Në rastet e përfundimit të kontestit me pajtim 
gjyqësor na paraqiten të dy mënyrat e pjesëtimit 
të pasurisë, dhe atë mënyra fizike e pjesëtimit 
të pasurisë dhe mënyra e pjesëtimit përmes 
kompenzimit.

5.1  Analiza e praktikës gjyqësore 
në rastet e përfunduara me pajtim 
gjyqësor

Në rastin me shenjën C.nr.510/17, të përfunduar 
me pajtim gjyqësor me datë 24.04.2019, palët 
ndërgjyqësore janë dakorduar që çështjen ta mbyllin 
me pajtim gjyqësor, në atë mënyrë që paditëses i është 
pranuar pronësia e dy banesave të cilat gjenden në 
Prishtinë, ndërsa të paditurit i është pranuar lokali i 
gjenden në Prishtinë, dhe një veturë. 

Rasti në fjalë është përfundim i mbështetur në 
disponibilitetin e kërkesave me të cilat palët kanë 
disponuar, gjë që nënkupton që përfundimi i 
gjykatës nuk është i mbështetur në një hetim faktik 
dhe juridik të çështjes. Megjithatë ajo që është e 
rëndësishme të theksohet në rastin konkret ka të bëj 
me faktin se palët (ish-bashkëshortët) i kanë pranuar 
reciprocikisht njëri-tjetrit kontributin në krijimin 
e pasurisë së përbashkët dhe rrjedhimisht edhe 
pjesëtimin e pasurisë në parametrat e kontributit të 
dhënë për krijimin e kësaj pasurie. Tek marrëveshja 
faktorët që merren me vlerësim si kontribut në 
krijimin e pasurisë së përbashkët gjatë vazhdimit 
të martesës nuk diktohen nga kërkesat e ligjit apo 
nga provat e administruara në proces gjyqësor, por 
nga diskrecioni i palëve për ta çmuar dhe vlerësuar 
kontributin reciprok të dhënë në krijimin e pasurisë 
së përbashkët.

Pavarësisht se në këtë rast palët ndërgjyqësore 
çështjen e kanë mbyllur me pajtim gjyqësor është 
e rëndësishme të theksohet së në procedurën e 
provave, gjykata kishte bërë marrjen e provës 
me ekspertizë, nga e cila kishte rezultuar se sipas 
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ekspertit palës paditëse i takon 87.90% e vlerës së 
gjithmbarshme të pasurive objekt i kontestit, të cilat 
janë krijuar gjatë bashkësisë faktike martesore.

Ekspertiza financiare e ka bërë edhe vlerësimin e 
kontributit të paditëses si nënë dhe amvise pas orarit 
të punës në nivel të pagës minimmal në Kosovë, të 
cilës ia ka caktuar vlerën 170 Euro dhe që për 22 
vite e 5 muaj e ka llogaritur të jenë 45,730 Euro. E 
befasishme në këtë rast është që edhe për gratë që 
kishin të ardhura shumë të larta dhe një kualifikim 
të lartë, kontributi si amvise është llogaritur me 
pagën minimale. Pra, ekspertiza financiare nuk bën 
dallim të kontributit si amvise në bazë kualifikimit. 

Nga ekspertiza vërehet se eksperti ka bërë vlerësimin 
e të ardhurave për palën paditëse dhe ka dhënë 
vlerësim dhe interpretime të dispozitave ligjore 
lidhur me vlerësimin e pasurisë së përbashkët. 
Kështu në këtë mënyrë eksperti i është referuar edhe 
dispozitave për vlerësimin e kontributit sipas LFK-
së, dhe shpreh pikëpamje mbi të drejtën.

Pikëpamjet e ekspertit për interpretimin e 
dispozitave ligjore dhe pikëpamjet mbi të drejtën 
janë krejtësisht të papranueshme në praktikën 
gjyqësore. Në këtë rast në përfundim eksperti 
thekson: “apo me mirë themi se palës paditëse i takon 
87.90% e vlerës se gjithmbarshme”. Ekspertizat e tilla 
që japin përfundime mbi të drejtën dhe interpretojnë 
dispozitat mbi të drejtën e palës duhet të shikohen 
me mosbesim në praktikë gjyqësore. Kjo për shkak 
se pyetja logjike që shtrohet në këtë rast është: “për 
çështjen objekt kontesti vendos eksperti apo gjykata?

Gjykata duhet të kenë kujdesin e duhur me rastin e 
caktimit të detyrave për objektin e ekspertizës dhe 
të mos lejojnë që ekspertët të japin përfundim mbi 
themelësinë apo pathemelësinë e kërkesëpadisë, 
sepse një përgjegjësi e tillë është rezervuar vetëm 
për gjykatë. Marrja e provës me ekspertizë është 
vetëm një mjet provues, i cili duhet të vlerësohet nga 
ana e gjykatës sikurse të gjitha mjetet tjera provuese.

Shtrohet pyetja logjike në këtë rast, nëse palët 
nuk do ta përfundonin kontestin me pajtim 

gjyqësor, atëherë cili do të ishte vendimi i gjykatës 
pas konkludimit të ekspertit, prandaj kërkohet 
profesionalizëm, kujdes dhe përgjegjësi në caktimin 
e detyrave të ekspertimit, në mbikëqyrjen e punës se 
ekspertit dhe ne vlerësimin e ekspertizës. Ekspertiza 
financiare mund të kërkohet për të konstatuar vlerën 
e një objekti, për të nxjerrë shumën e një pasurie të 
veçantë brenda pasurisë së përbashkët, por jo për të 
dhënë mendime mbi lartësine e pjesëve që duhet t’i 
takojnë palëve. 

Në rastin me shenjën C.nr.882/13, të përfunduar 
me pajtim gjyqësor me datë 10.03.2017, palët 
ndërgjyqësore janë dakorduar që pasurinë e krijuar 
me kontributin e përbashkët gjatë vazhdimit të 
martesës ta pjesëtojnë përmes pajtimit gjyqësor. 
Palët ndërgjyqëse kanë qenë në bashkësi martesore 
nga viti 2001 deri ne vitin 2007 dhe kishin dy fëmijë. 

Në këtë rast pjesëtimi i pasurisë është bërë përmes 
kompenzimit financiar të kontributit në krijimin 
e pasurisë së përbashkët. Me padi paditësja 
kishte kërkuar që gjykata të vërtetojë që është 
bashkëpronare e pasurisë së krijuar gjatë martesës 
dhe të detyrohet i padituri që të njëjtës t’ia dorëzojë 
në posedim apo shfrytëzim ose në të kundërtën 
t’ia paguajë kundërvlerën e kësaj pasurie, si dhe 
shpenzimet e procedurës kontestimore. Paditësja 
kishte kërkuar të vërtetohet bashkëpronësia në një 
lokal afarist në Prishtinë, në banesat në Tiranë dhe 
Vlorë, tri automjete si dhe trualli dhe shtëpia në 
Prishtinë. 

Me anë të ekspertizës dhe marrëveshjes së palëve, 
paditëses i është njohur kompenzimi i përgjithshëm 
në lartësi prej 23.000,00 Euro, me ç’rast edhe 
është mbyllur çështja e pjesëtimit të pasurisë së 
përbashkët. Kohëzgjatja e procesit gjyqësor në këtë 
rast është relativisht e gjatë sepse çështja ka filluar 
në vitin 2013, ndërsa ka përfunduar në vitin 2017. 

Gjatë procedurës është konstatuar se pronat e 
cekura janë në emër të babai të të paditurit, dhe se 
banesa në Vlorë është blerë nga i padituri dy vite 
pas zgjidhjes së martesës. Ekspertiza nuk përmban 
informata rreth të ardhurave të të paditurit apo 
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pasurisë së përbashkët të krijuar gjatë martesës. As 
nuk ka informata rreth asaj se mjetet me të cilat është 
blerë banesa në Vlorë nga cila periudhë janë kursyer, 
a kanë qenë mjete të kursyera gjatë kohëzgjatjes së 
martesës apo të krijuara më vonë. 

Në lidhje me vlerësimin e kontributit të paditëses 
në krijimin e pasurisë së përbashkët është caktuar 
edhe eksperti financiar. Sipas ekspertizës financiare, 
është konstatuar se paditësja ka qenë e punësuar në 
biznesin familjar në afatin kohor prej 39 muaj duke 
realizuar të ardhura mujore në vlerë 250 Euro dhe 
ka dhëne edhe kontributin e saj si amvise e shtëpisë. 
Për vlerësimin e kontributit të paditëses për rritjen, 
edukimin e fëmijëve, mirëmbajtjen e shtëpise dhe 
si bashkëshorte, ekspertiza financiare ka marrë për 
bazë nivielin e pagës minimale të përcaktuar nga 
Këshilli Ekonomiko-Social nga tri subjektet social, 
të Odës Ekonomike, Këshillit të Sindikatave të 
Pavarura dhe Qeverisë së Kosovës siç kanë qenë 
të parapara me vendimin nr. 04/33 të dt 17.08.2011 
e që janë mesatarisht në 150 Euro në muaj, duke 
shtuar në ekspertizë se kjo është “sa edhe zakonisht 
paguhen mesatarisht ndihmëset shtëpika në Kosovë 
të angazhuara nga zonjat e shtëpisë së punësuara”.

Sipas ekspertizës financiare, kontributi i saj si amvise 
me 150 Euro dhe paga e saj në firmën familjare 250 
Euro japin një total prej 400 Euro. Nga kjo shumë 
janë llogaritur se janë shpenzuar 150 Euro për 
vetëmbajtje, të cilat janë zbritur nga shuma 400 Euro 
e kontributit dhe që në fund kontributi i saj për këtë 
periudhë është llogaritur të jetë 250 Euro. 

