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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Vendet e Ballkanit Perëndimor karakterizohen me disa probleme që kanë disa karakteristika të 
përbashkëta. Një ndër këto probleme janë të drejtat e grave. Në këtë regjion ende ka stereotipe 
gjinore. Nisur nga kjo, grave nuk iu mundësohet realizimi i disa të drejtave e të cilat kryesisht kanë 
të bëjnë me aspektet familjare, të drejtat politike e madje në disa raste edhe e drejta për arsim dhe 
punë. 

Krahas përfaqësimit të ulët në politikë dhe në pozita vendimmarrëse në institucionet publike, 
gratë vazhdojnë të diskriminohen edhe në fusha shumë më esenciale siç është barazia para ligjit, 
qasja në trashëgimi dhe në pasurinë e krijuar gjatë martesës si dhe qasja në mbajtje financiare 
(alimentacion për fëmijët dhe ushqimi për gratë). Ky diskriminim ndaj grave ndodhë jo vetëm në 
rrethin familjar, por edhe në institucione. ¹

Gratë në masë të madhe zotërojnë ndjeshëm më pak pasuri dhe pronë. Vetëm 17% e grave kanë 
ndonjë pronë në emër të tyre. Megjithëse Ligji për Familjen i Kosovës në dispozitat ligjore rreth 
pasurisë së përbashkët (neni 47) thekson së bashkëshortët janë pronarë të barabartë në pjesë të 
barabarta të pasurisë së përbashkët të krijuar gjatë martesës, dispozitat ligjore janë interpretuar 
në mënyrë diskriminuese ndaj grave, duke e vlerësuar kontributin e grave me rritjen dhe edukimin 
e fëmijëve dhe mirëmbajtjen e shtëpisë më pak të vlefshëm se gjysma e pasurisë, duke e 
anashkaluar kësisoj Ligjin për Familjen.²

Kur flasim për legjislacionin në fuqi lidhur me pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve 
përkatësisht ndarjen e kësaj pasurie dhe ushqimin, pothuajse në të gjitha vendet e rajonit mund të 
konstatojmë se ka avancim substancial, megjithatë zbatimi i tyre nga ana e gjykatave krijon 
hapësira të tilla, të cilat nuk garantojnë realizim të plotë të të  drejtave siç përcaktohet me 
legjislacionin përkatës.  

Qëllimi i këtij raporti është trajtimi në mënyrë të pavarur dhe të ndërlidhur të dy instituteve të së 
drejtës familjare që janë: pjesëtimi i pasurisë bashkëshortore dhe përcaktimi i detyrimit për 
ushqim në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi.

Raporti do të bazohet në kornizën ligjore në fuqi dhe praktikën gjyqësore të secilit vend veç e veç. 
Gjithashtu raporti synon të pasqyrojë në aspektin teorik edhe atë praktik, mundësitë që kanë 
bashkëshortët dhe ish-bashkëshortët për të realizuar të drejtat e tyre të pjesëtimit të pasurisë 
bashkëshortore dhe të detyrimit për ushqim si dhe barrierat eventuale të cilat prekin aksesin e 
grave si bashkëshorte dhe si nëna të fëmijëve në këto procese. Nëpërmjet marrjes në shqyrtim të 
problematikave që hasen më shpesh në praktikën tonë gjyqësore, synohet evidentimi i tyre dhe 
dhënia e një mendimi lidhur me përmirësimin e kornizës ligjore dhe të praktikës gjyqësore në nivel 
lokal dhe rajonal.

1  Raporti i INJECT, Ndarja e pasurisë së përbashkët dhe mbajtja financiare - Ligji dhe praktika gjyqësore, shkurt 2019
2 Po aty
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I. HYRJE NË ÇËSHTJET E PJESËTIMIT TË PASURISË SË PËRBASHKËT 
  DHE DETYRIMEVE USHQIMORE DHE STATISTIKAVE PËRKATËSE 

Në Shqipëri pjesëtimi i pasurisë bashkëshortore dhe detyrimi për ushqim hyjnë tek pasojat më me 
rëndësi në aspektin material e financiar të zgjidhjes së martesës. Kjo nuk përjashton rastet që për 
të dy institutet të kërkohen zgjidhje gjyqësore edhe gjatë martesës. Por këto janë raste shumë të 
rralla ose të munguara. Pjesëtimi gjatë martesës sipas Kodit të Familjes të RSH, është një 
alternativë për të kaluar në një regjim të ri pasuror martesor. Statistikat³ tregojnë rritje të numrit të 
padive për zgjidhje të martesës. Këto padi zënë volumin më të madh në çështjet familjare. Në vitin 
2019, janë regjistruar 13.667 çështje familjare dhe prej tyre 10.552-janë zgjidhje martese (kundrejt 
8896 për vitin 2018 dhe 7080 për vitin 2015). Vetëm 7790 kanë përfunduar gjykimin. Sa i përket 
pjesëtimit të pasurisë, statistikat nuk paraqesin të dhëna të specifikuara për të dalluar rastet e 
pjesëtimit të pasurisë bashkëshortore nga rastet e tjera të pjesëtimit të sendit. Gjithashtu 
mungojnë të dhëna mbi gjininë e paditësit ose lidhjen paditës i paditur. Në vitin 2019 janë 
regjistruar 1059 padi për pjesëtim sendi nga të cilat vetëm 445 kanë përfunduar gjykimin. Lidhur 
me detyrimin për ushqim, kemi 112 çështje të regjistruara në gjykatë për vitin 2019 nga të cilat 75 
kanë përfunduar gjykimin. Nuk është e qartë natyra e këtyre vendimeve, pra nëse kanë të bëjnë 
me një kërkesë për vendosje të detyrimit për ushqim apo shtimin a pakësimin e tij, etj. 

Nga ky hulumtim dhe përvoja studimore⁴, kemi vënë re se në Shqipëri pjesëtimi i pasurisë dhe 
detyrimi për ushqim, ndërlikohen për shkak të procesit të të provuarit dhe njëherazi shoqërohen 
me procedura të gjata gjykimi dhe mbartin shumë emocione dhe stres për palët. Veç kësaj në 
Shqipëri këto janë procese ku dalin në pah paragjykimet dhe stereotipet, tendenca për pabarazi 
dhe diskriminim si dhe ndikimi i të drejtës zakonore. Ndodh që gratë nuk figurojnë në 
dokumentacionin pronësor, i bëhet presion të heqë dorë nga një e drejtë pronësore, i fshihen të 
ardhurat, mbeten gjyqeve dhe në zyrat e përmbarimit për të kërkuar dhe ekzekutuar detyrimin për 
ushqim që shpesh herë është simbolik, etj. Një mori aktesh juridike kryhen në padijeni ose në 
kushte mirëbesimi të bashkëshortes dhe me keqbesim të bashkëshortit ose edhe të anëtarëve të 
tjerë të familjes deri në mashtrim. Këto raste përgjithësisht zbulohen pas mbarimit të martesës 
(zgjidhjes ose vdekjes të bashkëshortit) dhe rrallë gjatë martesës dhe kështu që paraqiten jo si 
çështje “familjare” sipas klasifikimit të bërë në arkivin elektronik të gjykatës. Të gjithë këto 
influencojnë në statusin pasuror dhe të mirëqenies së grave në mënyrë disproporcionale me 
burrat. Edhe më e vështirë nga këndvështrimi pasuror është situata e grave jo të lidhura në 
martesë, mbi të cilat nuk shtrihen dispozitat e regjimeve pasurore sipas Kodit të Familjes. Këto 
situata nuk janë pjesë e këtij studimi. 

Legjislacioni me përjashtim të disa rasteve ku nevojitet një qartësim i dispozitave, mirë e ka 
rregulluar ndarjen e pasurisë dhe mbajtjen financiare. Vështirësitë shfaqen në praktikën 
gjyqësore, ku zbatimi i drejtë i dispozitave është penguar nga interpretime të gabuara apo nga 
mosnjohja e mjaftueshme e dispozitave qoftë nga ana e gjykatës qoftë nga mbrojtja e palëve. 

3 https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/07/VJETARI-STATISTIKOR-2019.pdf
4 Arta Mandro, “Të drejtat pronësore të grave në Shqipëri”- Analizë e standardeve ligjore dhe e zbatimit të 

tyre në praktikë. Botimi i dytë, Tiranë 2016. Copyright © UN Women, Tiranë, 2016 

https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/07/VJETARI-STATISTIKOR-2019.pdf
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Sipas statistikave, në Kosovë vetëm 14.4 % e grave janë të punësuara⁵. Qasja e grave në pronë dhe 
pasuri është një çështje që duhet t'i kushtohet kujdes nga institucionet dhe gjyqësori, sepse janë 
një kategori e nënpërfaqësuar në tregun e punës, e cila kategori nuk posedon mjaftueshëm mjete 
për të siguruar një jetë të denjë.

Ndarja e pasurisë së përbashkët dhe mbajtja financiare në praktikën gjyqësore nuk është e 
harmonizuar dhe sipas këtij hulumtimi rezulton se ka shkelje dhe parregullsi në praktikën 
gjyqësore. 

Në Mal të Zi e drejta e pronës te gratë ka kaluar nëpër faza të vështira dhe me shumë pengesa. Kjo 
e drejtë, që hynë në radhën e të drejtave bazë për dinjitet dhe jetë më të sigurt, është dëmtuar mjaft 
nga sistemi patriarkal që ka mbizotëruar në shoqëri për shumë kohë, gjurmë të cilat i ka lënë edhe 
sot. Gratë e Malit të Zi dhe e shumicës së vendeve të Ballkanit, ende privohen nga e drejta e 
pronës, herë pa dëshirën e tyre e herë nga paragjykimet që u bëhen nëse marrin nga pjesa që u 
takon me ligj.

I njëjti sistem, përmes mohimit të kësaj të drejte ka ndikuar në gjithë qenien e gruas. Si pasojë e 
mungesës së pavarësisë financiare dhe duke qenë gjithmonë nën strehën e burrave, ka ndikuar 
pastaj në mënyrën e zhvillimit të vetëdijes së tyre. Të ndjekura gjithmonë me idenë se prona mbi 
tokën, shtëpinë apo ndonjë pasuri tjetër, është gjë që i takon vetëm burrave, ka bërë që vajzat dhe 
gratë në Mal të Zi të qëndrojnë të shtypura tash e shumë kohë. Sigurisht, në ditët e sotme nuk 
është evidente shtypja e të drejtave të vajzave dhe grave si kohë më parë, e kjo si rezultat i 
ndërgjegjësimit të këtyre të fundit për të drejtat që u takojnë, sidomos te pjesa e arsimimit e 
punësimit të tyre. 

Nga ana tjetër, Mali i Zi, si vend që ka statusin e kandidatit dhe është në fazën e bisedimeve për t'u 
bërë pjesë e Bashkimit Evropian (BE)⁶, ka për obligim t'i harmonizojë ligjet nacionale me 
legjislacionin dhe standardet e BE-së, sidomos te ato që kanë të bëjnë me aspektin gjinor. 
Pavarësisht përparimit në këtë drejtim, shifrat e ulëta me të cilat përfaqësohen gratë në 
institucionet e larta shtetërore tregojnë shumë edhe për gjendjen aktuale të statusit të tyre në 
përgjithësi. Nga zgjedhjet e fundit që janë mbajtur në gusht të vitit 2020, qytetarët ua kanë falur 
besimin vetëm 18 grave nga 81 sa janë gjithsej (22%)⁷, me ç'rast vërehet ende ajo diskrepanca 
ndërmjet grave dhe burrave, ku këta të fundit akoma kanë në duar pjesën më të madhe të 
pushtetit. E njëjta situatë është edhe në Qeverinë e Malit të Zi, ku në përbërjen e saj ka vetëm katër 
ministre gra.

Pavarësisht këtij sistemi, ku ende vërehet dominanca e burrave, gratë e kanë të garantuar me 
Kushtetutën e Malit të Zi dhe me ligje tjera, të drejtën e tyre për pronë, e sidomos pjesën e të 
drejtave dhe detyrimeve që dalin nga bashkësia martesore dhe jashtëmartesore. Në këtë kuptim, 
Ligji për familjen në Mal të Zi ka paraparë qartë barazinë e dy gjinive në ndarjen e pasurisë së 
përbashkët dhe të drejtën e mbajtjes së bashkëshortit në rastet kur plotësohen kushtet e kërkuara 
ligjore.

5 Agjencia e Statistikave të Kosovës, Anketa e Fuqisë punëtore, TM3 2020, online  https://ask.rks-
gov.net/media/5826/anketa-e-fuqis%C3%AB-pun%C3%ABtore-afp-tm3-2020.pdf 

 6 Mali i Zi në dhjetor të vitit 2010 fitoi statusin e shtetit kandidat për t'u anëtarësuar në BE, ndërsa në qershor 
të vitit 2012, në Samitin e Brukselit, u konfirmua fillimi i negociatave me BE-në.

7 Marrë nga interneti  https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/203/35

https://ask.rks-gov.net/media/5826/anketa-e-fuqis%C3%AB-pun%C3%ABtore-afp-tm3-2020.pdf
https://ask.rks-gov.net/media/5826/anketa-e-fuqis%C3%AB-pun%C3%ABtore-afp-tm3-2020.pdf
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/203/35
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Çështja e ndarjes së pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve dhe caktimi i alimentacionit, në 
Maqedoninë e Veriut më së shpeshti janë fenomene që lindin gjatë shkurorëzimit të martesës dhe 
duhet të udhëhiqen jo vetëm nga parimi i barazisë dhe solidaritetit midis bashkëshortëve, por dhe 
nga sigurimi i mbrojtjes faktike të interesave të bashkëshortit më të dobët ekonomikisht, që 
zakonisht është gruaja. 

Dekadat e fundit, si në gjithë vendet evropiane dhe të rajonit, edhe në Maqedoninë e Veriut kanë 
ndodhur ndryshime të shpejta e revolucionare në shumë sfera të marrëdhënieve martesore e 
familjare, si p.sh.: rritja e numrit të divorceve, ulja e numrit të martesave të lidhura, rritja e numrit të 
bashkësive jashtëmartesore dhe përqindjes së fëmijëve të lindur jashtë martese, rritja e numrit të 
familjeve monoprindërore dhe atyre të rikomponuara, etj. Vihet re një rritje pothuajse konstante e 
numrit të shkurorëzimeve. Nëse në vitin 1995 ka pasur 710 shkurorëzime, në vitin 2005 ky numër 
është dyfishuar, me 1552 shkurorëzime, ndërsa vitet e fundit ka rreth 2000 shkurorëzime çdo vit. 
Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave numri i shkurorëzimeve për vitin 2019 është 
1990, gjë që shënon një rritje me 22,8% krahasuar me një vit më parë. Një fenomen tjetër i 
rëndësishëm është rritja e numrit të personave që zgjedhin të jetojnë në bashkësi 
jashtëmartesore. 

Në Maqedoninë e Veriut nuk ka pasur regjistrim të popullsisë që prej vitit 2002, e sipas atij 
regjistrimi numri zyrtar i çifteve bashkëjetues ka qenë 6027, por ky numër duhet të jetë rritur 
ndjeshëm nëse analizojmë të dhëna të tjera statistikore, si p.sh. numrin e fëmijëve të lindur jashtë 
martese. Në dekadën e fundit ky numër është rreth 11%, ndërsa në vitin 2019 shënon 13,4% të 
numrit të përgjithshëm të të lindurve. Kjo rritje është shoqëruar dhe me ndryshimin e natyrës së 
bashkëjetesës. Nëse në të kaluarën bashkëjetesa shpesh ka qenë një hap i parë drejt martesës, 
sot ajo përfaqëson një alternativë të vërtetë kundrejt martesës, ku shumë partnerë 
jashtëmartesorë nuk lidhin asnjëherë martesë, por jetojnë në bashkëjetesë që mund të zgjasë me 
vite apo dhe dekada. 

Në Republikën e Serbisë, gjatë vitit 2019, janë lidhur 35,570 martesa, dhe 10,899 martesa janë 
divorcuar. Në të njëjtin vit, për veprën penale të mosdhënies së mbështetjes sipas nenit 195 të 
Kodit Penal të Serbisë, u ngritën 2152 kallëzime penale, nga të cilat 1811 akuza kundër meshkujve. 
Prokuroria Publike ngriti 1,330 padi për këtë vepër penale. Sipas sondazhit të NALED nga 2018, 
çdo e katërta e pasurisë së patundshme ishte në pronësi të një gruaje, dhe 11% e pasurive të 
patundshme është në pronësi të përzier. Sipas hulumtimit të kryer nga Trupi Koordinues për 
Barazinë Gjinore, punët e papaguara të shtëpisë, të cilat kryhen kryesisht nga gratë, vlejnë 9.2 
miliardë euro dhe përbëjnë 21.5% të PBB-së të Serbisë.

Në Serbi, asnjë organ shtetëror nuk ka statistika përkatëse në këtë fushë se sa gra dhe fëmijë kanë 
ushtruar të drejtën e mbajtjes ose të drejtën e pronës së përbashkët pas divorcit. Nga të dhënat e 
pranuara nga gjykatat, mësuam se në procedurat për ndarjen e pasurisë martesore në territorin e 
Gjykatës së Apelit në Novi Sad, Gjykatës së Apelit në Nish dhe Gjykatës së Apelit në Kragujevc, 
244 ankesa ishin paraqitur në periudhën nga 1 janari, 2019 deri më 31 dhjetor 2020. 153 gjykime u 
dhanë në të njëjtën periudhë. Ky disproporcion midis numrit të ankesave të marra dhe vendimeve 
të marra tashmë tregon një problem në ushtrimin e kësaj të drejte para gjykatës. Kur bëhet fjalë 
për mosmarrëveshjet mbi të drejtën e mbajtjes, në të njëjtën periudhë kohore, 523 ankesa u 
paraqitën në këto gjykata, dhe 468 vendime u miratuan. Vetëm Gjykata e Apelit në Kragujevc veçoi 
kërkesat për ushqim të paraqitura nga bashkëshorti dhe deklaroi se kishte 15 prej tyre në dy vitet e 



fundit, gjë që përcaktohet me ligj. Regjistrat gjyqësorë nuk përmbajnë informacion nëse personi, i 
cili ka ushtruar të drejtën për të mbështetur ose ndarë në pasurinë e përbashkët është grua apo 
burrë, kështu që ky informacion nuk mund të merret. Një përgjigje e saktë në pyetjen se sa janë të 
rrezikuara të drejtat e pronës së grave dhe fëmijëve gjatë divorcit, shprehur numerikisht, do të 
kërkonte një hulumtim shumë më të plotë në thellësi.

Megjithëse sipas Kushtetutës së Serbisë, burrat dhe gratë janë të barabartë, kjo deklaratë e 
barazisë, e cila është përsëritur në shumë ligje, has në një numër të madh të problemeve në 
zbatimin praktik. Në praktikë, tradita mbizotëron mbi ligjin, dhe lufta e grave për të drejtën e pronës 
pas divorcit shpesh është e gjatë dhe e vështirë. 

Në këtë pjesë të raportit do të paraqitet një përmbledhje e bazës ligjore dhe praktikës gjyqësore të 
disa vendeve të Ballkanit Perëndimor si Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe 
Serbia, lidhur me pjesëtimin e pasurisë bashkëshortore për secilin nga vendet e përfshira në këtë 
raport. 
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II. SHQIPËRIA 

1.  KORNIZA LIGJORE PËR PJESËTIMIN E PASURISË SË PËRBASHKËT DHE 
MBAJTJES  FINANCIARE

Gjithçka lidhur me mbrojtjen dhe garancitë e familjes, martesës dhe fëmijëve, buron nga 
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë⁸. Mandej kjo mbrojtje pasqyrohet në mënyrë kapilare në 
rregullime ligjore e nënligjore. Sa më sipër reflektohet në praktikën gjyqësore. Analiza jonë do të 
marrë jetë duke u bazuar në kuadrin ligjor në fuqi dhe praktikën gjyqësore vendase. Gjatë këtij 
punimi do të trajtohen vendime të përzgjedhura nga praktika e Gjykatës së Lartë, Gjykatës së 
Apelit dhe vendime të GJRRGJ⁹. 

1.1 Pjesëtimi i pasurisë bashkëshortore

KF i RSH njeh dy regjime kryesore pasurore martesore. Këto janë regjimi me ligj dhe regjimi me 
kontratë. Regjimi i rregulluar me ligj, paraqitet vetëm në një formë të njohur me emrin “bashkësi 
ligjore” (BL). Regjimi me kontratë mund të shfaqet në formën e bashkësisë me kontratë, që ka disa 
nënklasa (bashkësisë universale, bashkësi të pjesëve jo të barabarta, etj¹⁰.) si dhe regjimi i 
pasurive të ndara. KF përmban rregullime mbi regjimet pasurore martesore kryesisht në Titullin 
III të Pjesës II, përkatësisht nenet 66-122. KF, në dispozita të ndryshme, tërheq vëmendjen se 
regjimet pasurore janë në funksion të martesës dhe jo e kundërta (nenet 65 dhe 67 të KF, etj.). 

Termi pjesëtim i pasurisë dhe ndarje e pasurisë, përdorur në këtë analizë, kanë të njëjtin kuptim.  

Rregullat mbi pjesëtimin e pasurisë së bashkëshortëve gjenden kryesisht në:

¨ Kodin e Familjes: pjesa e dispozitave mbi regjimet, veçanërisht regjimi i bashkësisë ligjore 
(nenet 97-99; 103 -107) dhe pjesa e dispozitave që lidhen me pasojat pasurore të zgjidhjes 
së martesës (nenet 145-162);

¨ Kodin Civil: neni 207 dhe 227;
¨ Kodin e Procedurës Civile: neni 369 - 374.

Bashkësia ligjore zë volumin më të madh rregullator në Kodin e Familjes (nenet 73-107 KF). 
Ligjdhënësi i ka kushtuar këtij regjimi vëmendje të veçantë në pjesën e rregullimeve specifike. 

Në vijim do t'i kushtojmë një hapësirë trajtimit të shkurtër të këtyre aspekteve. Njëherazi 
mendojmë se sa në vijim ka rëndësi edhe për të monitoruar respektimin e kuadrit ligjor në 
vendimet gjyqësore të lidhura me proceset e pjesëtimit. Të tilla janë:

Rëndësia që ka për gjykatën identifikimi i pasurive pjesë e regjimit të bashkësisë ligjore
E para gjë që çmohet nga gjykata është lloji i regjimit. Nëse nuk ka marrëveshje atëherë jemi në BL. 
E dyta çështje ka të bëjë me identifikimin e pasurive të regjimit të BL. E themi këtë sepse në këtë 
regjim, në fakt, bashkëjetojnë tri pasuri. Këto janë: pasuria e përbashkët e bashkësisë (kryesisht 
nenet 74, 75 të KF) dhe dy pasuritë vetjake të secilit prej bashkëshortëve (kryesisht neni 77 të KF). 

 8  Neni 53 i Kushtetutës nënvizon se '2. Martesa dhe familja gëzojnë mbrojtjen e veçantë të shtetit' ndërsa 
neni 54 nënvizon se '1. Fëmijët, të rinjtë, gratë shtatzëna dhe nënat e reja kanë të drejtën e një mbrojtjeje të 
veçantë nga shteti'. 

 9  Nga ana jonë është hulumtuar një praktikë e bollshme gjyqësore vendase. Një ndihmesë në këtë drejtim 
kanë dhënë kandidatët për magjistratë të Shkollës së Magjistraturës së RSH (2020-21).

 10 Shih neni 108 i KF.



Në këtë regjim të BL, vihet re më shumë se në çdo regjim tjetër se 'pasuritë jetojnë së bashku' dhe 
se ato përzihen me njëra tjetrën. Në ndonjë rast identifikimi se e kujt është një pasuri, nuk është i 
lehtë. Barra e provës në këtë rast i përket bashkëshortit që pretendon titullin e pronësisë 
ekskluzive mbi sendin si pasuri vetjake (neni 76¹¹ 77 të KF). Nga leximi me kujdes i këtyre 
dispozitave, kuptojmë se ka disa pasuri që e kanë të qartë statusin e tyre si vetjake ose si pasuri të 
bashkësisë, por për disa të tjera kërkohet më shumë analizë dhe interpretim për të kuptuar se ku e 
kanë vendin. Është e qartë se pjesëtimi, në parim, nuk prek pasuritë vetjake. Çështjes nëse një 
pasuri është vetjake ose jo, legjislatori nuk ia ka lënë në dorë vullnetit të palëve, por në nenin 77 të 
KF ka renditur në mënyrë shteruese rastet se kur konsiderohet një pasuri vetjake e 
bashkëshortëve.¹²

Ndaj e para që nevojitet të saktësohet është të evidentohet pasuria vetjake dhe të mos përfshihet 
gabimisht në pjesëtim. Për këtë na ndihmojnë disa rregulla: 

Rregulli i ligjit të zbatueshëm: Kjo çështje ka rëndësi sepse ndryshimet ligjore sjellin efekte mbi 
pjestimin e pasurisë së fituar gjatë martesës në rastet kur martesa dhe për rrjedhojë pasuritë e 
fituara i nënshtrohen normave të ndryshme. Si ilustrim po ndalemi tek vlerësimi i kontributit të 
bashkëshortëve të cilat kanë rregullime të ndryshme në kohë të ndryshme. Këto ndryshime 
sjellin diferenca me rendësi dhe nuk mund të injorohen. KF i vitit 2003 për regjimin e bashkësisë 
ligjore zbaton parimin e prezumimit të barazisë së pjesëve dhe nuk ka asnjë vend për të analizuar 
kontributet lidhur me bashkësinë. E kundërta përpara vitit 2003, ku kontributet afektonin pjesët 
gjatë pjesëtimit të pasurisë. 

Rregulli i kohës së fitimit të pronësisë ose krijimit të veprimtarisë tregtare: Si rregull i përgjithshëm, 
pasuria e fituar nga të dy bashkëshortët, së bashku ose veç e veç, gjatë martesës hyn tek 
bashkësia ligjore (neni 74/a i KF); po kështu hyn në bashkësi edhe veprimtaria tregtare e krijuar 
gjatë martesës (74/ç të KF). 

Rregulli i mënyrës së fitimit të pronësisë: ndonëse pasuria është fituar gjatë martesës, një mënyrë e 
caktuar fitimi bën që pasuria të mos llogaritet si pasuri e bashkësisë. Këtu hyjnë mënyrat e fitimit 
me anë të dhurimit, të trashëgimisë ose legut. Në këto raste, pavarësisht se pasuria është e fituar 
gjatë martesës, ajo është vetjake nëse është fituar me hyrjen në fuqi të KF të vitit 2003 ose e 
bashkësisë nëse është fituar përpara hyrjes në fuqi të KF 2003. Bën përjashtim fakti nëse në aktin 
e dhurimit ose në testament përcaktohet se ato janë dhënë në favor të bashkësisë (77/b¹³). Po 
kështu, pasuria e fituar nga shpërblimi i dëmit vetjak është vetjake (neni 77/d); pasuria e fituar me 
anë të shkëmbimit të pasurisë vetjake, nëse kjo është deklaruar shprehimisht në aktin e blerjes 
nuk është pasuri e bashkësisë (neni 77/e i KF)¹⁴. Gjithashtu, në bashkësi nuk hyn pasuria e fituar 
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 11  Neni 76 KF: “Pasuria e bashkëshortëve prezumohet si e përbashkët, me përjashtim të rastit kur bashkëshorti 
provon karakterin e saj vetjak”.

 12  Vendimi nr. 15 datë 23.01.2014 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë.
13  Neni 77: “Pasuri vetjake e bashkëshortit që nuk bën pjesë në bashkësi është: …
       b) pasuria e fituar gjatë martesës me anë të dhurimit, të trashëgimisë ose legut, kur në aktin e dhurimit ose në 

testament nuk përcaktohet se ato janë dhënë  në favor të bashkësisë”;.
 14 Vihet re se rregulli i përcaktuar në nenin 77/e të KF nuk është absolut. Ka rezerva të qarta ligjore për këtë. Varet 

nga fakti se sa ka kontribuar bashkësia në këtë shkëmbim. Për këtë shprehet neni 79 i KF me titull “E drejta e 
kompensimit” duke i dhënë zgjidhje situatave të mundshme. Sipas nenit 79 të KF: “Pasuria e fituar në 
shkëmbim të një pasurie, e cila i përkiste individualisht njërit prej bashkëshortëve, është pasuri vetjake, me 



përjashtim të kompensimit që i bëhet bashkësisë ose e kundërta, kur nga shkëmbimi rezulton të ketë diferenca. 
Nëse diferenca në ngarkim të bashkësisë është më e madhe se vlera e pasurisë vetjake të tjetërsuar, pasuria e 
fituar në këtë shkëmbim i përket bashkësisë, përveç kompensimit në favor të pasurisë vetjake të bashkëshortit”.  

 15 Neni 80 i KF: “Të ardhurat e përfituara, si pasojë e një ankandi ose forme tjetër, të një pasurie të paluajtshme, ku 
njëri nga bashkëshortët është bashkëpronar në pjesë të pandarë, nuk përbën pasuri të fituar gjatë martesës, me 
përjashtim të kompensimit që duhet t'i bëhet bashkësisë për shpenzimin që ajo ka bërë”. 

gjatë martesës nga tjetërsimi i pasurive vetjake (ndonëse për nga koha shkëmbimi i takon pas 
lidhjes së martesës (neni 77/dh).  

Rregulli i destinacionit të sendit të fituar në varësi të përdorimit: disa pasuri mbeten vetjake 
pavarsisht se kur janë fituar dhe nëse bashkësia ka kontribuar për fitimin e tyre. Të tilla janë 
pasuritë e përdorimit ngushtësisht vetjak të secilit bashkëshort dhe pasuritë e fituara si aksesorë 
të pasurisë vetjake (neni 77/c); mjetet e nevojshme të punës për ushtrimin e profesionit të njërit 
prej bashkëshortëve, përveç atyre që janë caktuar për administrimin e një veprimtarie 
tregtare(neni 77/ç). KF njeh institutin e kompensimit nëse është rasti.

Rregulli i mbetjeve të pakonsumuara: Pra, këtu përfshihet analiza nëse janë konsumuar apo kanë 
mbetur të ardhurat dhe frytet e fituara në fund të regjimit. Të ardhurat nga veprimtaria e veçantë e 
çdo bashkëshorti gjatë martesës, nëse nuk janë konsumuar deri në mbarimin e bashkëpronësisë 
hyjnë në bashkësi (neni 74/b); frytet e pasurisë së çdo bashkëshorti, që janë marrë dhe nuk janë 
konsumuar deri në mbarimin e bashkëpronësisë, hyjnë në bashkësi (neni 74/c); pasuria e krijuar 
gjatë martesës, e caktuar për administrimin e veprimtarisë tregtare të njërit prej bashkëshortëve 
dhe shtesat e prodhimit të saj janë objekt i bashkëpronësisë vetëm nëse ekzistojnë si të tilla në 
çastin e mbarimit të martesës (neni 75). Të njëjtin status kanë të ardhurat që rrjedhin nga pensioni i 
fituar për shkak të humbjes së pjesshme ose të plotë të aftësisë për punë (neni 77/d KF).  Ky rregull 
nuk vlen për të ardhurat e përfituara nga ankandi¹⁵. 

