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1. HYRJE  

Ky opinion ligjor është përgaditur që të shërbejë si argumentim ligjor në lidhje me interpretimin e nenit 54 

dhe kërkesën e INJECT që ai nen të rikthehet në Kodin Civil. Grupi punues i Projekt-Kodit Civil, në draftin e tyre e ka 

larguar tërësisht nenin 54 nga drafti i Kodit Civil. Konsiderojmë se neni 54 nuk duhet të largohet dhe se arsyetimi i 

Projekt-Kodit Civil i dhënë në diskutimet në grupe punuese se ky nen ka qenë baza ligjore për vlerësimin e kontributit 

të amvisërisë në formë monetare, nuk është i qëndrueshëm.  

INJECT në nëntor të vitit 2017 e ka inicuar ndryshim-plotësimin e Ligjit për Familjen për dispozitat rreth 

ndarjes së pasurisë së përbashkët dhe mbajtjes financiare, duke u bazuar në një analizë ligjore të thukët të Ligjit për 

Familje. Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër 

Korrupsionit e ka pranuar kërkesën për inicimin e ndryshim-plotësimit dhe pas shqyrtimit të propozimeve, në rreth 

ekspertësh e ka hartuar ligjin për ndryshim-plotësimin e Ligjit për Familjen, i cili është dërguar në Kuvend dhe është 

votuar unanimisht nga të gjithë deputetët e të gjitha partive politike dhe ka hyrë në fuqi në vitin 2019.  

Propozimi për ndryshim-plotësimin e Ligjit për Familjen i INJECT e ka propozuar plotësimin e nenit 47 dhe 

ndryshim-plotësimin e 12 neneve tjera, por pa e prekur nenin 54, sepse neni 54 nuk ka nevojë të ndryshohet, e aq 

më pak të largohet siç e ka propozuar Projekt-Kodi Civil.  

Ky opinion ligjor është përgaditur për të shërbyer si dokument që do ta lehtësojë punën e grupit punues të 

Projekt-Kodit Civil dhe të gjithë akterëve relevantë gjatë procesit të hartimit dhe votimit të Projekt-Kodit Civil, duke 

ofruar informata rreth menyrës së implementimit të ligjit në praktikën gjyqësore, informata të marra nga puna 

shumëvjeçare me hulumtime ligjore rreth vendimeve gjyqësore dhe nga krahasimi i legjislacioneve evropiane për 

çështjet në fjalë.  

 

Shpresojmë që grupi punues i Projekt-Kodit Civil t’i merrë pararsysh propozimin tonë që neni 54 të rikthehet 

ashtu siç ishte në Ligjin për Familjen. Shpresojmë poashtu që Ministria e Drejtësisë, deputetët dhe të gjithë akterët 

tjerë të involvuar në hartimin, procedimin dhe votimin e Projekt-Kodit Civil ta lexojnë këtë opinion ligjor dhe ta kenë 

parasysh se këto ndryshime do të rregullojnë si situatën e qytetarëve tanë para gjykatave, poashtu edhe punën e 

gjyqësorit.  

 

Mbi të gjitha, duke ditur se produkti final i Projekt-Kodit Civil, me të gjitha arritjet, por edhe mangësitë 

eventuale, do të shihet si përgjegjësi e Ministrisë së Drejtësisë dhe Qeverisë, dhe jo e grupit punues apo projektit të 

financuar nga BE, atëherë interesi i Kosovës është që ky Kod Civil të jetë kualitativ dhe gjithëpërfshirës, duke mos 

lënë hapësira dhe dilema rreth dispozitave dhe spjegimeve të tyre.  

 

Poashtu për nenin 54 që grupi punues e ka larguar duhet të jepet një spjegim, se pse ai nen po kërkoka 

“vlerësimin e kontributeve” siç është bërë në praktikë gjyqësore dhe që ka qenë arsyeja që e kanë larguar nga Kodi 

Civil. Këto sqarime do të duhet të bëheshin për Ministrinë e Drejtësisë si përgjegjëse për Projek-Kodin Civil dhe për 

shoqërinë civile, si grup i interesit. Pa sqarimin me shkrim asnjëra palë nuk do të dimë cilat kanë qenë arsyet ligjore 

dhe motivet prapa ndryshimeve, largimeve, anashkalimeve të dispozitave në Kod Civil. Nëse argumenti i vetëm për 

largimin e nenit 54 është se në bazë të atij neni, ndarja e pasurisë duhet të bëhet në bazë të “vlerësimit të 

kontributeve” në mënyre monetare, ku amvisërisë i caktohet një vlerë e një rroge minimale, atëherë grupi punues i 