Ndërsa për periudhën kur ajo nuk ishte e punësuar, 
kontributi i saj si amvisë është llogaritur “si amvise 
qyteti në nivel të pagave mesatare të punëtorëve të 
pakualifikuar në Kosovë” me 300 Euro, ndërsa për 
shpenzimet e vetëmbajtjes në ditë janë llogaritur 
4 Euro, pra 120 Euro në muaj. Këto 120 Euro janë 
zbritur nga 300 Euro i kontributit si amvise dhe 
rrjedhimisht kontributit të saj i është caktuar vlera 
180 Euro në muaj. 

5.2  Analiza e praktikës gjyqësore 
në rastet e përfunduara me 
vendim gjyqësor

Në rastin me shenjën C.nr.1569/19, të përfunduar 
me vendim gjyqësor me datë 18.03.2020, është 
karakteristikë se me një vendim gjyqësor është 
bërë zgjidhja e martesës dhe besimi i fëmijëve, e po 
ashtu është bërë edhe pjesëtimi i pasurisë. Pasuria 
e përbashkët e bashkëshortëve përbëhej nga një 
banesë, shtëpi dhe një veturë. Gjykata ka vendosur 
që banesa t’i takojë paditëses, ndërsa shtëpia të 
paditurit, kurse vetura të shitej dhe nga shitja të 
ndahej çmimi. 

Gjykata me rastin e pjesëtimit ka vendosur edhe për 
detyrimet që kanë palët ndaj personave të tretë, në 
atë mënyrë që gjykata ka përcaktuar se detyrimet 
ndaj palëve të treta do të përmbushen nga një pjesë 
e çmimit me rastin e shitjes së shtëpisë. 

Përmbajtja e dispozitivit të vendimit në këtë rast 
është e diktuar nga marrëveshja e palëve. Në rastin 
konkret nuk mund të kuptohet pse çështja e pasurisë 
së përbashkët nuk është përfunduar me pajtim 
gjyqësor, megjithatë vlerësohet se gjykata e ka pas të 
domosdoshme nxjerrjen e një vendimi gjyqësor për 
zgjidhjen e martesës, gjë që ka diktuar që edhe pjesa 
tjetër e kontestit të zgjidhet me vendim gjyqësor. Një 
formë e tillë e veprimit të gjykatës e që i referohet 
zgjidhjes së martesës dhe pjesëtimit të pasurisë së 
përbashkët përmes një vendimi gjyqësor nuk është 
e zakonshme dhe as në pajtim me dispozitat ligjore. 
Kjo për shkak se kontesti për zgjidhjen e martesës 
është procedurë specifike për të cilën vendosë 
gjykata në përbërje prej tre gjyqtarësh, ndërsa 
procedura e pjesëtimit të pasurisë së përbashkët 
është procedurë e zakonshme në të cilën vendosë 
gjykata në përbërje prej një gjyqtari. 

Në këtë rast gjykata i është referuar dispozitave nga 
neni 53 i Ligjit për Familjen i Kosovës, me të cilat 
përcaktohet se: “(1) Bashkëshortët, në çdo kohë, mund të 
pjesëtojnë pasurinë e tyre të përbashkët me marrëveshje. 
(2) Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët mund të bëhet kur 
bashkëshortët caktojnë ose kërkojnë t’u caktohen pjesët e 
tyre në pasurinë e përbashkët dhe kështu bëhen pronarë 
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në pjesë të caktuara dhe(3) Marrëveshja nga paragrafi 1 
dhe 2 e këtij neni duhet të bëhet medoemos me shkrim në 
pajtim me kërkesat formale, të përcaktuara me ligjin në 
fuqi mbi pasurinë për arritjen e marrëveshjeve të tilla”.

Në raste të tilla marrëveshja e bashkëshortëve për 
pjesëtimin e pasurisë nënkupton marrëveshjen në 
procedurë jashtëgjyqësore e cila duhet të jetë në 
formë të shkruar dhe nëse bëhet fjalë për sendet e 
paluajtshme, atëherë duhet të bëhet tek noteri ne 
procedurë përkatëse për t’u regjistruar pastaj  në 
regjistrin për regjistrimin e të drejtave në pronë, 
ndërsa gjatë zhvillimit të procedurës marrëveshja 
nënkupton pajtimin gjyqësor. Nëse bashkëshortët 
kanë marrëveshje, ata mund edhe t’i pohojnë 
kërkesat e njëri-tjetrit reciprokisht dhe në këtë 
mënyrë gjykata mund të nxjerr aktgjykim në bazë 
të pohimit.

Në rastin me shenjën C.nr.302/2007, të përfunduar 
me vendim gjyqësor me datë 01.02.2013, gjykata e 
ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditëses 
kundër të paditurit, dhe e ka vërtetuar se e njëjta 
është pronare e ½ pjesë ideale në banesën e cila 
gjendet në Prishtinë. Në këtë rast gjykata e shkallës 
së dytë nuk e kishte pranuar përfundimin e gjykatës 
së shkallës së parë për pjesëtimin me nga ½ pjesë 
ideale të banesës dhe kishte vendosur që pjesëtimi të 
bëhej duke ia njohur paditëses të drejtën e pronësisë 
në banesë në masën prej 15.52%. Gjykata Supreme në 
procedurën e vendosjes sipas kërkesës për mbrojtjen 
e ligjshmërisë, e ka ndryshuar vendimin e gjykatës 
së shkallës së dytë, dhe e ka lënë në fuqi vendimin e 
gjykatës së shkallës së parë. 

Si përfundim rezulton se Gjykata Supreme e ka bërë 
pjesëtimin pasurisë duke u pranuar bashkëshortëve 
kontributin në pjesë të barabarta.

Në rastin me shenjën C.nr.1370/08, të përfunduar 
me vendim gjyqësor me datë 21.06.2013, gjykata e 
ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditëses, 
dhe e ka detyruar të paditurin që paditëses në 
emër të kontributit për pasurinë e përbashkët 
bashkëshortore t’ia paguajë shumë prej 10.500,21 
Euro. Në këtë rast gjykata ka pranuar kompenzimin 
në emër të ½ të pasurisë së krijuar gjatë martesës, 

por nuk kishte alternative të pjesëtimit fizik pasi 
që i padituri e kishte shfrytëzuar rrethanën se 
patundshmëria gjendej në emër të tij dhe të njëjtën e 
kishte shitur. Gjykata përmes ekspertizës financiare 
ka bërë vlerësimin e patundshmërisë së krijuar 
gjatë vazhdimit të martesës duke caktuar vlerën e 
tregut dhe mbi bazën e vlerës së tregut e ka caktuar 
edhe kompenzimin. Vlera e banesës së shitur sipas 
kontratës ishte më e ulët, mirëpo gjykata e ka 
pranuar pretendimin e paditëses për ta bërë marrjen 
e provës me ekspertizë me qëllim të caktimit të 
vlerës reale, ashtu që mbi bazën e vlerës së nxjerrë 
nga ekspertiza dhe sipas dispozitave ligjore ka 
vendosur që kompenzimi i paditëses të jetë për 50% 
të vlerës së pronës kontestuese.

Gjykata ka arsyetuar se palët para gjykatës kanë 
argumentuar në masë të konsiderueshme burimet e 
realizimit të të ardhurave pasi që të dy kanë qenë të 
punësuar, por jo edhe sa i përket nivelit të investimeve 
në krijimin e pasurisë së përbashkët, prandaj gjykata 
mori për bazë si rrethanë të rëndësishme kohën e 
krijimit të pasurisë së përbashkët dhe gjeti së pasuria 
objekt kontesti është krijuar gjatë martesë ndërsa për 
mënyrën e ndarjes ju referua dispozitave ligjore nga 
neni 47 paragraf 4, të LFK-së, me të cilën parashihet 
se “Bashkëshortët janë pronarë të përbashkët në pjesë të 
barabarta të pasurisë së përbashkët nëse ndryshe nuk janë 
marrë vesh” dhe dispozitës së nenit  52 të LFK-së, me 
të cilën  parashihet se: “Asnjëri nga bashkëshortët nuk 
mund që në mënyrë arbitrare të privohet nga pasuria e 
tij”.  

Gjykata ka shtuar se duke ju referuar dispozitave të 
cituara gjykata vlerësoi së në rastin konkret duhet të 
vendoset si në dispozitiv të këtij aktgjykimi pasi që 
kontributi në krijimin e pasurisë së bashkëshorteve 
nuk vlerësohet vetëm në rrethanën se sa realizojnë 
të ardhura personale bashkëshortet dhe sa kanë 
kontribuar financiarisht në krijimin e pasurisë së 
përbashkët por edhe në vlerësimin e rrethanave 
tjera, ashtu që gjykata gjeti së kontributi i paditëses 
është i pamohueshëm, në udhëheqjen e punëve 
të shtëpisë dhe në mirëmbajtjen e pasurisë së 
përbashkët. Fakti së banesa kontestuese tani e 
tjetërsuar është regjistruar në emrin e të paditurit 
nuk është rrethanë relevante për vendosjen ndryshe 
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të kërkesëpadisë, pasi që sipas vlerësimit të 
gjykatës, ligji i familjes e ka rregulluar situatën kur 
regjistrohet si pronar vetëm njëri bashkëshort, duke 
e përcaktuar si bashkëpronar edhe bashkëshortin 
tjetër, i cili nuk është i regjistruar si pronar. Në 
kuptimin e dispozitave të cituara gjykata ka gjetur 
gjithashtu se nuk mund të pranohet as pretendimi 
i paditëses së pasuria kontestuese përben pasuri të 
veçantë, pasi që me të gjitha provat është vërtetuar 
së e njëjta është krijuar gjatë martesës.