Mbarimi i BL –Pjesëtimi

Rastet e mbarimit të bashkësisë ligjore janë përcaktuar në nenin 96 të KF.  Këtu renditen: 

a) vdekja e njërit prej bashkëshortëve, shpallja i zhdukur ose i vdekur të njërit prej tyre, 
shpallja e pavlefshme dhe zgjidhja e martesës; 

b) pjesëtimin e pasurive; 

c) ndryshimin e regjimit pasuror martesor, kur sjell mbarimin e bashkësisë.

Pra, pjesëtimi është i lidhur me disa institute të të drejtës familjare dhe civile (trashëgimia dhe 
pjesëtimi) dhe mund të zbatohet në disa etapa. Pjesëtimi mund të aplikohet:

¡ gjatë martesës (germa b dhe c e nenit 96): Ndonëse, pjesëtimi i pasurisë bashkëshortore, 
në praktikë haset më së shumti me mbarimin e martesës, KF e njeh të drejtën e pjesëtimit 
edhe gjatë vazhdimit të martesës. Në këtë rast, bashkëshortët vihen nën regjimin e 
pasurive të ndara. Këto situata janë përcaktuar nga neni 98 i KF. Sipas këtij neni: 'Pjesëtimi i 
pasurisë në bashkësi mund të kërkohet në gjykatë në rast paaftësie dhe administrimit të keq të 
njërit prej bashkëshortëve, kur mënyra e administrimit të pasurisë prej tij vë në rrezik interesat 
e bashkëshortit tjetër ose të familjes, ose kur njëri nga bashkëshortët nuk kontribuon për 
nevojat e familjes, në proporcion me gjendjen e tij dhe me aftësinë për punë dhe kur ka 
ndodhur një pjesëtim faktik i pasurisë në bashkësi.' 

13

Ligji dhe praktika gjyqësore në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe  Serbi
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¡ në të gjitha rastet e mbarimit të martesës¹⁶ dhe më gjerë, sepse përfshin edhe shpalljen i 
zhdukur të bashkëshortit/es; 

¡ në rastet e pavlefshmërisë së martesës. 

Për tu patur në konsideratë vlen të ndalemi në rregullimin me rëndësi se pjesëtimi i pasurisë nuk 
mund të bëhet ndërkohë që vijon regjimi pasuror martesor i bashkësisë ligjore (neni 97 i KF). Qoftë 
edhe një marrëveshje e bashkëshortëve nuk mund të cenojë këtë rregull. Pjesëtimi i pasurisë, 
mund të kërkohet vetëm nga njëri prej bashkëshortëve (të dy) ose nga përfaqësuesi ligjor.

1.2 Detyrimi për ushqim

Në këtë pjesë do trajtohen në mënyrë të përmbledhur normat në fuqi lidhur me detyrimin për 
ushqim duke pasqyruar një vështrim të përgjithshëm mbi garancitë që ato parashikojnë në 
caktimin e masës së këtij detyrimi.¹⁷ 

Rregullimet e detyrimit për ushqim gjenden kryesisht në pjesën e tretë të KF me titull 'Fëmijët' 
(përkatësisht në titullin II të kësaj pjese nenet 192-214). Vihet re se ky kod nuk ka një dispozitë 
specifike që jep një përkufizim apo kuptim shterues të detyrimit për ushqim. Doktrina e ka dhënë 
këtë kontribut duke e përkufizuar këtë si një detyrim ligjor, pa kundërshpërblim dhe me karakter 
vetjak, në bazë të së cilit një ose disa anëtarë të familjes detyrohen t'u sigurojnë mjetet e jetesës 
një ose disa anëtarëve të tjerë të familjes që janë të paaftë për punë dhe që nuk kanë mjete të 
mjaftueshme për të jetuar¹⁸. Instituti i detyrimit për ushqim lind për shkak të lidhjes që krijohet në 
martesë, të gjinisë midis anëtarëve të familjes ose për shkak të birësimit¹⁹. Detyrimi për ushqim 
është një institut i të drejtës familjare që bazohet në solidaritetin midis anëtarëve të familjes. 
Personat e paaftë për punë dhe që nuk kanë mjete të mjaftueshme për të jetuar gjejnë mbështetje 
te anëtarët e tjerë të familjes, sipas radhës së detyrimit që parashikon KF. DU shtrihet edhe pas 
zgjidhjes së martesës si një detyrim midis ish-bashkëshortëve në rast se është i paaftë për punë 
dhe nuk ka mjetet e nevojshme për të jetuar (neni 199/3 i KF). Detyrimi për ushqim përfshin 
gjithçka që është e domosdoshme për të plotësuar nevojat themelore të jetesës dhe sigurimin e 
një jetese në kushte normale të personit në nevojë²⁰. Kjo është një çështje fakti që do të vlerësohet 
rast pas rasti nga gjykata. 

Detyrimi për ushqim është një detyrim ligjor. KF parashikon shprehimisht që heqja dorë nga 
detyrimi për ushqim për të ardhmen është e pavlefshme. Kodi Penal i RSH parashikon si vepër 
penale mosdhënien e mjeteve për jetesë²¹. Kështu, në nenin 605 të Kodit Civil parashikohet radha 

16  Neni 123 i KF: “Martesa mbaron me vdekjen e njërit nga bashkëshortët, me shpalljen e vdekjes së njërit 
bashkëshort ose me zgjidhjen e martesës së tyre.”

 17  Konventa e OKB “Për të drejtat e fëmijës”, UN, 1989, Ratifikuar nga Kuvendi i RSh më 1992; Konventa e Hagës 
mbi juridiksionin, dhe bashkëpunimin në lidhje me përgjegjësinë prindërore dhe masat për mbrojtjen e 
fëmijëve, Ligji Nr. 9443 / 16.11.2005; Konventa e Hagës për rivendosjen ndërkombëtare të detyrimit ushqimor 
ndaj fëmijëve dhe formave të tjera të mbështetjes për anëtarët e tjerë të familjes. Ligji Nr. 63 /31.5.2012; Ligji 
nr.111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”; Ligji nr. 10031, datë 11.12.2008 “Për shërbimin 
përmbarimor privat”. 

18  Ksanthipi Begeja – E drejta martesore e RPS të Shqipërisë, Tiranë, 1985, fq. 228.
19  A. Mandro-Balili, V.Mecaj, T.Zaka, A. Fullani – E drejta Familjare, Tiranë, 2006, fq. 533.
20  Sonila Omari- E drejta familjare, Tiranë, 2010, fq. 230.
21  Neni 125 i Kodit Penal: Mosdhënia e mjeteve për jetesë: 'Mosdhënia e mjeteve të nevojshme për jetesën e 

fëmijëve, të prindërve ose të bashkëshortit, nga personi që në zbatim të një vendimi gjyqësor detyrohet ta 
japë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit'. 



e preferimit të detyrimeve dhe detyrimi për ushqim deri në një masë prej 12 muajsh është i dyti në 
radhën e preferimit. Gjithashtu, detyrimi për ushqim mund të caktohet si një masë e përkohshme 
sipas nenit 139 të KF në proceset e zgjidhjes së martesës dhe njëherazi bën pjesë në ato raste ku 
gjykata vendos ekzekutimin e tyre të përkohshëm sipas nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile. 
Heqja e përgjegjësisë prindërore e shkarkon fëmijën nga detyrimi për ushqim ndaj prindërve, me 
përjashtim të rastit kur gjykata vendos ndryshe (neni 229&2 KF).

DU për fëmijët dhe ish bashkëshortin nevojtar: Më së shumti DU paraqitet në kërkesëpadinë për 
zgjidhjen e martesës (neni 138 KF)²² ose në marrëveshjen që shoqëron kërkesën për zgjidhjen e 
martesës me pëlqimin reciprok (neni 127 KF)²³. Në çdo rast të tillë, pasojat e zgjidhjes së martesës 
në raport me DU shihen të lidhur me parashikimet e kreut “Detyrimi për ushqim” të KF.  Nëse 
paraqitet një kërkesë e tillë atëherë në vendimin e zgjidhjes së martesës caktohet dhe kontributi 
për detyrimin ushqimor për ish-bashkëshortin (neni 161 i KF). Në rastin e fëmijëve, DU është 
konsideruar si pjesë e detyrueshme e pasojave të zgjidhjes së martesës dhe gjykata shprehet për 
këtë.

Detyrimi për ushqim, për fëmijët madhorë: Sipas nenit ��� të KF, “detyrimi për ushqim vazhdon 
edhe për kohën që fëmijët madhorë ndjekin shkollën e mesme ose të lartë, deri në moshën 
njëzetepesë vjeç”. Në praktikën gjyqësore janë hasur raste të tilla dhe një nga çështjet e 
evidentuara është ajo e lidhur me legjitimimin, pra nëse kërkesa mund të bëhet nga prindi apo 
duhet të bëhet vetëm nga vet fëmija madhor. 

Detyrimi për ushqim i fëmijëve ndaj prindërve: Detyrimi për ushqim zbatohet si institut kryesisht 
në raportet prind – fëmijë. Ndërsa rastet e tjera që parashikohen nga Kodi i Familjes nuk gjejnë 
zbatim në praktikë²⁴.  Nuk zbatohet në praktikë detyrimi për ushqim mes bashkëshortëve, dhe aq 
më pak midis personave të tjerë të detyruar sipas Kodit të Familjes. Në vendimin nr. 1441/ 
26.02.2015, me objekt caktimin e detyrimit për ushqim nga fëmija drejt prindit të moshuar, Gjykata 
e Rrethit Gjyqësor Tiranë vendosi pranimin e kërkesëpadisë duke vendosur një detyrim për 
ushqim ndaj të paditurës, e cila përgjigjet për detyrimin për ushqim ndaj nënës në mënyrë solidare 
me vëllezërit e tjerë. Vihet re se mundësitë ligjore shfrytëzohen shumë pak. 

Ndryshimi i masës së DU: Një nën çështje e veçantë i është kushtuar kërkesës për ndryshimin e 
masës së detyrimit ushqimor, duke pasqyruar qëndrimet e mbajtura nga praktika dhe arsyet mbi 
të cilat mbështetet gjykata për ndryshimin e këtij detyrimi (shtim ose pakësim). Rastet e 
shqyrtuara mund të shërbejnë për të nxjerrë disa konkluzione të cilat mund të jenë të dobishme 
për këtë studim. 

15
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 22 Në nenin 138 KF parashikon se në këtë kërkesëpadi mund të kërkohet edhe detyrimi i bashkëshortit tjetër për 
të përballuar shpenzimet për detyrimin për ushqim, edukimin dhe  arsimimin e fëmijëve, shpenzimet për 
jetesë të bashkëshortit nevojtar.

 23 Sipas paragrafit të dytë të nenit 127 të KF kemi: “Marrëveshja përmban lënien për rritje dhe edukim të fëmijëve 
të tyre të mitur, të ardhurat e nevojshme për rritjen dhe edukimin e tyre, kontributin e secilit bashkëshort në 
favor të bashkëshortit nevojtar, nëse është rasti dhe nëse është e mundur edhe rregullimin e marrëdhënieve të 
tyre pasurore”.

 24 Prof.Dr. Arta Mandro-Balili- Çështjet familjare dhe martesore dhe barazia gjinore, roli i gjykatës, Tiranë, 2015, 
fq. 139.
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2. PROCEDURA GJYQËSORE DHE INTERPRETIMI I DISPOZITAVE PËR 
PJESËTIMIN E PASURISË SË PËRBASHKËT DHE MBAJTJES  FINANCIARE

2.1 Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët

Praktika gjyqësore lidhur me pjesëtimin - përllogaritja e pjesëve, ekspertiza financiare dhe 
vendimmarrja e gjykatës. Aspekte materiale e procedurale

Pjesëtimi i pasurisë së bashkëshortëve kalon në dy faza (shih nenet 207 dhe 227 të KC dhe 369-
374 të KPC). Këto faza janë të lidhura pazgjidhshmërisht me njëra-tjetrën. Në fazën e parë të 
pjesëtimit të sendeve të përbashkëta të bashkësisë ligjore, sipas nenit 370 KPC, gjykata pranon në 
parim pjesëtimin dhe përcakton: 

ü Cilat sende do të pjesëtohen?²⁵ 
ü Cilët janë bashkëpronarët?
ü Cilat janë pjesët takuese ideale për secilin bashkëshort?

Rëndësia e fazës së parë përcaktohet edhe në një Vendim Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të 
Gjykatës së Lartë nr.628, datë 15.05.2000. Në të përcaktohet se: “...  Nisur nga karakteri i posaçëm i 
gjykimit të çështjeve me objekt pjesëtim pasurie dhe i ndarjes së tij në dy faza të veçanta, ligjvënësi e 
ka çmuar të nevojshme dhe të dobishme që disa probleme t`i zgjidhë në themel dhe në mënyrë 
përfundimtare me vendim të ndërmjetëm në mbyllje të fazës së parë. …. vendimi i fazës së parë merr 
formë të prerë, problemet e zgjidhura me të përbëjnë gjë të gjykuar dhe, për rrjedhoje, ato nuk mund t`i 
nënshtrohen një shqyrtimi të ri në fazën e dytë të pjesëtimit në cilëndo shkallë të gjykimit (shkallë e 
parë, apel apo Gjykatë e Lartë) që të ketë kaluar çështja. Bazueshmëria e një vendimi të formës së 
prerë nuk mund të kontestohet, veçse kur në KPC parashikohen shprehimisht forma dhe mjete të 
posaçme për një gjë të tillë. Kundërshtimi i vendimit të fazës së parë të pjesëtimit të pasurisë së 
bashku me vendimin e fazës së dytë nuk parashikohet në ndonjë dispozitë të KPC, as në mënyrë të 
shprehur, as të nënkuptuar.(…).”²⁶

Duke i dhënë këtë rëndësi fazës së parë të pjesëtimit, kuptojmë se sa kujdes duhet të tregohet në 
këtë fazë dhe se sa i rëndësishëm është ndërgjegjësimi dhe informimi i duhur sidomos i kategorive 
vulnerabël. Sipas KF, pjesëtimi i pasurisë së bashkësisë bazohet në parimin e barazisë së aktivit 
me pasivin e pasurisë²⁷ dhe kryhet duke ndarë ndërmjet bashkëshortëve sendet e përbashkëta, 
që mbeten pas përmbushjes së detyrimeve që ata kanë ndaj bashkësisë, kanë ndaj njëri-tjetrit 
dhe/ose të tretëve. Për pjesëtimin e bashkësisë ligjore, gjykata niset nga zbatimi i parimit të 
prezumimit ligjor të barazisë së pjesëve midis bashkëshortëve, përveç se kur provohet karakteri 
vetjak i pasurisë.²⁸ Edhe ky aspekt ligjor ka shumë rëndësi që të njihet nga bashkëshortët. Barra e 
provës në këtë rast i përket bashkëshortit që pretendon titullin e pronësisë ekskluzive mbi sendin 

25   Shih gjithashtu vendimin nr.4831 datë 06.06.2016 të GJRRGJ Tiranë dhe vendimin nr.387, datë 27.02.2018 të  
Gjykatës së Apelit Tiranë, e cila ka vendosur lënien në fuqi të vendimit të GJRRGJ Tiranë. Në këtë çështje del  
në pah problemi i pasurisë në proces legalizimi.

26  Vlera e këtij vendimi qëndron e pacenuar sepse neni 370 i KPC mbi të cilin bazohet nuk ka ndryshuar me  
hyrjen në fuqi të KF në vitin 2003.

27   Neni 103/1 i KF.
28  Në nenin 103/2 të KF parashikohet se: “Pasi të jenë zbritur nga bashkësia detyrimet që ajo ka ndaj 

bashkëshortëve ose të tretëve, pasuria që mbetet ndahet në pjesë të barabarta midis bashkëshortëve”. 
Gjithashtu  në nenin 76 të tij përcaktohet se: “Pasuria e bashkëshortëve prezumohet si e përbashkët, me 



përjashtim të rastit kur bashkëshorti provon karakterin e saj vetjak.”, duke prezumuar në këtë mënyrë 
barazinë e pjesëve të pasurisë bashkëshortore.

 29  V endimi nr.327, datë 04.06.2014 KCGJL, Vendimi nr.61, datë 03.03.2016 KCGJL; Vendim nr.434, datë 
11.07.2013 i Gjykatës së Lartë: në paragrafin 18 nënvizon se “pasuria objekt pjesëtimi përbëhet edhe nga 
sende të fituara para hyrjes në fuqi të KF aktual, si pasojë e zbatimit të legjislacionit të mëparshëm (neni 87§3 
i K.Civil viti 1981)”. GjL shprehet se e vlerëson të drejtë vendimin e Gjykatës së Apelit që në përcaktimin e 
pjesëve ideale mbi sendet e përbashkëta ka marrë parasysh kontributin efektiv të secilit bashkëshort. GJL ka 
çmuar të drejtë caktimin e një eksperti për të kalkuluar të ardhurat, pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, 
evidentimin e kontributit të çdo bashkëshorti, mbi dokumente financiare.

30   Vendimi nr.428, datë 11.11.2010 KCGJL dhe Vendimi nr.19, datë 27.01.2016 KCGJL.
31  Pasuria vetjake e bashkëshortit që nuk bën pjesë në bashkësi dhe nuk i nënshtrohet pjesëtimit, përcaktohet 

në nenin 77 të KF. Mandro.A, E Drejta Familjare, Shtëpia Botuese emal, nëntor 2009, fq.242-246.

si pasuri vetjake bazuar në nenin 77 të KF. Pra, sipas KF 2003, e vetmja përpjekje është të provohet 
që pasuria që pretendohet është vetjake. Ky ndryshim i legjislacionit familjar, që kaloi nga  
përpjekjet për të treguar kontributet, në prezumimin e barazisë së pjesëve, është konsideruar si 
një kthesë e madhe në KF të vitit 2003 me synimin për të mbrojtur kontributet e gruas në të mirë të 
familjes si një punë e papaguar edhe në rastet kur ajo nuk sjell të ardhura të tjera nga punësimi. 

Për martesat e lidhura përpara vitit 2003 dhe për pasuri të fituara përpara vitit 2003, gjykata 
shqyrton pretendimet e lidhura me kontributet e secilit prej bashkëshortëve në krijimin e pasurisë. 
Në këto raste gjykata i referohet dispozitave tranzitore (nenet 314, 315 të KF) në të cilat 
parashikohet se për pasuritë e vëna gjatë martesës, por përpara hyrjes në fuqi të KF të 2003, do të 
aplikohen dispozitat e ligjeve përkatëse të viteve të mëparshme. Kodi i Familjes 2003 parashikon 
prezumimin e barazisë së pjesëve midis bashkëshortëve. Për këtë arsye bashkëshortët nuk janë 
të detyruar të provojnë kontributet e tyre gjatë martesës. Këtë qëndrim ka mbajtur edhe Gjykata e 
Lartë duke evidentuar ligjin e zbatueshëm kundrejt kohës së fitimit të një pasurie.²⁹ 

Në përfundim të fazës së parë të pjesëtimit gjykata, me vendim të ndërmjetëm, lejon pjesëtimin e 
pasurisë dhe i hapet rruga fazës së dytë të pjesëtimit. Objekt pjesëtimi janë sendet të cilat 
ekzistojnë në momentin e pjesëtimit dhe janë sende të përbashkëta të të dy bashkëshortëve.³⁰ 
Pjesëtohen vetëm sendet të cilat hyjnë në përbërje të bashkësisë ligjore³¹ (neni 74 të KF) të tilla si: 
a) pasuria e fituar nga të dy bashkëshortët, së bashku ose veç e veç, gjatë martesës; b) të ardhurat 
nga veprimtaria e veçantë e çdo bashkëshorti gjatë martesës, nëse nuk janë konsumuar deri në 
mbarimin e bashkëpronësisë; c) frytet e pasurisë së çdo bashkëshorti, që janë marrë dhe nuk janë 
konsumuar deri në mbarimin e bashkëpronësisë; ç) veprimtaria tregtare  e  krijuar gjatë martesës. 
Në rast se veprimtaria tregtare  para lidhjes së martesës i përkiste vetëm njërit prej 
bashkëshortëve, por gjatë martesës drejtohet nga të dy bashkëshortët, bashkësia përfshinë 
vetëm fitimet dhe shtimin e prodhimit. 

Nevojitet një kujdes i veçantë nga gjykata gjatë fazës së parë të pjesëtimit të pasurisë, kryesisht në 
drejtim të përcaktimit të sendeve që duhet t'i nënshtrohen pjesëtimit në fazën e dytë. Përndryshe, 
nga kjo fazë e zhvilluar në mënyrë jo të drejtë, mund të shkonim në një pjesëtim fiktiv për sende 
ose vlera që nuk ekzistojnë ose për sende që janë vetjake. 

Faza e dytë e pjesëtimit

Në fazën e dytë të pjesëtimit gjykata:
ª shqyrton kërkesat që kanë bashkëshortët për llogaritë që duhet të japin midis tyre dhe që 

rrjedhin nga marrëdhëniet e bashkëpronësisë (neni 371 KPC);
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ª bën vlerësimin e pasurisë dhe formimin e pjesëve nëpërmjet mendimit të ekspertit të 
fushës, (neni 372 KPC); përcakton mënyrën se si do bëhet pjesëtimi, pra nëse do pjesëtohet 
në natyrë ose jo; 

ª harton një projekt pjesëtimi të cilin e depoziton në sekretari jo më pak se dhjetë ditë përpara 
seancës së ardhshme gjyqësore. Palët kanë të drejtë të parashtrojnë vërejtjet e tyre për 
projektin e depozituar, jo më vonë se pesë ditë përpara seancës së ardhshme gjyqësore; 

ª harton vendimin përfundimtar duke caktuar pjesën e secilit bashkëshort. Kur pjesët 
ndahen në natyrë, gjykata bën pjesëtimin konkret duke i ndarë sendet midis 
bashkëshortëve në mënyrë të barabartë. Pabarazia në natyrë e sendeve midis pjesëve 
kompensohet. .

Rasti i parë, ka të bëjë me faktin që sipas ekspertit pasuria mund të ndahet në natyrë në pjesë të 
barabarta. Është  detyra e ekspertit të eksplorojë variantet e pjesëtimit sa më pranë barazisë së 
pjesëve dhe funksionalitetit të tyre. Në këtë rast gjykata mund të dalë edhe me disa variante 
pjesëtimi bazuar në mendimin e ekspertit. Në rast debati lidhur me variantin e pjesëtimit gjykata, 
bazuar në konkluzionin e ekspertizës, dhe riekspertizës nëse është nevoja, përcakton njërin prej 
varianteve.³² 

Rasti i dytë, ka të bëjë me faktin që sipas ekspertit sendi objekt gjykimi mund të ndahet në natyrë 
por në çdo rast rezulton pabarazi ndërmjet pjesëve. Gjykata duhet të shprehet në lidhje me 
kompensimet që duhet të kryejnë bashkëshortët ndaj njëri-tjetrit në rast se rezulton pabarazi 
ndërmjet pjesëve të ndara në natyrë. 

Pra, analiza dhe përllogaritja e tillë mbështeten në ekspertizë. Kështu, në vendimin nr. 4327, datë 
22.04.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me palë paditëse M.O dhe të paditur A.R me 
objekt pjesëtim pasurie, gjykata, në kushtet kur vendosë t'ia lërë sendin objekt gjykimi paditëses 
shprehet se duke qenë se të dy palët kanë detyrime në të holla kundrejt njëri-tjetrit, gjykata bën 
kompensimin e këtyre detyrimeve, duke u detyruar përfundimisht paditësja M.O t'i paguajë të 
paditurit A.R., shumën 5,027,000 lekë (rreth 40,927 euro).³³

Sa i përket vlerësimit ekonomik të sendeve që i nënshtrohen pjesëtimit, si rregull gjykata duhet të 
marrë në konsideratë vlerën që kanë këto sende në momentin e pjesëtimit. Kështu në vendimin nr. 
11488, datë 01.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me palë paditëse A.F dhe të paditur 
F.K, me objekt pjesëtim pasurie, gjykata vlerësoi se lidhur me masën e kompensimit që pala 
paditëse duhet t'i paguajë të paditurit, duhet të merret për bazë vlerësimi i pronës bërë nga 
eksperti i thirrur nga gjykata sipas çmimeve të tregut.³⁴

R�sti i tretë, ka të bëjë me faktin që sipas ekspertit sendi objekt gjykimi nuk mund të ndahet në 
natyrë. Gjykata duhet të vendosë lidhur më faktin se kujt duhet t'i lihet ky send. Çështja paraqitet 
më e vështirë në rastet kur bëhet fjalë për banesë dhe kjo kërkohet nga të dy ish-bashkëshortët. 
Gjykata në këtë rast arsyeton vendimin e saj dhe paraqet qartë shkaqet se pse banesa i lihet njërit 
prej tyre. Gjykata duhet të vërtetojë nëse bashkëshorti që ka kërkuar t'i lihet sendi, ka të ardhura të 
mjaftueshme për të shlyer pjesën e bashkëshortit tjetër. Nga praktika kemi vëne re vendime ku 

 32    Vendim nr. 5203, datë 15.06.2016 i GJRRGJ Tiranë.
 33  Vendim nr.4327, datë 22.04.2013 i GJRRGJ Tiranë.
 34  Vendim nr.11488, datë 01.12.2014 i GJRRGJ Tiranë.
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gjykata e ka anashkaluar këtë analizë dhe është bazuar më së shumti në faktin se cili është prindi 
kryesor në ushtrimin e përgjegjësisë prindërore³⁵ pa hetuar mundësinë që ka ky prind për të 
shlyer vlerën e detyrimit ndaj bashkëshortit tjetër bashkëpronar.

KF parashikon edhe një situatë tjetër që nuk lidhet me pasurinë e bashkësisë por me atë vetjake 
dhe që gjen zbatim në praktikë. Është fjala për nenin 153 të KF i cili parashikon se: 'në rast se banesa 
familjare është në pronësi të njërit ish-bashkëshort dhe bashkëshorti tjetër nuk ka në pronësi banesë 
tjetër të përshtatshme në vendbanimin e tyre, gjykata mund të lejojë përdorimin nga ish-
bashkëshorti jopronar të banesës kur: a) fëmijët i janë lënë për rritje dhe edukim këtij të fundit, derisa 
ata të arrijnë moshën madhore; b) zgjidhja e martesës bëhet nga ish-bashkëshorti pronar për 
ndërprerje prej tij të jetesës së përbashkët. Në këtë rast e drejta e përdorimit të banesës është deri në 
7 vjet, por në rast se ish-bashkëshorti jopronar rimartohet, e humbet këtë të drejtë; c) kur ish-
bashkëshorti jopronar ka instaluar në banesën e ish-bashkëshortit pronar një kabinet profesional me 
vlerë të madhe, lëvizja e të cilit do të kërkonte shpenzime të mëdha. Në këtë rast e drejta e përdorimit 
është deri në 3 vjet'. Ky është një nen me rëndësi në pasojat e zgjidhjes së martesës dhe i referohet 
të drejtës së përdorimit të banesës pronë vetjake e njëri bashkëshort pas zgjidhjes së saj, prej 
bashkëshortit tjetër kundrejt pagimit të një qiraje në përputhje me të ardhurat dhe sipas afatit të 
caktuar nga gjykata. Në çdo rast gjykata mund të zgjidhë kontratën e qirasë, në qoftë se kjo 
justifikohet nga rrethana të reja. Neni i referohet statusit të veçantë që ka marrë pasuria vetjake e 
njërit bashkëshort duke u shndërruar në banesë familjare. Kjo pasuri nuk pjesëtohet sepse është 
vetjake. Por për këtë pasuri vetjake duket se pronari ka disa kufizime të administrimit të lidhura 
këto me interesin e familjes dhe të fëmijëve. Pra, kjo është një dispozitë që tregon vijimësinë e 
detyrimeve që burojnë nga martesa edhe pas zgjidhjes së saj. 

Cilat janë mundësitë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve lidhur me pjesëtimin e pasurisë së 
bashkëshortëve? Sipas nenit 158/ç të KPC, mënyrat e zgjidhjes janë: Pajtim jashtë seancës 
gjyqësore; Pajtim gjatë seancës gjyqësore; ndërmjetësim jashtëgjyqësor i referuar nga gjykata; 
zgjidhje gjyqësore. Rezulton se nga të gjitha rastet e monitoruara për tri vite 2018-2020 në 
GJRRGJ Tiranë (gjithsej 77), vetëm në 2 prej tyre çështja është zgjidhur me pajtim jashtë gjykatës 
dhe kjo e fundit ka miratuar marrëveshjen e cila është bërë me akt noterial.³⁶ Në të dyja këto raste 
gjykata e ka gjetur marrëveshjen në përputhje me ligjin. Të paktën në njërën prej tyre, nga të 
dhënat që marrim nga faqja elektronike e gjykatës mbi detajet e çështjes, rezulton se gjykata të 
paktën dy herë ka vendosur tu lërë kohë palëve në dispozicion për të zgjidhur çështjen me 
ndërmjetësim. Kështu në datën 9.2.2018 ka vendosur tu lërë kohë palëve deri në datë 02.03.2018 
ora 09.00. Të njëjtën ka vendosur në datë 30.3.2018 duke pranuar kërkesën e palës paditëse për të 
shtyrë seancën gjyqësore për në datë 13.04.2018 ora 11.00 duke qenë se po arrijnë një 
marrëveshje.³⁷ 

2.2 Detyrimi për mbajtje - ushqim

Përllogaritja e Detyrimit për ushqim. Ekspertiza dhe vendimmarrja e gjykatës 

Në këtë pjesë do të analizohet mënyra e caktimit të masës së detyrimit për ushqim, çfarë merret 
parasysh nga gjykata për caktimin e një mase të tillë, provat që paraqesin palët dhe problematika 
të evidentuara nga praktika gjyqësore përfshi këtu edhe një analizë mbi rolin e ekspertit. 