Projekt-Kodit Civil është bazuar në interpretimin që i është bërë padrejtësisht atij neni në praktikë gjyqësore dhe e 

ka propozuar largimin e tij pa e analizuar vetë nenin sa duhet. Me largimin e atij neni, ju mohohet e drejta qytetarëve 

që aktualisht kanë lëndë pendente në gjykata, që t’i realizojnë të drejtat e tyre.  
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Në këtë kuptim, ky opinion ligjor ofron sqarimin se pse kundërshtohet largimi i nenit 54 të Ligjit për Familjen 

nga Kodi Civil. Kjo mundëson të përcillet argumenti ligjor në mënyrë transparente dhe të logjikshme, pa i lënë vend 

arbitraritetit dhe vendimmarrjes obskure apo edhe contra legem. Shpresojmë se akterët e adresuar do ta përkrahin 

këtë opinion ligjor dhe bashkarisht të kontribuojmë që të qartësot interpretimi  i nenit 54, e jo të largohet ai nen 

komplet nga legjislacioni. Ky opinion ligjor në vijim do të argumentojë në pjesën 2. si rregullohet ligjërisht pasuria e 

përbashkët dhe pjesëtimi i saj dhe çka nënkupton “punë” dhe “kontribut”, 3. si është interpretuar neni 54 deri më 

tani dhe 4. pse largimi i nenit 54 është i panevojshëm dhe i dëmshëm. Në kapitullin 5 pason kërkesa për mendim 

juridik nga Gjykata Supreme. 

 

2.  Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve dhe pjesëtimi i saj 
Ligji për Familjen i Kosovës, në kuadër të pjesës që rregullon marrëdhëniet pasurore mes bashkëshortëve, 

dispozitat rreth pasurisë së përbashkët i rendit në nenet 47 – 51. Me këto dispozita rregullohet se çfarë konsiderohet 

pasuri e përbashkët, por edhe administrimi, zbatimi, pasuria e paluajtshme dhe marrëveshjet kontraktuese në lidhje 

me pasurinë e përbashkët. Ndërsa nenet 52 -58 janë të renditura nën pjesën “Pjesëtimi pasurisë së përbashkët të 

bashkëshortëve”. Rrjedhimisht, neni 54 (Vlerësimi i pasurisë së përbashkët) i takon pjesës e cila e rregullon 

pjesëtimin e pasurisë së përbashkët. Në praktikë gjyqësore, sipas hulumtimeve ligjore nga arkivat, shihet qartazi se 

për pjesëtim të pasurisë kryesisht është përdorur neni 54.1 

 

Për ta ilustruar rëndësinë e nenit 54, është e pashmangshme të diskutohen në ndërlidhshmëri edhe dy 

nenet tjera kyçe që përmbajnë udhëzime konkrete rreth pasurisë së përbashkët dhe pjesëtimit të saj, gjegjësisht 

neni 47 (Pasuria e përbashkët) dhe neni 55 (Përcaktimi i pjesëve). Se çfarë nënkuptohet me pasuri të përbashkët 

rregullohet me nenin 47 të LFK-së (para ndryshim-plotësimit të vitit 2019):  

 

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. 

 

Sipas dispozitave të LFK-së, pasuri e përbashkët e bashkëshortëve është pasuria e krijuar me punë si dhe të 

ardhurat që rrjedhin nga pasuria e tillë.2 Brenda ligjit dhe në këtë nen, fjala “punë” nuk nënkupton vetëm 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 të dy format e kontributit, punën e paguar me të ardhura 

dhe punën e papaguar të amvisërisë. Puna pra nuk duhet kuptuar vetëm si veprimtari që krijon në “mënyrë të 

drejtpërdrejtë vlera të reja monetare”, por siç është përdorur në ligj, ajo përfshin edhe punën “lidhur me edukimin, 

 
1 Hulumtim ligjor rreth ndarjes së pasurisë së përbashkët dhe mbajtjes financiare – Ligji dhe Praktika Gjyqësore në 

Kosovë,  https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-

financiare-ligji-dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/ 
2 Abdullah Aliu & Haxhi Gashi, E Drejta Familjare, Prishtinë 2007, fq.295. 

https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/
https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/
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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 tjera”3.  

 

 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. 