Në rastin me shenjën C.nr.3734/19, kontesti ka 
filluar në vitin 2012, ndërsa ka përfunduar me 
tërheqjen e padisë në vitin 2020. Pra, në këtë rast ka 
kaluar një periudhë relativisht e gjatë pasi që çështja 
është kthyer në rishqyrtim nga gjykata më e lartë.

Kërkesëpadia e paditëses ka qenë pjesëtimi i 
pasurisë së përbashkët bashkëshortore, paditëses 
t’ia paguajë shumën në të holla me kamatë 3.5%. 
Gjykata ka aprovuar të themeltë kërkesëpadinë 
e paditëses kundër të paditurit, ka obliguar të 
paditurin që në emër të pjesëtimit të pasurisë së 
përbashkët bashkëshortore nga viti 1996 deri më 
2012, të paguajë shumën në të holla 66,644.119 euro, 
për kontributin, që nënkupton për kontributin 
41.95% dhe kontributin për shpenzimet e renovimit 
të banesës në shumën prej 7,739.77 Euro dhe me 
kamatë ligjore. 

Gjykata në këtë vendim ka marrë për bazë 
ekspertizën financiare si dhe dëshmitë e të paditurit 
dhe të paditëses në seancën gjyqësore të kësaj 
çështje. Në ekspertizë financiare, në të cilën eksperti 
financiar ka dhënë mendimin dhe konstatimin se 
paditësja me kontributin e saj ka realizuar të ardhura 
66,644.19 euro, që nënkupton 41.95% ndërsa i 
padituri 92,228.05 euro, që nënkupton 58.05%. 

I padituri ka paraqitur ankesë në Gjykatën e Apelit. 
Gjykata e Apelit ka theksuar se “gjykata e shkallës 
së parë ka shqyrtuar padinë pa e pasur të qartë se 
çfarë kërkohet në padi, a kërkohet ndarja e pasurisë 
së përbashkët, kontributi në martesë apo pjesa e 
kontributit në ndërtimin e pasurisë së përbashkët. 
Kolegji i Gjykatës së Apelit ka vlerësuar se nëse 

kërkohet ndarja e pasurisë së përbashkët atëherë 
duhet të bëhet identifikimi i kësaj pasurie nëse 
eksiston, sa është masa dhe vëllimi i saj. Nëse bëhet 
fjala për kontributin në martesë e që përfshihet në 
nenin 54 të LFk-së, e që ka të bëjë me kontributin 
e bashkëshortëve përmes vlerësimit të rrethanave 
e jo vetëm të hyrat personale por edhe ndihmën e 
njërit  bashkëshort tek tjetri si në kujdesin e fëmijëve, 
udhëheqjen e punëve të shtëpisë, mirëmbajtjen 
e pasurisë etj. Në ndërkohë gjatë zhvillimit të 
procedurës gjyqësore padia është tërhequr.

Në këtë rast shihet sa kohë e gjatë është nevojitur 
që Gjykata e Apelit ta kthejë çështjen në rivendosje 
me konstatimin se gjykata e shkallës së parë e ka 
shqyrtuar një padi të paqartë. Pra që nga viti 2012 
deri në vitin 2020 është dashur të pritet që gjykata 
të konstatojë se padia duhet të saktësohet në pjesët 
e paqarta. 

Në rastin me shenjën Ac.nr. 1608/17, Gjykata e 
Apelit me aktgjykim të datës 08.06.2020 e prishë 
vendimin C.nr. 846/15 të Gjykatës Themelore të 
datës 20.02.2017 dhe e kthen në rigjykim. 

Interesante në këtë aktgjykim është pjesa e arsyetimit 
të Gjykatës së Apelit, që do ta paraqesim si citim 
këtu: 

  Përveç tjerave, gjykata ka theksuar edhe se 
paditësja ka kontribuar përmes rritjes dhe 
edukimit të fëmijëve, gjë që po ashtu nuk 
përbën bazë për t’iu njohur kontributi i 
pretenduar. Paragrafët 1 dhe 4 të nenit 47 të 
Ligjit mbi Familjen parashohin se “(1) Pasuri 
e përbashkët e bashkëshortëve është pasuria 
e fituar me punë gjatë vazhdimit të martesës, 
si dhe të hyrat që rrjedhin nga pasuria e tillë; 
(2) Bashkëshortët janë pronarë të përbashkët 
në pjesë të barabarta të pasurisë së përbashkët 
nëse ndryshe nuk janë marrë vesh”. Nga 
kjo rezulton se punët e përditshme që i ka 
kryer paditësja gjatë martesës së saj me të 
paditurin, nuk përbëjnë bazë të mjaftueshme 
për të kërkuar ndarjen e pasurisë së 
përbashkët në bazë të kontributit, pasi që të 
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njëjtat punë kryhen për nevoja vetanake të 
personit që ka lidhur martesë dhe si rezultat 
i obligimeve morale dhe ligjore që dalin 
nga martesa, për çka vendimi i gjykatës së 
shkallës së parë rezultoi si jo i drejtë dhe i 
ligjshëm për Gjykatën e Apelit, e si rrjedhojë 
kjo gjykatë vendosi ta aprovojë ankesën 
e të paditurit dhe ta prishë aktgjykimin e 
atakuar, në pikat e atakuara. Kjo edhe për 
faktin se referuar dispozitave të cekura më 
lartë të Ligjit për Familjen, rezulton se vetëm 
pasuria e përbashkët e krijuar gjatë ekzistimit 
të martesës së bashkëshortëve i nënshtrohet 
ndarjes, përkatësisht pjesëtimit të saj, ndërsa 
në rastet kur kontestohet kontributi i 
ndonjërit bashkëshort në krijimin e kësaj 
pasurie, atëherë bashkëshortët përmes 
parashtrimit të padisë në gjykatë kërkojnë 
që pasuria e përbashkët e krijuar gjatë 
ekzistimit të martesës t’i nënshtrohet 
rregullave të pjesëtimit të saj konform 
kontributit të bashkëshortëve.

Ky vendim dhe arsyetim i Gjykatës së Apelit shumë 
qartë e pasqyron gjendjen në praktikë gjyqësore, 
duke përfshirë të gjitha elementet e shkeljeve 
dhe vështirësive rreth pjesëtimit të pasurisë së 
përbashkët. Arsyetimi thotë shprehimisht se 
kontributi përmes rritjes dhe edukimit të fëmijëve 
nuk përbën bazë për t’iu njohur kontributi i 
pretenduar, pasi që këto punë qenkan kryer për 
nevoja vetanake dhe qenkan obligim moral dhe 
ligjor. Arsyetimi pra, në kundërshtim me dispozitën 
47.4 dhe dispozitën 54, nuk e njeh të drejtën e 
pjesëtimit të barabartë të pasurisë së përbashkët dhe 
kontributin me rritjen dhe edukimin e fëmijëve nuk 
e pranon për bazë për një të drejtë siç ishte kërkuar. 
Për më tepër, arsyetimi është skandaloz në pjesën 
ku thuhet se rritja dhe edukimi i fëmijëve qenkan 
obligim moral dhe ligjor, por që në anën tjetër na 
ai obligim gjykata nuk e nxjerrë ndonjë të drejtë. Së 
pari, rritja dhe edukimi i fëmijëve dhe mirëmbajtja e 
shtëpisë janë obligime morale dhe ligjore të të dyjave 
palëve ndërgjyqëse. Gjatë kohës kur njëri ka qenë i 
punësuar, bashkëshorti tjetër është kujdesur për 
këto obligime morale dhe ligjore, siç i quan Gjykata e 

Apelit, e të cilat ju kanë takuar të dy bashkëshortëve. 
Prandaj ligji e ka parashikuar se pasuria e përbashkët 
ndahet në pjesë të barabarta dhe kontributet i ka 
njohur si të barasvlershme në nenin 54, ku thotë 
se për vendimin në rast mosmarrëveshjeje, gjykata 
duhet të marrë “në vlerësim të gjitha rrethanat”, e 
jo vetëm të ardhurat personale, por edhe ndihmën 
e bashkëshortit tjetër në formë të kontributit jo-
material. Neni 54 nuk kërkon që të “vlerësohen 
kontributet”, siç e kërkon aktgjykimi i cituar. 

Arsyetimi në këtë pjesë e shkel parimin bazë të 
së drejtës, i cili për secilin obligim e njeh edhe një 
të drejtë. Si ka mundësi që për Gjykatën e Apelit 
ekziston situata që dikush të ketë një obligim moral 
dhe ligjor, i cili e krijon edhe një të drejtë? Do të 
thotë, se rritja dhe edukim i fëmijëve qenkan obligim 
moral edhe ligjor i grave, por ato nuk paskan të 
drejtë të kërkojnë qasje në pronë? Sepse këtë po e 
konteston pala tjetër? Është totalisht diskriminuese 
dhe kundër dispozitave ligjore që vetëm pse pala 
tjetër kundërshton ndarjen e barabartë, gjykata 
të lëshohet në atë kërkesë, pa kërkuar nga pala 
kundërshtuese që të dëshmojë sipas nenit 55 se 
kundërshtimi i ndarjes së barabartë bëhet për shkak 
se pala ka kontribuar me pasuri të veçantë. 

5.3 Rastet për ushqiminë dhe 
alimentacionin

Në rastin me shenjën C.nr.638/16, të inicuar me 
padi me datën 14.01.2013 është kërkuar që gjykata 
të vendosë zgjidhjen e martesës, besimin për dy 
fëmijët e mitur, caktimin e masës së përkohshme, 
caktimin e alimentacionit për dy fëmijët e mitur 
nga 200 euro në muaj për secilin fëmijë derisa të 
ekzistojnë kushtet ligjore dhe të detyrohet i padituri 
që në emër të ushqimisë t’i paguaj paditëses shumën 
5,000.00 euro. 