 35  Vendim nr.10335, datë 31.10.2012 i GJRRGJ Tiranë.
 36  Vendimi nr. 2003/05.03.2018 i GJRRGJ Tiranë dhe Vendimi 3366/13.04.2018 i GJRRGJ Tiranë.
 37  Vendimi nr. 3366/13.04.2018 i GJRRGJ Tiranë. http://www.gjykatatirana.gov.al/ 

http://www.gjykatatirana.gov.al/
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Jo vetëm i mituri por edhe prindi që përkujdeset si ushtruesi kryesor i përgjegjësisë prindërore mund 
të jetë nevojtar për detyrimin për ushqim. E drejta e të miturit dhe e prindit nuk konkurrojnë me njëra 
tjetrën. Ato qëndrojnë si dy të drejta më vete. Paraprakisht, nënvizojmë se nga analiza e vendimeve 
gjyqësore nuk kemi hasur ndonjë rast që të kërkohet detyrimi për ushqim nga ana e bashkëshortit 
nevojtar për veten e tij/saj. Kjo vlen edhe për rastet kur gjykata, nga rrethanat e faktit, ka konstatuar 
indirekt një nevojë të tillë. 

KF në nenin 162 parashikon se: “Çdonjëri prej ish-bashkëshortëve është i detyruar t'i japë tjetrit të 
dhëna të sakta për pasurinë dhe të ardhurat e tij, kur ato janë të nevojshme për të caktuar detyrimin për 
ushqim. Me kërkesën e njërit prej ish-bashkëshortëve, punëdhënësi, organet financiare përkatëse, 
zyrat e tatimeve dhe çdo organ tjetër ku mund të merren prova, janë të detyruar të japin gjithë 
informacionin e nevojshëm për gjendjen pasurore të ish-bashkëshortit tjetër dhe për të gjitha të 
ardhurat e tjera të tij”.  

DU për të miturin, lidhen kryesisht me padinë që ngre nëna ndaj atit të fëmijës duke kërkuar këtë 
detyrim më së shumti në proceset e zgjidhjes së martesës. Më së shumti, nëna është ajo që caktohet 
nga gjykata si ushtruesja kryesore e përgjegjësisë prindërore në rast zgjidhjeje të martesës kështu që 
kësaj i bie edhe e drejta/detyrimi ta kërkojë DU edhe pas zgjidhjes së martesës nëse nuk i është dhënë 
zgjidhje në atë proces.³⁸ 

Nisur nga objektivat e studimit lidhur me përfshirjen e ekspertëve në vendimmarrjet e lidhura me DU, u 
organizua një sondazh i shpejtë me disa prej gjyqtarëve të çështjeve familjare në vend. Lidhur me 
pyetjen e shtruar se a caktohet ekspert nga ana e gjykatës për vlerësimin e masës së detyrimit për 
ushqim, përgjigjet e marra janë mohuese. Përgjithësisht janë përdorur shprehje se: 'nuk është në 
praktikën e gjykatave caktimi i një ekspertize të tillë të posaçme për këto lloj gjykimesh'. Kjo është edhe 
arsyeja që më së shumti, siç del nga analiza e vendimeve, i mbetet gjykatës që duke vlerësuar provat e 
paraqitura nga palët dhe mendimin e psikologut të bëjë përllogaritjet e DU. 

Sipas KF, DU i fillon efektet që në momentin e ngritjes së padisë. Por, dihet se nga ngritja e padisë e deri 
sa të marrë formë të prerë një vendim, dhe mandej ky vendim të ekzekutohet mundet/rrezikohet që 
personi nevojtar të ngelet pa të ardhura të mjaftueshme për të jetuar. Nga sa kemi vënë re, 
kërkesëpaditë e detyrimit për ushqim shqyrtohen me të njëjtat afate si gjykimet e tjera pa ju dhënë 
prioritet. Afati i arsyeshëm në çështjet familjare nevojitet të jetë më i shkurtër se në çështjet e tjera dhe 
mekanizmi i parashikuar nga KF, ekzekutimi i përkohshëm i këtyre vendimeve, nuk është i 
mjaftueshëm për një realizim të shpejtë të interesave jetikë që ka personi në nevojë. Duke ndjekur 
praktikën e GJRRGJ Tiranë, kemi vëne re se për vitin 2020 nga 9 çështje me objekt DU, vetëm 3 prej 
tyre janë pranuar. Në dy prej këtyre rasteve, realizimi i seancës përgatitore është shtyrë plot 6 muaj, në 
rastin e tretë 3 muaj. Shtyrja është justifikuar me pezullimin e veprimtarisë se gjykatës, me qëllim 
mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga infeksioni i shkaktuar nga COVID-19.³⁹ Në dy prej këtyre 
vendimeve gjykata ka pranuar ndryshimin e vendimit dhe uljen e masës së DU. 

38 Shih, “Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor”, botim i QNLQ. Raport mbi 
gjetjet kryesore nga monitorimi i vendimeve të Gjykatave të shkallës së I-rë, të Rretheve Gjyqësore Tiranë, 
Durrës, Shkodër e Vlorë. Tiranë, Dhjetor 2013. Mund të aksesohet në: http://www.qag-
al.org/WEB/publikime/raporti_shqip.pdf 

39 Sipas të dhënave të një prej rasteve del se seanca përgatitore (çështja Nr.6536 Regjistri Themeltar) e 
planifikuar më datë 07.04.2020 ora 11.30 nuk u zhvillua dhe u caktua të zhvillohet më datë 12.10.2020 ora 
13.30. Kjo shtyrje është justifikuar me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor Nr.127, datë 10.03.2020 "Për 
pezullimin e veprimtarisë gjyqësore në të gjithë gjykatat e Republikës së Shqipërisë" dhe me Aktin Normativ 
Nr.9, datë 25.03.2020 të Këshillit te Ministrave “Për pezullimin e veprimtarisë së gjykatës, me qëllim 
mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga infeksioni i shkaktuar nga COVID-19” të ndryshuar nga Akti normative 
Nr.21 date 27.05.2020..

http://www.qag-al.org/WEB/publikime/raporti_shqip.pdf
http://www.qag-al.org/WEB/publikime/raporti_shqip.pdf
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Një nga problemet e hasura në praktikë është mospërmbushja e detyrimit për ushqim. Gjykatat e 
njohin realitetin dhe nevojitet të marrin parasysh natyrën e veçantë që ka detyrimi për ushqim dhe 
rrezikun e mospërmbushjes. Sipas nenit 211 të Kodit të Familjes, vendosen afate, kur një vendim që 
përmban një detyrim për ushqim, vihet në ekzekutim pas 6 muajve nga data që ka marrë formë të 
prerë. Detyrimet e prapambetura për ushqim janë të kërkueshme vetëm për 6 muajt e fundit. 

Gjykata ka hapësirat ligjore që sipas nenit 317 të  Kodit të Procedurës Civile të japë një vendim me 
ekzekutim të përkohshëm. Por me sa duket nuk shfrytëzohet mjaftueshëm një mundësi e tillë, në 
mbrojtje të interesave të personit në nevojë. 

Me të drejtë, Gjykata Kushtetuese e RSH në vendimin nr. 24/2014 trajton çështjen e 
mosekzekutimit të vendimit për përmbushjen e detyrimit për ushqim si pjesë e procesit të rregullt 
ligjor në kuadër të nenit 42 të Kushtetutës dhe 6 të KEDNJ. Në këtë çështje me elemente të huaj, 
debitori ka vendbanimin jashtë shtetit. Gjykata çmon se çështja paraqitet komplekse, pasi vënia në 
lëvizje e mekanizmave shtetërore dhe transmetimi i kërkesave për ekzekutimin e një vendimi në 
fushën civile, familjare etj., jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, ndikon në kohëzgjatjen e 
ekzekutimit të vendimit. Gjithashtu Gjykata vlerëson se interesi i kërkueses është i dukshëm dhe 
real për sa kohë detyrimi ushqimor lidhet drejtpërdrejt me sigurimin e një standardi jetese të 
mjaftueshëm për zhvillimin fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe social të fëmijës.⁴⁰

Sipas Vjetarit Statistikor të Ministrisë së Drejtësisë për vitin 2019,⁴¹ për veprën penale “Mosdhënia 
e mjeteve për jetesë” të parashikuar nga neni 125 i Kodit Penal kemi 42 vendime fajësie (nga këto 14 
persona janë dënuar me gjobë dhe 25 persona janë dënuar me burgim deri në 2 vjet); 5 vendime 
pafajësie; 45 vendime pushimi; 3 vendime kthimi për plotësim hetimesh dhe 9 vendime 
inkompetence. Pra janë përfunduar 104 çështje. Ndër personat e dënuar, 5 janë femra.

3.  ANALIZA E PRAKTIKËS GJYQËSORE 

3.1  Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët

Praktika gjyqësore shqiptare për sa i përket bashkësisë ligjore është e pasur me problematika që 
regjimi BL sjell në praktikë. 

Tjetërsimi i pasurisë pa dijeninë e bashkëshortes

Në vendimin e Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nr. 213 datë 08.02.2005 me palë paditëse M.C, 
XH.C dhe XH.C dhe të paditur A.C me objekt konstatimin e pavlefshëm të kontratës së dhurimit 
nr.793/313, date 19.06.1998 dhe fshirjen nga regjistri hipotekor i kësaj kontrate, është pranuar e 
vërtetuar që trualli objekt i kontratës së dhurimit të F.C ishte në pronësi të të dy bashkëshortëve si 
pasuri e vënë gjatë martesës, si rrjedhim nuk mund të tjetërsohet apo dhurohet e plotë pa 
pëlqimin dhe miratimin e bashkëshortes. Më të drejtë gjykata e gjeti të gabuar vendimin e Gjykatës 
së Apelit Tiranë për pjesën e disponimit të ½ të truallit duke shpallur pavlefshmërinë e saj në ½ 
pjesë të M.C. 

40 Shih vendimi nr. 24/2014 i GjK të RSH.. GjK konstatoi se ekzekutimi i vendimit është pjesë e rëndësishme e 
procesit të rregullt ligjor, sidomos në rastin e detyrimit për ushqim, ajo arriti në përfundimin se nuk kemi 
shkelje të procesit të rregullt sepse kërkuesja nuk i ka shteruar të gjithë mjetet ligjore për të vënë në 
ekzekutim vendimin në bazë të Konventës së Hagës “Për njoftimin dhe dorëzimin jashtë shtetit të 
dokumenteve gjyqësor dhe jashtëgjyqësor në fushën civile dhe tregtare”. 

41  https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/07/VJETARI-STATISTIKOR-2019.pdf

https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/07/VJETARI-STATISTIKOR-2019.pdf


Tjetërsimet gjatë martesës dhe të ardhurat e konsumuara

Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë (nr.7006, date 14.09.2016) që është lënë në fuqi nga 
Gjykata e Apelit Tiranë (vendimin Nr.1531, date 14.06.2017) ku është vendosur rrëzimi i pretendimit 
për pjesëtimin e sendit auto veturë, sepse sendi është tjetërsuar gjatë martesës dhe të ardhurat 
janë konsumuar gjatë martesës. 

Në këtë rast paditësja V.Gj. ka paditur D.B. lidhur me pjesëtimin e pasurisë bashkëshortore. Gjykata 
nga provat e administruara ka vërejtur se paditësja dhe i padituri kanë qenë në bashkësi 
martesore, e cila është zgjidhur dhe si pasojë fëmija i mitur ka mbetur për rritje dhe edukim tek 
paditësja. Kjo ka vërejtur se me vendimin e gjykatës për zgjidhjen e martesës nuk është zgjidhur 
plotësisht regjimi pasuror martesor dhe pjesëtimi i pasurisë së vënë gjatë martesës. 

Paditësja pretendon se automjeti konsiderohet pronë në bashkëpronësi të të dy ish-
bashkëshortëve nga ku prezumohet se secili prej tyre është bashkëpronar i ½ pjesë ideale mbi 
sendin objekt pjesëtimi. Me Kontratë Shitjeje “Autoveturë”, i padituri ka bërë tjetërsimin e 
sendit/automjetit tek të tretët kundrejt vlerës prej 1,000 Euro (një mijë), dhe se shuma e përfituar 
nga shitja nuk është dhënë pjesa takuese në masën ½ të kundërvlerës totale të sendit.

Në të kundërt, pala e paditur kërkoi rrëzimin e padisë si të pabazuar në ligj dhe në prova duke 
arsyetuar se Kontrata e Shitjes është lidhur në shprehje të plotë dhe të vullnetit të paditëses 
dhënë në prokurën e posaçme. Kjo kontratë shitjeje është lidhur rreth gjashtë muaj përpara 
zgjidhjes së martesë mes ish-bashkëshortëve dhe se vlera e përfituar nga shitja e automjetit janë 
shpenzuar gjatë konsumimit të martesës.

Gjykata, si çmoi në tërësi rrethanat e çështjes dhe analizoi pretendimet e palëve në raport me 
dispozitat ligjore dhe arrin në përfundimin se padia e ngritur është e pabazuar në ligj dhe në prova 
dhe si e tillë duhet rrëzuar. 

Banesa në proces legalizimi dhe pjesëtimi i papërfunduar

Sipas vendimit 1182/04.05.2012 të GJRRGJ Shkodër për të cilin u shpreh Gjykata e Apelit Shkodër 
me vendimin nr.1167/17.7.2014, palët kanë zgjidhur martesën në vitin 2008, në procesin gjyqësor 
palët nuk kanë rregulluar të gjitha pasojat që rrjedhin nga zgjidhja e martesës. Në 2012 i janë 
drejtuar gjykatës për të pjesëtuar pasurinë e krijuar gjatë martesës. Palët dispononin 638 m2  
truall dhe 137 m2  ndërtesë banimi. 

Gjykata ka pjesëtuar vetëm pasurinë truall e cila figuronte e regjistruar në zyrën e kadastrës dhe 
jo banesën pasi kjo e fundit ishte në proces legalizimi. Në 2016 pasi kanë legalizuar banesën palët i 
janë drejtuar sërish gjykatës për pjesëtimin e banesës. ⁴²

Eksperti rezulton se ka dhënë tri variante për pjesëtimin e pasurisë së paluajtshme. Sipas variantit 
1 që edhe pranohet nga Gjykata, rezulton se pjesa A merr një sipërfaqe ndërtimi prej 88 m² ndërsa 
pjesa B merr një sipërfaqe ndërtimi prej 49.1 m² dhe pjesa A i detyrohet pjesës B vlerën prej 635 
004 lekë (rreth 5,170 euro). Në lidhje me variantet e përpiluara nga eksperti gjykata çmon se duke 
patur parasysh që tashmë trualli nën ndërtesë është pjesëtuar me vendim të formës së prerë dhe 
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42 Shih Vendimin e datës 12.04.2017 të fazës së parë të pjesëtimit dhe Vendimin nr. 422 (1791)/ 17.04.2018 të 
fazës së dytë të pjesëtimit të GjRRGJ Shkodër me të cilin pjesëtohet ndërtesa që është pasuri bashkëshortore 
(mbi truallin e pjesëtuar) ku del në pah roli i ekspertit dhe vlerësimi i gjykatës.



duhet që të mbahet parasysh vija ndarëse e këtij trualli sipas vendimit gjyqësor, varianti që përputhet 
me këtë vendim është variant 1. Pavarësisht se në këtë variant prishet ana funksionale dhe 
konstruktive e banesës gjykata çmon se ai është varianti me i përshtatshëm, pasi çmon se trualli dhe 
ndërtesa mbi të duhet të regjistrohen në emër të të njëjtit pronar. Ky vendim nuk është kundërshtuar 
dhe ka marrë formë të prerë.

Pra, siç vihet re, në fazën e dytë të pjesëtimit merr rëndësi mendimi i ekspertit. Roli kryesor i 
ekspertit është të vlerësojë pasurinë dhe japë mendimin për formimin e pjesëve të barabarta 
konform rregullave, siç janë ato urbanistike në rastin e pasurisë së paluajtshme.⁴³ Gjykata 
parashtron pyetje dhe vendos detyra për ekspertin (neni 224/a -230 KPC)⁴⁴ nëse sendet që 
kërkohen të pjesëtohen mund të ndahen në natyrë ose jo duke respektuar vlerën e tyre dhe 
parimet e barazisë së pjesëve. 

3.2 Detyrimi për ushqim 

Lidhur me DU ndaj fëmijëve, vihet re se ka mjaftueshëm vendime ku nuk mungon roli aktiv i 
gjykatës në vlerësimin e situatës ekonomiko-financiare të prindërve.⁴⁵ 

Proporcionaliteti i detyrimit për ushqim ndaj të miturit kundrejt përgjegjësive të debitorit në 
familjen e re të krijuar 

Kështu, me vendimin nr.7786 datë 01.10.2016 GJRRGJ Tiranë shprehet: “Gjykata hetoi lidhur me të 
ardhurat e palëve në gjykim për të përcaktuar masën e detyrimit ushqimor në mënyrë të tillë që të 
mbulojë shpenzimet për rritjen dhe edukimin e fëmijëve dhe në interesin më të lartë të tyre, për të mos 
vuajtur pasojat e zgjidhjes së martesës. Rezultoi se paditësja nuk është në marrëdhënie pune, 
kontributi i saj në familje është vetëm ndihma që ajo merr nga motra e saj. Ndërsa i padituri është i 
vetëpunësuar dhe regjistruar si person fizik me NIPT K61413013L., aktivitet që e ka që nga viti 2006. 
Nga historiku i ekstraktit te QKR⁴⁶ rezulton se ka disa adresa që ushtron aktivitetin pra 4 dyqane që 
janë të administruara në gjykim. Nisur dhe nga dokumentacioni i ardhur nga Drejtoria e Tatim Taksat, 
ku janë dhe pasqyrat financiare deri ne vitin 2015, gjykata ka parasysh dhe faktin që këto pasqyra janë 
dhe mbi bazën e deklarimit të vet personit fizik, ka parasysh moshën e djalit që është 12 vjeç, faktin që i 
padituri ka tashmë një familje të re dhe një fëmijë tjetër që dhe për të duhet të kontribuoj në të njëjtën 
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43 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë në vendimin nr.223/10.02.2005 ka konkluduar se ndarja e sendit nuk është 
thjesht pasqyrim i mendimit të ekspertit, porse është zbatim i kritereve përkatëse juridike, zbatimi i të cilave 
duhet të kihet në vëmendje të gjykatës. Pjesëtimi i banesës mbështetet në kritere juridike por edhe teknike. 

44 Shih vendimin ilustrues me detyra të ekspertit.
45 Shih për shembull vendimin nr. 41-2016-2334(1167)/ 22.06.2016 të GJRRGJ Korçë (Marrë formë të prerë) në 

të cilin gjykata analizon detyrime të tjera që ka ati në raport me fëmijët e mitur nga martesa të mëparshme. 
Sipas vendimit: “Ndërkohë qe i duhet te paguaje pension ushqimor edhe për dy fëmijët e tij te lindur nga 
martesa e pare, sipas vendimit nr. 1808 dt.16.06.2009 te Gjykatës te Rrethit Gjyqësor Korçë, ky detyrim është 
ndaj te miturës NS ne masën 4.000 leke (rreth 32 euro) ne muaj dhe ndaj te miturës IS ne masën 3.000 leke 
(rreth 25 euro) ne muaj. … Për sa me sipër Gjykata çmon se i padituri ES duhet te kontribuoje ne procesin e 
rritjes te fëmijës dhe plotësimin e nevojave jetësore me një pension ushqimor ne shumen prej 4.000 leke 
(rreth 32 euro)çdo muaj, detyrim ky i cili fillon nga dita e paraqitjes te padisë dt.03.05.2016. Kjo shume 
vendoset me qellim ruajtjen  dhe sigurimin e interesave materiale te fëmijës por dhe duke mbajtur parasysh 
nevojat e atij qe e kërkon dhe gjendjen ekonomike te atij qe detyrohet, si dhe faktin se shpenzimet e saj, 
variojne ne raport me moshën ne te cilën ndodhet fëmija.”

46 Qendra Kombëtare e Regjistrimit – shënimi ynë.



mënyrë, të marra në tërësi sa më lartë gjykata çmon që kontributi për AH të jetë në masën 15.000 lekë 
(rreth 122 euro) në muaj.”

Prindi i papunë dhe detyrimi për ushqim për të miturin 

Sipas Vendimit 5481/14.12.2020 të GJRRGJ Tiranë, gjykata, për përcaktimin e detyrimit ushqimor 
ka bërë një vlerësim të nevojave të fëmijës të cilat konsistojnë në shpenzimet që duhen për 
ushqimin e përditshëm, shpenzimet e tjera në lidhje me rritjen (veshjen) edukimin, arsimimin 
(mjetet mësimore, shpenzimet për shkollimin), argëtimin e fëmijës, faktin që fëmija i mitur është në 
një moshë ku kërkesat vijnë në rritje, faktin që fëmija të mos vuajë nga ana ekonomike pasojat e 
zgjidhjes së martesës, minimumin jetik për frymë si dhe ka marrë parasysh të ardhurat e të dy 
prindërve, duke hetuar lidhur me të ardhurat e palëve në gjykim. Gjykata, ka çmuar që nevojat e 
fëmijës për rritje dhe edukim sa më të mirë, për sa kohë që ato janë brenda kufijve të nevojave bazë 
të sigurimit të jetesës janë prevalente ndaj mundësisë së të detyruarit  dhe nuk diktohen nga 
pamundësia e prindit për t'i plotësuar tërësisht apo pjesërisht ato. Në përfundim, gjykata ka 
disponuar duke caktuar një vlerë monetare për detyrimin për ushqim ndaj fëmijës në masën 
10.000 lekë (rreth 81 euro) në muaj, edhe pse prindi tjetër (pala e paditur)  ka kërkuar të caktohej 
detyrimi ushqimor në një masë më të vogël, pasi aktualisht është i papunë. Mendojmë se me të 
drejtë gjykata e ka caktuar DU në mënyrë të tillë që për të analizohet se është i arsyeshëm, nisur 
nga gjendja ekonomike e bashkëshortëve dhe veçanërisht nga interesat dhe nevojat e fëmijës, 
pasi fakti që babai është i papunë, nuk nënkupton faktin që ai do vazhdojë të jetë gjithmonë i 
papunë. 

Roli i 'Psikologut' në përcaktimin e detyrimit për ushqim

Për qëllime të këtij raporti, kemi parë me interes mënyrën se si zbatohet neni 162 i cituar më sipër, 
në praktikën gjyqësore nga vet gjykata ose eksperti psikolog. Për ilustrim po sjellim disa vendime. 
Kuptohet që këto lloj vendimesh nuk përbëjnë shumicën, por ngrenë disa shqetësime. Kështu, në 
një çështje të gjykuar nga GJRRGJ Shkodër,⁴⁷ pala paditëse që është edhe nëna e fëmijës 7 vjeçar, 
kërkon zgjidhjen e martesës (marrëdhëniet në mes tyre janë përkeqësuar si rezultat i grindjeve 
mosmarrëveshjeve të cilat kanë agravuar deri në dhunë fizike); lënien e fëmijës dhe caktimin e DU 
për të atin. Ekspertja e thirrur nga gjykata si psikologe (e detyrueshme për çdo proces me të mitur 
sipas nenit 6 të KF), bën edhe vlerësimin e masës së DU duke kapërcyer kompetencat 
profesionale. Në këtë vendim, që na duket me vend të sjellim, shohim se si ekspertja në vend që ta 
bazojë vendimin në të dhëna relevante për prindërit dhe nevojat e fëmijës, ndalet në një analizë, që 
citohet në vendim pothuaj e plotë nga të cilat po ekstraktojmë disa fjali: “Babai i të miturit, XY, të 
ushtrojë detyrimin ushqimor kundrejt fëmijës së tij në masën prej 7000 lekë (rreth 56 euro) të rinj 
në muaj. Kjo masë e detyrimit ushqimor rekomandohet nga ana ime duke patur parasysh 
argumentet e mëposhtëm: 1. Sipas buletinit vjetor të vitit 2019 të publikuar nga Instat, mosha 
mesatare e banorëve në Republikën e Shqipërisë, është 36 vjeç e dy muaj. Po sipas këtij buletini, 
një person në Republikën e Shqipërisë, shpenzon mesatarisht për konsum, shumën prej 19.000 
(nëntëmbëdhjetëmijë lekë) (rreth 155 euro) në muaj. Kjo shumë për konsum, i përket një njeriu 
mesatar, që është 36 vjeç e dy muaj. 2. Detyrimi ushqimor në favor të fëmijës së mitur, duhet të 
synojë të kontribuojë në mbulimin e shpenzimeve të tij për konsum, por këtu duhet patur parasysh 
se fëmija është 7 vjeç ka nevojë për shpenzime konsumi, më të vogla se një person mesatar i 
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 47   Vendimi Nr.1048 (5362)/15.12.2020 i GJRRGJ Shkodër.
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moshës 36 vjeç e dy muaj. Kjo pasi, po t'i referohemi vetëm ushqimit, ndërsa një fëmijë i moshës 5-
10 vjeç ka nevojë për 800-1500 kalori në ditë, një madhor i moshës 30-45 vjeç, ka nevojë për një 
dietë ditore me 2000-3000 kalori. Pra nxirret lehtësisht konkluzioni se nevojat ditore të një fëmije 
7 vjeçar, janë më të vogla se gjysma e një madhori 36 vjeç e dy muaj. Pra fëmija 7 vjeçar, sipas 
buletinit të Instatit, nuk ka nevojë për më shumë se 9500 (nëntëmijë e pesëqind lekë) (rreth 77 
euro) në muaj, nga të dy prindërit së bashku.”

Kjo analizë e përcjellë nga vendimi gjyqësor është parë në disa drejtime. Së pari, a mundet 
psikologu të bëjë vlerësimin e DU? Së dyti, a është i saktë referimi bërë në publikimin e INSTAT dhe 
i vendosur në vendim si i mirëqenë nga gjykata? Së treti, a është detyrë e psikologut të bëjë 
kalkulime të tilla mbi kaloritë dhe ponderime matematikore të atij niveli siç gjenden në vendim? 
Cili është roli i gjykatës dhe si duhet ky autoritet të kujdeset në mënyrë aktive në prova të kërkuara 
nga neni 162  i KF? Si vlerësohen nevojat e fëmijës konkret? Pra mendojmë se një tipologji e tillë 
vendimesh mund të jenë jo-relevante dhe shqetësuese në sa parashtruam.⁴⁸ Është e vërtetë që 
statistikat na japin një pamje të përgjithshme dhe ato pasqyrojnë një realitet jetese të popullsisë 
së një vendi, por së pari ato duhet të jenë të bazuara në dokumente të referuara siç duhet dhe të 
mos përdoren si metodologji për të bërë kalkulime të panevojshme për ë cilat mund të mos jetë as 
koha e mjaftueshme dhe as kompetenca. Eksperti psikolog më shumë se në kalkulime, ndihmon 
gjykatën në vlerësimin e nevojave të veçanta të fëmijës në këtë proces. Veç të tjerash, siç del nga 
vendimi, eksperti psikolog ndan matematikisht detyrimet që kanë prindërit duke mos vlerësuar se 
prindi që është ushtrues kryesor i përgjegjësisë prindërore plotëson detyrime të pakalkulueshme 
matematikisht. ⁴⁹  

Në raste të tjera, për shembull të lidhura me kërkesa për pakësimin e masës së DU nga prindi që 
nuk është ushtruesi kryesor i përgjegjësisë prindërore, është vëne re se nga gjykata nuk është 
administruar asnjë lloj akti ekspertimi por është mjaftuar vetëm me pretendimin e paditësit dhe 
nuk ka kryer analizë për nevojat e fëmijës dhe shpenzimet e secilit prind, pa bërë një analizë të 
balancuar lidhur me pretendimin e të paditurës që ajo është pa punë.⁵⁰ Është vënë re, në disa raste, 
se gjykata nuk ka luajtur rolin e mjaftueshëm në drejtim të hetimit të të ardhurave të prindit që 
ngarkohet me DU, nuk ka bërë përpjekje të mjaftueshme për të njohur gjendjen reale ekonomike të 
personit të detyruar në mënyrë që të caktonte një masë detyrimi sa më të përshtatshme me 
nevojat e personit në nevojë, nuk i ka drejtuar kërkimet në institucionet përkatëse që mund të japin 
të dhëna për të ardhurat të cilat mund të fshihen.⁵¹ Është e rëndësishme që gjykata  të kërkojë vet 
nga palët ato prova që i çmon të nevojshme për vlerësimin e situatës konkrete.⁵²

48 Një përmbajtje e plotë e vendimit gjendet në materialet e depozituara pranë INJECT. Në lexim dalin edhe 
kalkulime të tjera që më shumë se zgjidhin problemin tregojnë paqartësi lidhur me detyrën e ekspertit 
psikolog dhe efektin e rekomandimeve për gjykatën.

49  Për më shumë shih vendimin bashkëlidhur Nr.1048 (5362)/15.12.2020 i GJRRGJ Shkodër.
 50  Shih Vendimi nr.900/12.02.2019 i GJRRGJ Tiranë.
 51  Shih Vendimi nr. 6053/04.07.2018 i GJRRGJ Tiranë dhe Vendimi nr. 10333/28.10.2018 i GJRRGJ Tiranë.
52  Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 10866 dt. 12.11.2011.



4. VLERËSIMI I PËRPUTHSHMËRISË SË VENDIMEVE GJYQËSORE ME DISPOZITAT 
    LIGJORE

4.1 Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët dhe mbajtja financiare .

Përgjithësisht vendimet gjyqësore, në aq sa publikohen, kanë një analizë jo të thelluar lidhur me 
aspektet e marra në konsideratë. Ka raste që mjaftohen vetëm me renditjen e dispozitave ligjore 
pa u ndalur në provat e paraqitura dhe vlerësimin të tyre.⁵³ Një problematikë tjetër e hasur është 
se vendimet gjyqësore, në rastet kur konstatojnë pamundësi për të përmbushur tërësisht 
detyrimin për ushqim në drejtim të fëmijës nga njëri prind, nuk shtrihen në mundësitë që 
parashikon Kodi i Familjes, për të kaluar detyrimin e mbetur sipas radhëve të mëpasshme të 
personave të detyruar solidarisht sipas nenit 192 dhe 196 të KF.⁵⁴ Ka edhe të tjera vendime që 
synojnë t'i ndërgjegjësojnë prindërit pavarësisht faktit se ata kanë mundësi financiare të 
mjaftueshme.

Rregulli është që pasuria në regjimin e bashkësisë ligjore ndahet në pjesë të barabarta mes 
bashkëshortëve (neni 103 i KF). Nuk kemi hasur shkelje të këtij rregulli në praktikë nga ana e 
gjykatës. Për të realizuar këtë, përpara pjesëtimit veçohet pasuria vetjake, zbriten nga bashkësia 
gjithë detyrimet që ajo ka ndaj bashkëshortëve ose të tretëve si dhe nëse është rasti realizohen 
gjithë kompensimet e kthimet. 