 

Siç shihet në bazë të krahasimit të neneve 47 me nenin 54, paragrafi 1, Ligji për Familjen nuk ka bërë dallim 

mes fjalëve “punë” dhe kontribut, por i ka njejtësuar ato për nga vlera që kanë për krijimin dhe shtimin e pasurisë 

së përbashkët. Këtë njejtësim ligji e ka bërë në dispozitën e nenit 54, ku fjala “kontribut” është përdorur edhe për 

kontributin material përmes të hyrave monetare në formë të rrogës nga puna jashtë shtëpisë dhe në formë të të 

hyrave tjera, POR EDHE për KONTRIBUTIN JO-MATERIAL në formë të ndihmës “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.” Pra, sipas dispozitave 

në nenet 47 dhe 54, “puna” dhe “kontributi” janë përdorur si sinonime, që nënkupton se ligji nuk ka bërë dallim mes 

punës së paguar me rrogë dhe punës së amvisërisë në shtëpi.  

Tutje, neni 47 në paragrafin 4 (para ndryshim-plotësimit të vitit 2019) përcakton se “Bashkëshortët janë 

pronarë të përbashkët në pjesë të barabarta të pasurisë së përbashkët, nëse ndryshe nuk janë marrë vesh.” Pjesa e 

dytë e dispozitës, pra ku thuhet “nëse ndryshe nuk janë marrë vesh” nënkupton marrëveshjen rreth pjesëtimit të 

pasurisë para se pjesëtimi të kërkohet nga gjykata. Neni 53 (Pjesëtimi me marrëveshje) e përcakton se bashkëshortët 

mund të pjesëtojnë pasurinë e tyre gjatë çdo kohe, por që kjo marrëveshje duhet të bëhet me shkrim.  

Në rast se bashkëshortët nuk janë dakorduar paraprakisht me shkrim rreth pjesëve të tyre nga pasuria e 

përbashkët, atëherë neni 54 përcakton se endimi për ndarjen e pasurisë, përfshirë përcaktimin e pjesëve, duhet të 

bëhet nga gjykata. Rrjedhimisht, në momentin kur procedura për pjesëtimin e pasurisë është inicuar në gjykatë, 

atëherë gjykata duhet të marrë vendimin për pjesëtimin e pasurisë së përbashkët.  

 

Për ta bërë zbatuar drejtë nenin 54 që titullohet “Vlerësimi i pasurisë së përbashkët”, ku kërkohet të caktohet 

vëllimi i pasurisë së përbashkët dhe pjesëtimi i saj, fillimisht duhet të kuptohet se çka është pasuri e përbashkët dhe 

cilat janë dispozitat rreth mënyrës së pjesëtimit të saj, pra si përcaktohen pjesët në pasurinë e përbashkët sipas 

dispozitave ligjore. Për këtë duhet të konzultohet neni 47, ku është spjeguar se çka është pasuria e përbashkët në 

paragrafin 1 dhe se bashkëshortët janë pronarë të përbashkët në pjesë të barabarta të pasurisë së përbashkët.  

 

Zbërthimi i paragrafit 4 të nenit 47, pra arsyetimi se pse bashkëshortët janë pronarë në pjesë të barabarta të 

pasurisë së përbashkët, bëhet pikërisht në nenin 54, ku format e ndryshme të kontributeve, pra “puna” dhe 

 
3 Gani Uruçi, E Drejta Familjare (Ligjërata të autorizuara), Prishtinë, 1994, fq.67, cituar në “Hulumtim ligjor rreth ndarjes së pasurisë së përbashkët 

dhe mbajtjes financiare – Ligji dhe Praktika Gjyqësore në Kosovë”, f.16. online https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-

pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/ 

https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/
https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/
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“kontributi” në amvisëri, njejtësohen, barazohen dhe përcaktohen si të vlerës së njejtë, sepse neni 54, në paragrafin 

1 përcakton se, nëse nuk ka marrëveshje paraprake rreth ndarjes së pasurisë, gjykata e vendosë ndarjen e pasurisë 

dhe “vendimi duhet të bazohet në kontributin e bashkëshortëve, përmes vlerësimit të të gjitha rrethanave”, pra 

nuk duhet të kuptohen vetëm rroga dhe të hyrat si kontribut për krijimin dhe shtimin e pasurisë, por edhe kontributi 

jo-material.  