Ky rast ka kaluar katër herë nëpër procedurën e 
vendosjes në Gjykatën Themelore dhe në Gjykatën 
e Apelit, duke vazhduar procedura prej datës 
14.01.2013 të padisë në Gjykatë Themelore deri 
me 13.06.2017 kur Gjykata e Apelit e konfirmon 
vendimin e katërt në lidhje me këtë rast të Gjykatës 
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Themelore të datën 24.01.2017. Me qëllim të 
paraqitjes sa më të kuptueshme të rastit, shtjellimi 
do të bëhet duke e ndarë procedurën në katër faza. 

I. Faza e parë

Paditësja me padinë e datës 14.01.2013 ka kërkuar 
200 euro në muaj për secilin fëmijë dhe 5000 Euro në 
emër të ushqimisë për nënën. Gjykata Themelore në 
Prishtinë, më datë 16.05.2013 ka nxjerrë Aktvendim 
me anë të së cilës ka miratuar pjesërisht propozimin 
për caktimin e masës së përkohshme, ashtu që 
të detyrohet i padituri që për fëmijët e mitur të 
paguajë alimentacion nga 200 Euro në muaj për 
secilin, ndërsa në emër të ushqimisë për nënën t›ia 
paguajë shumën prej 50 Euro në muaj, gjithsejt 450 
Euro në muaj mbajtje financiare. Duhet theksuar se 
është konstatuar dhe nuk ishte kundërshtuar as nga 
i padituri se sidomos vajza e mitur ishte në trajtim 
shëndetësor dhe caktimi i alimentacionit për fëmijët 
duhej të kishte parasysh edhe këtë fakt.

I padituri ka paraqitur ankesë në Gjykatën e Apelit 
duke kërkuar që të prishet vendimi i Gjykatës 
Themelore dhe i padituri të mos detyrohet për 200 
euro në muaj për secilin fëmijë, por 200 Euro për 
të dytë, pra 100 Euro për një fëmijë. Tutje, ankesa 
ka kërkuar që detyrimi për ushqiminë 50 Euro për 
nënën të refuzohet. 

Gjykata e Apelit e ka aprovuar ankesën të paditurit 
që të paguajë alimentacionin në shumën mujore prej 
100 Euro për secilin fëmijë (200 Euro gjithsejt). 
Vendimi i Gjykatës së Apelit jep arsyetimin se “duke 
vendosur lidhur me lartësinë e alimentacionit të 
gjykuar në emër të mbajtjes së fëmijëve të moshës 
jomadhore, gjykata e shkallës së parë është dashur 
ta ketë parasysh nenin 330 të Ligjit për Familjen 
dhe ta marrë në konsiderim moshën e fëmijëve, 
kërkesat e tyre, kërkesat për arsimim, për gjendjen 
shëndetësore, si dhe mundësitë e mbajtësit të tyre, 
gjendjen e tij, etj. Në rastin konkret, me qenë se është 
fjala për fëmijët e moshës 5 deri në 7 vjeç, kjo gjykatë 
konsideron se me vendimin e shkallës së parë është 
gjykuar shuma e lartë dhe të njëjtën në këtë pjesë 
e ka ndryshuar. Kjo gjykatë konsideron se shuma 
prej 100 € për secilin fëmijë, është e mjaftueshme 

për përmbushjen e kërkesave jo vetëm të fëmijës 
së shkollës fillore, por edhe për kërkesat e të gjithë 
fëmijëve.”

Ndërsa në lidhje me ushqiminë që ishte caktuar 50 
euro, Gjykata e Apelit e prishë aktvendimin dhe ia 
kthen në rivendosje Gjykatës Themelore. Arsyetimi 
i Gjykatës së Apelit në lidhje me refuzimin e 
ushqimisë 50 Euro në muaj për nënën ishte se 
“gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me 
kërkesën e paditëses për caktimin e alimentacionit 
nuk e ka vërtetuar gjendjen financiare të paditëses-
propozueses aftësinë e saj për punë, përgatitjen 
shkollore dhe kualifikimin, si dhe mundësinë 
për punësim, duke pasur parasysh edhe gjendjen 
financiare të të paditurit-kundërpropozuesit, si dhe 
për nevojat dhe obligimet, në mënyrë që të mos 
vihej në atë gjendje që të mos mund ta mbante as 
vetveten”. 

II. Faza e dytë 

Pas kthimit në rivendosje të ushqimisë për nënën, 
Gjykata Themelore me datën 25.10.2013 vendosë 
që i padituri të pagujë 50 euro në muaj në emër 
të ushqimisë. Aktvendimi i Gjykatës Themelore 
konstaton se vendimi merret në mungesë të të 
paditurit, i cili përkundër ftesës së dërguar në 
adresën personale të shënuar, nuk është paraqitur 
në seancë. 

I padituri bën ankesë meqë nuk ka mundur të 
paraqesë faktet sepse nuk ka marrë ftesë për seancë 
nga gjykata. Gjykata e Apelit e dërgon në rivendosje 
rastin në bazë të nenit 182, pg 2. pika i, për shkak të 
pamundësisë të paraqesë faktet. 

III. Faza të tretë 

Pas kthimit në rivendosje nga Gjykata e Apelit, 
Gjykata Themelore me datën 16.10.2015 nxjerr 
aktgjykimin që të detyrohet i padituri që në emër 
të alimentacionit për dy fëmijët të paguajë nga 100 
euro në muaj dhe për paditësen nga 100 euro në 
muaj (gjithsejt 300 euro). 
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I padituri ka bërë ankesë ndaj vendimit në Gjykatën 
e Apelit dhe kërkon që shuma prej 100 euro për 
ushqiminë në emër të nënës të refuzohet. Gjykata 
e Apelit me aktgjykimin e datës 14.03.2016 e prishë 
vendimin në dispozitivin përkatës për ushqiminë në 
lartësi prej 100 euro dhe e dërgon në rivendosje në 
Gjykatën Themelore. Ndërsa e vërteton shumën 100 
euro për fëmijët, gjë që nuk e kishte kontestuar as i 
padituri. 

Arsyetimi nga Gjykata e Apelit ishte se vendimi 
“është nxjerrë në bazë të vërtetimit jo të plotë të 
gjendjes faktike dhe me zbatimin e gabuar të së 
drejtës materiale, me arsyetimin se gjykata e shkallës 
së parë nuk e ka vërtetuar se a është aftë i padituri ta 
mbajë ish bashkëshorten.” 

Arsyetimi për prishjen e vendimit për ushqiminë 
100 euro për nënën ishte se Gjykata Themelore 
“në atë pjesë nuk përmban arsye lidhur me 
faktet vendimtare, për ç’arsye nuk ka mundur të 
ekzaminohet. Prandaj kjo gjykatë, tani për tani, 
nuk e pranon mendimin e gjykatës së shkallës së 
parë se i padituri është i obliguar që t’ia paguajë 
ish bashkëshortes alimentacionin në shumën e 
përcaktuar. Në dispozitën e nenit 330.1 të Ligjit 
për Familjen (LF) thuhet se 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. Në paragrafin 
dy të nenit të njëjtë thuhet se gjykata duhet të ketë 
parasysh gjendjen financiare të të paditurit, aftësinë 
punuese të paditësit, mundësinë faktike për 
punësim, gjendjen shëndetësore, nevojat personale, 
detyrimet ligjore dhe të gjitha kushtet tjera relevante. 
Duke u nisur nga dispozita e përmendur, gjykata e 
shkallës së parë ka qenë e obliguar që të vërtetojë se 
në rastin  konkret a janë plotësuar kushtet e parapara 
për mbajtjen e ish bashkeshortes. Gjykata e shkallës 
së pare, nuk i ka vërtetuar të gjitha rrethanat e 
rastit, por ka vendosur vetëm në bazë të faktit se 
paditësja është e papunësuar.” 

IV. Faza e katërt 

Gjykata Themelore me datën 24.01.2017 nxjerr 
vendimin në lidhje ushqiminë dhe obligon të 

paditurin të paguajë 60 Euro në muaj për periudhën 
nga data 07.01.2013 e deri më datën 11.07.2016, apo 
gjithsej shumën prej 2460 Euro.

Gjykata ka arsyetuar se me rastin e marrjes së 
vendimit sa i përket periudhës kohore për caktimin 
e alimentacionit ndaj paditëses, e ka vlerësuar si 
të besueshëm raportin e Qëndres për Punë Sociale 
në Prishtinë, nga i cili është konstatuar se paditësja 
nga dita e largimit nga shtëpia e bashkëshortit se 
bashku me fëmijët e saj, jeton në banesën e nënës se 
saj. Paditësja e ka përfunduar shkollën e mesme dhe 
është studente në vitin e tretë në fakultetin Ekonomik 
në Prishtinë, nuk ishte në marrëdhënie punë dhe 
ekzistenca e saj dhe e fëmijëve varet nga ndihma e 
kohëpaskohshme që i kanë dërguar vëllezërit e saj, 
si dhe nga asistenca sociale që realizon si nënë vetë-
ushqyese. Për lartësinë e aprovuar për periudhën 
kontestuese duke filluar nga data 07.01.2013, dita kur 
jeta e përbashkët bashkëshortore është ndërprerë, 
e deri me datë 11.07.2016, dita kur paditësja është 
punësuar, gjykata i është referuar dispozitës së nenit 
330 paragraf 1, të Ligjit për Familjen i Kosovës, duke 
marrë parasysh të gjitha rrethanat ekonomike të 
të paditurit, ngase i njëjti në periudhën e lartcekur 
ka qenë i punësuar me pagë mujore prej 916.56 
Euro, nga rezulton së të paditurit nuk i rrezikohet 
standardi jetësor me pagesën 60 Euro për ushqiminë.