Ka vetëm një rast përjashtimor. KF parashikon se, Gjykata, në bazë të nevojave të fëmijëve dhe nga 
fakti se cili prind do jetë ushtruesi kryesor i përgjegjësisë prindërore, të mund të vendosë në favor 
të këtij bashkëshorti kalimin e një pjese të pasurisë së bashkësisë që i takon bashkëshortit tjetër 
(shih neni 103 paragrafi 3 i KF). Kjo justifikohet me interesin më të lartë të fëmijës. Pritet kujdes i 
veçantë nga gjykata në rast të zbatimit të këtij neni si një rast përjashtimor. Pra, KF, parashikon një 
të drejtë pronësie në favor të bashkëshortit që i janë besuar fëmijët duke tejkaluar rregullin e 
barazisë së pjesëve. Këtë situatë e gjejmë në praktikën gjyqësore. Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Tiranë, në vendimin nr. 2122 datë 17.03.2009, me palë paditëse Z.S dhe të paditur L.J, etj., me 
objekt pjesëtim pasurie ka konkluduar se bazuar në nenin 103 të KF dhe në faktin se paditësja Z.S., 
ndodhet në një situatë nevojtare për banim, pasi ka dhe dy fëmijë të mitur, të cilët i janë lënë në 
ngarkim për rritje dhe edukim, i padituri L. J., duhet t'i japë ½ nga pjesa e tij takuese paditëses Z.S., 
në shumën prej 700.000 lekë (rreth 5,697 euro).⁵⁵ Vlerësojmë se një zgjidhje më e drejtë nga 
ligjvënësi shqiptar, do të ishte kalimi i së drejtës së uzufruktit dhe jo i pronësisë. 

A ka rëndësi kontributi individual i bashkëshortëve në përcaktimin e pjesëve takuese të secilit 
gjatë pjesëtimit të pasurisë? Përgjigja është negative nisur nga KF 2003. E vetmja gjë që duhet të 
provohet është nëse pasuria është vetjake. Kjo pasuri nuk pjesëtohet. Përndryshe sipas nenit 76 
pasuria e bashkëshortëve prezumohet si e përbashkët dhe i nënshtrohet pjesëtimit. Është risi e KF 
të vitit 2003 mosmarrja në konsideratë e kontributeve individuale. Por nëse pasuria e fituar 
shtrihet përpara dhe pas 2003, atëherë, zbatohen rregulli në fuqi në kohën e fitimit të pasurisë. Në 

53 Një përmbajtje e plotë e vendimit gjendet në materialet e depozituara pranë INJECT. Në lexim dalin edhe 
kalkulime të tjera që më shumë se zgjidhin problemin tregojnë paqartësi lidhur me detyrën e ekspertit 
psikolog dhe efektin e rekomandimeve për gjykatën.

54  Për më shumë shih vendimin bashkëlidhur Nr.1048 (5362)/15.12.2020 i GJRRGJ Shkodër.
55  Shih Vendimi nr.900/12.02.2019 i GJRRGJ Tiranë.
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Krahasimisht me zgjidhjet e martesës, volumi i çështjeve të pjesëtimit të pasurisë bashkëshortore 
është dispropocional. Kjo del nga tabela në vijim ku janë analizuar në tri vite numri i çështjeve të 
zgjidhjes së martesës dhe gjykimet e pjesëtimit të pasurisë. 

GJRRGJ Tiranë, ka dhënë 29 vendime gjatë vitit 2020 dhe po kaq, pra 29 vendime, edhe për vitin 
2019 me objekt pjesëtimin e pasurisë bashkëshortore  kundrejt 19 vendimeve të dhëna për vitin 
2018.⁵⁷ Na bie në sy numri shumë i vogël i vendimeve të pranimit (2018: 5 vendime; 2019:9 vendime; 

2020:3 vendime) kundrejt atyre rasteve që 
gjykata ka vendosur pushimin e çështjes ose 
rrëzimin e saj, etj. Kështu, sipas tri viteve të 
fundit kemi këtë statistikë për GJRRGJ 
Tiranë.

Për të matur kohëzgjatjen e proceseve kemi 
verifikuar tri çështjet e pjesëtimit të pasurisë 
bashkëshortore për vitin 2020 kur GJRRGJ 
Tiranë ka vendosur me një vendim pranimi. 
Në këto çështje është përllogaritur vetëm 
kohëzgjatja e gjykimit në shkallën e parë pa 
marrë parasysh vendimet në gjykatën e 
Apelit apo edhe në Gjykatën e Lartë të cilat i 
rëndojnë afatet (shih për shembull vendimet 
e cituara në këtë punim për të bërë një 
llogaritje rast pas rasti). 

nenin 87/3 të Kodit të Civil të vitit 1981 parashikohej se 'pjesa e secilit mund të shtohet ose të 
pakësohet duke marrë parasysh të ardhurat nga puna të çdo bashkëshorti, kryerjen e punëve 
shtëpiake, si dhe çdo punë në administrimin e përbashkët, mbajtjen dhe shtimin e objekteve në 
pronësi të përbashkët'. Në praktikë mund të ketë raste kur neni 76 i KF të vitit 2003, injorohet duke i 
lënë vend dispozitës së cituar në këtë paragraf të KC të vitit 1981. Në praktikë në ndonjë rast, ky 
rregull interpretohet në mënyrë të gabuar duke zbatuar një ligj të shfuqizuar. Kjo praktikë ka 
ardhur drejt përmirësimit dhe zbatimit korrekt të ligjit.

Kohëzgjatja e gjykimeve të pjesëtimi të pasurisë deri në vendimin përfundimtar të gjykatës

Për t'i dhënë përgjigje kohëzgjatjes së proceseve kemi analizuar praktikën e GJRRGJ Tiranë. Kjo 
është edhe gjykata e shkallës së parë më e madhja në vend dhe që ka një sistem të përshtatshëm 
për të aksesuar të dhënat e proceseve gjyqësore. Njëherazi në këtë gjykatë, faqja zyrtare ka një 
klasifikim të veçantë të çështjeve të pjesëtimit të pasurisë bashkëshortore çka e bën gjurmimin e 
tyre më të lehtë.⁵⁶ 
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Volumi i çështjeve me objekt Pjesëtimi i pasurisë kundrejt atyre me objekt Zgjidhjes së 
martesës për GJRRGJ Tiranë 

Viti  Zgjidhje martese 
total  

Pjesëtimi i pasurisë 
total 

 Zgjidhje martese 
Pranuar 

Pjesëtimi i 
pasurisë i Pranuar  

2018 1472 19 1014 5 
2019 1715 29 1201 9 
2020 1032 29 668 3 

56 Për të aksesuar përmbajtjen e vendimeve gjyqësore të anonimizuara u lehtësuam nga gjyqtar Altin Shkurti 
me detyrën e zëvendës kryetarit të kësaj gjykate.

57 Shih Arkivën e GJRRGJ Tiranë në: http://www.gjykatatirana.gov.al/ 

http://www.gjykatatirana.gov.al/


Çështja 1, vendimi nr.4182 datë 9.10.2020: padia është 
regjistruar në datën 14.7.2016 dhe gjykata ka shpallur 
vendimin në datë 9.10.2020. Kohëzgjatja e çështjes është 
1549 ditë të shtrirë në 35 seanca gjyqësore. Kundër 
vendimit është paraqitur ankim.

Çështja 2, vendimi nr.4418 datë 19.10.2020: padia është 
regjistruar në datën 18.10.2017 dhe gjykata ka shpallur 
vendimin në datë 19.10.2020. Kohëzgjatja e çështjes 
është 1098 ditë të shtrirë në 20 seanca gjyqësore. 

Çështja 3, vendimi nr.52 datë 14.01.2020: padia është 
regjistruar në datën 12.10.2018 dhe gjykata ka shpallur 
vendimin në datë 14.01.2020. Kohëzgjatja e çështjes 
është 460 ditë të shtrirë në 16 seanca gjyqësore. 

Proceset e pjesëtimit të pasurisë janë të ndërlikuara për shkak të vështirësive në procesin e të 
provuarit; shoqërohen me procedura të gjata gjykimi që kalojnë në dy faza dhe mbartin shumë 
emocione dhe stres për palët. Veç kësaj, kohëzgjatja e martesës para dhe pas vitit 2003 bën që të 
aplikohen norma juridike të ndryshme çka e rrit vështirësinë. Shembulli tipik është pasuria e fituar 
me trashëgimi, dhurimi⁵⁸ dhe llogaritja e kontributeve. 

5. Konkluzionet dhe rekomandimet 

v Të zbatohen me rigorozitet standardet e vendosura në KF lidhur me parimin e prezumimit 
të barazisë së pjesëve pavarësisht kontributeve për pasurinë e fituar pas martese në 
zbatim të KF 2003. Të rritet vigjilenca e gjykatës, ndërmjetësve dhe noterisë drejt eliminimit 
të pabarazisë dhe diskriminimit në proceset e pjesëtimit të pasurisë dhe të ndikimit të së 
drejtës zakonore. Të informohen gratë mbi të drejtat e tyre pasurore martesore dhe të 
ofrohet ndihma dhe këshillimi ligjor sipas legjislacionit në fuqi.

v Palët, avokatët dhe gjykata të kenë kuptim të qartë të dispozitave ligjore në fuqi duke bërë 
objekt pjesëtimi vetëm sendet të cilat ekzistojnë në momentin e pjesëtimit dhe që janë 
sende të përbashkëta të të dy bashkëshortëve dhe jo ato vetjake. 

v T'i jepet vëmendja e duhur fazës së parë të pjesëtimit të pasurisë, duke shmangur 
pjesëtimin fiktiv për sende ose vlera që nuk ekzistojnë dhe që mund të cenojë e rëndojë 
pozitën e bashkëshortëve.

v T'i jepet vendi i duhur rolit të ekspertit i cili përfshihet në proces vetëm në fazën e dytë të 
pjesëtimit. Të bëhet kujdes që eksperti të orientohet nga gjykata në zbatimin e kritereve 
përkatëse juridike të cilat duhet të monitorohen nga ana e saj drejt synimit për formimin e 
pjesëve të barabarta konform rregullave urbanistike në rastin e pasurisë së paluajtshme. 
Gjykata të parashtrojë pyetje dhe vendosë detyra për ekspertin nëse sendet që kërkohen 
të pjesëtohen mund të ndahen në natyrë ose jo duke respektuar vlerën e tyre dhe parimet e 
barazisë së pjesëve. Sa më mirë ta orientojë gjykata ekspertin nëpërmjet skaletës së 
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58 Shih se si ka analizuar gjykata në një çështje ku del në pah instituti i trashëgimisë për një pasuri të fituar pas 
vitit 2003. Ndonëse apartamenti është fituar nga prindërit e bashkëshortit dhe dy bashkëshortët, me vdekjen 
e babait të bashkëshortit, vetëm ky i fundit fiton pjesën me trashëgim: Vendimi Nr.9787 datë 05.12.2016 të 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë lënë në fuqi me vendimin nr.699, datë 08.05.2018r Gjykatës së Apelit 
Tiranë.
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pyetjeve aq më i plotë do të jetë edhe akti i ekspertimit. Për këtë të nxitet bashkëpunimi me 
palët por duke respektuar trajtimin me respekt e dinjitet të tyre e pa diskriminim përfshi 
diskriminimin gjinor. 

v Nëse sendi nuk ndahet dot në natyrë dhe për rrjedhojë i lihet njërit bashkëshort, nevojitet 
që të analizohet gjendja e të ardhurave të mjaftueshme për të shlyer pjesën e 
bashkëshortit tjetër. 

v Zbatimi me rigorozitet i të drejtave të përdorimit mbi banesën familjare pronë vetjake pas 
zgjidhjes së martesës (neni 153 KF). Kujdes duhet treguar ndaj interesit më të lartë të 
fëmijëve dhe masës së qirasë e mundësisë paguese të saj.

v Të shihet mundësia që rasti përjashtimor i parashikuar nga KF mbi cenimin e parimit të 
barazisë së pjesëve ku gjykata vendos në favor të interesit të fëmijëve dhe i kalon 
bashkëshortit një pjesë të pasurisë së bashkësisë që i takon bashkëshortit tjetër (shih neni 
103 paragrafi 3 i KF) të konsiderohet si një rast përjashtimor. Vlerësojmë se një zgjidhje më 
e drejtë nga ligjvënësi shqiptar, do të ishte kalimi i së drejtës së uzufruktit dhe jo i pronësisë. 
Mendojmë se gjykata duhet të hetojë me kujdes marrjen e një mase të tillë, e cila do të 
justifikohej vetëm në raste tepër të veçanta dhe në përmbushje të parimeve të së drejtës. 

v Të nxitet pajtimi gjatë seancës gjyqësore dhe ndërmjetësimi jashtëgjyqësisht i referuar nga 
gjykata në rastet e pjesëtimit të pasurisë por gjithnjë mbi bazën e një analizë mbi mundësitë 
e suksesit dhe moscenimit, përmes këtyre proceseve të të drejtave të bashkëshortit 
vulnerabël. Trajnimi i ndërmjetësve dhe bashkëpunimi i gjykatës me Dhomën Kombëtare të 
Ndërmjetësimit nevojitet të përforcohet.

v Eliminimi i zbatimit jo korrekt të dispozitave të KF për pasurin e fituar pas 2003, në rastet e 
përllogaritjes së kontributeve duke i dhënë vend një rregulli të shfuqizuar, vlen të marrë 
vëmendjen e duhur të gjyqtarëve dhe të eliminohet.

v Detyrimi për ushqim është një institut i të drejtës familjare që bazohet në solidaritetin midis 
anëtarëve të familjes. Personat e paaftë për punë dhe që nuk kanë mjete të mjaftueshme 
për të jetuar gjejnë mbështetje te anëtarët e tjerë të familjes, sipas radhës së detyrimit që 
parashikon KF. DU shtrihet edhe pas zgjidhjes së martesës si një detyrim midis ish-
bashkëshortëve në rast se është i paaftë për punë dhe nuk ka mjetet e nevojshme për të 
jetuar (neni 199/3 i KF).

v Lidhur me DU ndaj fëmijëve, vihet re se ka mjaftueshëm vendime ku shfaqet roli aktiv i 
gjykatës në vlerësimin e situatës ekonomiko financiare të prindërve. Por ka edhe vendime 
gjyqësore, ku mungon një analizë e thelluar lidhur me aspektet e marra në konsideratë në 
caktimin e DU.

v Rekomandohet të saktësohet roli i psikologut në çështjet familjare duke mos i përfshirë 
këta të fundit në ekspertiza financiare dhe të përllogaritjes financiare të cilat mund të çojnë 
gjykatën në konkluzione dhe analizë të gabuar por duke ruajtur për psikologun profilin e 
detyrave që i ka lënë KF. Eksperti psikolog më shumë se në kalkulime, ndihmon gjykatën në 
vlerësimin e nevojave të veçanta të fëmijës në këtë proces. 

v Rekomandohet që vendimet, të cilat janë shpeshherë përsëritje e dispozitave të ligjit dhe jo 
vendime me një arsyetim të mirë, të bëjnë një hetim të plotë gjyqësor në caktimin e 
detyrimit për ushqim, në përputhje me nevojat e personit në nevojë dhe mundësitë 
ekonomike të personit të detyruar, të cilat nuk mund të konstatohen si duhet nëse nuk 
bëhet një hetim i plotë gjyqësor.



v Përmirësimi i shpejtësisë së gjykimit mbetet me rëndësi për tu riparë përmes ndonjë 
udhëzimi të KLGJ. Ka nevojë të rishikohen dispozitat e Kodit të Familjes dhe të 
përmirësohen garancitë ligjore për ekzekutimin e vendimeve mbi detyrimet ushqimore, 
brenda një afati të arsyeshëm dhe në vijimësi. Mendojmë se duhet të hiqen penalitetet për 
mosparaqitjen e kërkesës në afatin 6-mujor.

v Ka nevojë të përmirësohen bazat e mbledhjes dhe të publikimit të të dhënave. Raporti 
vjetor statistikor i Ministrisë së Drejtësisë nuk ofron të dhëna specifike mbi numrin e 
kërkesave në nivel kombëtar për ekzekutimin e detyrueshëm të vendimeve gjyqësore. 
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III.  KOSOVA  

59 Bedri Bahtiri, Aspektet Nacionale dhe Ndërkombëtare të Regjimit Pasuror Martesor të Bashkëshortëve, 
Prishtinë 2018, fq.163.

60 Ligji 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.

1.  KORNIZA LIGJORE PËR PJESËTIMIN E PASURISË SË PËRBASHKËT DHE 
MBAJTJES  FINANCIARE

1.1  Pjesëtimi i pasurisë bashkëshortore

Martesa, si një ndër institutet më të rëndësishme të së drejtës familjare ka qëllime të shumta. 
Kështu, veç tjerash, bashkëshortët krijojnë pronësi dhe pasuri të caktuar me punën e tyre të 
përbashkët apo të veçantë.⁵⁹ 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.

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 vijim⁶⁰ 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 dhe mjeteve financiare të fituara nga bashkëshortët me punën e përbashkët 
gjatë martesës. 

Ky hulumtim në vijim do të paraqesë kornizën ligjore në Kosovë si dhe do të analizojë vendime nga 
praktika gjyqësore me qëllim të dhënies së rekomandimeve në lidhje me çështjet që kërkojnë 
rregullim dhe vëmendje të shtuar, në mënyrë që qytetarëve të mos ju mohohen të drejtat dhe që të 
ofrohet një përkrahje për sistemin gjyqësor në këtë fushë.  

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

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 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 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 e bashkëshortëve është pasuria e krijuar me punë e bashkëshortëve si dhe 
të ardhurat që rrjedhin nga pasuria e tillë.⁶¹ 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 bashkësisë martesore dhe puna e bashkëshortëve martesorë. ⁶²

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 përjashtimisht 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. 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 

61  Abdullah Aliu & Haxhi Gashi, E Drejta Familjare, Prishtinë 2007, fq.295.
62 Hamdi Podvorica, E Drejta familjare, Prishtinë 2011, fq. 246.
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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 tjera.⁶³

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 paragrafit �, 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 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.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.  

�.�  Mbajtja Financiare

Ligji për Familjen në dispozitat 278-336 i rregullon situatat kur nevojitet mbajtje financiare në mes 
personave të familjes, bashkëshortëve dhe fëmijëve. Në kuadër të këtij hulumtimi do të kufizohemi 
në rastet e mbajtjes financiare në mes të bashkëshortëve dhe të fëmijëve. 

Mbajtja financiare për bashkëshortin quhet “ushqimi/a”, ndërsa mbajtja financiare e fëmijëve 
quhet “alimentacion”. Për të dy këto forma të mbajtjes financiare vlejnë dispozitat që përmbajnë 
parimet në nenet ��� – ���. Në këtë kontekst të një rëndësie të veçantë dhe përcaktuese janë 
nenet ��� (Shtrirja e mbajtjes), ��� (Ushqimia për kujdesin ndaj fëmiut), ��� (Shtrirja e ushqimisë) 
dhe ��� (Parimet e përcaktimit të mbajtjes dhe alimentacionit). 

Neni 285 (Shtrirja e mbajtjes) përcakton se mbajtja financiare duhet të jetë në përputhje me 
kushtet në të cilat ka jetuar personi që ka të drejtë në mbajtje. Ky nen vlen për përcaktimin e 
shtrirjes për të gjitha format e mbajtjes financiare, pra edhe për ushqiminë edhe për 
alimentacionin.

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.

2.  PROCEDURA GJYQËSORE DHE INTERPRETIMI I DISPOZITAVE PËR PJESËTIMIN 
      E PASURISË SË PËRBASHKËT DHE MBAJTJES FINANCIARE

2.1  Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët 

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

63 Gani Uruçi, E Drejta Familjare (Ligjërata të autorizuara), Prishtinë, 1994, fq.67.
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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;

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 e barazisë së bashkëshortëve⁶⁴ si dhe në parimin e solidaritetit në mes të bashkë-
shortëve .⁶⁵

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, paragrafi 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).

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 

 64 LFK me dispozitën e nenit 42, paragrafi 1, ka përcaktuar se: “Bashkëshortët në martesë janë të barabartë, në të 
gjitha marrëdhëniet personale dhe pronësore”.

 65 Haxhi Gashi, Abdullah Aliu & Adem Vokshi, “Komentar” Ligji për Familjen i Kosovës, Prishtinë 2012, fq.151-152.



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. 

2.2  Mbajtja Financiare

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. Ushqimia, një nga format e mbajtjes martesore, është e paraparë nga neni 
297 e deri tek neni 316 të LFK-së. Mbajtja financiare në kuptimin e Ligjit për Familjen të Kosovës 
nënkupton detyrim financiar dhe material.  Me dispozitën e nenit 297 të LFK-së është dhënë ⁶⁶
definicioni i ushqimisë, me ç'rast përcaktohet se: “Ushqimia është mbajtje financiare e 
bashkëshortëve apo ish-bashkëshortëve”. 

Rrjedhimisht, ligji i mundëson ish-bashkëshortit/es të kërkojë 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 domosdoshme.⁶⁷

Me dispozitën e nenit 305 të LFK-së rregullohet shtrirja e ushqimisë:⁶⁸

Neni 305 -  Shtrirja e ushqimisë
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. 

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 
arsimim të mëtejmë. Në këtë kontekst nga interpretimi i dispozitës nënkuptohet se me rastin e 
caktimit të ushqimisë duhet të merren në konsideratë standardi jetësor, por brenda këtij koncepti 
për vëllimin duhet të merren parasysh edhe çështja e sigurimit të përshtatshëm shëndetësor dhe 
arsimimi i mëtejmë. 

Me dispozitat e nenit 280 të LFK-së, është rregulluar çështja e aftësisë së shërbimit. 
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66 Ligji për Familjen i Kosovës, nr. 2004/32, 01 shtator 2006, neni 278, par. 1. 
67 Haxhi Gashi, Abdulla Aliu, Adem Vokshi, Komentar i Ligjit për Familje të Kosovës, Prishtinë, GIZ dhe Ministria e 

Drejtësisë. 2012, fq. 619.
68 Në këtë nen ekziston një gabim teknik. Pjesa “paragrafi 3” ka qenë gabim teknik, sepse neni 305 i referohet 

komplet nenit 306 e jo vetëm paragrafit 3, dhe mbi të gjitha nuk ekziston një paragraf 3 në nenin 306. 



Neni 280 – Aftësia e shërbimit 
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 mbajtja 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 vetë pasuria e fëmijës.

Neni 285 (Shtrirja e mbajtjes) e rregullon se mbajtja financiare 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 ��� paragrafi � 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 ��� paragrafi � 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 � të nenit ��� të LFK-së, të ndërlidhur me paragrafin � të nenit ��� 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”. 

Problematikë në praktikën gjyqësore paraqitet edhe fakti se në procedurën e zgjidhjes së 
martesës për refuzimin e kërkesës për ushqimi gjykata mjaftohet nga konstatimi i faktit se njërit 
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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. Përkeqësimi i marrëdhënieve bashkëshortore rezulton në zgjidhje të martesës e kjo nuk 
mund të konsiderohet braktisje. 

Ligji për Familjen i Kosovës me dispozitat nga neni ���, ���, ��� dhe ���, ka përcaktuar në 
mënyrë specifike rastet e detyrimit për ushqimi. Kështu me nenin ��� të LFK-së, është përcaktuar 
ushqimia për kujdesin e fëmijës, me nenin ��� të LFK-së është përcaktuar ushqimia për shkak të 
moshës, me nenin ��� të LFK-së është përcaktuar ushqimia për shkak të sëmundjes apo 
paaftësisë dhe me nenin ��� të LFK-së është përcaktuar ushqimia për shkak të papunësisë. 

Në kuadër të këtij hulumtimi i është kushtuar një rëndësi e veçantë mbajtjes financiare në rastet 
kur bashkëshortët kanë fëmijë.

Neni 299 – Ushqimia për kujdesin ndaj fëmiut 

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 të pamundur që të punësohet. Pra, nëse 
rrethana e kujdesit ndaj fëmijës e pamundëson punësimin, atëherë ish-bashkëshorti e ka të 
drejtën për ushqimi.

Në praktikën gjyqësore në rastet e kërkesave për ushqimi për shkak të mbajtjes dhe kujdesit të 
fëmijëve, mund të shfaqen paqartësi me kërkesat për ushqimi për prindin dhe kërkesat për 
alimentacion për fëmijët. Gjykatat duhet t'i trajtojnë në mënyrë specifike 1. kërkesën për ushqimi 
për shkak të kujdesit dhe mbajtjes së fëmijëve dhe 2. kërkesën për alimentacion për fëmijët. 
Ushqimia është kërkesë dhe e drejtë e bashkëshortit, ndërsa alimentacioni është kërkesë dhe e 
drejtë për fëmijët.

Alimentacioni
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.⁶⁹ 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. 

Mbajtja financiare e fëmijëve duhet të ketë parasysh parimet e mbajtjes financiare në dispozitat e 
nenit 285 (Shtrirja e mbajtjes), të cilat përcaktojnë mënyrën e caktimit të alimentacionit. 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 jetë⁷⁰ dhe përcaktohet në nenin 290 të LFK-së.

69 Hamdi Podvorica, vepra e cituar, fq.173.
70 Gani Oruçi, vepra e cituar, fq.125
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Neni 290 - Mbajtja financiare
1.   Prindërit janë të detyruar të ofrojnë mbajtje financiare për fëmijët e tyre të mitur.
2. Nëse fëmiu 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 sa fëmiu të arrin moshën 26 vjeç.

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.⁷¹ 

Neni 330 - Parimet e përcaktimit të mbajtjes dhe alimentacionit
1.   Detyrimi për të dhënë mbajtje financiare ose alimentacion përcaktohet në proporcion 

me të gjitha mjetet e të paditurit dhe brenda kufijve të nevojave të paditësit.
2. Gjykata duhet të ketë parasysh gjendjen financiare të të paditurit, aftësinë për të 

punuar, mundësinë faktike për punësim, kushtet shëndetësore, nevojat personale, 
detyrimet ligjore dhe të gjitha kushtet tjera relevante.

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

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 rrjedh 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 mbajtjes 
gjykata duhet të marrë në vlerësim jo vetëm të ardhurat personale të të paditurit por edhe 
honoraret dhe të gjitha të ardhurat në forma tjera të realizuara nga i padituri, gjithashtu edhe 
pasurinë dhe pronën ekzistuese, sepse dispozita përcakton se duhet të bëhet në proporcion me të 
gjitha mjetet e të paditurit. Në rastet kur alimentacioni kërkohet për fëmijë, gjykata merr parasysh 
moshën e fëmijës dhe të gjitha nevojat për edukim dhe arsimim.⁷² 

3. ANALIZA E PRAKTIKËS GJYQËSORE

3.1  Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët

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. 

71  Haxhi Gashi/Abdullah Aliu/Adem Vokshi, “Komentar” Ligji për Familjen i Kosovës, fq.597
72 Neni 330 par 2, i LFK-së.



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 38 % e grave të shkurorëzuara kërkojnë 
ndarjen e pasurisë së përbashkët.  Nga këto 124 raste për periudhën 10 vjeçare, vetëm 17 raste ⁷³
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. 

Hulumtimi ka gjetur se kohëzgjatja e procedurave për ndarjen e pasurisë bashkëshortore është 
jashtëzakonisht e gjatë dhe e papranueshme.. Nga viti 2010 dhe 2011, që janë mbi 10 vite në 
procedurë gjenden shtatë (7) raste ende duke pritur vendim. Prej total 124 rasteve në Gjykatën 
Themelore të Prishtinës vetëm 17 janë përfunduar, ndërsa 87 ende presin për një epilog. 

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 në vitin 2007 dhe kishin dy fëmijë. 

Në këtë rast pjesëtimi i pasurisë është bërë përmes kompensimit 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 kompensimi 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 babait 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 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 dhënë edhe kontributin e saj si amvise e shtëpisë. Për vlerësimin 
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73 Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi INJECT 2019, fq. 43, online në https://inject-ks.org/2020/01/17/pasuria-e-
perbashket-dhe-mbajtja-financiare-ligji-dhe-praktika/ 
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e kontributit të paditëses për rritjen, edukimin e fëmijëve, mirëmbajtjen e shtëpisë dhe si 
bashkëshorte, ekspertiza financiare ka marrë për bazë nivielin e pagës minimale të përcaktuar 
nga Këshilli Ekonomiko-Social nga tri subjektet sociale, 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 shtëpiake 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 amvise 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. 

Në rastin me shenjën C.nr.302/2007, të përfunduar me vendim gjyqësor me datë 01.02.2013, 
gjykata e shkallës së parë 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 e pasurisë duke u pranuar 
bashkëshortëve kontributin në pjesë të barabarta në pajtim me ligjin.

3.2  Mbajtja Financiare

Lidhur me praktikën gjyqësore për rastet e alimentacionit kemi trajtuar një rast. Në rastin me 
shenjën C.nr.638/16, të inicuar me padi me datën 14.01.2013 është kërkuar që gjykata të vendosë 
për 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 gjyqësore prej datës 14.01.2013 të 
parashtrimit të padisë në Gjykatën Themelore e deri me datë 13.06.2017 kur Gjykata e Apelit e 
konfirmon vendimin e katërt në lidhje me këtë rast të Gjykatës Themelore të datës 24.01.2017. 

4.  VLERËSIMI I PËRPUTHSHMËRISË SË VENDIMEVE GJYQËSORE 
     ME DISPOZITAT LIGJORE

4.1  Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët dhe mbajtja financiare 

Procedura gjyqësore për pjesëtimin e pasurisë së përbashkët iniciohet nga njëri apo të dy 
bashkëshortet (të dy bashkëshortët kur paraqitet padi dhe kundërpadi) në rastet kur njëri apo të 
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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 paragrafit 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.

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 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”.

Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve mund të ndahet me kërkesën e njërit prej bashkëshortëve 
ose sipas marrëveshjes se përbashkët të tyre.  Neni 53 (Pjesëtimi me marrëveshje) e përcakton ⁷⁴
se “bashkëshortët në çdo kohë mund të pjesëtojnë pasurinë e tyre të përbashkët me marrëveshje”, 
por që kjo marrëveshje sipas paragrafit 3 “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”. 
Nga dispozita e cituar parashihet se për pjesëtimin e pasurisë së përbashkët me marrëveshje 
është me rëndësi të plotësohen dy kushtet. Marrëveshja për pjesët e pjesëtuara duhet të jetë bërë 
me shkrim. 

NDARJA E PASURISË SË PËRBASHKËT NË RASTE TË MOSMARRËVESHJES

Marrëveshja për ndarjen e pasurisë së përbashkët është një mundësi ligjore e cila në jetën 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 ekzistojnë mosmarrëveshjet për 
ndarjen e pasurisë. Në rastet 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.

74 Bedri Bahtiri, Aspektet Nacionale dhe Ndërkombëtare të Regjimit Pasuror Martesor të Bashkëshortëve, 
Prishtinë 2018, fq.209.
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Në praktikën 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. Për marrëveshjet është saktësuar në nenin 53 se duhet të 
jenë me shkrim. 