Me dispozitën e nenit 54 paragrafi 2 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”. Kjo dispozitë len të 

nënkuptohet se së pari bëhet vlerësimi i pasurisë së përbashkët, pra konstatimi i fondit të pasurisë së përbashkët, 

dhe pastaj edhe pjesëtimi i saj.  

Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët, pas përcaktimit se çka nënkupton pasuri e përbashkët në nenin 47 dhe si 

duhet të trajtohen format e ndryshme të kontributeve materiale apo jo-materiale në nenin 54, rregullohet edhe më 

qartë me dispozitat rreth pjesëve në nenin 55 (Përcaktimi i pjesëve): 

 

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, dhe bashkëshorti për fitimin 

e atij sendi apo të drejte ka marrë pjesë me të hyrat nga pasuria e tij e veçantë. 

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. 

 

Neni 55, në paragrafin 1 thotë se pjesa e pasurisë përcaktohet sipas dispozitës në nenin 54, paragrafi 1. Me 

fjalën “pjesa” këtu është menduar fondi apo vëllimi i pasurisë së përbashkët, në kuptimin pjesa e pasurisë së 

përbashkët në krahasim me pasurinë e veçantë apo pasurinë në bashkësi etj., sepse neni 54 nuk përmban udhëzime 

për pjesëtimin e pasurisë, gjë që rregullohet tek me nenin 55. Pra, neni 54 nuk mund të bëjë fare përcaktimin e 

pjesëve, sepse në atë nen nuk ka udhëzime rreth mënyrës së përcaktimit të pjesëve. Rreth pjesëve dhe përcaktimit 

të tyre, vetëm neni 47, paragrafi 4 dhe neni 55, paragrafi 2, përmbajnë dispozita me udhëzime konkrete. Të dy këto 

dispozita qartazi lënë të kuptohet se pjesët e bashkëshortëve në pasurinë e përbashkët janë të barabarta, nëse nuk 

ka marrëveshje paraprake me shkrim dhe nuk ekziston pasuri e veçantë.  

 

Në paragrafin 2 të nenit 55, siç shihet më lartë, qartazi përcaktohet se një pjesë më të madhe për njërën 

palë mund ta përcaktojë gjykata VETËM nëse pala ka pasur pasuri të veçantë, nga të hyrat e së cilës pala është fituar 

e drejta në atë send apo në atë të drejtë. Me këtë nënkuptohet se vetëm ekzistimi i pasurisë së veçantë dhe të hyrat 

nga ajo e krijojnë të drejtën për një pjesë më të madhe nga pasuria e përbashkët.  
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3.  Praktika gjyqësore rreth ndarjes së pasurisë 
Në praktikë gjyqësore, por edhe në komentarin përkatës të Ligjit për Familjen, trajtimi i kësaj pjese të 

rregullimit ligjor ka shpërfaqur disa vështirësi4, 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).  

 

3.1 Dallimi mes “punës” dhe “kontributit” 

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 formën e punës e papaguar në shtëpi të njërit bashkëshort nga 

mundësia që të kuptohet si punë që e krijon të drejtën e barabartë në pasurinë e përbashkët. 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.  

 

3.2 Mungesa e aplikimit të ndërlidhur të dispozitave  

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.  

Analizimi i vendimeve gjyqësore në hulumtimet bëra për vendimet nga vitet 2010-2020 tregon se në 

praktikë gjyqësorë, për ndarjen e pasurisë, vendimet janë bazuar vetëm në nenin 54, sipas interpretimit të elaboruar 

më lart, pra duke i lënë anash fare nenet 47 dhe 55.  

Neni 54 në praktikën gjyqësore është interpretuar asisoji, sikur t’i jepte të drejtë njërës prej palëve që të 

mos pajtohej me ndarjen e barabartë të pasurisë së përbashkët, por të pretendonte se kontributi i tij është më i lartë 

vetëm pse pala ka punuar me të ardhura, pra që edhe për rastet kur NUK ekziston pasuri e veçantë, palës së 

punësuar me të ardhura t’i ndahet pjesa më e madhe. 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” (për të cilën gjë nuk ekzistojnë dispozita në legjislacion), gjykata e lejojnë këtë kërkesë, përkundër 

që pala tjetër kërkon pjesëtimin e pasurisë sipas ligjit. Gjatë procedurës, gjykatat marrin ekspertë financiarë, të cilët 

e bëjnë pastaj një “vlerësim të kontributeve”, gjë që nuk kërkohet fare në nenin 54. Eksperti financiar nuk mund të 

bëjë vlerësim se sa duhet të vlejë një çështje apo një kontribut i caktuar. Eksperti financiar është ekonomist, i cili 

mund të nxjerrë pasqyrat financiare apo të organizojë vlerësimin monetar të një sendi apo prone, por jo të një 

pune/kontributi. 