Në arsyetim të vendimit, gjykata thekson se ka 
marrë parasysh edhe pretendimet e të paditurit se 
paditësja nuk ka qenë e interesuar për te gjetur punë 
dhe nuk i ka sjell gjykatës dëshmi se e njëjta është e 
sëmurë. Gjykata në vendim arsyeton se i ka refuzuar 
këto pretendime si të pabazuara “sepse gjykatës i 
padituri nuk i ka ofruar asnjë provë se paditësja 
nuk ka qenë e interesuar për të gjetur punë apo 
eventualisht e njëjta ka zgjedhur punën apo e ka 
refuzuar. Për me tepër paditësja është paraqitur në 
Qendrën Rajonale për punësim ne Prishtinë”. 

I padituri ka bërë ankesë ndaj vendimit në Gjykatën 
e Apelit. Gjykata e Apelit me datën 13.06.2017 kam 
marrë Aktvendim dhe e ka vërtetuar vendimin 
e gjykatës së shkallë së parë, sepse ka gjete se 
aktgjykimi nuk është i përfshirë në shkelje të 
dispozitave të procedurës, gjendja faktike është 
konstatuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, si dhe 
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e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë. 

Nëse e analizojmë këtë rast, vërehet qartë mangësia 
dhe kundërligjshmëria e vendimeve të gjykatave. 
Bie në dy se sidomos vendimet e Gjykatës së Apelit 
janë të pabazuara në ligj dhe nuk ka ndonjë arsyetim 
të pranueshëm dhe transparent. Në vendimin e parë 
Gjykata e Apelit e konsderon të lartë shumën prej 
200 Euro për një fëmijë (400 Euro gjithsejt) dhe thotë 
“Kjo gjykatë konsideron se shuma prej 100 € për 
secilin fëmijë, është e mjaftueshme për përmbushjen 
e kërkesave jo vetëm të fëmijës së shkollës fillore, 
por edhe për kërkesat e të gjithë fëmijëve.” Është 
e paarsyetuar se në bazë të çfarë matjesh apo 
parametrash Gjykata e Apelit e konstaton se 100 
Euro janë të mjaftueshme. Mbi të gjitha, shihet qartë 
se Gjykata e Apelit i ka të panjohura, të paqarta apo 
të pakuptueshme dispozitat 285, 299, 305 dhe 330, të 
cilat decidivisht përcaktojnë se në raste të kujdesit 
për fëmijë, prindit kujdestar i takon ushqimia 
detyrimisht, pra nuk ka nevojë të mirren prova as 
për aftësinë as për mundësinë e punësimit, dhe që 
lartësia e ushqimisë dhe e alimentacionit bëhet sipas 
standardit jetësor në MARTESË, pra që nuk duhet të 
vuajë as nëna as fëmijët në raste divorci. Standardi 
jetësor në martesë nënkupton se kualiteti i jetesës 
nuk duhet të ndryshojë për nënën dhe fëmijët në 
raste divorci, nëse ekzistojnë kushtet financiare të 
të paditurit. Fakteqësisht, shpesh gjykata vendosin 
duke u bazuar në standardin jetësor në Kosovë, 
duke shkelur kështu dispozitat 285 dhe 305. 

Në lidhje me këtë rast shihet se si në vendimet e 
Gjykatës Themelore, poashtu edhe në vendimet e 
Gjykatën së Apelit, shuma e alimentacionit 200 Euro 
për dy fëmijë dhe 60 euro për nënën konsiderohet e 
mjaftueshme, përkundër që 260 Euro gjithsejt për tre 
persona për mbijetesë në krahasim me 656.15 Euro 
për vetëm një person, të paditurin (nga rroga 916.15 
Euro – 260 Euro), është një dallim i konsiderueshëm. 
E paditura nuk e kishte të rregulluar çështjen 
e banimit, por banonte te nëna e saj dhe ishte e 
papunësuar. Vendimi për këto shuma për paditësen 
me fëmijët dhe të paditurin nën këto rrethana dhe 
fakte është i paarsyetuar dhe i pabazuar në ligj. 
Poashtu, paditëses i është refuzuar kërkesëpadia 
për një shumë më të madhe se 60 Euro, por pa e 

arsyetuar atë refuzim dhe pa dhënë argumente se 
në bazë të çfarë parametrash janë caktuar shuma 
60 Euro për nënën dhe shuma 100 Euro për secilin 
fëmijë. 

Në këtë rast mungojnë pothuajse në tërësi arsyet për 
refuzimin e një pjese të kërkesëpadisë. Në çdo rast 
gjykata duhet të arsyetojë secilën pjesë të kërkesës 
së vendosur, duke specifikuara faktet që lidhen më 
kërkesën përkatëse, provat që i ka shfrytëzuar dhe 
mënyrën se si i ka vlerësuar dhe kualifikuar ato 
fakte të konstatuara. Mbi të gjitha, nga vendimet 
dhe arsyetimet e gjykatave të të dy shkallëve 
është evidente se në asnjë rast nuk janë ndjekur 
udhëzimet nga dispozitat 285 (Shtrirja e mbajtjes), 
pg. 1: “Shtrirja e mbajtjes duhet të jetë adekuate me 
kushtet nën të cilat ka jetuar personi që ka të drejtë 
në mbajtje” dhe dispozita 305 (Shtrirja e ushqimisë) 
“Vëllimi i ushqimisë varet nga standardi jetësor në 
martesë.” 

Përkundër që baza ligjore në këtë rast ka qenë favor 
të kërkesës së paditëses, gjykatat e të dy shkallëve 
janë ndikuar nga kërkesat e të paditurit dhe kanë 
shkelur dispozitat ligjore në lidhje me të drejtën për 
ushqimi për kujdesin ndaj fëmijëve dhe për shtrirjen 
e alimentacionit dhe ushqimisë. Madje Gjykata e 
Apelit e kishte prishur që në herën e parë vendimin 
e Gjykatës Themelore për 50 Euro ushqimi për 
nënën me aryetimin se Gjykata Themelore nuk e 
ka marrë parasysh aftësinë dhe mundësinë për 
punësim të paditëses dhe nuk kishte marrë parasysh 
që të paditurin të mos e sjellë në një situatë që të mos 
mund ta mbajë as vetveten. Këtu bëhet e qartë se 
në asnjërin vendim të Gjykatës së Apelit nuk është 
respektuar dispozita përkatëse 299 (Ushqimia për 
kujdesin e fëmiut) e cila përcakton se “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.” Gjykata e Apelit edhe në refuzimin e radhës 
tjetër të ushqimisë, në vendimin e saj të tretë në 
lidhje me këtë rast, arsyeton se Gjykata Themelore 
nuk e ka marrë për bazë nenin 330 dhe aftësinë e 
paditëses për të punuar dhe ka bërë gabim që është 
mjaftuar vetëm më konstatimin që paditësja është e 
papunësuar. Me këtë arsyetim shkelet e drejta nga 
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neni 299 (Ushqimia për kujdesin për fëmiun), duke 
pretenduar se paditësja patjetër duhet të punojë, por 
që kjo është shkelje ligjore, sepse ligji e përcakton 
ndryshe. Ndërsa sa i përket refuzimit të vëllimit 
50 Euro për ushqimi duke theksuar se të paditurit 
mund t’i rrezikohet mbajtja e vetvetes, dhe duke 
pasur parasysh se i padituri kishte rrogën 916.15 
ndërsa për nënën më fëmijët kërkoheshin 250 Euro, 
vendimi i Gjykatës së Apelit është në kundërshtim 
të plotë me dispozitat ligjore 285, 299 dhe 305. 

Edhe në vendimin e katërt të Gjykatës Themelore 
të datës 24.01.2017 shihet qartë se gjykata nuk e 
ndjekë bazën ligjore të dispozitës 299 (Ushqimia 
për kujdesin ndaj fëmiut), sepse në arsyetimin e 
refuzimit të prentendimeve të të paditurit thotë 
se pretendimet e të paditurit refuzohen, “sepse 
gjykatës i padituri nuk i ka ofruar asnjë provë se 
paditësja nuk ka qenë e interesuar për të gjetur 
punë apo eventualisht e njëjta ka zgjedhur punën 
apo e ka refuzuar. Për me tepër paditësja është 
paraqitur në Qendrën Rajonale për punësim 
në Prishtinë”. Gjykata në këtë rast nuk duhet të 
lëshohet në këtë lloj arsyetimi, sepse paditëses i 
takon ushqimia në bazë të nenit 299 për kujdesin 
ndaj fëmijëve deri sa ata të jenë të moshës madhore 
dhe nuk duhet pranuar presioni nga i padituri apo 
gjykatat që prindi që kujdeset për fëmijën të jetë i 
detyruar të punojë, duke u detyruar që përkujdesjen 
ndaj fëmijëve ta neglizhojë për arsye të mungesës së 
financave. 