Po ashtu 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, 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 ma-
dhe 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. Ky nen 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 pjesa e tij duhet të jetë më e madhe sepse 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”, gjykatat e lejojnë këtë kërkesë. 
Nëse interpretohen dispozitat e neneve 47, 54 dhe 55 të LFK-së në mënyrë logjike, sistematike 
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dhe holistike 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. 

Arsyeja tjetër e paqartësisë rreth nenit 54 ka të bëjë me keqinterpretimin e titullit të nenit 
“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 ligjore.

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.”

Neni 55 e rregullon përcaktimin e pjesëve të pasurisë së përbashkët. Në praktikën gjyqësore, ky 
nen fare nuk mirret parasysh gjatë ndarjes së pasurisë dhe kërkesave për pjesë më të madhe të 
njërës palë, sepse në praktikë këtë nen e kanë interpretuar sikur t'i referohej vetëm pjesëtimit të 
sendeve dhe duke neglizhuar që neni flet jo vetëm për pjesën më të madhe në një send, por edhe 
në një të drejtë të caktuar, e që përfshin edhe të drejtën në pasurinë e përbashkët. Poashtu, ky nen i 
takon pjesës ligjore të rregullimit të ndarjes së pasurisë edhe sipas renditjes logjike të dispozitave, 
duke qenë se menjëherë pas nenit 54 për vlerësimin e vëllimit të pasurisë së përbashkët gjendet 
neni 55 që e rregullon përcaktimin e pjesëve të secilit bashkëshort në atë pasuri dhe kërkon që për 
t'i takuar një pjesë më e madhe duhet të ekzistojë pasuria e veçantë e paraqitësit të kësaj kërkese. 

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 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 gjykatat e kanë krijuar një praktikë 
gjyqësore që të lëshohen në valorizim të punës së papaguar, që nënkupton se punës së 
amvisërisë ia caktojnë një vlerë të caktuar monetare të papërfillshme pa pasur dispozitë ligjore që 
e përcakton këtë mënyrë të përcaktimit. 

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, pra sikur titulli të ishte “Vlerësim i kontributeve”. Mirëpo, neni 54 nuk jep asnjë 
indikacion konkret se duhet nënkuptuar si një dispozitë që ia lejon gjykatës të caktojë vlerë për 
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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. 

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 përcakton 
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 
kontributin jo-material, dhe me këtë, kjo dispozitë faktikisht i 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 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 mënyrë 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 100-150 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 dhe ju pamundësohet të 
punojnë lirshëm dhe pa ndërprerje. 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 apo 
monetare, dhe në nenin 47 ka 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 ndarë.⁷⁵ Pra gjyqtari së pari bën spastrimin e llogaritjeve ndërmjet 
pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve dhe pasurisë së veçantë të tyre.⁷⁶ Për vendimin rreth 
ndarjes së 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. 

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 

75 Hamdi Podvorica, E Drejta familjare, Prishtinë 2011, fq.250.
76 Gani Uruçi, Doracak për të Drejtën Familjare dhe Trashëgimore, 2011, fq. 138.
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pasuria 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. Kjo është e rregulluar me nenin 332 të Ligjit për Procedurën 
Kontestimore ku qartësohet fuqia provuese e shkresave.

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.

Një tjetër çështje që duhet ngritur është trajtimi i nenit 91 në praktikën gjyqësore. Ky nen e 
rregullon situatën kur njëri bashkëshort ka punuar apo ka sjellur pasuri të veçantë në martesë dhe 
prandaj pjesa që ai e posedon nga pasuria e përbashkët është më e madhe. Siç e kemi cekur, 
pasuria e veçantë nuk pjesëtohet, por i mbetet bashkëshortit që e posedon atë pasuri të veçantë. 
Mirëpo kursimet nga puna me të ardhura, pra kontributi financiar i njërit bashkëshort duhet të 
ndahet në pjesë të barabarta dhe kompenzimi bëhet në para. Rrjedhimisht, edhe për rastet kur 
është ndërtuar një shtëpi nga të ardhurat e njërit bashkëshort, në rast të ndarjes së pasurisë, 
gjysma e vlerës së shtëpisë duhet t'i kompenzohet në para palës që largohet nga shtëpia. Për një 
ndarje apo kompenzim me vlera apo parametra tjera nuk ekzistojnë dispozita ligjore në LFK.

Nga analiza e rastit C.nr.638/16 vërehet qartë mangësia dhe kundërligjshmëria e vendimeve të 
gjykatave. 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 konsideron 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 e neneve 285, 299, 305 dhe 330 të LFK-së, të cilat decidivisht 
përcaktojnë se në raste të kujdesit për fëmijët e mitur, 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. 
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. Fatkeqësisht, 
shpesh gjykatat vendosin duke u bazuar në standardin jetësor në Kosovë, duke shkelur kështu 
dispozitat e nenit 285 dhe nenit 305 të ligjit të familjes. 

Në lidhje me këtë rast shihet se si në vendimet e Gjykatës Themelore, poashtu edhe në vendimet e 
Gjykatës 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. 
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Përkundër që baza ligjore në këtë rast ka qenë në 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 e nenit 299 të LFK-së (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 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. 

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 pretendimeve 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. 

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 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. Por  nuk 
merret në konsideratë se nëse prindi punon dhe nuk mund të kujdeset për fëmijët, ata fëmijë nuk 
mund të mbeten vetëm dhe që duhet paguar një person për përkujdesje ndaj tyre, 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 vetë prindi kujdestar përmes ushqimisë, siç është e 
përcaktuar me dispozitat 299, 285, 305 dhe 330 të LFK-së. 
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5. PËRFUNDIMI DHE REKOMANDIMET

Mbështetur në analizën e tërësishme të rasteve në këtë hulumtimim nxjerrim këto 
konkluzione/rekomandime:

v Pjesëtimi i pasurisë nëpër gjykata bëhet me standarde të ndryshme. Rekomandohet që 
gjykatat 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. 

v 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. 

v Në praktikë gjyqësore vërehet 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 të 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. 

v 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 kursimet 
mund të jenë në emër të vetëm njërit, 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. 

v Shpeshherë kërkesa bëhet për kompenzim në para. Kompenzimi 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. Rekomandohet që të ndikohet në ngritjen e vetëdijes që kërkesat 
për pjesëtimin e pasurisë së përbashkët të parashtrohen me kërkesë për vërtetim 
bashkëpronësie fillimisht, e pastaj të caktohen pjesët.  

v Nga rastet e hulumtuara konstatohet se kohëzgjatja e proceseve të tilla është relativisht e 
gjatë. Rekomandohet që gjykatat për shkak të impaktit që kanë këto çështje në të drejtat e 
njeriut, t'u jepet prioritet shqyrtimit të rasteve sipas standardeve për gjykim të drejtë dhe të 
kohë të arsyeshme.

v Në rastet e analizuara konstatohet se njëra prej sfidave është edhe përfaqësimi jo-adekuat 
dhe jo-profesional i palëve në procedurë gjyqësore. 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.
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v 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. 

v Sikur te ushqimia, poashtu edhe te alimentacioni, gjykatat nuk 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.  
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IV. MALI I ZI

77 Ligji për familjen, ka hyrë në fuqi në vitin 2007.
78 Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (2017-2021).

1.  KORNIZA LIGJORE PËR PJESËTIMIN E PASURISË SË PËRBASHKËT DHE 
MBAJTJES  FINANCIARE

1.1  Pjesëtimi i pasurisë bashkëshortore

Ndarja e pasurisë së përbashkët ndërmjet bashkëshortëve dhe alimentacioni  janë çështje që 
rregullohen përmes një sërë normash të cilat garantojnë drejtësi dhe dinjitet për palët.

Rregullimi i marrëdhënieve ndërmjet ish-bashkëshortëve, sidomos pjesën financiare që ka të bëjë 
me ndarjen e pasurisë, mbajtjen financiare të njëri-tjetrit pas ndarjes apo siç njihet ndryshe 
alimentacioni ose ushqimia, është i rëndësishëm sidomos për mbrojtjen e të drejtave të grave që 
pas një divorci hasin në vështirësi në aspektin shoqëror, e veçmas atij ekonomik.

Në fakt, për ta shtjelluar këtë pjesë, duhet të ndalemi fillimisht te garancia që jep Kushtetuta e 
Malit të Zi dhe ligjet tjera respektive, në trajtimin dhe ofrimin e kushteve të barabarta. Kushtetuta, 
si akti më i lartë juridik, mbron dhe garanton të drejtat e dy gjinive, edhe pse pabarazia në mes 
burrave dhe grave ende është vragë e shoqërisë jo vetëm në Mal të Zi, por në gjithë Ballkanin 
Perëndimor dhe më gjerë. 

Neni 18 i kushtetutës, thekson se, “shteti garanton barazinë ndërmjet grave dhe burrave, si dhe 
zhvillon politika për mundësi të barabarta”. Jo vetëm ky nen, por edhe te pjesa e kapitullit që flet 
për të drejtat dhe liritë ekonomike, sociale dhe kulturore, pronën e trajton si të drejtë të garantuar, 
ndërsa martesën si institut të bazuar në barazi ndërmjet bashkëshortëve.

Një prej ligjeve kryesore që rregullon ndarjen e pasurisë, alimentacionin dhe të drejta tjera që 
dalin mes bashkëshortëve është Ligji për Familjen. Sipas nenit 56 të Ligjit për Familje, ⁷⁷ 
bashkëshortët mund të kërkojnë divorc në rastet kur marrëdhënia e tyre martesore prishet rëndë 
dhe përgjithmonë ose kur qëllimi i martesës nuk arrihet për disa arsye tjera. Në nenin 57 të po këtij 
ligji, theksohet se kur kërkesa për ndarje të bashkëshortëve është e dyanshme, të njëjtit janë të 
detyruar edhe ta paraqesin me shkrim përmes një marrëveshjeje, ndarjen e pasurisë së 
përbashkët dhe ushtrimin e të drejtës prindërore. Në këtë drejtim, ndarja e pasurisë së përbashkët 
të bashkëshortëve në Mal të Zi është e rregulluar në një kapitull të veçantë të këtij ligji.

Të dhëna mbi ndarjen e pasurisë në Mal të Zi

Mungesa e pavarësisë ekonomike të grave është një prej problematikave që i bën ato akoma më 
shumë të varura ndaj burrave. Përveç kësaj, stabiliteti financiar është një ndër parakushtet për 
barazi gjinore. Në këtë kuptim, Mali i Zi ka përpiluar edhe Planin e Veprimit për Barazi Gjinore për 
vitet 2017-2021.⁷⁸ Veprimet që janë parashikuar të ndërmerren nga shteti i Malit të Zi sipas këtij 
plani janë të mbështetura në parimet ndërkombëtare në drejtim të sigurimit të barazisë gjinore. 

Sipas këtij dokumenti, përqindja e pronës në emër të grave është shumë e ulët, gratë zotërojnë 4% 
të shtëpive, 8% të tokës dhe 14% të shtëpive të drurit (pushimore). Mungesa e sendeve në pronësi 
të grave, shkakton diskriminim dhe pasiguri në vazhdimin e jetës së tyre qoftë në bashkësi 
martesore e sidomos pasi të ketë kaluar një divorc. 
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Një gjë tjetër që konsiderohet shqetësuese në Mal të Zi, janë statistikat që tregojnë për gjendjen e 
gruas në çdo sferë të jetës, qoftë në punësim, arsimim, etj. Gratë që përbëjnë 50.5% të popullsisë 
së Malit të Zi përballen çdo ditë me shkelje të të drejtave themelore të njeriut, e njëra prej tyre 
është e drejta mbi pronën, e cila i mohohet edhe te shtëpia e babës edhe tek e burrit. Sistemi 
patriarkal akoma jeton në shoqëri dhe çështja sidomos e ndarjes së pasurisë, ka mbetur ende e 
drejtë e padiskutueshme e burrave. Vajzat, nga ana tjetër, vazhdojnë të mbesin viktimë e 
paragjykimeve, në rastet kur të njëjtat provojnë të marrin të drejtën që u takon me ligj, që është 
ndarja e pasurisë së familjes në mënyrë të barabartë për të gjithë fëmijët, pavarësisht gjinisë. Nëse 
marrim parasysh numrin e martesave dhe divorceve në statistikat e fundit dhe krahasimin e tyre 
me shifrat në të kaluarën, do të vërejmë tendencën e rritjes së numrit të divorceve dhe si rrjedhojë 
rritjen e nevojës për trajtim më të gjerë institucional të çështjes së ndarjes së pasurisë së 
bashkëshortëve.⁷⁹ Për ta bërë më të qartë, në vitin 2011, në Mal të Zi ka pasur 3,528 martesa dhe 
471 divorce. Në këtë drejtim, numri i divorceve nga ky vit e tutje është shtuar çdo e herë e më 
shumë, ku në matjet e fundit, gjatë vitit 2019, janë lidhur 3,523 martesa dhe kanë ndodhur 841 
divorce, me ç'rast numri i divorceve siç mund të shihet është dyfishuar. 

1.2 Detyrimi për ushqim

Mbajtja financiare, alimentacioni apo edhe siç njihet ndryshe ushqimia paraqet të drejtën për 
mbajtje nga persona tjerë, në rastet kur nuk kanë kushte të mjaftueshme për të jetuar. Me fjalë të 
tjera, mbajtja e anëtarëve të familjes është e drejtë për personin që ka nevojë dhe obligim për 
mbajtësin. Në rast kur vetë anëtarët nuk kanë mundësi që ta mbajnë njëri-tjetrin sipas këtij 
obligimi, atëherë institucionet e kanë për obligim që t'i mbulojnë shpenzimet për personat e tillë. 
Sipas nenit 253 të Ligjit për Familje, familjarët nuk mund të heqin dorë nga obligimi për mbajtjen 
financiare të një personi tjetër të familjes, në raste kur ka nevojë të tillë dhe si e tillë nuk ka efekt 
juridik.

Ligji për Familjen ka normuar më në detaje sidomos pjesën e mbajtjes së bashkëshortit/es kur 
ai/ajo është në nevojë dhe ka kushte të dobëta financiare, e atë në nenet 262 dhe 263. Sipas nenit 
263, një bashkëshort, i cili nuk ka mjete të mjaftueshme jetese, nuk është në gjendje të punojë ose nuk 
mund të punësohet, ka të drejtë në mbajtje nga bashkëshorti i tij, në proporcion me mundësitë e tij 
financiare. Kjo e drejtë për njërën palë dhe obligim për palën tjetër, sigurisht duhet të vendoset në 
gjykatë, e cila duhet të merr në konsideratë të gjitha rrethanat që kanë sjell deri te ndarja e tyre, si 
dhe kohën gjatë së cilës kanë qenë të martuar.

Mbajtja financiare e bashkëshortit apo alimentacioni zakonisht kërkohet së bashku me kërkesën 
apo gjatë procedurës së divorcit, mirëpo përjashtimisht bashkëshorti në nevojë mund ta kërkojë 
një gjë të tillë edhe përmes një procesi të veçantë gjyqësor, por të mos ketë kaluar më shumë se 
një vit nga divorci dhe kushtet në të cilat ndodhet janë si rrjedhojë e ngjarjeve që kanë ndodhur 
para se çifti të divorcohet. Si shembull mund të merret lëndimi në punë i njërit bashkëshort, gjatë 
kohës sa kanë qenë të martuar, pas së cilës i njëjti ka humbur aftësinë për punë, por vetëm në rast 
se pasojat e këtij lëndimi zgjasin deri në përfundim të seancës kryesore në çështjen gjyqësore për 
mbajtje. 

79 Zyra e Statistikave në Mal të Zi, Sklopljeni i razvedeni brakovi, Crna Gora, Martesat dhe divorcet në Mal të 
Zi. 



51

Ligji dhe praktika gjyqësore në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe  Serbi

Vlen të theksohet se, sipas nenit 264 të Ligjit për Familje, nëse bashkësia martesore ka pushuar 
përgjithmonë dhe nëse bashkëshortët janë udhëzuar për shumë vite që t'i sigurojnë mjetet e tyre 
të jetesës me forca vetanake, dhe një situatë e tillë ka zgjatur deri në divorc, gjykata duke marrë 
parasysh të gjitha rrethanat e çështjes, mund ta refuzojë kërkesën për dhënien e ushqimisë.

2.  PROCEDURA GJYQËSORE DHE INTERPRETIMI I DISPOZITAVE PËR PJESËTIMIN 
     E PASURISË SË PËRBASHKËT DHE MBAJTJES FINANCIARE

2.1 Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët

Ndarja e pasurisë ndërmjet bashkëshortëve

Në bazë të neni 295 të Ligjit për Familjen, ndarja e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve 
mund të kërkohet gjatë martesës dhe pas zgjidhjes së saj. Në Mal të Zi, për bashkëshortët, janë dy 
lloje pasurish, pasuria e veçantë dhe ajo e përbashkët. Për ta pasur më të qartë ndarjen e pasurisë, 
do e shpjegojmë në pika të shkurtra, se çka përmban njëra e çka tjera. Te pasuria e veçantë hyjnë të 
gjitha të mirat materiale, pronë e pasuri tjetër, që bashkëshorti ka pasur para martesës, si dhe 
pasuria e fituar gjatë martesës përmes ndonjë dhurate, trashëgimie, etj., si dhe ajo pjesë që i 
ndahet nga pasuria e përbashkët. Kjo pjesë është e rregulluar me nenin 285 të Ligjit për Familje. 
Pra, si pasuri e veçantë, mund të jetë ajo pasuri që një bashkëshort ka para martesës, pavarësisht 
nëse prona është fituar përmes punës, apo përmes ndonjë transaksioni, p.sh. pas shitjes së një 
banese që ka qenë nga pasuria e tij e veçantë.

Ndërsa, për dhuratat që bëhen gjatë martesës, janë të përcaktuara disa kritere se a do të hyjnë si 
pjesë e pasurisë së veçantë apo si pasuri e përbashkët. Si kritere janë lloji dhe vlera e dhuratës, si 
dhe kush është dhuruesi, nëse ky i fundit është i afërm i njërit apo tjetrit bashkëshort. Nëse nuk 
plotësohen kriteret, dhurata kalon në pasuri të përbashkët.

Pasuri e veçantë konsiderohen edhe kursimet e bashkëshortëve para martesës, qiraja, interesi, 
kompensimi i dëmit pasuror, dëm i cili është shkaktuar në pasurinë e veçantë të njërit bashkëshort, 
kompensimi që i është bërë për dëm jopasuror, qoftë nga lëndimet fizike, mendore, ku njëri 
bashkëshort ka qenë si palë e dëmtuar, sigurimi i jetesës përmes ndonjë kompanie sigurimi, etj. 
Përveç kësaj, edhe detyrimet janë të veçanta, në raste kur lidhen me pasuritë e tyre të veçanta. Një 
shembull të tillë mund të marrim tatimin mbi pronë që duhet ta paguajë po ai bashkëshort që e ka 
pjesë të pasurisë së tij të veçantë apo edhe kthimi i borxheve që është marrë para lidhjes së 
martesës.

Pasuri e përbashkët konsiderohet edhe përkundër faktit që vetëm njëri prej tyre (bashkëshortëve) 
mund të jetë i punësuar. Shembull, nëse një çift bashkëshortor blen një shtëpi, pavarësisht faktit 
që të ardhura nga paga ka pasur vetëm njëri prej tyre, shtëpia do të hyjë te pjesa e pasurisë së 
përbashkët. Në pronën e përbashkët përfshihen gjithashtu të ardhurat nga pronësia intelektuale, 
si dhe mjetet që janë fituar nga lojërat e fatit, por me kusht që fitimet të kenë ndodhur gjatë 
bashkësisë martesore.

Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve regjistrohet në regjistrat e pasurive të paluajtshme në 
emër të të dy bashkëshortëve. Në rastet kur figuron emri i vetëm njërit prej tyre, sërish do të 
konsiderohet që është në pronësi të të dy bashkëshortëve. Këtu bëjnë përjashtim vetëm situatat 
kur për regjistrim të paluajtshmërive, bashkëshortët kanë lidhur një kontratë të veçantë. 
Gjithashtu ka raste kur, bashkëshortët, në këta regjistra, e regjistrojnë pasurinë e përbashkët në 
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pjesë të përcaktuara, në raste të cilat konsiderohet që të njëjtit pasurinë e tyre të përbashkët e 
kanë ndarë me marrëveshje në këtë mënyrë. 

Pas ndarjes së një çifti, pjesa më e ndjeshme, përveç fitimit të së drejtës së kujdestarisë ndaj 
fëmijëve, që është parësore kur bashkëshortët kanë fëmijë, është edhe çështja e ndarjes së 
pasurisë së përbashkët.

Sipas nenit 293 të Ligjit për Familjen, bashkëshortët mund ta ndajnë pasurinë e përbashkët 
përmes një marrëveshjeje me shkrim. Mirëpo, nëse një marrëveshje e tillë nuk bëhet, atëherë 
sipas nenit 294 të këtij ligji, pasuria u ndahet me një vendim gjyqësor gjatë martesës apo pas 
shkurorëzimit, varësisht se kur e kërkojnë një gjë të tillë. Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve 
ndahet në pjesë të barabarta, përveç në rastet kur njëri prej bashkëshortëve kërkon dhe e provon 
që kontributi i tij/saj është më i lartë. Mirëpo, ligji ka paraparë që në përcaktimin e pjesës për secilin 
bashkëshort të mos merret parasysh vetëm lartësia e të ardhurave dhe fitimeve monetare, por 
kontribut i barasvlershëm konsiderohet edhe ndihma që bashkëshortët i japin njëri-tjetrit në 
rritjen e fëmijëve, kujdesin ndaj shtëpisë, përgatitjen e ushqimit, pastrimin e enëve dhe rrobave 
dhe cilado punë tjetër që e ndihmon atë pasuri të rritet.

Nga praktika, të hyrat që vijnë nga pagat apo ndonjë burim tjetër, mund të provohen lehtësisht në 
gjykatë, ndryshe nga kontributi indirekt, që hyjnë pikërisht rritja e fëmijëve, mbajtja e shtëpisë etj. 
Kontributin indirekt në shumicën e rasteve e japin gratë, prandaj në rastet kur pasuria ndahet në 
rrugë gjyqësore, kanë një pozitë domosdo jofavorizuese, pikërisht për shkak që provohet më 
vështirë. Ndër faktorët që ndikojnë në përpjesëtimin e pasurisë së përbashkët janë sigurisht edhe 
numri i fëmijëve, jetesa në fshat apo në qytet, etj.

Përveç pjesëve që ju takojnë, dispozitat ligjore e rregullojnë edhe përkatësinë e gjërave që janë 
drejtpërdrejt të lidhura me njërin apo tjetrin bashkëshort, e cila rregullohet me nenin 296 të ligjit. 
Një shembull të tillë, mund ta marrim te profesionet që ushtrojnë bashkëshortët. Nëse njëri 
bashkëshort është dentist, të gjitha mjetet të cilat ja mundësojnë për ta kryer këtë profesion, i 
takojnë të njëjtit. Kjo vlen edhe për mjetet tjera që janë të pandashme me profesionin dhe unin e 
njërit apo tjetrit bashkëshort. Mirëpo, një përjashtim ndodh në rastet kur vlera e këtyre sendeve 
është shumë më e madhe sesa vlera e tërë pasurisë së përbashkët. Pra, në këtë rast ndahen edhe 
ato të mira, përveç nëse i njëjti e kompenson me të mira tjera.

Përveç të drejtave, që në këtë rast janë pronësore, bashkëshortët bartin edhe obligime sipas 
neneve 299 dhe 300 të Ligjit për Familjen. Pra, çdo bashkëshort që ka hyrë në detyrime para apo 
pas martese, përgjigjet qoftë me pasurinë e veçantë apo me pasurinë që i takon nga pasuria e 
përbashkët. Kjo përgjegjësi u takon bashkëshortëve qoftë për shpenzimet që janë bërë rreth 
pasurisë së veçantë apo edhe asaj të përbashkët, si dhe obligimet që mund të lindin ndaj 
personave të tretë. Rimbursimi i shpenzimeve që bëhen për një pasuri të cilitdo bashkëshort mund 
të kërkohet përmes dispozitës së dytë të nenit 300, ku thuhet se, “një bashkëshort që përmbush një 
detyrim të përbashkët nga pasuria e tij/saj e veçantë ka të drejtë të kërkojë që bashkëshorti tjetër t'ia 
rimbursojë atë pjesë nga pasuria e tij/saj”.

Një tjetër çështje që preket te ndarja e pasurisë, janë edhe dhuratat. Sipas nenit 304 të Ligjit për 
Familjen, dhuratat që i kanë bërë bashkëshortët njëri-tjetrit nuk kthehen, “nëse martesa përfundon 
me divorc ose anulim, dhuratat e bëra nga bashkëshortët për njëri-tjetrin, para ose gjatë martesës, 
nuk kthehen”. Megjithatë, dhurata i kthehet dhënësit të saj vetëm në rastet kur ka vlerë në mënyrë 
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disproporcionale më të madhe sesa vetë pasuria e tij e veçantë. Por, nëse marrësit të dhuratës i 
vështirësohet gjendja ekonomike me marrjen e dhuratës, atëherë e njëjta i lihet.

Ligji për Familjen nuk e rregullon vetëm pjesën e ndarjes së pasurisë nga një martesë, por me 
dispozita të veçanta, përkatësisht në nenin 306 të saj, rregullohen edhe marrëdhëniet pasurore të 
personave nga një bashkësi jashtëmartesore. Në këtë dispozitë thuhet se, “prona e fituar përmes 
punës së personave në një bashkësi jashtëmartesore konsiderohet të jetë pronë e tyre e 
përbashkët”.

2.2 Detyrimi për mbajtje – ushqimia

Mbajtja financiare e anëtarëve të familjes është e drejtë dhe obligim në Mal të Zi, gjë e cila është 
rregulluar me nenin 253 të Ligjit për Familje. Në paragrafin e parë të këtij neni thuhet se, 
“mbështetja e anëtarëve të familjes dhe të afërmve të tjerë është obligim dhe e drejtë e tyre”. 
Sigurisht, në rastet kur anëtarët e familjes nuk mund ta mbajnë financiarisht njëri-tjetrin, atëherë 
këtë obligim e marrin organet shtetërore përkatëse.

Në këtë kuptim, dispozitat nga neni 254 deri në nenin 261 e kanë rregulluar çështjen e obligimit të 
mbajtjes financiare ndërmjet prindërve ndaj fëmijëve dhe anasjelltas, ndërmjet njerkut/ës dhe 
thjeshtërve dhe anasjelltas, ndërmjet motrave dhe vëllezërve, gjyshërve ndaj nipërve/mbesave 
dhe anasjelltas. E, në rastet kur kërkohet mbajtja, gjykata merr parasysh gjendjen financiare të 
personit që e kërkon mbajtjen, gjendjen shëndetësore të tij apo saj, mundësitë dhe aftësitë për 
punë dhe rrethana tjera relevante që konstatojnë nevojën.

Për shkak të fokusit që ka hulumtimi, te mbajtja financiare do të trajtohet vetëm mbajtja e 
bashkëshortit/bashkëshortes pas ndarjes së tyre dhe detyrimi i prindërve ndaj fëmijëve në rast të 
divorcit. Sipas nenit 254 të Ligjit për Familjen, “prindërit janë të obliguar t'i mbajnë fëmijët e tyre dhe 
t'i shkollojnë deri në moshën 26 vjeçare”. Ndërsa, me nenin 255, edhe pas kësaj moshe, në rast kur 
fëmija ka probleme shëndetësore, është i paaftë fizikisht apo ka probleme mendore, dhe kur i njëjti 
është i paaftë për punë dhe nuk ka mjete të mjaftueshme shëndetësore, prindërit janë të obliguar 
ta vazhdojnë këtë mbajtje deri sa të ekzistojnë rrethanat e tilla. E, edhe poqese njërit apo tjetrit 
prind i merret e drejta prindërore, sipas nenit 256 nuk e liron nga obligimi për ta mbajtur fëmijën e 
tij/saj. Është interesant fakti, që prindërve që u merret e drejta prindërore mund t'ju mohohet e 
drejta e mbajtjes që fëmija ka për obligim ndaj prindit (neni 257).

Nga ana tjetër, një kapitull i veçantë i është kushtuar mbajtjes së bashkëshortit në nevojë. Sipas 
nenit 262, “një bashkëshort, i cili nuk ka mjete të mjaftueshme jetese, nuk është në gjendje të punojë 
ose nuk mund të punësohet, ka të drejtën e mbajtjes nga bashkëshorti tjetër, në proporcion me 
mundësitë e tij financiare”. Këtë mbajtje gjykata mund ta refuzojë nëse bashkëshorti që e kërkon 
mbajtjen ka pasur sjellje të vrazhda gjatë jetës bashkëshortore, po ashtu është larguar nga 
bashkëshorti pa asnjë arsye ose në rast kur mbajtja e bashkëshortit tjetër i sjellë në pozitë të 
pafavorshme. Mbajtja mund të kërkohet gjatë periudhës së divorcit, por në rast kur kjo gjë nuk ka 
qenë e mundur, kërkesa mund të bëhet brenda një viti nga momenti i divorcit. 

Ndërkaq, me nenin 265 të Ligjit për Familje, gjykata gjithashtu mund të vendosë që detyrimi i 
mbajtjes të zgjasë për një periudhë të caktuar kohe deri në momentin kur paditësi është në gjendje 
t'i sigurojë mjetet tjera të jetesës. Në rast se martesa mes një çifti ka qenë jetëshkurtër, gjykata 
mund, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat, të vendosë që detyrimi i ushqimisë të zgjasë për 
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një periudhë të caktuar kohore, ose ta refuzojë në tërësi kërkesën. Për këtë gjë, sërish do të 
vendosë gjykata, e cila do t'i vlerësojë rrethanat e gjendjes financiare të paditësit. 

Përveç fitimit të kësaj të drejte, ligji në nenin 266 të tij ka paraparë edhe mundësinë e humbjes së 
kësaj të drejte. Pra e drejta e mbajtjes si e drejtë që i humbet bashkëshortit paditës në disa raste, si: 
në rastet kur pushojnë kushtet sipas nenit 262 që është cekur më lart, në rastet kur skadon 
periudha kohore gjatë së cilës është paraparë mbajtja, kur ish-bashkëshorti që e gëzon këtë të 
drejtë rimartohet apo hynë në një bashkësi jashtëmartesore, si dhe në rastet kur gjykata 
konstaton që personi që merr alimentacionin është bërë i padenjë për ta gëzuar atë të drejtë.  