 
4 “Hulumtim ligjor rreth ndarjes së pasurisë së përbashkët dhe mbajtjes financiare – Ligji dhe Praktika Gjyqësore në Kosovë”, 

online https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-

praktika-gjyqesore-ne-kosove/ 

 

https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/
https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/
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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.  

 

3.3 Fjala “vlerësim” si homonim ligjor  

Arsyeja tjetër e paqartësisë rreth nenit 54 ka të bëjë me keqinterpretimin e titullit të nenit 54 “Vlerësimi i 

pasurisë së përbashkët”, duke e interpretuar fjalën “vlerësim” në kuptimin e caktimit të një vlere monetare. Në 

kuptimin që ka ky nen në radhitjen e tij dhe për nga përmbajtja, por edhe nga interpretimit sistematik i dispozitave, 

titulli i tij duhet të kuptohet si “Konstatimi” apo “Përcaktimi” apo “Përcaktimi i vëllimit të pasurisë së përbashkët”. 

Nëse i bëhet një interpretim gjuhësor kësaj dispozite, atëherë kuptohet se fjala “vlerësim” në këtë nen është një 

homonim juridik brenda nenit 54. Në titull, fjala “vlerësim” përdoret në termin e përcaktimit të një sasie, pra si një 

matje, si një konstatim i një vlere.  

Ndërsa në tekst, ku thuhet se gjykata duhet të marrë vendimin “përmes vlerësimit të të gjitha rrethanave” 

e njejta fjalë “vlerësim” përdoret në kuptimin “të merret parasysh”, “të çmohet”, “të merren në konsideratë”. Përpos 

interpretimit gjuhësor dhe logjik, në të njejtin rezultat na sjellë edhe interpretimi sistematik i këtij neni, kur e 

ndërlidhim brenda sistemit të dispozitave të Ligjit për Familjen. Pra, në rastin e dytë, fjala “vlerësim i rrethanave”, 

nënkupton të merren paraysh të gjitha rrethanat dhe të gjitha format e kontributit, e jo që ato të monetarizohen 

apo valorizohen. 

Në praktikë ky nen është interpretuar sikur parasheh që të bëhet vlerësim i kontributeve në kuptimin që 

punës së papaguar t’i caktohet një vlerë e caktuar monetare nga gjykatat. Në fakt neni vetëm udhëzon të bëhet 

caktohet vlera e fondit të pasurisë së përbashkët, në mënyrë që të mund të dallohet nga pasuria e veçantë. 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, në asnjë pjesë brenda Ligjit për Familjen apo ligjeve përkatëse të ndërlidhura me 

marrëdhëniet pasurore nuk gjenden 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 “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 (“bashkëshortët janë pronarë të 

përbashkët në pjesë të barabarta”) dhe 55, paragrafi 2 (“pjesa më e madhe mund të përcaktohet nga gjykata vetëm 

nëse bashkëshorti për krijimin e asaj pasurie ka marrë pjesë me pasuri të veçantë”), gjykatat janë fokusuar 

ekskluzivisht në nenin 54.  

Ky nen në praktikë gjyqësore është aplikuar asisoji që përmes ekspertizës financiare e kanë konstatuar 

kontributin financiar, i fituar me të ardhura, cili është pranuar si kontributi i vetëm për krijimin e pasurisë së 

përbashkët. Kontributi jo-material, pra amvisëria, nuk është konsideruar si punë, e cila e krijon të drejtën për qasjen 

në pjesë të barabartë në pasurinë e përbashkët. Amvisërisë i është caktuar përmes ekspertizave financiare një vlerë 
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e një rroge minimale të Kosovës dhe bashkëshorti i papunësuar është kompenzuar me shumën totale për muajt dhe 

vitet në martesë, madje duke ia zbritur edhe shpenzimet për ushqim nga totali i rrogës minimale.5 

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 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, e aq më pak parametrat, kriteret apo aktet nënligjore që do 

të përcaktonin në mënyrë transparente se si do të duhej të valorizohej amvisëria, pra të përkthehej në terma 

ekonomikë financiarë që do ta përcaktonin vlerën e saj monetare. Ligji nuk e ka përcaktuar që duhet të bëhet një 

valorizim i kontributeve siç ka ndodhur në praktikën gjyqësore me aplikimi e nenit 54, sepse ligji i sheh si të barabarta, 

si të vlerës së njejtë format e ndryshme të kontributeve.  