Fatkeqësisht, në praktikë vetëm në raste të rralla 
është caktuar ushqimia për prindin kujdestar, dhe 
në ato raste me vëllim të vogël. Vëllimin gjykatat 
nuk e kanë bazuar në kushtet e të paditurit dhe 
nevojat e paditësve, por e kanë caktuar në të 
shumtën e rasteve prej 50 deri 100 Euro lartësi, por 
pa e bërë të kuptueshme mënyrën e llogaritjes as 
bazën ligjore për atë lartësi. Për këtë arsye, prindi 
kujdestar i fëmijëve të mitur detyrohet që të kërkojë 
punë në mënyrë që të sigurojë mbijetesën dhe një 
jetë të dinjitetshme për fëmijët, edhe pse shpeshherë 
nuk do të kishte qenë fare e nevojshme, sepse pala 
e paditur ka pasur mundësi të mjaftueshme që ta 
siguronte një jetë të tillë për fëmijët dhe prindin 
kujdestar, ashtu siç garantohet me ligj. Edhe në 

rastin e diskutuar konkret, gjykata me vendimin 
për vetëm 200 Euro alimentacion për dy fëmijët dhe 
në mungesë të pagesës së ushqimisë për nënën, e 
ka bërë të papërballueshme jetën për e nënën me 
dy fëmijë me vetëm 200 Euro, sidomos duke marrë 
parasysh se kanë ekzistuar mundësitë financiare te i 
padituri. Prandaj sigurisht, ajo ka qenë e detyruar që 
të kërkojë punë për të mbijetuar dhe kështu kujdesi 
prindëror ndaj fëmijëve është pamundësuar për 
shkak të mosrealizimit të të drejtave dhe të ligjit para 
gjykatave. Shpeshherë nuk mendohet fare se nëse 
njëri prind punon dhe nuk mund të kujdeset për 
fëmijët, ata fëmijë nuk mund të mbeten vetëm dhe 
që duhet paguar një person për mbikëqyrje, gjë që 
rezulton se një shumë e caktuar nga rroga duhet të 
paguhet për kujdesin ndaj fëmijëve. Kësisoji, prindi 
kujdestar në këto raste paguan dikë tjetër për tu 
kujdesur ndaj fëmijës, e që sipas ligjit për atë kujdes 
ndaj fëmijës është dashur të paguhet vetëm prindi 
kujdestar përmes ushqimisë, siç është e përcaktuar 
me dispozitat 299, 285, 305 dhe 330. 

5.4. Disa veçori nga raste e 
analizuara lidhur me pjesëtimin 
e pasurisë së përbashkët të 
bashkëshortëve

Karakteristikë e rasteve të hulumtuara është se 
forma e kompenzimit financiar gjen shpesh herë 
zbatim, e që nënkupton se njëri prej bashkëshortëve 
(zakonisht burri), mbanë në pronësi tërë pasurinë 
e krijuar gjatë martesës, ndërsa bashkëshortit tjetër 
(zakonisht gruas), kontributi i kompensohet me 
para. 

Duhet theksuar se përfundimi i kontestit gjyqësor 
me pajtim gjyqësor nuk mbështetet në një vlerësim 
faktik nga ana e gjykatës dhe as në të provuarit 
e masës së kontributit në krijimin e pasurisë së 
përbashkët, por është diskrecion i plotë i palëve 
për kërkesat e disponueshme që çështjen e tyre ta 
mbyllin me pajtim gjyqësor.

Në disa nga rastet e hulumtuara vërehet se para 
lidhjes së pajtimit gjyqësor edhe janë administruar 
provat, mirëpo përmbajtja e pajtimit gjyqësor është 
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diktuar nga vullneti i palëve dhe jo nga rezultati 
i provave, e në këto raste është e rëndësishme të 
theksohet që gjykatat para miratimit të pajtimit 
gjyqësor kanë vlerësuar në mënyrë konkludente 
nëse kërkesat janë të disponueshme për palët siç 
përcaktohet me dispozitat ligjore dhe pas kësaj kanë 
miratuar pajtimin gjyqësor.

5.4.1 Kompenzimi në para i kontributit

Në disa nga rastet e hulumtuara vërehen disa 
tendenca për t’iu shmangur mbrojtjes së të drejtës 
subjektive civile përkitazi me pjesëtimin e pasurisë 
së përbashkët ashtu siç përcaktohet me dispozita 
ligjore. Kjo për shkak se në një numër relativisht 
të madh të rasteve palët paditëse me propozimin 
për përmbajtjen e mbrojtjes gjyqësore të kërkuar 
kanë dhënë propozim që pjesëtimi i pasurisë të 
bëhet përmes kompenzimit. Kjo në vete përfaqëson 
një formë alternative të pjesëtimit të pasurisë së 
përbashkët të bashkëshortëve, e cila në mënyrë 
parimore do të duhej të vinte në shprehje vetëm në 
rastet kur pjesëtimi i pasurisë së përbashkët është 
i pamundur, dhe jo edhe në rastet kur pjesëtimi i 
pasurisë së përbashkët është i mundur.

E drejta në pasurinë e përbashkët dhe rrjedhimisht 
e drejta në pjesëtimin e pasurisë së përbashkët 
nënkupton se në procedurë gjyqësore civile palët 
duhet të ofrojnë prova para gjykatës se cila është 
pasuria e përbashkët e krijuar gjatë martesës dhe 
si duhet të pjesëtohet pasuria e përbashkët. Në të 
gjitha rastet kur kërkesa parashtrohet drejtpërdrejtë 
për kompenzim në emër të kontributit, nënkuptohet 
se procesi i pjesëtimit të pasurisë së përbashkët në 
mënyrë fizike është pothuajse i pamundur. Kjo për 
shkak se edhe në proceset gjyqësore që i referohen 
kërkesave për pjesëtimin e pasurisë së përbashkët 
gjykata është e lidhur për kërkesat e palëve, dhe 
rrjedhimisht nënkuptohet se përjashtohet mundësia 
e pjesëtimit dhe vjen në shprehje alternativa e që 
është kompenzimi i kontributit. 

Ka gjasa që pala paditëse duke parashtruar 
drejtpërdrejtë kërkesën për kompenzimin e 
kontributit në mënyrë të pavetëdijshme e ka 

diskriminuar vetën për të cilin diskriminim gjykata 
nuk ka mundësi që të kujdeset ex-officio. 

Gjykatat pasurinë e përbashkët duhet ta ndajnë sipas 
dispozitave e jo të bien nën ndikimin e pretendimeve 
të pabazuara në ligj dhe të paprovuara të palëve. 
Nëse njëri bashkëshort kërkon që pasuria të ndahet 
sipas kontributit, sepse mendon se kontributi i 
amvisërisë është i papërfillshëm në krahasim me të 
ardhurat dhe të hyrat tjera, kjo nuk nënkupton që 
gjykata duhet të bëjë avokatin e kësaj kërkese, por 
duhet të sigurohet që ajo kërkesë është e bazuar në 
ligj dhe në fakte e prova. 

Nëse të dy bashkëshortë kanë qenë të punësuar dhe 
kanë pasur të hyra dhe nga ato është krijuar pasuria 
përbashkët, vëllimi i asaj pasurie saktësohet përmes 
një ekspertize financiare, gjatë sëcilës gjykata duhet 
të kërkojë prova edhe nga institucionet financiare 
dhe kadastrale në rast që njëra palë nuk i ofron 
informatat rreth të hyrave dhe pronave. Pasi të 
kosntatohet vëllimi, ajo pjesë ndahet në pjesë 
barabarta. Sipas legjislacionit të Kosovës, nuk 
ekziston tjetër mundësi e ndarjes. 

Një çështje tjetër e rëndësishme e cila paraqitet si 
problematikë në praktikën gjyqësore ka të bëj me 
atë se në shumë raste të hulumtuara në praktikën 
gjyqësore me rastin e vlerësimit të të gjitha formave 
të kontributit, ekspertizat bëjnë edhe llogaritjen 
e shpenzimeve ditore për vetëmbajtje për palët 
dhe ato shpenzime i zbresin nga pjesa që duhet 
të ju takojë. Kjo është një mënyrë e padëgjuar dhe 
që nuk ekziston në asnjë legjislacion evropian, 
që shpenzimet për ushqim e jetesë të llogariten se 
duhet zbritur nga pasuria e përbashkët. 

Praktika gjyqësore e ka pranuar konceptin e 
pjesëtimit të pasurisë përmes kompenzimit me 
para si formë e zakonshme e pjesëtimit të pasurisë, 
mirëpo kjo nuk është në përputhje me konceptin e 
dispozitave ligjore, sepse parimisht sipas dispozitës 
së nenit 91 të LFK-së, përcaktohet se: “Në rast se pjesa 
e njërit bashkëshort në pasurinë e përbashkët është jo 
proporcionalisht më e vogël se pjesa e bashkëshortit tjetër, 
gjykata, me kërkesën e njërit nga bashkëshortët, duke 
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pasur parasysh të gjitha rrethanat dhe vlerën e pasurisë 
së tij atij bashkëshorti mund t’ia caktojë shpërblimin 
në të holla sipas vlerës së pjesës së tij”. Interpretimi i 
kësaj dispozite në gjykata prapë bëhet në mënyrë 
të gabuar, duke pretenduar se kjo dispozitë len të 
nënkuptohet se kontributi për krijimin e pasurisë 
paskësh qenë jo-proporcionalisht më i vogël nëse 
njëri prej bashkëshortëve ka qenë i papunësuar. 
Sipas elaborimit që i kemi bërë dispozitave ligjore 
më lart, konkludojmë se qartazi ligji ka përcaktuar 
se një dallim në pjesë mund të bëhet vetëm në 
rastet kur njëri bashkëshort ka pasuri të veçantë. 
Neni 91 flet për rastet kur njëri bashkëshort ka 
pasur pasuri të veçantë paraprakisht dhe nga jo 
pasuri e veçantë është shtuar pasuria e përbashkët. 
Pra, nëse njëri bashkëshort ka pasur një biznes 
paraprakisht, natyrisht biznesi dhe fitimet deri në 
datën e martesës mbeten të tijat. Mirëpo fitimet nga 
ai biznes gjatë martesës dhe pasuria që krijohet më 
vonë llogaritet pasuri e përbashkët. Në këto raste 
pjesa më e madhe, pra biznesi mbetet në pronësi dhe 
si pasuri e veçantë e bashkëshortit që është pronar i 
biznesit. Pasuria e krijuar gjatë martesës ndahet në 
pjesë të barabarta, por që në krahasim është më e 
vogël se pasuria totale dhe paguhet me kompenzim. 
Në rastet kur njëri bashkëshort ka pasur një rrogë 
më të madhe dhe tjetri bashkëshort rrogën më të 
vogël, atëherë fitimet e tyre mbledhen dhe ndahen 
në pjesë të barabarta. Në vende tjera, llogaritja e këtij 
kompenzimi sipas ligjit është e organizuar asisoji që 
nga pjesa më e madhe e fitimit të njëri bashkëshort 
zbritet e fitimit të bashkëshortit tjetër dhe ajo pjesë 
ndahet përgjysmë. Në Gjermani përshembull ku 
ekziston ky rregullim ligjor, nëse kursimet e të dy 
bashkëshortëve kanë qenë zero, dhe njëri prej tyre 
ka kursyer gjatë martesës 10’000 Euro e tjetri ka 
kursyer 6’000 Euro, nga ato 10’000 zbriten 6’000 dhe 
shuma e mbetur prej 4’000 euro ndahet në dy pjesë, 
që si përfundim bashkëshortit që ka kursyer më 
pak gjatë martesës i takon kompenzimi prej 2’000 
Euro nga bashkëshorti që ka kursyer më shumë. Ky 
rregullim në Gjermani quhet “barazimi i pasurisë” 
(Vermögensaugleich). Mirëpo në dispozitat të Ligjit 
për Familjen ekziston vetëm neni 91, i cili e përcakton 
kompenzimin, por pa e specifikuar detajisht. Kjo e 
obligon gjykatën që pasurinë e krijuar gjatë martesës 
si dhe kursimet t’i ndajë në pjesë të barabarta. Çdo 