Për shkak të barazisë së bashkësive martesore me ato jashtëmartesore, ligji ka paraparë të 
drejtën e ushqimisë edhe te këto të fundit (neni 268 i Ligjit për Familje). Edhe humbja e kësaj të 
drejte është e ngjashme si në rastet e bashkëshortëve nga një bashkësi martesore, gjë që është 
precizuar në nenin 270 të Ligjit për Familje. 

Mosdhënia e mbështetjes financiare si vepër penale

Një ndër problemet që duhet të ceket është edhe moszbatimi i vendimeve gjyqësore lidhur me 
obligimin për ta mbajtur financiarisht një person tjetër. Një veprim i tillë është veprim inkriminues 
në Mal të Zi. Në nenin 221, paragrafin 1 të Kodit Penal të Malit të Zi, thuhet se, “kushdo që nuk e 
respekton mbështetjen financiare, kur një gjë e tillë është e përcaktuar me një vendim gjyqësor apo 
me një vendim të një organi tjetër kompetent, në shumën dhe mënyrën se si është përcaktuar, i njëjti 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vite”. Sipas paragrafit 3 të po të njëjtit nen, në rastet kur 
si rezultat i kësaj vepre penale i janë shkaktuar pasoja të rënda marrësit të ndihmës financiare nga 
mbajtësi, ky i fundit mund të dënohet prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vite burgim.

3.  ANALIZA E PRAKTIKËS GJYQËSORE

3.1  Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët 

Rasti kur një gjykatë e lartë e ndryshon aktgjykimin e shkallës së parë në favor të burrit

Më 20 mars 2018, me aktgjykimin P.br.881/17-14⁸⁰ të Gjykatës së Tivarit ishte vendosur mbajtja 
financiare për fëmijën që kishte lindur nga bashkësia martesore ndërmjet S.D. dhe R.B., si dhe 
ishte ndarë pasuria e përbashkët e bashkëshortëve.

Padia për këtë çështje ndërgjyqëse ishte ngritur më 10 qershor 2014, e cila kishte zgjatur rreth 
katër vite deri në zgjidhje. Aktgjykimi i kësaj gjykate e kishte detyruar të paditurin që të paguajë një 
shumë mujore prej 100 eurosh në emër të mbajtjes së fëmijës, shumë kjo që duhet të paguhet që 
nga dita kur është ushtruar padia. Përveç alimentacionit, si pjesë e padisë ka qenë edhe ndarja e 
pasurisë ndërmjet bashkëshortëve. 

Në këtë pikë, gjykata e shkallës së parë sipas padisë së bashkëshortes, e kishte ndarë edhe 
shtëpinë edhe kopshtin në mënyrë të barabartë mes burrit dhe gruas. Mirëpo, pasi bashkëshorti e 
kishte çuar lëndën në gjykatën e lartë përmes padisë, e njëjta ishte aprovuar pjesërisht (vetëm në 
këtë pikë) dhe dispozitivi i dytë i aktgjykimit të shkallës së parë ishte ndryshuar. Gjykata e Lartë me 

80 I datës 05.11.2018. 
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aktgjykimin Gž.br.2828/18-14⁸¹ kishte vendosur që ish-bashkëshortes të mos i takojë gjysma e 
shtëpisë dhe kopshti, por vetëm gjysma e katit të dytë.

Sipas arsyetimit të gjykatës, edhe pse shtëpinë njëkatëshe dhe oborrin me kopsht e kishin blerë 
gjatë kohës sa ishin të martuar, e njëjta patundshmëri ishte blerë me paratë e nënës së burrit, e cila 
e kishte shitur shtëpinë e saj dhe ia kishte blerë djalit. Për këtë arsye nuk ishte konsideruar nga 
gjykata si pasuri e fituar nga bashkëshortët. Gruaja kishte pretenduar në gjysmën e shtëpisë 
ngase ka investuar në renovim dhe në ndërtimin edhe të një kati me çka ia ka rritur edhe vlerën 
shtëpisë, pasi më vonë i kanë lëshuar dhomat me qira. Pra, gruas i ka takuar vetëm gjysma e katit të 
ndërtuar.

Rasti kur gjykata e shkallës së dytë e vërteton aktgjykimin e shkallës së parë në favor të gruas

Në vitin 2018, Gjykata e Lartë e Podgoricës përmes aktgjykimit Gž.br.3850/2018⁸² kishe refuzuar 
ankesën e paditësit A.R. (ish-bashkëshortit) që e kishte bërë kundër aktgjykimit⁸³ të shkallës së 
parë, Gjykatës Themelore në Kotorr.

Kjo gjykatë themelore i kishte dhënë të drejtë ish-bashkëshortes J.M., e cila në këtë rast kishte 
qenë paditëse, e që padinë e saj e kishte ngritur kundër ish-bashkëshortit lidhur me ndarjen e 
pasurisë së përbashkët. Paditëses J.M. ia kishte caktuar gjykata të drejtën e pronës mbi 5/6 të 
banesës, banesë e cila ka një hapësirë prej 64m2. Në arsyetim të gjykatës thuhet se, pas 
administrimit të provave, paditësja ka provuar se kontributi i saj në blerjen e pasurisë së 
përbashkët ishte dukshëm më i lartë se kontributi i të paditurit, me ç'rast pasuria e përbashkët 
është ndarë sipas kontributit të secilit. Paditësja kishte dëshmuar përmes provave dhe dëshmive 
të dëshmitarëve se paratë ia kishin dhënë prindërit dhe motra, për t'i ndihmuar në këstet e kredisë.

Nga ana tjetër, pretendimet e të paditurit që i njëjti kishte kontribuar me paratë që ia kishte dhënë 
babi i tij si dhuratë, nuk i kishte vërtetur me prova para gjykatës. Përveç tjerat, gjykata kishte 
obliguar të paditurin që t'i paguajë edhe shpenzimet e gjykatës në vlerë prej 3,750.00 €. Çifti 
kishte qenë i martuar nga viti 1986, në vitin 1990 u bën me fëmijë binjakë, ndërsa në vitin 2006 
ishin divorcuar.

Rasti kur pasuria e paluajtshme e ish-bashkëshortëve ndahet në pjesë të barabarta

Edhe në këtë rast, Gjykata e Lartë në Podgoricë⁸⁴ si shkallë e dytë e kishte hedhur si të pabazuar 
padinë e paditësit X, e cila ishte ushtruar kundër aktgjykimit të shkallës së parë, Gjykatës 
Themelore në Herceg Novi.⁸⁵

81 https://sudovi.me/vspg/odluka/313041?fbclid=IwAR22vd6PBy_Zk3qTgNjc64BUHunaZuAGqYvaTgb 
_8MJRK6tsTt1bDOwwBbg 

82 I datës 05.11.2018, 
https://sudovi.me/vspg/odluka/325927?fbclid=IwAR3cabLc2L3sR3lkmWG5BrwNJXe3vDYuPf-
itiMd5Y7YeimLCx0UZ3foMhU

83 P.br.370/17, i datës 20.04.2018.
84 Gž.br.2200/20, i datës 16.06.2020, https://sudovi.me/vspg/odluka/399001 
85 P.br.85/19, i datës 14.02.2020.

https://sudovi.me/vspg/odluka/313041?fbclid=IwAR22vd6PBy_Zk3qTgNjc64BUHunaZuAGqYvaTgb_8MJRK6tsTt1bDOwwBbg
https://sudovi.me/vspg/odluka/313041?fbclid=IwAR22vd6PBy_Zk3qTgNjc64BUHunaZuAGqYvaTgb_8MJRK6tsTt1bDOwwBbg
https://sudovi.me/vspg/odluka/313041?fbclid=IwAR22vd6PBy_Zk3qTgNjc64BUHunaZuAGqYvaTgb_8MJRK6tsTt1bDOwwBbg
https://sudovi.me/vspg/odluka/325927?fbclid=IwAR3cabLc2L3sR3lkmWG5BrwNJXe3vDYuPf-itiMd5Y7YeimLCx0UZ3foMhU
https://sudovi.me/vspg/odluka/325927?fbclid=IwAR3cabLc2L3sR3lkmWG5BrwNJXe3vDYuPf-itiMd5Y7YeimLCx0UZ3foMhU
https://sudovi.me/vspg/odluka/399001
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Në aktgjykimin e shkallës së parë, shtëpia dhe kopshti - trualli u ishte ndarë në mënyrë të 
barabartë (1/2) ish-bashkëshortëve ngase ishte vlerësuar si pasuri e fituar gjatë kohës sa kishte 
zgjatur martesa ndërmjet tyre.

Paditësi (ish-bashkëshorti) kishte pretenduar në padi se kishte qenë vazhdimisht në marrëdhënie 
të rregullta pune, se kishte punuar edhe pune të tjera plotësuese, se kishte marr kredi, e që sipas 
tij, akoma ka qenë duke paguar kredi, se i kishte dhënë para hua edhe vëllai i tij, i cili ishte shprehur 
se kontributi i tij/investimi ishte dukshëm më i madh sesa i gruas e cila kishte filluar punën e 
rregullt në vitin 2011.

Mirëpo, këto pretendime të tij, gjykata nuk i kishte aprovuar, pasi edhe parcela dhe ndërtimi i 
shtëpisë janë blerë dhe ndërtuar në kohën sa ka zgjatur martesa dhe se konsiderohet si pasuri e 
fituar bashkërisht dhe si e tillë ndahet në dy pjesë të barabarta ndërmjet dy ish-bashkëshortëve 
pavarësisht se cili ka kontribuar më shumë e cili më pak.

Gjykata bazuar në dispozitat materiale konkretisht në Ligjin për Familjen citon nene të obligimeve 
dhe kontributit solidar në martesë mes çiftit dhe se nuk ka dëshmi se kontributi i njërit është 
dukshëm më i madh, pasi përderisa burri ka punuar në punë shtetërore, nga ana tjetër gruaja ka 
punuar në shtëpi duke u kujdesur dhe edukuar tre fëmijë, etj.

3.2 Detyrimi për mbajtje – ushqim (Rastet gjyqësore)

Rasti i parë që do të shtjellohet është një aktgjykim i Gjykatës së Lartë të Podgoricës,⁸⁶ përmes së 
cilit është ndryshuar aktgjykimi i shkallës së parë të Gjykatës Themelore në Herceg Novi lidhur 
me mbajtjen e ish-bashkëshortes. 

Sipas aktgjykimit të shkallës së parë,⁸⁷ ish-bashkëshorti T.M. është obliguar ta mbajë financiarisht 
ish-bashkëshorten T.S., e atë me 30% të rrogës së tij mujore, kjo për shkak se e njëjta ishte 
konstatuar se ka qenë e sëmurë me kancer të qafës së mitrës, sëmundje që i kishte filluar gjatë 
bashkësisë martesore, por pas operacionit, të cilin e kishte kryer në vitin 2012 (dy vite para padisë 
për divorc), ishte në gjendje të mirë shëndetësore.

Një vendim të tillë e kishte kundërshtuar obliguesi për dhënie të alimentacionit, që tani ishte në 
rolin e paditësit, i cili kishte kërkuar nga Gjykata e Lartë që t'ia hiqte detyrimin për alimentacion, 
pasi sipas tij ishte vërtetuar se e njëjta është shëruar dhe se mund të kryente punë të caktuara. 
Tarifa për mbajtje sipas tij është shumë e lartë dhe se duhet t'i hiqet në tërësi.

Gjykata e Lartë e Podgoricës në janar të vitit 2019 mori vendim që, padinë e paditësit ta pranojë 
pjesërisht si të bazuar duke cekur faktin se gjykata e shkallës së parë ka konstatuar gjendjen 
faktike, por ka zbatuar pjesërisht gabim të drejtën materiale.

Sipas kësaj, palët ndërgjyqëse kishin lidhur martesë në vitin 2007, por të cilët nuk kishin pasur 
fëmijë. E paditura, ish-bashkëshortja për shkak të sëmundjes punon vetëm dy orë gjatë fundjavës, 
nga e cila punë merr 20 euro. Sidoqoftë, ekspertët mjekësorë që ishin ftuar nga gjykata kishin 
konstatuar se e njëjta duhet të jetë nën trajtim për shkak të depresionit, ndërsa aftësia për punë i 
ishte zvogëluar për 62%.

86 https://sudovi.me/vspg/odluka/327850?fbclid=IwAR3Uej4APusX9Itv-iKP4nAKzVfYVhrl4TRL-
Ay02kufAttaRXdJY4kqw0I 

87 P.br.206/17-14 i datës 19.10.2018.
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Duke marrë parasysh faktin që e njëjta mund të bëjë punë të caktuar, Gjykata e Lartë e kishte 
zvogëluar shumën e alimentacionin në 20% të pagës së ish-bashkëshortit e atë duke filluar nga 
24.01.2014, dita e ngritjes së paditë e deri sa të pushojnë kushtet ligjore.

Rasti i dytë është një rast, ku Gjykata Themelore në Nikshiq kishte ndryshuar aktgjykimin⁸⁸ e vitit 
2016, e kjo për shkak të ndryshimit të rrethanave ndërmjet ish-bashkëshortëve me të cilin bëhet 
ulja e alimentacionit. 

Sipas aktgjykimit të parë, ish-bashkëshorti B.D. ka pasur për obligim t'ia paguajë në emër të 
alimentacionit ish-bashkëshortes M. Ž. shumën prej 200 euro, shumë kjo e caktuar për ta mbajtur 
fëmijën e tyre B.M. Sipas vendimit të lartpërmendur, e drejta e kujdestarisë i kishte takuar nënës, 
M. Ž. 

Mirëpo ndryshimi i disa rrethanave, siç janë martesa e obliguesit B.D.,⁸⁹ pra e babait të fëmijës dhe 
lindja e një fëmijë tjetër nga martesa e re dhe punësimi i ish-bashkëshortes M. Ž., ishin bërë 
shkaktarë që gjykata ta ulte obligimin e babait për shumën që duhet ta paguante çdo muaj. Ky 
obligim prej 200 eurosh ishte ulur në 100 euro me vendimin e ri të gjykatës,⁹⁰ pasi në seanca 
gjyqësore ishte konstatuar se paga e B.D. prej 600 eurosh, nuk mund t'i mbulonte më shpenzimet 
në këtë shumë, pasi ka obligim edhe ndaj familjes së re. Për më tepër, punësimi i ish-
bashkëshortes ka qenë elementi i dytë që ka bindur gjykatën që shumën e alimentacionit ta 
përgjysmojë. Në arsyetimin e gjykatës thuhet se në kohën e vendimit të parë  për mbajtje, paditësi 
nuk kishte detyrime të tjera ushqimie, por për shkak të krijimit të rrethanave të lartcekura, nuk 
mund të ngarkohet më me të njëjtën shumë.

Paditësi fillimisht kishte kërkuar nga gjykata që detyrimin ta ulte në 65 euro, si shumë minimale 
për mbajtje, mirëpo gjykata, pas vlerësimit të nevojave të fëmijës dhe shpenzimeve që duhet të 
bëhen për fëmijën pasi të fillojë vijimin në një institucion parashkollor e vlerësoi shumën e 
propozuar si shumë të ulët. 

4. VLERËSIMI I PËRPUTHSHMËRISË SË VENDIMEVE GJYQËSORE 
    ME DISPOZITAT LIGJORE

4.1 Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët dhe mbajtja financiare - alimentacioni  

Zgjidhja e çështjeve të tilla shpesh të ndjeshme nuk duhet të shikohet vetëm nga prizmi i 
dispozitave ligjore, por duhet të shikohet sidomos mënyra e trajtimit të këtyre rasteve në gjykatë. 

Nga të dhënat e mbledhura dhe nga studimi që është bërë, barazia në ndarjen e pasurisë ndërmjet 
bashkëshortit dhe bashkëshortes dhe alimentacioni është e rregulluar mjaft mirë. Pra, në këto dy 
raste nuk kemi stagnim apo probleme me legjislacionin, por me vënien e dispozitave në praktikë 
dhe mendësisë që vazhdon të jetojë në vendet e Ballkanit. Vetëdijesimi i grave për t'i kërkuar të 

88 P.br.345/16, 14.10.2016.
89 Paditësi i cili kishte kërkuar ndryshim të aktgjykimit ishte rimartuar më qershor të vitit 2018 dhe pas disa 

muajsh ishte bërë baba i fëmijës së dytë. 
90 P.br.2429/2018, 

https://sudovi.me/osnk/odluka/346345?fbclid=IwAR0H2JD7kO5GZz_f5B7RSJQvsP83R7SPKf-
wvzt_X4E7xguOPuZV0P7Vosc 
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drejtat e tyre në Mal të Zi është akoma shumë i ulët, gjë që ndikon në vazhdimin e traditës së vjetër 
për t'i lënë gjithçka ish-bashkëshortit si rezultat i frikës nga problemet që mund të ketë me ish-
bashkëshortin apo familjen e tij. Mungesa e mbrojtjes së grave që përjetojnë dhunë fizike dhe 
psikike, i ka bërë të hezitojnë dhe shpeshherë edhe të tërhiqen nga çdo e drejtë që ju takon nga ish-
bashkëshorti. 

Bazuar në përgjigjet e të intervistuarave, vlerësimi i pasurisë së bashkëshortëve nuk ishte bërë në 
të gjitha rastet, gjë që dëshmon për mosfunksionim të mirëfilltë të zingjirit gjatë ndarjes së 
drejtësisë në rastet e divorceve. Për shkak të burimeve të ndryshme të të ardhurave, llojit të 
pasurisë dhe momentit të krijimit të çfarëdo pasurie, kërkohet një mendim profesional i një 
eksperti që do ta vlerësojë totalin e pasurisë së veçantë dhe asaj të përbashkët. 

Ligji për Familjen në Mal të Zi nuk parasheh caktim të një eksperti për vlerësim të pasurisë së 
bashkëshortëve, mirëpo një gjë e tillë mund të bëhet edhe me kërkesë të gjykatës dhe me kërkesë 
të palëve në rastet kur nuk ka prova të mjaftueshme se kujt i përket prona apo kur është fituar ajo. 

Në shumë raste gratë edhe heqin dorë nga pasuria që ju takon dhe nuk e kërkojnë madje fare. Disa 
nga përgjigjet e grave të anketuara theksojnë se, nuk kanë dashur asgjë nga bashkëshorti i tyre, e 
që kishte mjaftuar të largoheshin nga ai. Ky fakt nuk tregon zgjidhje, por rritë domosdo nivelin e 
shtypjes së grave dhe mosguximin për t'i kërkuar të drejtat që u takojnë. Në këtë drejtim, duhet 
patjetër të avokohet për të drejtat pronësore të grave, sidomos pas një martese të dështuar.

Nga ana tjetër, raste ku gratë përfitojnë alimentacion për mbajtjen e tyre (jo të fëmijëve) ka shumë 
pak. Pra, për shkak të kushteve që duhet të plotësohen paraprakisht, janë raste të rralla kur gratë 
kanë mundur të përfitojnë mbajtjen financiare nga ish-bashkëshorti. Ndërsa, te mbajtja financiare 
e fëmijëve, gratë e anketuara nuk kanë shprehur asnjë ankesë për obligimin e ish-bashkëshortëve 
për t'i mbajtur financiarisht fëmijët.

Rastet që kemi përzgjedhur për t'i elaboruar janë të ngjashme për nga natyra, mirëpo shpesh të 
kundërta me mënyrën e zgjidhjes së tyre, kjo pasi në zgjidhjen e tyre ndikojnë shumë rrethana, që 
nga kushtet ekonomike të palëve dhe nevojave të tyre, mënyrën se si ka ardhur deri të divorci i 
palëve, kontributi i tyre në jetën bashkëshortore, etj. 

5. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 

v Trajtimi me prioritet i rasteve për ndarjen e pasurisë dhe caktimin e alimentacionit te ato 
raste kur ka edhe dhunë fizike dhe psikike. 

v Në çdo rast kur provat e paraqitura nuk sigurojnë se në cilën kategori të pasurisë (pasuri e 
veçantë apo e përbashkët) hyn pasuria e bashkëshortëve, duhet të caktohet një ekspert 
financiar, por puna e së cilit duhet të kufizohet vetëm te vlerësimi i pasurisë dhe vërtetësisë 
se kur është fituar secila prej pronave apo çfarëdo pasurie tjetër;

v Avokimi për të drejtat pasurore pas divorcit duhet të jenë prioritet, pasi mungesa e vullnetit 
të grave për ta kërkuar një të drejtë të tillë që ju takon, dëshmon se nuk është bërë sa duhet 
në këtë drejtim. Andaj institucionet relevante që merren me të drejtat e njeriut dhe 
veçanërisht me të drejtat e grave, duhet ta marrin seriozisht këtë çështje;
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v Institucionet duhet sipas detyrës zyrtare të angazhojnë avokatë të kësaj fushe, për t'i 
përfaqësuar gratë që nuk kanë as mundësi financiare e as njohuri bazike për të drejtat që u 
takojnë dhe që mund t'i kërkojnë gjatë procesit gjyqësor të shkurorëzimit dhe jo vetëm;

v Gjykatat përmes mekanizmave që kanë duhet të përcjellin përmbushjen e obligimit të 
alimentacionit, ku në rast të mosrespektimit të angazhohen përmbaruesit;

v Gjykatat ex-officio duhet të kujdesen dhe të ndërmarrin hapa konkret në rastet kur shohin 
elemente të veprës penale sidomos te mospërmbushja e obligimit të mbajtjes financiare;

v Për shkak të ndjeshmërisë së këtyre rasteve, gjyqtarët duhet të trajnohen vazhdimisht në 
spektrin e së drejtës familjare, barazisë gjinore dhe të drejtave të njeriut.
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VI. MAQEDONIA E VERIUT 

1.  KORNIZA LIGJORE PËR PJESËTIMIN E PASURISË SË PËRBASHKËT DHE 
MBAJTJES  FINANCIARE

1.1  Pjesëtimi i pasurisë bashkëshortore

Në ndryshim nga vendet e rajonit, ku janë zbatuar reforma të thella në të gjitha segmentet e 
legjislacionit familjar, për harmonizimin e rregullimit ligjor të marrëdhënieve familjare e 
martesore me transformimet që kanë ndodhur në jetën reale, në Maqedoninë e Veriut që prej vitit 
1992 nuk ka pasur një reformë serioze në të drejtën familjare. 

Rreth 10 vjet më parë u krijua një Komision për hartimin e Kodit Civil të Maqedonisë, në përbërje të 
së cilit, në Librin V, do të rregulloheshin dhe marrëdhëniet juridiko-familjare. Me hartimin e Kodit 
Civil, pritej që gjithë materia nga fusha e së drejtës civile, nën shembullin e një numri të madh të 
vendeve evropiane, të rregullohej në një tekst ligjor në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të 
sistematizuar, gjë që do të siguronte kapërcimin e zbrazëtirave ligjore, paqartësive dhe 
kontradiktave që ekzistojnë në ligjet që rregullojnë të drejtën civile. Komisioni doli me versionin e 
parë të reformës së legjislacionit familjar, por e gjithë puna rreth Kodit Civil u ndërpre për arsye të 
panjohura, kështu që Maqedonia nuk pritet që së shpejti të ketë një Kod Civil apo së paku ndonjë 
reformë të qenësishme në aspekt të rregullimit të marrëdhënieve familjare e martesore. 

Deri në hyrjen në fuqi të Ligjit për Pronësi dhe të Drejta të Tjera Sendore (LPDTS) të vitit 2001, 
marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve rregulloheshin nga dispozitat e Ligjit për Familjen (LF) 
të vitit 1992. LF i vitit 1992 solli një mori dispozitash të reja për dallim nga Ligji për Martesën i 
Republikës Socialiste të Maqedonisë i vitit 1973, ndër të cilat më të rëndësishmet janë: barazia e 
bashkësisë jashtëmartesore me atë martesore sa i përket pasurisë së krijuar në bashkësi, si dhe 
zgjidhja sipas së cilës, me rastin e ndarjes së pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve, 
bashkëshortit të cilit i janë dhënë fëmijët për ruajtje dhe edukim, duhet t'i jepen edhe sendet nga 
pronësia e përbashkët që u shërbejnë fëmijëve (Nenet 13, 214 LF).

Bashkësia jashtëmartesore e cila zgjat më tepër se një vit është e barazuar me martesën në aspekt 
të ndarjes së pronësisë së përbashkët dhe të drejtës së ndërsjellë për alimentacion (neni 13 LF). 
Megjithatë, ligjvënësi ka bërë një lëshim serioz në këtë rregullim, duke mos parashikuar se dhe në 
rastin e bashkëjetesës mund të ekzistojnë pengesa martesore. Ky lëshim ka krijuar probleme të 
shumta në praktikë sepse ka raste kur bashkësia jashtëmartesore prodhon efekte juridike, 
megjithëse njëri nga partnerët, ose të dy së bashku janë në martesë që ligjërisht nuk ka 
përfunduar 

Reforma e vitit 2001 në rregullimin e marrëdhënieve pasurore të bashkëshortëve, që konsistonte 
në shkëputjen e rregullimit të këtyre marrëdhënieve nga LF dhe trajtimin e tyre në kuadër të 
LPDTS, përbën një tentativë të ligjvënësit për “privatizimin” e marrëdhënieve pasurore të 
bashkëshortëve. 

Qëllimi i ligjvënësit ishte shkëputja e marrëdhënieve me karakter pasuror nga e drejta familjare 
dhe trajtimi i tyre në kornizat e të drejtës civile. Por, mangësia kryesore e një vendimi të tillë ka të 
bëjë me faktin se marrëdhëniet pasurore ndryshojnë nga marrëdhëniet juridiko-sendore, të cilat 
përbëjnë një kategori më të ngushtë. LPDTS ka për objekt rregullimin e sendeve dhe regjimit ligjor 
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91 Radha e trashëgimisë ligjore është e përcaktuar në nenet 12-22 të Ligjit për trashëgiminë

të tyre, që është vetëm një pjesë e vogël e termit “pasuri”, me të cilën nënkuptojmë një tërësi të 
drejtash dhe detyrimesh me karakter pasuror. Në të drejtën civile bashkëkohore, me termin 
“pasuri”, kuptojmë tërësinë e të drejtave subjektive civile me karakter pasuror, që i takojnë një ose 
disa subjekteve të së drejtës. Në këtë sens, në pasurinë e bashkëshortëve, përveç të drejtave 
sendore mund të bëjnë pjesë dhe të drejta detyrimore, trashëgimore, të autorit etj.

Risia e vetme e qenësishme që solli ligji i ri, ka të bëjë me disponimin me pronësinë e përbashkët të 
bashkëshortëve, respektivisht me të drejtën e parablerjes së pjesës së njërit bashkëshort, që 
është rezervuar për bashkëshortin tjetër. Kështu, nëse bashkëshorti dëshiron të shesë pjesën e 
vet nga pronësia e përbashkët, tashmë ai ka detyrimin ligjor, që këtë së pari t'ia ofrojë 
bashkëshortit tjetër. Me nxjerrjen e LPDTS, u tentua një harmonizim i mëtejshëm i legjislacionit 
maqedonas me legjislacionet bashkëkohore. Ligjvënësi është udhëhequr nga parimi i barazisë 
dhe solidaritetit ndërmjet bashkëshortëve në rregullimin e marrëdhënieve pasurore të tyre, si dhe 
në rregullimin e të drejtave e detyrimeve që dalin nga administrimi dhe disponimi me pronësinë e 
përbashkët. LPDTS marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve i rregullon në gjithsej 15 nene 
(Nenet 66-81). Një rregullim kaq sipërfaqësor i këtyre marrëdhënieve lë vend për krijimin e 
dilemave të mëdha në praktikë.

Regjimi pasuror i bashkëshortëve i përcaktuar nga ky ligj është regjimi ligjor, i cili nuk mund të 
ndryshohet në bazë të vullnetit të bashkëshortëve. Ata me kontratë mund të merren vesh vetëm 
lidhur me mënyrën e administrimit dhe disponimit të pronësisë së përbashkët dhe të veçantë, të 
përcaktuar me këtë ligj (Neni 68, 70). Regjimi pasuror martesor me ligj në RMV, përbëhet nga një 
kombinim i regjimit të pronësisë së përbashkët dhe regjimit të pronësisë së veçantë të 
bashkëshortëve. 

1.2 Detyrimi për ushqim

Një nga detyrimet kryesore bashkëshortore që rrjedh nga lidhja e martesës është detyrimi 
reciprok për alimentacion midis bashkëshortëve. Alimentacioni (mbajtja ligjore) është një institut 
shumë i rëndësishëm i të drejtës familjare, që bazohet në parimin e solidaritetit në marrëdhëniet 
familjare dhe i detyron anëtarët e familjes që të mbajnë njëri-tjetrin, përpara se të kërkojnë mjete 
financiare nga shteti, nëpërmjet ndihmës sociale. Ligji për Mbrojtje Sociale (neni 15), përshkruan 
detyrimin e shtetit që të mundësojë mjetet e nevojshme për mbajtjen e anëtarëve të pasiguruar të 
familjes në kushtet kur mbajtja nuk mund të sigurohet nga anëtarët e tjerë të familjes.  

Sipas Ligjit për Familje, personat të cilët kanë detyrimin e ndërsjellë ligjor për të mbajtur njëri 
tjetrin, paguajnë alimentacion sipas radhës në të cilën dhënësit e alimentacionit thirren në 
trashëgimi, ndërsa në rastin kur alimentacioni rëndon mbi disa persona së bashku, atëherë 
ndahet midis tyre sipas mundësive të secilit (neni 184 LF).⁹¹ Duke qenë se bashkëshortët janë 
trashëgimtarë të radhës së parë të njëri-tjetrit, mund të themi se bashkëshorti është i pari që 
thirret për të paguar alimentacion për bashkëshortin tjetër, nëse ai ka mundësi për këtë. Në këtë 
rast, fëmijët nuk janë të detyruar t'i paguajnë alimentacion prindit, i cili mundet të marrë 
alimentacion të plotë nga bashkëshorti i vet, megjithëse edhe fëmijët, edhe bashkëshorti janë 
trashëgimtarë të radhës së parë. Kjo sepse detyrimi i bashkëshortëve për ta mbajtur njëri-tjetrin 
ka përparësi në raport me detyrimet e gjithë personave të tjerë nga të cilët bashkëshorti mund të 
kërkojë alimentacion. 
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Alimentacioni nuk është vetëm institut ligjor, por edhe kushtetues. Rregullim kushtetues gjen 
vetëm alimentacioni midis prindërve dhe fëmijëve (neni 40). Megjithatë, për shkak të traditës dhe 
të zhvillimit të dobët ekonomik të shoqërisë tonë, që nuk mund ta marrë përsipër detyrimin për 
alimentacion të çdo personi që ka nevojë, në LF parashikohet detyrimi për alimentacion edhe 
midis bashkëshortëve dhe të afërmve të tjerë, kur përmbushen kushtet e parashikuara me ligj. Me 
gjithë rëndësinë e madhe të këtij instituti, Ligji për Familjen nuk përmban një përkufizim të plotë 
për termin “alimentacion”, që përcaktohet si e drejtë dhe detyrim i anëtarëve të familjes dhe të 
afërmve të tjerë për të mbajtur njëri tjetrin (neni 178/1 LF). Sipas qëndrimit të praktikës gjyqësore, 
alimentacioni paraqet sigurimin e mjeteve të nevojshme materiale për personat që kanë këtë të 
drejtë, për pagesën e të gjitha shpenzimeve të nevojshme për ushqimin, veshjen, mjekimin e tyre, 
dhe nëse bëhet fjalë për fëmijë, dhe shpenzimet për edukim dhe arsimim. Pra, detyrimi për 
dhënien e alimentacionit ka karakter pasuror. 