 

3.4 Interpretimi sistematik i nenit 54 

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 rëndësinë 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 një 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.  

 
5 “Hulumtim ligjor rreth ndarjes së pasurisë së përbashkët dhe mbajtjes financiare – Ligji dhe Praktika Gjyqësore në Kosovë”, fq. 

56, online https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-

dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/ 

 

https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/
https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/
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Vështirësitë e krijuara në praktikë gjyqësore rreth interpretimit të nenit 54 e kanë pamundësuar poashtu 

që ndryshim-plotësimi i nenit 47 i vitit 2019 të implementohet sipas udhëzimeve rreth barazvlefshmërisë së 

kontributeve.6 Praktika gjyqësore, për shkak të mungesës së qartësisë rreth interpretimit të drejtë të nenit 54, e ka 

konsideruar se neni 47 i ndryshuar (ku thuhet se kontributet konsiderohen të barazvlershme) qenka në kolizion dhe 

kontradiktë me nenin 54, i cili sipas tyre kërkon “vlerësim të kontributeve” në formë monetare. Interpretimi i nenit 

54 asisoji që të bëjë vlerësim monetar të kontributit të amvisërisë nuk ka bazë ligjore, por përkundrazi edhe neni 54 

i ka barazuar kontributet. Kjo len të nënkuptohet sërish, se paqartësia është krijuar jo nga vetë neni 54, por nga 

interpretimi arbitrar i tij. Kolizioni në të vërtetë ekziston mes vetë nenit 54 dhe mënyrës së aplikimit të tij. Pra, nuk 

ka kolizion mes dispozitave rreth barazvlershmërisë së kontributeve ne nenin 47 të ndryshuar dhe nenin 54. Të dy 

nenet janë në harmoni të plotë në dispozitat e tyre, por dallimi mes tyre është fiktiv për shkak të interpretimit të 

deritanishëm të nenit 54. Pra, është interpretimi i nenit 54 ai që vetë është në kolizion me dispozitën.  

 

4.  Largimi i nenit 54 i panevojshëm dhe i dëmshëm 
Nga ajo që u tha më lart shihet qartazi se zbatimi i nenit 54 ka krijuar vështirësi në praktikë gjyqësore dhe 

prandaj kërkohet një qartësim rreth interpretimit të këtij neni. Në fakt, neni si i tillë nuk ka nevojë të ndryshohet apo 

largohet, sepse problemi nuk qëndron te neni, por tek interpretimi që i është bërë. Neni 54 i njejtëson kontributet 

dhe vetëm jep udhëzimin se duhet të merren parasysh të gjitha format e kontributeve, pa bërë dallim mes tyre. Nuk 

qëndron argumenti se ky nen kërkon të bëhet “vlerësim i kontributeve” në kuptimin monetar. Prandaj është e 

nevojshme që institucionet përkatëse si Gjykata Supreme të japin mendime juridike dhe të lëshojnë qarkore për 

gjykatat, gjë që do të sqaronte mënyrën e drejtë të interpretimit të këtij neni.  

Projekt-Kodi Civil e ka larguar nenin 54 të Ligjit për Familjen, i cili ishte neni i vetëm në të gjithë ligjin, ku 

puna me kujdesin ndaj fëmijëve dhe mirëmbajtjen e shtëpisë konsiderohej si e vlerës së barabartë me të ardhurat 

dhe si shtim i pasurisë. Arsyetimi gjatë debateve me grupin punues ishte se neni 54 ka përcaktuar se duhet të 

vlerësohen kontributet, në kuptimin se kontributet duhet të valorizohen, duke ia caktuar pra një vlerë monetare 

kontributit jo-material. Pra, grupi punues i Projekt-Kodit Civil e ka përbrendësuar dhe marrë si të mirëqenë 

mënyrën e sapo përmendur të interpretimit të këtij neni. Është e vërtetë se në praktikë gjyqësore ky nen është 

aplikuar asisoji, por pa të drejtë. Dispozita e nenit 54 në asnjë pjesë nuk e përcakton se duhet të bëhet një valorizim 

monetar i kontributit jo-material. Neni 54 asnjëherë nuk flet për “vlerësim të kontributeve”,madje togfjalëshi 

“vlerësim i kontributit” nuk ekziston as në këtë dispozitë por as në ndonjë pjesë tjetër të ligjit. Është e vërtetë që 

në gjykata është aplikuar asisoji, por duke u nisur nga një interpretim të pabazuar në ligj. Kjo, megjithatë nuk është 

arsye që neni 54 të largohet, siç e ka propozuar Projekt-Kodi Civil!  