mënyrë tjetër e ndarjes është e kundërligjshme sepse 
nuk ka dispozita për një mënyrë tjetër. Në pasurinë 
e përbashkët hyjnë edhe kursimet e bashkëshortëve. 
Nëse kursimet janë bërë nga njëri bashkëshort, ato 
prapë se prapë llogariten pasuri e përbashkët dhe 
meqenëse janë në pronësi të bashkëshortit që ka 
kursyer, ligji e ka përcaktuar se bashkëshortit tjetër, 
që nuk ka pjesë në atë kursim, i takon kompenzimi 
i gjysmës së kursimeve, sepse nuk ka dispozita që e 
rregullojnë ndryshe. 

Është e rëndësishme të theksohet se në proceset e 
pjesëtimit të pasurisë së përbashkët, në praktikën 
gjyqësore ka divergjenca të theksuara sa i përket 
përmbajtjes së mbrojtjes gjyqësore që jepet në 
rastet e kërkesave për pjesëtimin e pasurisë. Kjo 
për shkak se në një procedurë të zakonshme të 
pjesëtimit të pasurisë së përbashkët, sidomos 
për rastet kur njëri prej bashkëshortëve është i 
regjistruar si pronar i pasurisë kontestuese, mbrojtja 
gjyqësore do të duhej dhënë përmes pranimit të 
kërkesës së palës paditëse, ashtu që pala paditëse 
do të duhej të bëhej bashkëpronar me të paditurin. 
Bashkëpronësia do të duhej të caktohej përmes 
caktimit të pjesëve ideale të bashkëpronarëve, të 
cilët pas përfundimit të procedurës kontestimore 
do të duhej të kalonin në proceset e pjesëtimit 
të bashkëpronësisë, qoftë duke shfrytëzuar 
procedurën kontestimore, apo edhe me kontratë 
për ndarjen e bashkëpronësisë. Pavarësisht se kjo 
përbën një procedurë të zakonshme, në praktikën 
gjyqësore nuk përjashtohet as mundësia e caktimit 
të pjesëve në mënyrë reale, kur kjo është e mundur. 

5.4.2 Trajtimi i kontributit financiar në 
praktikë gjyqësore

Në praktikën gjyqësore paraqiten edhe një kategori 
e vendimeve gjyqësore nga të cilat rezulton se 
gjykatat i kanë dhënë rëndësi përcaktuese kontributit 
financiar në krijimin e pasurisë së përbashkët dhe 
mbi këtë kriter edhe kanë bërë pjesëtimin e pasurisë 
duke nënvlerësuar rrethanat tjera, respektivisht 
format tjera të kontributit në krijimin e pasurisë së 
përbashkët.
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Për shkak të rrethanave shoqërore, ekonomike, 
sociale, të edukimit etj., rezulton se në Kosovë 
përqindja e të papunëve është dukshëm më e lartë te 
femrat nga rrjedh se në shumicën e rasteve kontributi 
financiar i grave në krijimin e pasurisë së përbashkët 
është më i vogël se i meshkujve, por format tjera të 
kontributit siç janë edukimi i fëmijëve, kujdesi për 
shtëpinë, pasurinë etj, janë dukshëm më të larta 
se kontributi i meshkujve. LFK jo rastësisht ka 
përcaktuar që gjykatat duhet të vlerësojnë të gjitha 
mënyrat e kontributit dhe mbi këtë bazë të vendosin. 
Nëse gjykatat do të vendosnin t’i japin rëndësi 
vetëm kontributit financiar, kjo automatikisht do të 
ndikonte në diskriminimin e njërës palë në kontest. 
Dispozitat ligjore por edhe standardet e praktikës 
gjyqësore referojnë se në çdo rast, kur nuk ekziston 
pasuri e veçantë, atëherë pjesëtimi i pasurisë të 
bëhet në mënyrë të barabartë. Ka raste kur praktika 
gjyqësore bën dallim në përcaktimin e pjesëve duke 
iu referuar të hyra më të mëdha të njëri bashkëshort, 
por edhe kjo është e pabazuar dhe e kundërligjshme, 
përderisa nuk është e rregulluar ashtu me asnjë 
dispozitë. 

Praktika gjyqësore duhet të ndërtohet sipas frymës 
së ligjit dhe qëllimi i ligjdhënësit në mënyrë parimore 
është që pasuria e përbashkët e bashkëshortëve është 
e barabartë dhe rrjedhimisht edhe pjesëtimi duhet të 
bëhet në mënyrë të barabartë. Nuk mund të pranohet 
në asnjë mënyrë refuzimi i kërkesës për pjesëtimin e 
pasurisë së përbashkët nga ana e gjykatës në rastin 
kur gjykata ka konstatuar se gjatë martesës është 
krijuar pasuri, por njëri prej bashkëshortëve nuk 
ka kontribuar sepse nuk ka qenë e punësuar ose i 
punësuar dhe për këtë arsye të refuzohet kërkesa 
për pjesëtim të pasurisë apo pjesët të përcaktohen në 
mënyra të ndryshme. Kjo është qasje skajshmërisht 
e papranueshme dhe e kundërligjshme.

Ky diskutim nuk e përjashton mundësinë që 
pjesëtimi të ndodhë edhe në mënyrë jo të barabartë 
për shkak se mund të ndodh që kontributi i njërit prej 
bashkëshortëve është shumë më i madh se kontributi 
i bashkëshortit tjetër, nëse me kontribut më të madh 
nënkuptohet se bashkëshorti ka sjellur në martesë 
pasuri të veçantë. Përndryshe, ligji nuk përcakton 
mundësinë e pretendimit të njërës palë se kontributi 

i tij ka qenë më i madh, nëse nuk bëhet fjalë për pasuri 
të veçantë, sepse nuk mund të bëhen vlerësime të 
kontributeve meqë ligji 1. i ka barazuar kontributet 
në nenin 54 dhe 2. nuk ekzistojnë dispozita dhe 
parametra transparente që do ta mundësonin një 
vlerësim apo valorizim të kontributeve financiare 
dhe të papaguara dhe rrjedhimisht ligji dhe neni 54 
nuk mund të interpretohen në atë kuptim. 
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Mbështetur në analizën e tërësishme të rasteve 
në këtë hulumtimim nxjerrim këto konkluzione/
rekomandime:

	 Rastet e kontesteve gjyqësore për pjesëtimin 
e pasurisë së përbashkët paraqesin sfidë për 
praktikën gjyqësore, kjo për shkak se numri 
i rasteve në periudhën prej 10 viteve, nuk ka 
qenë i mjaftueshëm për të ndërtuar gjykatat 
një praktikë unike për rastet e tilla. Prandaj 
shpeshherë këto raste i gjejmë të trajtuara nga 
ana e gjykatës me standarde të ndryshme. 
Rekomandohet që gjykata të intensifikojnë 
komunikimin ndërmjet tyre, të angazhohen 
në trajnime të përbashkëta në mënyrë që 
gjyqtarët të zhvillojnë shkathtësitë për të 
shqyrtuar me kompetencë çështjet e tilla, 
për t’i hetuar me profesionalizëm rrethanat 
faktike dhe juridike dhe për të vendosur në 
mënyrë objektive. 

	 Nga rastet e hulumtuara konstatohet se 
kohëzgjatja e proceseve të tilla është relativisht 
e gjatë dhe në shumë raste çështjet kthehen më 
shumë se një herë në rishqyrtim nga gjykatat 
e nivelit më të lartë për shkak të shkeljeve 
në të cilat përfshihen proceset gjyqësore 
zakonisht në gjykatën e shkallës së parë. 
 
Rekomandohet që gjykatat për shkak të 
impaktit që kanë këto çështje në të drejtat 
e njeriut, me nevojën për barazi gjinore 
dhe mosdiskriminim, veçanërisht për 
barazinë gjinore dhe mosdiskriminimin t’u 
jepet prioritet shqyrtimit të rasteve sipas 
standardeve për gjykim të drejtë dhe të kohë 
të arsyeshme.