Detyrimi për alimentacion ka karakter imperativ dhe shteti e rregullon këtë çështje me norma 
kogente, duke këmbëngulur kështu, që ky detyrim gjithmonë të përmbushet. Prej këtej, rrjedh se 
marrësi i alimentacionit nuk mund të heq dorë nga kjo e drejtë (neni 178/3 i LF). 

Sipas nenit 362/3 i Ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve (LMD), e drejta për alimentacion e 
përcaktuar me ligj nuk mund të parashkruhet. Pra, alimentacioni mund të kërkohet për sa kohë që 
ekzistojnë parakushtet e parashikuara me ligj. Kjo rrjedh nga qëllimi i alimentacionit, si detyrim 
për përmbushjen e nevojave për ekzistencë të një personi. Megjithatë, duke qenë se bëhet fjalë 
për kërkesë juridiko-detyrimore, detyrimet e arritura e të papaguara parashkruhen për tre vjet në 
kuptim të nenit 361 të LMD sipas të cilit, kërkesat për dhënie të herë pas hershme që arrijnë çdo vit 
ose në periudha më të shkurtra kohore, midis të cilave dhe kërkesat për alimentacion, 
parashkruhen për tre vjet nga arritja e çdo dhënie të veçantë. 

Sipas nenit 330/1, pika 5 e LMD, kërkesa që rrjedh nga detyrimi ligjor për alimentacion nuk mund 
të pushojë me kompensim. Pra, nëse debitori i detyrimit për alimentacion bëhet kreditor i kreditorit 
të vet sipas një baze tjetër juridike, nuk do mund të kryhet kompensimi. 

2.  PROCEDURA GJYQËSORE DHE INTERPRETIMI I DISPOZITAVE 
PËR PJESËTIMIN E PASURISË SË PËRBASHKËT DHE MBAJTJES FINANCIARE

2.1 Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët

Regjimi i pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve është vendosur si regjim i detyrueshëm para 
së gjithash në frymën e parimit të barazisë midis bashkëshortëve, që në mënyrë eksplicite 
parashikohet në nenin 6 të LF. Barazia në marrëdhëniet ndërmjet bashkëshortëve, do të thotë 
njëkohësisht dhe barazi në të drejta dhe detyrime sa i përket mbajtjes së bashkësisë apo familjes. 

Pronësia e përbashkët kryesisht krijohet me punë gjatë kohëzgjatjes së bashkësisë martesore. 
Kontributi i bashkëshortëve në krijimin e pronësinë së përbashkët mund të jetë i drejtpërdrejtë ose 
i tërthortë. Praktika gjyqësore ka njohur si punë dhe kontribut në pronësinë e përbashkët dhe 
punën jo të drejtpërdrejtë, me të cilën nuk fitohet pasuri në mënyrë direkte, ku bën pjesë rritja e 
fëmijëve dhe përkujdesja për familjen. Ndërsa kontributi i bashkëshortit të punësuar është i 
drejtpërdrejtë sepse ka një vlerë të caktuar nominale dhe është i shprehur në mjete monetare, 
kontributi i bashkëshortit të papunë, që zakonisht është gruaja, është i tërthortë sepse ajo nuk 
realizon direkt fitime monetare, por ndihmon bashkëshortin tjetër në krijimin e vlerave të reja 
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pasurore, duke u kujdesur për punët shtëpiake, për rritjen dhe edukimin e fëmijëve, pra, 
kontribuon në mënyrë indirekte në mbajtjen e familjes .

Ligjvënësi në RMV, duket se ka  përzgjedhur që fjalën “punë” ta lë jashtë përkufizimit të institutit të 
pronësisë së përbashkët, për të na dhënë një përkufizim më të gjerë e të saktë të këtij instituti, i cili 
nuk është vetëm rezultat ekskluziv i punës së bashkëshortëve. Në pronësinë e përbashkët të 
bashkëshortëve bëjnë pjesë dhe sende që nuk janë fituar me punë, si dhuratat e dedikuara të dy 
bashkëshortëve apo sendet e fituara nga kontrata aleatore. Megjithatë, puna si një nga bazat 
kryesore për krijimin e pasurisë së përbashkët, merret parasysh nga praktika gjyqësore në 
Maqedoninë e Veriut në të gjitha llojet e saj, qoftë ajo punë me efekt të drejtpërdrejtë financiar, 
qoftë ajo punë që kontribuon në ruajtjen e këtij fitimi. Përveç kësaj, nëse analizojmë përkufizimin 
për pasurinë e veçantë të bashkëshortëve, që na jep neni 68 LPDTS, sipas të cilit: “pasuria të cilën 
bashkëshorti e ka pasur në momentin e lidhjes së martesës ose do ta fitojë gjatë martesës nëpërmjet 
dhuratës, trashëgimit, legut, etj., përbën pasuri të veçantë të tij”, konstatojmë se në pronësinë e 
veçantë nuk hyjnë vlerat e krijuara me punë, por vetëm ato të fituara sipas bazave të tjera të 
përcaktuara me ligj. Rrjedhimisht, fitimet nga puna bëjnë pjesë në pronësinë e përbashkët të 
bashkëshortëve.

Bashkësia jetësore apo martesore e bashkëshortëve, është kushti i dytë që duhet të ekzistojë për 
krijimin e pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve. Vetëm pasuria dhe të drejtat e detyrimet 
pasurore të fituara gjatë kohëzgjatjes së bashkësisë jetësore të bashkëshortëve konsiderohen si 
pasuri e përbashkët e tyre. Nga ana tjetër, pasuria e fituar pas ndërprerjes së përhershme të 
bashkësisë jetësore, pavarësisht nëse është fituar gjatë kohës kur martesa ende ka ekzistuar nga 
pikëpamja formalo-juridike, është pasuri e veçantë e bashkëshortëve, siç është dhe pasuria e 
krijuar përpara fillimit të jetës së përbashkët martesore. Pra, kriter është vetëm ekzistenca e 
bashkësisë martesore në momentin e fitimit të pronësisë. Nga ana tjetër, sipas Gjykatës Supreme 
të Maqedonisë, ndërprerja afatshkurtër e bashkësisë martesore nuk ndikon në statusin e pasurisë 
së përbashkët të krijuar gjatë kohës që ka zgjatur ndërprerja. (Vendim i GJSM, nr.1356/86, 
dt.16.12.1986).

Karakteristikë kryesore e pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve është, se të gjitha objektet e 
pronësisë, qofshin ato sende të luajtshme ose të paluajtshme, u takojnë të dy bashkëshortëve së 
bashku në pjesë të pandara as realisht, as idealisht, kështu që e drejta e tyre e pronësisë shtrihet 
mbi gjithçka që është krijuar me punë gjatë kohëzgjatjes së jetës së përbashkët martesore. 
Pronësia e përbashkët e bashkëshortëve i nënshtrohet një regjimi të veçantë deri në momentin e 
ndarjes së saj. Pikërisht për mbrojtjen e këtij regjimi të veçantë, ligjvënësi ka krijuar disa 
mekanizma: 

Së pari, ligji përkatësisht neni 69, parag. 1 i LPDTS përcakton shprehimisht se e drejta e pronësisë 
së bashkëshortëve mbi pasuritë e paluajtshme që bëjnë pjesë në pasurinë e tyre të përbashkët, do 
të regjistrohet në librat publikë në emër të të dy bashkëshortëve. Por, fakti i regjistrimit të pasurisë 
së paluajtshme vetëm në emër të njërit bashkëshort, nuk ndikon në pozitën juridike të 
bashkëshortëve dhe nuk do të thotë se e drejta e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme në fjalë, do 
t'i takojë vetëm bashkëshortit, i cili figuron si pronar në librin publik. 

Së dyti, sipas ligjit (Neni 70/2 LPDTS) bashkëshorti nuk ka të drejtë që pjesën e tij ta ngarkojë me 
punë juridike inter vivos. Ligjvënësi ka vendosur kështu për shkak të pandashmërisë së pjesëve në 
pronësinë e përbashkët. Por, bashkëshortët mund t'i  tjetërsojnë pjesët e tyre nëpërmjet 
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disponimeve testamentare (mortis causa) duke e bartur pjesën e vet tek trashëgimtarët e tyre 
testamentarë. Gjithsesi, pjesa e bartur në këtë rast do të përcaktohet vetëm pasi të bëhet ndarja e 
pasurisë së përbashkët.

Së treti, bashkëshortët paraqiten si titullarë të së drejtës së pronësisë së përbashkët, jo vetëm kur 
martesa e tyre është e plotfuqishme, por edhe kur ajo është e pavlefshme, për arsye nga më të 
ndryshmet. Pra, edhe pas shpalljes së pavlefshmërisë (nulitetit) të martesës do të bëhet ndarja e 
sendeve që kanë qenë në pronësi të përbashkët të bashkëshortëve.

LPDTS nuk përcakton në mënyrë eksplicite se cilat sende bëjnë pjesë në pronësinë e përbashkët, 
e cilat në pronësinë e veçantë të bashkëshortëve, por bazuar në teorinë juridike dhe praktikën 
shumëvjeçare të gjykatave në zbatimin e dispozitave që kanë të bëjnë me pronësinë e përbashkët 
të bashkëshortëve, duke filluar nga Ligji Themelor për Martesën (1946), për të vazhduar me Ligjin 
për Martesën të RSM-së (1973) dhe Ligjin për Familjen të RM-së (1992), i mbështetur nga LPDTS 
(2001) mund të identifikojmë objektin e pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve, të përbërë 
nga:

1) sendet e luajtshme e të paluajtshme të fituara gjatë kohëzgjatjes së bashkësisë  
martesore;

2) të ardhurat e fituara nga sendet në pronësi të përbashkët;
3) të hollat e kursyera në bashkësinë martesore;
4) sendet e blera nga të ardhurat e fituara nga shitja e sendeve në pronësi të përbashkët ose 

sendet e shkëmbyera me sendet në pronësi të përbashkët;
5) kompensimet për sendet që janë marrë ose shkatërruar nga pronësia e përbashkët;
6) sendet që shërbejnë për ushtrimin e veprimtarisë profesionale të bashkëshortëve;
7) sendet që shërbejnë për plotësimin e nevojave të përbashkëta të bashkëshortëve;
8) sendet që shërbejnë për plotësimin e nevojave personale të njërit prej bashkëshortëve;
9) sendet e fituara nga bashkëshortët jashtëmartesorë, të cilët më vonë kanë lidhur martesë.

LPDTS nuk shprehet lidhur me përkatësinë e të ardhurave të fituara nga njëri bashkëshort prej 
pronësisë intelektuale. Kjo zbrazëtirë është plotësuar nga neni 8 i Ligjit për të Drejtën e Autorit dhe 
të Drejtat e Përafërta sipas të cilit “e drejta e autorit nuk bën pjesë në pasurinë e përbashkët të 
bashkëshortëve, ndërsa përfitimet pasurore që rrjedhin nga e drejta e autorit konsiderohen si pasuri e 
përbashkët e bashkëshortëve”. Por, në Ligjin për Pronësinë Industriale, mungon një dispozitë 
analoge që do të rregullonte përkatësinë e të drejtave të pronësisë industriale, që janë patenta, 
dizajni industrial, marka tregtare, shenjat gjeografike dhe shenjat e prejardhjes.

Në çdo rast të pushimit të martesës është e nevojshme të zgjidhet çështja e ndarjes së pasurisë së 
përbashkët, që kuptohet sjell pasoja juridike në marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve. 

Gjatë martesës, në regjimin e pronësisë së përbashkët krijohen marrëdhënie të ndryshme midis 
bashkëshortëve, që kanë të bëjnë me pronësitë e veçanta të tyre, apo me pronësitë e veçanta 
kundrejt pronësisë së përbashkët. Shpesh ndodh që sende nga pronësia e veçantë e njërit 
bashkëshort të kalojnë në pronësi të përbashkët dhe anasjelltas. P.sh., nëse njëri nga 
bashkëshortët ka marrë pjesë në rinovimin e banesës në pronësi të veçantë të bashkëshortit 
tjetër, ai nuk do të bëhet pronar i përbashkët mbi ndërtesën, por ai mund të kërkojë që nga masa 
trashëgimore e bashkëshortit të vdekur, të veçohet pjesa që korrespondon me shpenzimet e tij. 
(Vendim i Gjykatës Supreme, nr.401/84).
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E drejta e ndarjes së pronësisë së përbashkët me marrëveshje nga ana e bashkëshortëve është 
përcaktuar në nenin 74/1 të LPDTS, sipas të cilit, si gjatë kohëzgjatjes së martesës, ashtu dhe pas 
pushimit të saj bashkëshortët me marrëveshje mund të ndajnë pronësinë e përbashkët. Ata mund 
të lidhin kontratë për ndarjen e të gjitha sendeve nga pronësia e përbashkët, ose vetëm të disa prej 
tyre. 

Bashkëshortët mund të merren vesh që me kontratë të bëjnë ndarjen reale të pronësisë së 
përbashkët, në mënyrë që disa sende të përfshihen në pasurinë e veçantë të njërit bashkëshort e 
disa të tjera, në pronësinë e veçantë të bashkëshortit tjetër, duke krijuar kështu regjimin e 
pronësisë së veçantë. Përveç kësaj, bashkëshortët mund të merren vesh që regjimin e pronësisë 
së përbashkët ta shndërrojnë në regjim bashkëpronësie, ku pjesët e tyre të jenë të caktuara në 
mënyrë ideale dhe të disponohen lirisht (neni 63/2 i LPDTS). Gjithashtu, njëri nga bashkëshortët 
mund të përfshijë në pronësinë e tij të veçantë sende nga pronësia e përbashkët, të cilat fizikisht 
nuk mund të ndahen, por për këtë duhet t'i kompensojë bashkëshortit tjetër vlerën në të holla për 
pjesën e tij. Në këtë rast, bashkëshorti, të cilit i takon kompensimi, ka të drejtën e pengut mbi gjithë 
sendin, që është fizikisht i pandashëm, përderisa bashkëshorti tjetër nuk i kompenson vlerën e 
sendit që i takon atij (neni 52 i LPDTS).

Me ndarjen me marrëveshje të pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve (Neni 74/2 i LPDTS), 
krijohet regjimi i pronësisë së veçantë të secilit prej tyre. Ky regjim i mundëson secilit bashkëshort 
të bëhet pronar i vetëm mbi çdo send të luajtshëm e të paluajtshëm që i takon në momentin e 
ndarjes. Mbi sendet e luajtshme ose të paluajtshme, të cilat nuk mund të ndahen, bashkëshortët 
fitojnë të drejtën e bashkëpronësisë në proporcion me kontributin e tyre në fitimin e këtyre 
sendeve (Neni 63/2 i LPDTS). Madhësia e pjesës së bashkëshortit në kontratën për ndarje të 
pronësisë së përbashkët mund të caktohet në bazë të kontributit,⁹² por mund të caktohet edhe nga 
fakte të tjera si p.sh. njërit bashkëshort i ndahet pjesë më e madhe për shkak se i janë besuar 
fëmijët për rritje dhe edukim. Ndarja e sendeve të paluajtshme duhet të regjistrohet në librat 
publikë kadastralë (Neni 142/1 i Ligjit për Kadastrën e Paluajtshmërive).

Për shkak të shpenzimeve të larta dhe procedurave të zgjatura gjyqësore⁹³ lidhur me ndarjen e 
pronësisë së përbashkët, është në interes të bashkëshortëve që çështjet e kontestueshme mes 
tyre t'i zgjidhin me marrëveshje. Kontratë noteriale në formë të shkruar, me vërtetim noterial të 
nënshkrimeve të palëve kontraktuese (bashkëshortëve) nevojitet në rastet e ndarjes së 

92 Si kontribut llogaritet jo vetëm kontributi i drejtpërdrejtë, pra monetar në shtimin e pasurisë së përbashkët, 
por dhe kontributi jo i drejtpërdrejtë, pra puna e papaguar në amvisëri dhe kujdesi për fëmijët e përbashkët 
që ndikon në ruajtjen, pra mos shpenzimin e pasurisë së përbashkët. Nuk ka dispozita ligjore që e 
përcaktojnë këtë kriter, por kontributi vlerësohet rast pas rasti nga gjykata. Ndërsa, sa i takon pjesës më të 
madhe që i ndahet bashkëshortit të cilit i janë besuar fëmijët për rritje dhe edukim, kjo është përcaktuar në 
nenin 77 të LPDTS. Kështu, sipas nenit 77, paragr.1 “Bashkëshortit, të cilit i janë besuar fëmijët e 
përbashkët për rritje dhe edukim, i jepen në pronësi, përveç pjesës së vet dhe sendet që u shërbejnë 
fëmijëve ose janë të destinuara vetëm për përdorim të drejtpërdrejtë nga ata.” Sipas nenit 77, parag.2 
“Gjatë ndarjes së pronësisë së përbashkët, bashkëshortit të cilit i janë besuar fëmijët e përbashkët për 
rritje dhe edukim i jepen dhe ato sende për të cilat është e dukshme se është në interes të jenë në pronësi 
të bashkëshortit të cilit i janë besuar fëmijët.”

93 Nga analiza e vendimeve gjyqësore të shqyrtuara vihet re se procedurat në shkallë të parë për ndarjen e 
pronësisë së përbashkët zgjasin nga 2-3 vjet për çështjet më të komplikuara, deri në mbi një vit për 
çështjet më pak të komplikuara. Kuptohet, në rast të ankimimit të vendimeve të gjykatave themelore 
procedura zgjat shumë më tepër.
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paluajtshmërive, në të kundërt, nëse nuk lidhet në formën e caktuar, kontrata për ndarje nuk do të 
sjellë pasoja juridike (Vendim i Gjykatës Supreme të RM, nr.248/81). Në bazë të kësaj kontrate, do 
të kryhet regjistrimi i detyrueshëm në librin publik të paluajtshmërive, akt me të cilin secili 
bashkëshort fiton të drejtën e pronësisë së veçantë mbi pjesën e tij nga sendet e ndara. 

Nëse bashkëshortët nuk arrijnë marrëveshje sa i përket ndarjes së pasurisë së përbashkët, 
atëherë ndarjen do ta kryejë gjykata në bazë të kërkesës së njërit bashkëshort (neni 75/1 i LPDTS). 

E drejta e bashkëshortit për të kërkuar ndarjen e pronësisë së përbashkët nuk parashkruhet sepse 
bëhet fjalë për një të drejtë subjektive civile me karakter absolut (neni 63/1). Ndarja e pronësisë së 
përbashkët në rrugë gjyqësore mund të bëhet në procedurë jokontestimore (neni 213-227 i LPJ) 
ose në procedurë kontestimore, kur bashkëshortët nuk merren vesh për mënyrën e ndarjes ose 
për madhësinë e pjesëve që do t'i takojnë secilit (neni 217 i LPJ).

Sa i përket mënyrës së ndarjes së pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve, në të drejtën 
komparative njihen tre sisteme kryesore: sistemi i ndarjes sipas punës (kontributit), sistemi  i 
ndarjes në pjesë së barabarta dhe sistemi i drejtshmërisë - equity (exequo et bono). 

Ligjvënësi në RMV, ka promovuar sistemin e ndarjes së pronësisë së përbashkët në pjesë të 
barabarta, por pa i qëndruar konseguent deri në fund, pasi në praktikë, sistemi i pjesëve të 
barabarta kombinohet me sistemin e ndarjes së pronësisë së përbashkët sipas kontributit. Kështu, 
sipas LPDTS, me rastin e pushimit të martesës, bashkëshortëve u takojnë pjesë të barabarta nga 
pronësia e përbashkët. Por, mundësia e padrejtësive eventuale që mund të shkaktohen nga një 
zgjidhje e tillë ligjore korrigjohet nga neni 75/3 i LPDTS që përcakton se “Me kërkesë të njërit nga 
bashkëshortët, gjykata mund t'i përcaktojë pjesë më të madhe nga pronësia e përbashkët, nëse ai 
vërteton se kontributi i tij në pronësinë e përbashkët është dukshëm dhe ndjeshëm më i madh se 
kontributi i bashkëshortit tjetër.”, ku është parashikuar mundësia që me kërkesë të bashkëshortit, 
gjykata në procedurë gjyqësore, t'i përcaktojë pjesën më të madhe nga pronësia e përbashkët atij 
bashkëshorti, i cili vërteton se kontributi i tij është dukshëm më i madh se kontributi i bashkëshortit 
tjetër (neni 75/3 i LPDTS). Edhe në praktikën gjyqësore, lidhur me ndarjen e pronësisë së 
përbashkët, zbatohet sistemi i përzier i ndarjes në pjesë të barabarta, duke i krijuar hapësirë 
bashkëshortit, i cili konsideron se ka kontribuar më tepër në krijimin e kësaj pronësie, që të marrë 
pjesë më të madhe nga pronësia e përbashkët. Bashkëshorti mund të vërtetojë se ka kontribuar 
dukshëm më shumë se tjetri në krijimin e pasurisë së përbashkët, në bazë të nenit 75/3 të LPDTS 
që është e vetmja dispozitë ligjore për këtë. Kjo p.sh. mund të bëhet nëpërmjet paraqitjes së 
dokumenteve që vërtetojnë të ardhurat nga rroga, apo nga veprimtari të tjera fitimprurëse. Pra, 
praktikisht neni 75/3 i mundëson gjykatës që të 'devijojë' nga ndarja e pasurisë së përbashkët në 
pjesë të barabarta. P.sh. sipas një Vendimi të Gjykatës Themelore Tetovë, nr.423/1997, 
dt.15.10.1997, të paraqitur më poshtë, bashkëshortit i është ndarë 9/10 nga pasuria e përbashkët, 
ndërsa bashkëshortes vetëm 1/10 nga pasuria e përbashkët, sepse bashkëshorti ka arritur të 
vërtetojë se ka kontribuar shumë më tepër se bashkëshortja në krijimin e pasurisë së përbashkët. 
Në këtë rast ai ka punuar në emigracion, ndërsa bashkëshortja ka qenë shumicën e kohës amvisë, 
dhe vetëm për një interval të shkurtër kohor ka punuar në sallon bukurie (parukerie/ondulimi.)

Ndarja e pronësisë së përbashkët në procedurë jokontestimore bëhet kur midis bashkëshortëve 
nuk ka mosmarrëveshje lidhur me pjesën e secilit nga pasuria e përbashkët, por megjithatë ata 
nuk mund të merren vesh për mënyrën dhe kushtet e ndarjes (neni 75/1 i LPDTS, neni 213/1 i LPJ). 
Në të kundërt, nëse nuk ka kontest lidhur me mënyrën dhe kushtet e ndarjes, ndarja kryhet nga 
noteri me akt noterial (neni 213/2 i LPJ). 
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Ndarja e pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve bëhet në bazë të propozimit me shkrim 
drejtuar gjykatës nga njëri prej bashkëshortëve. Kompetenca e zgjedhur apo elektive i mundëson 
paditësit që nga disa gjykata me kompetencë vendore potenciale të përzgjedhë gjykatën me 
kompetencë vendore për rastin konkret. Të drejtën e zgjedhjes së gjykatës bashkëshorti e ushtron 
në momentin e paraqitjes së propozimit për ndarjen e pasurisë në njërën nga gjykatat me 
kompetencë vendore. 

Propozimi për ndarjen e pronësisë së përbashkët mund të bëhet nga njëri ose nga të dy 
bashkëshortët së bashku, nëse të dy dëshirojnë ndarjen e pronësisë së përbashkët pasi nuk mund 
të merren vesh për administrimin ose disponimin e saj, ndërkohë që nuk mund të arrijnë 
marrëveshje as për ndarjen e saj (Neni 215 i LPJ). Propozimi për ndarjen duhet të përmbajë të 
dhëna për sendet nga pronësia e përbashkët për të cilat kërkohet ndarja, vendndodhjen e këtyre 
sendeve, pronarët dhe personat e tjerë të cilët kanë ndonjë të drejtë sendore mbi këto sende. 
Sipas ligjit (Neni 216 i LPJ), nëse bëhet fjalë për pasuri të paluajtshme, atëherë propozimit për 
ndarje duhet t'i bashkëngjitet dhe dokument që vërteton pronësinë apo të drejta të tjera sendore 
mbi paluajtshmërinë.

Nëse gjatë zhvillimit të procedurës, bashkëshortët arrijnë marrëveshje lidhur me mënyrën e 
ndarjes, këtë marrëveshje gjykata do ta shënojë në procesverbal, gjithmonë duke u kujdesur që 
marrëveshja të mos jetë në kundërshtim me normat ligjore imperative (kogente) (Neni 220 LPJ). 
Lidhur me vlefshmërinë e pajtimit gjyqësor, në një vendim të saj, Gjykata Supreme ka vendosur të 
pranojë padinë e bashkëshortes për anulimin e pajtimit gjyqësor për ndarjen e pronësisë së 
përbashkët, për shkak se në momentin e lidhjes, paditësja ka qenë nën kërcënim. Në këtë rast, 
gjykata ka pranuar si të bazuar kërkesë-padinë e bashkëshortes dhe ka anuluar pajtimin gjyqësor 
të palëve, i cili është sjellë në kundërshtim me dispozitat imperative ligjore (Vendim i Gjykatës 
Supreme nr.37/91).

Gjatë përcaktimit të pjesëve të secilit bashkëshort, gjykata niset nga supozimi ligjor se pronësia e 
përbashkët ndahet në pjesë të barabarta, pra secilit bashkëshort i takon ½ pjesë ideale nga 
pronësia e përbashkët, apo ½ e sendeve që janë objekt i ndarjes (Neni 75/2 i LPDTS). Nëse kemi 
parasysh se bashkëshortët ushtrojnë profesione apo veprimtari të ndryshme, atëherë secilit prej 
tyre, gjatë ndarjes së pronësisë së përbashkët, do t'i jepen sendet që shërbejnë për ushtrimin e 
veprimtarisë profesionale të tij, pra çdonjërit bashkëshort do t'i jepen sendet nga pronësia e 
përbashkët që shërbejnë për nevoja ekskluzivisht personale të tyre.

Nëse gjatë procedurës së ndarjes, njërit prej bashkëshortëve i takon një send me vlerë shumë më 
të madhe në krahasim me pjesën e tij nga pronësia e përbashkët, gjykata do të vendosë që ky 
bashkëshort të kompensojë në të holla ndryshimin deri në vlerën e pjesës së bashkëshortit tjetër 
brenda një afati të caktuar. Nëse objekt i ndarjes është një pasuri e paluajtshme me vlerë të madhe, 
atëherë bashkëshorti tjetër, në bazë të vendimit gjyqësor ka të drejtë të kërkojë regjistrimin e 
hipotekës mbi këtë pasuri, deri në lartësinë e vlerës, që bashkëshorti tjetër është i detyruar t'ia 
paguajë (Neni 223 LPJ). Nëse është e pamundur që të bëhet ndarja fizike e sendit ose me ndarjen e 
tillë do të zvogëlohej dukshëm vlera e sendit, gjykata mund të vendosë që sendi t'i takojë vetëm 
njërit nga bashkëshortët, dhe do të përcaktojë shumën që ky bashkëshort do t'i paguajë 
bashkëshortit tjetër. 

Gjykata vendos me aktvendim për ndarjen e pronësisë së përbashkët në procedurë 
jokontestimore. Aktvendimi për ndarje përmban të dhëna për sendet dhe mënyrën e ndarjes së 
tyre, pjesën fizike që do të fitojë secili bashkëshort, si dhe të drejtat dhe detyrimet që ka secili prej 
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tyre. Me aktvendimin për ndarje, gjykata vendos dhe për mënyrën e realizimit të servituteve dhe të 
drejtave të tjera sendore, që persona të tretë i kanë mbi sendet që ndahen fizikisht midis 
bashkëshortëve (Neni 225 i LPJ). 

Nëse kemi parasysh faktin se gjatë ndarjes së pronësisë së përbashkët në procedurë 
jokontestimore bashkëshortët vazhdojnë të jenë në bashkësi martesore, sendet që shërbejnë për 
përdorim të fëmijëve do të vazhdojnë të mbeten në pronësi të përbashkët të bashkëshortëve. Me 
ndarjen e pronësisë së përbashkët krijohet regjimi i bashkëpronësisë mbi sendet të cilat nuk mund 
të ndahen. Mirëpo, nëse një pasuri e paluajtshme që përbën pasuri të përbashkët është blerë 
pothuajse ekskluzivisht me mjetet e njërit prej bashkëshortëve,⁹⁴ ndërsa bashkëshorti tjetër ka 
kontribuar me një shumë të parëndësishme, atëherë nuk do të ishte në kundërshtim me ligjin që 
këtij të fundit të mos i njihej e drejta e bashkëpronësisë mbi këtë pasuri. Por, kjo nuk e privon atë 
nga e drejta e kërkesës detyrimore, në të holla, ndaj bashkëshortit tjetër lidhur me kontributin që 
ka dhënë për fitimin e pasurisë së paluajtshme. Në rastin e kundërt, bashkëshortit, për të cilin 
gjykata vlerëson se ka dhënë kontribut të rëndësishëm në fitimin e pronësisë së përbashkët, nuk 
do t'i njihet vetëm e drejta e kërkesës në të holla ndaj bashkëshortit tjetër, por edhe e drejta e një 
pjese nga pronësia e përbashkët (Vendim i Gjykatës Themelore Tetovë, nr. 250/05). Kontributin e 
rëndësishëm e të dukshëm e përcakton gjykata rast pas rasti varësisht vlerës totale të pasurisë së 
përbashkët. 

Amvisëria si kontribut jo i drejtpërdrejt gjithashtu vlerësohet nga gjykata në çdo rast të veçantë 
dhe duke qenë se nuk ka dispozita ligjore që ta rregullojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë këtë 
çështje, në masë të madhe vlerësimi i amvisërisë varet nga botëkuptimi dhe bindjet e gjyqtarëve të 
veçantë. Kështu, vihet re një subjektivitet i theksuar i gjykatave në këtë aspekt, i shprehur në 
vendime nga më të ndryshmet: nga vendimet që e barazojnë kontributin e amvisërië me 
kontributin e drejtpërdrejtë të bashkëshortit që ka punuar jashtë shtëpisë e deri tek vendimet që i 
njohin një pjesë shumë më të madhe nga pasuria e përbashkët bashkëshortit me kontribut të 
drejtpërdrejt, duke zhvlerësuar kështu kontributin e amvisërisë..