Çfarë duhet bërë është të ngriten kapacitetet e gjyqësorit, duke e qartësuar se si duhet interpretuar neni 

54 në ndërlidhje me nenin 47 dhe nenin 55. Dispozitat ligjore në lidhje me çfarëdo çështje duhet të interpretohen 

në mënyrë sistematike, holistike dhe integrative, e jo të shihet dispozita si i izoluar, sepse normat juridike duhet të 

interpretohen në ndërlidhje me njëra-tjetrën për shkak se ato krijojnë në sistem unik dhe nuk mund të shihen si të 

veçuara. Kjo është njëra arsye pse neni 54 nuk duhet larguar.  

Arsyeja tjetër pse largimi i këtij neni nuk duhet të bëhet, është fakti se vetëm ky nen e përcakton se nëse 

nuk ka marrëveshje paraprake rreth ndarjes së pasurisë, vendimi për ndarjen e pasurisë merret nga gjykata.  

Ndërsa arsyeja kryesore dhe vendimtare është se me largimin e nenit 54 po bëhet mohimi i së drejtës për  

 
6 Shih Ligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin në Gazetën Zyrtare, https://gzk.rks-

gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18420  

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18420
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18420
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qasjen në pasuri për të gjithë qytetarët që momentalisht kanë lëndët e tyre aktive nëpër gjykata. Nëse largohet ky 

nen, atëherë në gjykata do të thuhet se për lëndët para hyrjes në fuqi të Kodit Civil vlen ligji i atëhershëm, pra Ligji 

për Familjen i vitit 2006, dhe se ai ligj ka përcaktuar se kontributet duhet të vlerësohen monetarisht dhe se në 

praktikë gjyqësore kontributi i amvisërisë është përcaktuar të këtë vlerën e rrogës minimale të Kosovës. Ne nuk 

guxojmë të lejojmë që kjo të ndodhë, sepse me plot vetëdije do të dëmtonim qytetarët e Kosovës.  

Neni 54 nuk është zbatuar mirë deri më tani, por kjo nuk nënkupton se nuk mund të ndryshohet kjo 

gjendje. Asnjëherë nuk ka pasur një dispozitë që i jep të drejtë gjykatës apo dikujt tjetër që kontributit jo-material, 

amvisërisë, t’ia caktojë një vlerë monetare. Ligji ka qenë gjithmonë në rregull, dhe neni 54 asnjëherë, në asnjë 

pjesë, nuk e legjitimon të bëhet dallimi mes kontributit material dhe atij jo-material.  

Siç u elaborua, nuk ka asnjë arsye që të largohet neni 54 nga ligji, por duhet të sqarohet interpretimi i tij. 

Mbi të gjitha, nëse largohet neni 54, ne i dëmtojmë qytetarët që aktualisht kanë lëndë pendente nëpër gjykata, 

sepse me hyrjen në fuqi të Kodit Civil (i cili në verzionin e fundit e ka larguar komplet nenin 54 duke menduar se ai 

nen udhëzon të bëhet vlerësim i kontributeve), vendimet në gjyqësor do të merren sipas interpretimit që i është 

bërë nenit 54 deri më tani, duke aplikuar pra ligjin dhe praktikën gjyqësore që ka vlejtur para Kodit Civil.  

Një punë shumë më vlefshme dhe lehtësim si për gjykatat, poashtu edhe për qytetarët do të ishte 

qartësimi dhe udhëzimi se si duhet interpretuar neni 54. Kjo do të ishtë një arritje e madhe, sepse të gjithë 

qytetarët që janë nëpër procese gjyqësore do të shpëtonin nga zvarritja disavjeçare, nga ngarkesa financiare për 

procedurat dhe nga lodhja dërrmuese e pritjes për zgjidhje të rasteve. Një qartësim rreth interpretimit të nenit 54 

do të ishte ndihmesë e madhe edhe për punën e gjyqësorit, i cili pastaj do ta ketë shumë më të lehtë marrjen e 

vendimeve të drejta dhe të në afat të arsyeshëm. Kështu që neni 54 nuk duhet të largohet, por Kodi Civil duhet ta 

qartësojë në pjesën e arsyetimit të normës se si duhet të interpretohet ky nen. Kjo do të ishte puna më e mirë dhe 

ndihma më e madhe për qytetarët dhe gjyqësorin që Kodi Civil do të mund ta bënte.  