	 Nga rastet e analizuara është konstatuar 
mënyra e përcaktimit të vlerës monetare 
të kontributit të amvisërisë duke u bazuar 
në ekspertizë financiare, e cila ia cakton 
vlerën e një page minimale, gjë që nuk është 
e rregulluar ashtu me ligj. Rekomandohet 

që Këshilli Gjyqësor, Gjykata Supreme dhe 
Ministria e Drejtësisë të dalin me qarkore dhe 
udhëzime të cilat do ta ndalojnë këtë mënyrë 
të pabazuar në dispozita të caktimit të vlerës 
për kontributin e amvisërisë. 

	 Në praktikë gjyqësore verëhet se gjykatat 
i japin të drejtë palëve për ta kontestuar 
ndarjen e barabartë të pasurisë së përbashkët 
edhe në rastet kur nuk ka pasuri të veçantë. 
Ligji për Familjen e rregullon të drejtën e 
kërkesës për një pjesë më madhe në nenin 
55 vetëm për rastet kur ekziston pasuria e 
veçantë. Rekomandohet që Këshilli Gjyqësor, 
Gjykata Supreme dhe Ministria e Drejtësisë të 
dalin me qarkore dhe udhëzime të cilat do ta 
theksojnë se e drejta për një pjesë më të madhe 
garantohet vetëm kur pala pretenduese 
dëshmon se kërkesa bazohet në dispozitën e 
nenit 55, pra ekzistimin e pasurisë së veçantë. 

	 Kompenzimi në para sipas nenit 91 ka të bëjë 
me ndarjen e pasurisë së përbashkët të krijuar 
gjatë martesës, e cila gjendet në posedim të 
njërit prej bashkëshortëve. Edhe pse pasuria e 
përbashët dhe kursimet mund të jenë në emër 
të vetëm njërit bashkëshort, ato paraqesin 
pasuri të përbashkët, dhe sipas legjislacionit 
kosovar, pasuria e përbashkët duhet të ndahet 
në pjesë të barabarta. Rekomandohet që 
gjykatat të organizojnë trajnime për ngritjen 
e kapaciteteve të gjyqtarëve për njohjen dhe 
zbatimin e drejtë të këtyre dispozitave. 

	 Në rastet e analizuara konstatohet se njëra 
prej sfidave që ndikon në arritjen e realizimit 
të së drejtës në pasurinë e përbashkët 
është edhe përfaqësimi jo-adekuat dhe jo-
profesional i palëve në procedurë gjyqësore. 
Kjo nënkupton që në disa raste kërkesat e 
parashtruara dhe mënyra e përfaqësimit në 
gjykatë ndikojnë në rrjedhën e gjykimit dhe 
rrjedhimisht në kohëzgjatjen dhe mënyrën 
e përfundimit të proceseve gjyqësore. 

VI. Përfundimi dhe rekomandimet
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Rekomandohet që Oda e Avokatëve të 
Kosovës, të organizojë trajnime specifike për 
avokatët e profileve të specializuar për çështje 
familjare në mënyrë që të ndikohet në rritjen 
e shkathtësive profesionale që çështjet e 
natyrës së tillë para gjykatës të paraqiten dhe 
përfaqësohen në mënyrë profesionale.

	 Në rastet e analizuara ka rezultuar se në 
shumë raste pasuria evidentohet vetëm në 
emrin e njërit prej bashkëshortëve, gjë që 
dikton drejtpërdrejtë nevojën e një inicimi të 
një kontesti gjyqësor për të realizuar të drejtën 
në pasurinë e përbashkët, bashkëshortit 
që nuk është i regjistruar në regjistrin për 
regjistrimin e të drejtave në patundshmëri.  
 
Rekomandohet që të përforcohen mekanizmat 
që pasuria e përbashkët e bashkëshortëve të 
regjistrohet në emrin e të dy bashkëshortëve. 
Kjo do të krijonte sigurinë e pronës për 
secilin bashkëshort, por rrjedhimisht do t’i 
evitonte edhe kontestet, pasi që regjistrimi 
në emrin e të dy bashkëshortëve do të 
nënkuptonte bashkëpronësinë e cila do t’i 
nënshtrohej në rast kontesti drejtpërsëdrejti 
pjesëtimit të saj sipas shkallës së regjistruar të 
bashkëpronësisë.  

	 Mungesa e regjistrimit të pasurisë së 
përbashkët në emrin e grave dikton 
drejtpërdrejtë që kontestet gjyqësore lidhur 
me pjesëtimin e pasurisë së përbashkët do të 
dominohen nga kërkesat për kompenzimin 
e kontributit financiar. Kompenzimi i 
kontributit financiar është vetëm një mënyrë 
e realizimit të së drejtës në pasurinë e 
krijuar gjatë martesës, por nuk nënkupton 
se është mënyra më e mirë dhe adekuate për 
realizimin e së drejtën në pronën e përbashkët. 
 
Rekomandohet që të ndikohet në ngritjen 
e vetëdijes që kërkesat për pjesëtimin e 
pasurisë së përbashkët të parashtrohen me 
kërkesë për pjesëtimin fizik të sendeve si 
mënyrë adekuate e pjesëtimit të pasurisë së 
përbashkët dhe si formë e ruajtjes së barazisë 

në pronën e përbashkët dhe jo të parashtrohen 
kërkesa për kompenzim. 

	 Në praktikën gjyqësore, për shkak të qasjes më 
të kufizuar të grave në pronën dhe pasurinë e 
përbashkët bashkëshortore, shpeshherë gratë 
gjenden në pozitën që ish-bashkëshorti nuk 
i ofron informatat për të hyrat dhe kursimet 
apo edhe i tjetërson ato gjatë procedurave 
gjyqësore në mënyrë që ta përvetësojë pasurinë 
për vete. Kjo është një sfidë e pakapërcyeshme 
për gratë, sepse gjykatat kërkojnë që të 
ofrohen prova për pasurinë e përbashkët, e që 
këto prova gratë nuk mund t’i sigurojnë vetë.  
 
Rekomandohet që gjykatat të kërkojnë në bazë 
të detyrës zyrtare nga Banka Qendrore dhe 
nga Agjencia Kadastrale e Kosovës informatat 
për pasuritë dhe pronat e bashkëshortëve. 
Tjetërsimi i pronës dhe fshehja e pasurisë 
paraqet dhunë ekonomike dhe mashtrim që 
do të duhej të hetoj edhe nga prokuroritë, 
mirëpo për palët në procedurë e sidomos për 
gratë është e pamundur t’i realizojnë të drejtat 
e tyre pa mbështetjen aktive të gjyqësorit. 

	 Sa i përket ushqimisë nga rastet e hulumtuara 
konstatohet se praktika gjyqësore është shumë 
e varfër pasi që numri i rasteve të iniciuara 
sipas kërkesave të ish-bashkëshortëve 
për ushqimi është shumë i vogël.  
 
Rekomandohet që gjykatat e të gjitha niveleve 
të intensifikojnë komunikimin, të zhvillojnë 
trajnime të përbashkëta si mënyra më e mirë 
për ngritjen e kapaciteteve që rastet e tilla të 
shqyrtohen edhe vendosen me përgjegjësi 
dhe profesionalizëm. Ushqimia për kujdesin 
ndaj fëmiut i takon prindit kujdestar pa pasur 
nevojë të konstatohet aftësia apo mundësia 
për punësim, përderisa fëmijët janë të mitur. 

	 Nga rastet e analizuara për ushqimi 
vërehet përfaqësim tejet i dobët, pasi që në 
shumë raste të analizuara e në të cilat është 
vendosur për alimentacionin e fëmijëve kanë 
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ekzistuar kushtet ligjore edhe për ushqimi 
për bashkëshortin, mirëpo nuk kanë pasur 
kërkesa nga përfaqësuesit e palëve. Me këtë 
rast rekomandohet zhvillimi i trajnimeve 
për përfaqësues të palëve dhe eventualisht 
specializimi i avokatëve për çështje familjare 
përfshirë edhe ushqiminë. 

	 Ushqimia si detyrim ligjor në praktikën e 
gjykatave tona është shumë më shpesh objekt 
i vendosjes në rastet e mbrojtjes nga dhuna në 
familje, se sa në rastet e kontesteve martesore, 
prandaj sugjerohet që të investohet në ngritjen 
e vetëdijes veçanërisht të grave lidhur me të 
drejtat që mund t’i gëzojnë në kontestet nga 
marrëdhëniet martesore familjare. 

	 Sikur te ushqimia, poashtu edhe 
te alimentacioni, gjykatat dueht t’i  
përmbahen dispozitave ligjore në lidhje 
me vëllimin e mbajtjes financiare dhe të 
ushqimisë, të cilat përcaktojnë se vëllimi 
caktohet sipas standardit në martesë.  
 
Rekomandohet që të zhvillohen trajnime për 
t’i ngritur kapacitetet e gjykatave por edhe të 
avokatëve në këtë fushë. 

	 Nga analiza e tërësishme e të gjitha rasteve 
si përfundim rekomandohet që materiali 
i nxjerrë nga hulumtimi t’i shpërndahet 
gjyqtarëve në të gjitha nivelet gjyqësore, 
po ashtu ky material të jetë në dispozicion 
të akademisë së drejtësisë si bazë për 
identifikimin e nevojave të trajnimit, por edhe 
si bazë për zhvillimin e trajnimeve.
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vetë-punësuar dhe që shfuqizon Direktivën e Këshillit 86/613/ECC (Direktiva 2010/41 EU, datë 7 korrik 2010); 
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