 

5. Kërkesë për nxjerrjen e mendimit juridik nga Gjykata Supreme  
 

Në bazë të nenit 26, paragrafi 1, pika 1.4  të Ligjit për Gjykatat dhe praktikës së deritanishme të Gjykatës Supreme 

në rastet e kërkesës për mendime juridike nga entitete të ndryshme siç janë Programi i USAID për Përmbarim, 

vendimi i 217/2015 i datës 10.07.2015, Agjencia Kosovare e Privatizimit, vendimi 575/2016 i datës 10.11.2016, 

kompania KEDS, vendimi 176/2014 i datës 07.05.2014, Dogana e Gjilanit, vendimi 770/13 i datës 18.12.2013 dhe 

raste tjera të ngjashme, në mënyre analoge shpresojmë që të merret parasysh kërkesa jonë si organizatë e shoqërisë 

civile. Organizata jo-qeveritare INICIATIVA PËR DREJTËSI DHE BARAZI INJECT për një kohë të gjatë është duke 

kontribuar në fushën e drejtësisë, duke avokuar për rregullimin ligjor të dispozitave të paqarta. Në kuadër të 

angazhimit tonë rreth Ligjit për Familjen, i drejtohemi Gjykatës Supreme me kërkesën për mendim juridik rreth nenit. 

54. Në vijim janë të ndara në pikën I dhe pikën II aspektet që kërkohen për ta sqaruar paqartësinë rreth nenit 54 

përmes mendimit juridik.  

 

I. Për shkak të paqartësive rreth interpretimit të nenit 54 kërkojmë nga Gjykata Supreme që të nxjerrë një 

mendim juridik rreth dispozitave në këtë nen. Është e nevojshme për zbatimin e drejtë dhe në kohë të 

arsyeshme të lëndëve të sqarohet se dispozitat e nenit 54 a duhet të interpretohen si në vijim: 
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1. Neni 54 nënkupton konstatimin e shumës së fondit të përgjithshëm të pasurisë së përbashkët të 

bashkëshortëve, duke e dalluar nga pasuria e veçantë 

2. Neni 54 nuk përmban udhëzime rreth “vlerësimit të kontributeve” në mënyrë monetare, por i barazon 

kontributet e ndryshme si të rëndësisë së njejtë, pra i sheh si të barazvlershme 

3. Neni 54 nuk përmban udhëzime për përcaktimin e pjesëve, por thotë se gjykata kompetente, në rast 

se nuk ka marrëveshje paraprake, vendosë përcaktimin e pjesëve.  

4. Se përcaktimi i pjesëve bëhet sipas nenit 47, paragrafi 4 “Bashkëshortët janë pronarë të përbashkët në 

pjesë të barabarta të pasurisë së përbashkët nëse ndryshe nuk janë marrë vesh” dhe sipas nenit 55, 

paragrafi 2 “Pjesa më e madhe e pasurisë së bashkëshortit në një send apo në të drejtën e 

caktuar, mund të përcaktohet nga gjykata vetëm nëse ai send ose e drejtë ekonomikisht është e 

pavarur në krahasim me sendet dhe të drejtat e tjera në pasurinë e përbashkët, dhe bashkëshorti për 

fitimin e atij sendi apo të drejte ka marrë pjesë me të hyrat nga pasuria e tij e veçantë. 

 

OSE 

II. Nëse Gjykata Supreme është e mendimit se neni 54 nënkupton “vlerësim të kontributeve” në formë 

monetare, dhe se atij bashkëshorti që ka kontribuar financiarisht me të hyra i takon një pjesë më e madhe, 

ndërsa bashkëshortit të papunësuar duhet t’i llogaritet kontributi i papaguar në ndonjë formë të caktuar 

monetare, siç ndodhë në praktikë gjyqësore, atëherë e lusim gjykatën që të bëjë të ditur dispozitat që e 

rregullojnë këtë formë të vlerësimit të pjesëve, bashkë me kriteret, aktet nënligjore apo udhëzime, që e 

spjegojnë këtë metodë të përllogaritjes së pjesëve në mënyrë transparente, të qartë dhe të kuptueshme 

për gjyqësorin dhe qytetarët.  
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