Ndarja e pronësisë së përbashkët në procedurë kontestimore bëhet kur bashkëshortët kanë 
mosmarrëveshje lidhur me madhësinë e pjesëve të tyre nga pronësia e përbashkët, ose lidhur me 
mënyrën dhe kohën e fitimit të tyre.

Megjithëse në parim gjykata niset nga supozimi ligjor, sipas të cilit pronësia e përbashkët e 
bashkëshortëve ndahet në pjesë të barabarta, pra secili prej tyre është pronar i ½ pjesë ideale nga 
pronësia e përbashkët (neni 75/2 i LPDTS) “Gjatë vërtetimit të pjesëve të bashkëshortëve nga 
pronësia e përbashkët, gjykata niset nga fakti se pronësia e përbashkët e bashkëshortëve ndahet 
në pjesë të barabarta.”, përsëri, çdonjëri bashkëshort ka të drejtë ta rrëzojë këtë supozim dhe të 
vërtetojë se pjesa e tij është më e madhe se ajo e bashkëshortit tjetër ngjashëm si tek procedura 
jokontestimore (Neni 75/3 i LPDTS) “Me kërkesë të njërit nga bashkëshortët, gjykata mund t'i 
përcaktojë pjesë më të madhe nga pronësia e përbashkët, nëse ai vërteton se kontributi i tij në 
pronësinë e përbashkët është dukshëm dhe ndjeshëm më i madh se kontributi i bashkëshortit 
tjetër”. 

94 Këtu bëhet fjalë për një pasuri të blerë gjatë martesës pothuajse tërësisht apo ekskluzivisht me mjetet e 
njërit bashkëshort, pra me mjete nga pasuria e tij e veçantë, por edhe bashkëshorti tjetër ka kontribuar me 
një shumë të vogël. Për këtë arsye ai kërkon t'i njihet pjesa nga pronësia e përbashkët, por gjykata e ka 
hedhur poshtë kërkesën duke i njohur atij vetëm të drejtën e kompensimit të të hollave me të cilat ka 
kontribuar.
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Pyetjes se në ç 'procedurë gjyqësore bashkëshorti mund ta vërtetojë pretendimin se kontributi i tij 
në fitimin e pronësisë së përbashkët është dukshëm më i madh se ai i bashkëshortit tjetër, i 
përgjigjet neni 217/1 i LPDTS, sipas të cilit, nëse gjykata në procedurë jokontestimore, duke 
vepruar në bazë të propozimit të bashkëshortit për ndarjen e pronësisë së përbashkët, vërteton se 
është kontestuese e drejta mbi pronësinë e përbashkët, është kontestues vetë sendi që duhet të 
ndahet, ose madhësia e pjesëve të bashkëshortëve, do ta ndërpresë procedurën, ndërsa 
propozuesin do ta udhëzojë të iniciojë procedurë kontestimore. Nëse propozuesi nuk inicion 
procedurë kontestimore brenda afatit të caktuar, do të konsiderohet se e ka tërhequr propozimin. 
Pra, kur gjatë procedurës jokontestimore që zhvillohet ndërmjet bashkëshortëve e drejta e 
pronësisë mbi sendet nga pronësia e përbashkët bëhet kontestuese, gjykata do t'i drejtojë palët 
në procedurë kontestimore.

Gjatë përcaktimit të kontributit të secilit bashkëshort në fitimin e pronësisë së përbashkët gjykata 
nuk niset vetëm nga të ardhurat e fituara prej tyre, pra nga kontributi financiar, por, merren 
parasysh dhe forma të tjera të kontributit siç është puna në familje rreth rritjes dhe edukimit të 
fëmijëve e kujdesi për amvisërinë. Sipas mendimit të gjykatës, raporti matematikor i të ardhurave 
të bashkëshortëve në vetvete nuk mund të konstituojë kontribut të ndryshëm të bashkëshortëve 
në krijimin e pronësisë së përbashkët (Vendim i Gjykatës Themelore Shkup II, nr.2957/07). Në këtë 
mënyrë, duke barazuar punën që sjell efekte financiare të drejtpërdrejta me punën që sjell efekte 
financiare të tërthorta, apo ndihmën e ofruar nga bashkëshorti i papunë, praktika gjyqësore ka 
jetësuar parimin e barazisë dhe solidaritetit midis bashkëshortëve. 

Vendimi i Gjykatës Themelore Tetovë, nr.423/1997, dt.15.10.1997 dhe Vendimi i Gjykatës 
Themelore Shkup II, nr.2957/07, janë kontradiktore. Në fakt, siç u përmend dhe më sipër, mungesa 
e një rregullimi ligjor të detajuar (rregullimi në vetëm 15 nene të LPDTS i gjithë aspekteve që kanë 
të bëjnë me pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve) bën që shumë çështje të rregullohen nga 
praktika gjyqësore në mënyra të ndryshme, varësisht botëkuptimit të gjyqtarëve dhe vlerësimit 
që i bëhet rast pas rasti punëve të amvisërisë apo kontributit të tërthortë. Në këtë rast, mendoj se 
me të drejtë gjykata e ka vlerësuar kontributin e tërthortë të bashkëshortes amvisë, duke vënë në 
jetë parimin e barazisë dhe solidaritetit midis bashkëshortëve, por në rastin e mësipërm të 
Gjykatës së Tetovës të vitit 1997, ndodh e kundërta. Në të dyja rastet, gjykata i referohet të njëjtit 
nen, që është neni 75/3 i LPDTS, i cituar më sipër.

Do të përcaktohet si kontribut i bashkëshortit edhe çdo lloj investimi i bërë pas pushimit të 
bashkësisë martesore. Nëse njëri nga bashkëshortët pas pushimit të bashkësisë martesore ka 
investuar në ndërtimin e shtëpisë, e cila ka filluar të ndërtohet që në bashkësi, ka të drejtë të 
kërkojë që ky investim të konsiderohet si kontribut i tij dhe të merret parasysh në rastin e ndarjes 
së pronësisë së përbashkët (Vendim i Gjykatës Supreme, nr.693/75).

Personat që kanë të drejtë të kërkojnë ndarjen e pronësisë së përbashkët janë: bashkëshortët, 
trashëgimtarët e bashkëshortit të vdekur ose të shpallur për të vdekur dhe kreditorët e 
bashkëshortit, të cilët nuk kanë arritur t'i plotësojnë kërkesat e veta nga pronësia e tij e veçantë.

Ligjvënësi ka parashikuar disa kategori sendesh, të cilat megjithëse janë fituar me punë gjatë 
kohëzgjatjes së bashkësisë martesore dhe bëjnë pjesë në pronësisë e përbashkët të 
bashkëshortëve, kanë status të privilegjuar në krahasim me sendet e tjera nga pronësia e 
përbashkët, pra ndahen sipas kritereve të caktuara. Si sende të tilla, LPDTS numëron:

t sendet për ushtrimin e veprimtarisë profesionale të bashkëshortit (neni 76/1),
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t sendet që shërbejnë ekskluzivisht për nevojat personale të njërit bashkëshort (neni 76/2),

t sendet që u shërbejnë fëmijëve ose që i janë dedikuar vetëm përdorimit të drejtpërdrejtë 
nga ana e fëmijëve (neni 77/1),

t sendet, të cilat është me interes të jenë në pronësi të bashkëshortit të cilit i janë besuar 
fëmijët për rritje dhe edukim (neni 77/2).

Kështu, ngjashëm me legjislacionet paraardhëse të periudhës së socializmit (si federative, ashtu 
dhe republikane) regjimet pasurore martesore, bazuar në kriterin e burimit të krijimit të tyre 
klasifikohen në: 1) regjim pasuror ligjor, në kornizat e të cilit, pasuria e bashkëshortëve shfaqet si 
pasuri e përbashkët dhe e veçantë e tyre, dhe 2) regjim kontraktues, sipas të cilit, bashkëshortët 
gjatë martesës mund të vendosin për ndarjen e pasurisë së përbashkët dhe krijimin e regjimit të 
pasurive të ndara. 

Pra, regjimi i pasurive të ndara, mund të krijohet vetëm pas lidhjes së martesës, me marrëveshje 
ndërmjet bashkëshortëve për ndarjen e pasurisë së përbashkët (neni 74 LPDTS) ose me vendim 
gjykate për ndarjen e saj, me kërkesë të njërit bashkëshort (neni 75 LPDTS). Ndarja e pasurisë së 
përbashkët mund të bëhet lirisht, gjatë martesës, pa ekzistuar kushte të caktuara, si paaftësia, 
keqadministrimi etj., me kërkesë të njërit bashkëshort. Një zgjidhje e tillë ligjore nuk do t'i ofronte 
siguri të madhe bashkëshortit që është i varur ekonomikisht dhe që kontribuon në natyrë gjatë 
martesës, sikur pasuritë e fituara në martesë pas ndarjes së pasurisë së përbashkët të 
llogariteshin si pasuri e veçantë e bashkëshortëve. Kontributi i këtij bashkëshorti nga momenti i 
ndarjes së pasurisë së përbashkët e deri në zgjidhjen eventuale, të mëvonshme të martesës nuk 
do të vlerësohej. Në këtë aspekt, konsiderojmë se ligjvënësi duhet te jetë më i qartë në dispozitën 
që ka të bëjë me ndarjen e pronësisë së përbashkët (neni 74 LPDTS) dhe të përcaktohet 
shprehimisht se pasuria e fituar gjatë kohëzgjatjes së martesës, por pas ndarjes së pasurisë së 
përbashkët përbën pasuri të përbashkët të bashkëshortëve.

Por, cili është regjimi më i përshtatshëm për bashkëshortët? Nuk mund të ekzistojë një regjim 
pasuror unik, i përshtatshëm për të gjithë personat që lidhin martesë. Çdo regjim pasuror paraqet 
lehtësime dhe vështirësi të caktuara, bazuar në gjendjen pasurore të secilit bashkëshort në 
momentin e lidhjes së martesës, në profesionin e secilit prej tyre, si dhe në gjendjen dhe përbërjen 
financiare.

Regjimi i pasurisë së përbashkët – Përparësia më e madhe e këtij regjimi është fakti se ky është 
regjimi më i përshtatshëm për bashkëshortët e rinj në moshë, të cilët nuk kanë ndonjë pasuri të 
konsiderueshme në pronësi të tyre përpara lidhjes së martesës. Ky regjim vlerëson kontributin e 
të dy bashkëshortëve në krijimin e pasurisë së përbashkët gjatë kohëzgjatjes së martesës, si 
kontributin në të holla, ashtu dhe atë në natyrë. Për këtë arsye, ky regjim është përzgjedhur nga 
ligjvënësi si më i përshtatshmi për bashkëshortët në RMV, duke pasur parasysh kushtet socialo-
ekonomike të tyre. 

Regjimi i pasurive të ndara – Ky regjim lehtëson kalimin e pasurisë brenda familjes nëpërmjet 
trashëgimisë testamentare, nga prindërit tek fëmijët, apo nëpërmjet dhurimeve. Një tjetër 
përparësi e këtij regjimi është mbrojtja e pasurisë personale të njërit bashkëshort nga kreditorët 
personalë të bashkëshortit tjetër. Kreditorët personalë të njërit bashkëshort nuk kanë të drejtë të 
kërkojnë ekzekutimin e detyrimeve nga pasuria e bashkëshortit tjetër, me përjashtim të 
detyrimeve solidare, të marra për nevojat e familjes dhe rritjes e edukimit të fëmijëve. Për këtë 
arsye, regjimi i pasurive të ndara rekomandohet në rastin kur bashkëshortët, ose njëri prej tyre 
ushtron veprimtari tregtare me rrezik të lartë financiar. 



Si përfundim, mund të themi se regjimi i pronësisë së përbashkët përveç se për bashkëshortët e 
rinj në moshë është më i përshtatshëm edhe për shoqëritë tradicionale, siç janë ato shqiptare e 
maqedone, në të cilat shpesh njëri bashkëshort, zakonisht gruaja është ekonomikisht i varur nga 
bashkëshorti tjetër. Nga ana tjetër, regjimi i pasurive të ndara u përshtatet më tepër 
bashkëshortëve, të cilët kanë pasuri të konsiderueshme në pronësi të tyre para lidhjes së 
martesës, ose kanë një disbalancë të theksuar të pasurisë, ose kanë fëmijë nga martesa të 
mëparshme, apo ushtrojnë veprimtari tregtare me rrezik të lartë financiar, rrezik ndaj të cilit nuk 
duan ta ekspozojnë dhe pasurinë e familjes apo të bashkëshortit tjetër.

Situata socialo-ekonomike në RMV dhe modeli i ekonomisë së lirë të tregut janë reflektuar 
ndjeshëm dhe në marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve dhe sigurisht që kërkojnë afirmim të 
pozitës juridiko-pasurore të bashkëshortëve, në sensin e ofrimit të një autonomie më të gjerë, për 
sa i përket rregullimit të marrëdhënieve pasurore të tyre. Konsiderojmë se ka mjaft arsye që de 
lege ferenda, të krijojë më shumë zgjidhje të mundshme për bashkëshortët, në mënyrë që ata të 
mund të vendosin sipas vullnetit të lirë për njërën prej tyre. Pra, përveç regjimit të detyrueshëm 
ligjor (të pronësisë së përbashkët dhe të veçantë) ligjvënësi duhet të përcaktojë dhe regjime të 
kontraktuara, subsidiare, për të cilat bashkëshortët do të mund të përcaktoheshin me kontratë 
martesore, sipas modelit të KC shqiptar, ose të legjislacioneve të vendeve të tjera të rajonit apo 
dhe më gjerë.

Me vendosjen e regjimit të kontraktuar, do të krijohej hapësirë, brenda së cilës, bashkëshortët me 
anë të kontratës martesore, do të mund të vendosnin lidhur me regjimin e tyre pasuror, p.sh. që 
pronësia e tyre, para dhe pas martesës të mbetet e ndarë; ose që pronësia e tyre e përbashkët dhe 
e veçantë të konsiderohet si pronësi e përbashkët, me përjashtim të atyre sendeve, të cilat, sipas 
ligjit, bëjnë pjesë në pronësinë e veçantë të bashkëshortit; ose të krijohen dhe modalitete të tjera, 
të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella për alimentacion, përdorimin e të ardhurave të njërit 
bashkëshort nga tjetri, shlyerjen e shpenzimeve për jetën familjare, si dhe përcaktimin e pasurisë 
që do t'i përkasë secilit bashkëshort në rast divorci. 

Megjithatë, autonomia e vullnetit të bashkëshortëve në rregullimin e regjimit pasuror martesor 
duhet të jetë më e kufizuar në krahasim me autonominë në marrëdhëniet e tjera pasurore, për 
shkak të rëndësisë shoqërore të familjes dhe me qëllim ruajtjen e ekuilibrit mes interesave privatë 
të bashkëshortëve dhe interesit publik të mbrojtjes së familjes.

Rritja e numrit të divorceve në RMV, me rreth 30% ⁹⁵nga viti 2005-2015, në mënyrë të 
paevitueshme është shoqëruar dhe me një problematikë të shtuar sa i përket çështjeve të banimit 
dhe strehimit të bashkëshortëve pas zgjidhjes së martesës. Ndodh shpesh, që banesa familjare të 
përbëjë asetin kryesor të pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve, dhe në rastet kur njëri nga 
bashkëshortët, nuk është në gjendje ta paguajë bashkëshortin tjetër për pjesën e tij nga pasuria e 
përbashkët në bazë të së drejtës së parablerjes, banesa familjare duhet të shitet. Në rastet kur 
banesa familjare është në pronësi të njërit bashkëshort, atëherë ai mund të disponojë lirisht me të, 
pa pasur nevojë për pëlqimin e bashkëshortit tjetër, jopronar.⁹⁶ Kjo do të thotë se në rast divorci, 
bashkëshorti jopronar, që zakonisht është gruaja, do të detyrohet të largohet nga banesa edhe kur 
i janë lënë fëmijët për rritje dhe edukim. Fëmijët duhet të kenë mundësinë të vazhdojnë të jetojnë 
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95 Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave të RMV, numri i divorceve në vitin 2005 ka qenë 1552 
( ), ndërkohë që ky numër në vitin 2015 ka shkuar në https://www.stat.gov.mk/Publikacii/20GodiniRM.pdf
2200 (https://www.stat.gov.mk/pdf/2016/2.1.16.13.pdf), duke shënuar kështu një rritje prej rreth 30%. 

96 Në RMV banesa familjare nuk ka rregullim të veçantë ligjor, d.m.th trajtohet njësoj si sendet e tjera në 
pronësi të përbashkët apo të veçantë, madje në legjislacion “banesa familjare” nuk ekziston as si 

https://www.stat.gov.mk/Publikacii/20GodiniRM.pdf
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terminologji. Kuptohet, problematikat lindin më tepër në rastet kur banesa familjare është në pronësi të 
veçantë të njërit bashkëshort, sepse ai mund ta shesë lirisht edhe gjatë martesës, pa pëlqimin e 
bashkëshortit tjetër, njësoj si sendet e tjera që ka në pronësi të tij të veçantë. Ndërsa në rast të divorcit, 
pavarësisht se fëmijët mund t'i besohen bashkëshortit jopronar, që zakonisht është gruaja, ajo bashkë me 
fëmijët do të dalin nga banesa që është në pronësi të veçantë të bashkëshortit.

97 Kjo mbase vjen nga fakti se legjislacioni familjar në RMV nuk ka pasur ndonjë zhvillim apo reformë të 
qenësishme që prej vitit 1946. Ky është interpretim personal, apo më saktë doktrinar, bazuar në 
rregullimin që i kanë bërë banesës familjare legjislacionet e vendeve të tjera evropiane, si p.sh. Kodi i 
Familjes i Shqipërisë, Kodi Civil Italian apo Kodi Civil Francez. Në të gjitha këto vende, bashkëshorti të cilit i 
besohen fëmijët në rast divorci dhe nuk ka një banesë tjetër të përshtatshme, ka të drejtën e përdorimit të 
banesës familjare, megjithëse ajo mund të jetë në pronësi të bashkëshortit tjetër, përkundrejt pagesës së 
një qiraje që e përcakton gjykata (secili legjislacion ka specifikat e veta, por pagesa e qirasë është e 
përbashkët për të gjitha).

98 Raporti vjetor për vitin 2019 të Agjencisë për Kadastër të Pasurive të Paluajtshme për përparimin e  
gjendjes së mundësive të barabarta për burrat dhe gratë https://www.katastar.gov.mk/wp-
content/uploads/rodova_ednakvost/zastapenost/Godisen_izvestaj_za_unapreduvawe%20na%20sostoj
bata_so_ednakvite_moznosti_na_zenite_i_mazite.pdf 

në banesën, ku kanë kaluar vitet e para të jetës dhe ku kanë kultivuar afeksionet e para, në mënyrë 
që, traumës së ndarjes së prindërve, të mos i shtohet dhe trauma e largimit me forcë nga ajo, që 
deri para pak kohësh përbënte ambientin e tyre familjar. 

Në këtë kontekst, në mbrojtje të interesave të fëmijëve dhe bashkëshortit në nevojë, konsideroj se 
mbi banesën familjare duhet të kenë të drejtë përdorimi uti dominus të dy bashkëshortët, 
pavarësisht pronësisë dhe të kufizohen disponimet me këtë banesë nga ana e bashkëshortit 
pronar. Gjithashtu, në rast të zgjidhjes së martesës, ish-bashkëshorti jopronar, të cilit i është 
besuar kujdestaria ndaj fëmijëve dhe nuk ka në pronësi banesë tjetër të përshtatshme për banim, 
duhet të ketë të drejtë ta përdorë banesën përkundrejt pagesës së qirasë ndaj ish-bashkëshortit 
pronar. ⁹⁷

Regjimi pasuror me ligj, në kuadrin ligjor të RMV, është vendosur me idenë e sigurimit të barazisë 
së plotë dhe solidarititetit ndërmjet bashkëshortëve në martesë. Barazia dhe solidariteti në 
martesë mund të realizohen plotësisht, vetëm nëse evitohet krijimi i pozitës së varësisë së një 
bashkëshorti kundrejt tjetrit. Në kontekst të sigurimit të kësaj barazie, Kushtetuta e RMV, së 
bashku me shtyllat kryesore të legjislacionit të brendshëm, përgjithësisht ju përmbahen 
kërkesave të CEDAW-t (ratifikuar nga Kuvendi i RMV më 24.06.2003) dhe instrumenteve të tjerë 
ndërkombëtarë dhe evropianë, duke reflektuar parimet kryesore mbi të drejtat e njeriut, si barazia 
gjinore dhe mosdiskriminimi. Ligji për Mundësi të Barabarta të Burrave dhe Grave i vitit 2012 është 
më i zëshmi në këtë drejtim dhe synon të garantojë jo vetëm barazi formale para ligjit, por dhe 
mundësi reale të njëjta, si për burrat, ashtu dhe për gratë. 

Kështu, sipas Raportit vjetor për vitin 2019 të Agjencisë për Kadastër të Pasurive të Paluajtshme 
për përparimin e gjendjes së mundësive të barabarta për burrat dhe gratë ”reformat në arsim, 
ndërgjegjësimi publik sidomos i grave, roli i noterëve gjatë kalimit të pronësisë mbi pasuritë e 
paluajtshme dhe informimi më i madh i palëve kontraktuese, zëvendësimi gradual i normave 
tradicionale e zakonore me normat ligjore kanë rezultuar me rritje të përqindjes së grave të 
regjistruara si pronare të pasurive të paluajtshme në RMV”. Në nivel vendi, 27,27% e pasurive të 
paluajtshme janë të regjistruara në emër të grave, ndërsa burrat janë pronarë mbi 72,73% të 
pasurive të paluajtshme. Megjithatë, llojet e ndryshme të pasurive të paluajtshme nuk janë të 
ndarë në zëra të veçantë, pra nuk ka të dhëna për pronësinë mbi apartamente, lokale biznesi, toka 
ndërtimore, toka bujqësore etj. ⁹⁸

https://www.katastar.gov.mk/wp-content/uploads/rodova_ednakvost/zastapenost/Godisen_izvestaj_za_unapreduvawe%20na%20sostojbata_so_ednakvite_moznosti_na_zenite_i_mazite.pdf
https://www.katastar.gov.mk/wp-content/uploads/rodova_ednakvost/zastapenost/Godisen_izvestaj_za_unapreduvawe%20na%20sostojbata_so_ednakvite_moznosti_na_zenite_i_mazite.pdf
https://www.katastar.gov.mk/wp-content/uploads/rodova_ednakvost/zastapenost/Godisen_izvestaj_za_unapreduvawe%20na%20sostojbata_so_ednakvite_moznosti_na_zenite_i_mazite.pdf
https://www.katastar.gov.mk/wp-content/uploads/rodova_ednakvost/zastapenost/Godisen_izvestaj_za_unapreduvawe%20na%20sostojbata_so_ednakvite_moznosti_na_zenite_i_mazite.pdf
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Sipas Raportit për Barazi Gjinore të Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale për vitin 2019, vetëm 
4,07% e grave në zonat rurale janë pronare të shtëpive të banimit, përkundrejt 95,9% të pronarëve 
burra. Ndërsa 12,01% e grave janë pronare të tokave bujqësore, ndërsa 87,99% janë burra.⁹⁹

Është e qartë se për arritjen e një shkalle më të lartë barazie faktike midis burrave dhe grave, në 
aspekt të të drejtave të tyre pronësore, barazia e ofruar nga korniza ligjore vendase nuk mjafton. 
Nevojitet gjithashtu, një shkallë më e lartë ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi e grave, sidomos atyre 
të komunitetit etnik shqiptar. Sipas të dhënave jozyrtare nga terren, të Forumit të Gruas Tetovë, në 
rreth 95% të rasteve, gratë shqiptare heqin dorë nga trashëgimia dhe po ashtu, shpesh heqin dorë 
nga pjesa që u takon nga pronësia e përbashkët në rast shkurorëzimi. Kjo ndodh jo vetëm për 
arsye se një pjesë e madhe e familjeve shqiptare jetojnë në bashkësi, pra shumë vëllezër me 
familjet e tyre jetojnë në bashkësi familjare me njëri-tjetrin, por edhe sepse gratë jo të punësuara 
nuk janë të vetëdijesuara për kontributin që gjithsesi kanë dhënë në krijimin e pasurisë së 
përbashkët. 

2.2 Detyrimi për mbajtje – ushqimi

Instituti i detyrimit për mbajtje është i rregulluar nga Ligji për Familjen në nenet 178-202). 
Alimentacioni jepet për të ardhmen. Prandaj, nëse një person që ka pasur të drejtë të kërkojë 
alimentacion nuk e ka kërkuar për një kohë të gjatë, do konsiderohet se nuk ka pasur nevojë për të. 
Pra, rrjedh se alimentacioni nuk mund të kërkohet për të kaluarën sepse kjo do të ishte në 
kundërshtim me qëllimet e alimentacionit dhe do të përbënte një barrë të madhe për debitorin. 
Duke pasur parasysh se alimentacioni jepet për të ardhmen, lind çështja e përcaktimit të momentit 
nga i cili fillon dhënia e ardhshme. 

Alimentacioni ka disa karakteristika të rëndësishme të cilat mund t'i përmbledhim si më poshtë:
t Alimentacioni midis bashkëshortëve është detyrim ligjor i ndërsjellë (neni 11, 178 LF) që 

rrjedh nga lidhjet familjare që lindin në bazë të martesës, ose bashkëjetesës që ka zgjatur 
mbi një vit. 

t Detyrimi për alimentacion realizohet pa kompensim. 
t E drejta dhe detyrimi për alimentacion është personal (intuitu personae) dhe i pabartshëm 

si nga ana e personit që e jep, ashtu dhe nga ana e personit që e merr alimentacionin dhe 
nuk mund të trashëgohet (sipas Ligjit për trashëgimi).

t Heqja dorë nga e drejta për alimentacion nuk ka efekt juridik (neni 178/3 LF). 
t Mjetet monetare të paguara për alimentacion nuk kthehen, për arsye se alimentacioni 

bazohet në parimin e solidaritetit. 
t Si rregull alimentacioni jepet vetëm për të ardhmen (nemo pro praeterito allitur) sipas nenit 

312/2 të Ligjit për procedurë kontestimore, ndërsa sipas praktikës gjyqësore, jepet nga dita 
kur ka filluar procesi gjyqësor.

t E drejta e alimentacionit ligjor nuk parashkruhet (neni 362/3 LMD), por mund të 
parashkruhet në afat tre vjeçar pagesa e kësteve të veçanta të arritura (neni 361 LMD), 
megjithatë parashkrimi nuk rrjedh midis bashkëshortëve martesorë ose jashtë martesorë, 
derisa zgjat lidhja martesore ose jashtëmartesore (neni 370 pika 1, 3, 4 LMD). 

t Lartësia e alimentacionit të vendosur më parë mund të ndryshojë, nëse kanë ndryshuar 
rrethanat në bazë të të cilave është marrë vendimi i mëparshëm (neni 201 LF).

99 Raporti vjetor për aktivitetet e ndërmarra dhe progresin e arritur në krijimin e mundësive të barabarta për 
gratë dhe burrat në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2019, në webfaqen e Ministrisë për punë 
dhe Politikë Sociale:  https://www.mtsp.gov.mk/rodova-ramnopravnost.nspx

https://www.mtsp.gov.mk/rodova-ramnopravnost.nspx
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t Alimentacioni nuk mund të përfshihet në ekzekutimin e detyruar, ndërsa ka përparësi në 
pagesë gjatë procedurës së përmbarimit sipas Ligjit për përmbarim.

t Alimentacioni nuk mund të kompensohet me detyrimet e personit që merr alimentacion 
(neni 330/5 LMD). Pra, nëse debitori i detyrimit për alimentacion bëhet kreditor i kreditorit 
të vet sipas ndonjë baze tjetër juridike, nuk mund të ketë zbritje të detyrimit.

Duhet theksuar se alimentacioni midis bashkëshortëve nuk është e drejtë e pakushtëzuar. Kushti 
kryesor për realizimin e të drejtës së alimentacionit është që bashkëshorti të mos jetë i siguruar 
nga ana materiale dhe të mos ketë mjete të nevojshme për jetesë. Detyrimi për mbajtje midis 
bashkëshortëve ekziston si gjatë kohëzgjatjes së martesës, ashtu dhe pas mbarimit të saj. Në 
martesë bashkëshortët kanë detyrimin, brenda kufijve të mundësive të tyre, të kontribuojnë si për 
mbajtjen e tyre, ashtu dhe për atë të anëtarëve të tjerë të familjes. Por, kur njëri prej tyre nuk ka 
mjaftueshëm mjete për jetesë dhe është i paaftë për punë, ose është  i papunë jo për fajin e vet, 
atëherë ai ka të drejtë alimentacioni nga bashkëshorti tjetër në proporcion me mundësitë e tij (neni 
185/1 LF). Në këtë sens, është dhe qëndrimi i Gjykatës Supreme të RMV, sipas së cilit “ndaj 
bashkëshortit, që punon vetëm herë pas here, dhe nuk siguron të ardhura të mjaftueshme për jetesë 
për gjatë gjithë vitit, bashkëshorti tjetër ka detyrimin të kontribuojë për mbajtjen e tij.” 

Kushtet objektive që kanë të bëjnë me ish-bashkëshortin që pas shkurorëzimit kërkon 
alimentacion janë: mjetet e pamjaftueshme për jetesë dhe paaftësia për punë, ose rasti kur ish-
bashkëshorti nuk është i punësuar. Kur bëhet fjalë për kushtet subjektive, duhet theksuar se 
bashkëshorti nuk ka të drejtë për alimentacion nëse pranimi i kërkesës së tij do të paraqiste 
padrejtësi të dukshme për bashkëshortin tjetër. Nëse kërkesa për alimentacion parashtrohet në 
procedurën për anulim, kushti subjektiv ka tjetër rregullim. Në këtë rast kërkesa për alimentacion 
do të refuzohet nëse kërkuesi i alimentacionit është i pandërgjegjshëm dhe në momentin e lidhjes 
së martesës i ka ditur arsyet për pavlefshmëri të martesës. Në rastin e anulimit të martesës, të 
drejtë për të kërkuar alimentacion ka vetëm bashkëshorti që ka qenë i ndërgjegjshëm. Ai mund ta 
realizojë të drejtën për alimentacion sipas kushteve të parashikuara për bashkëshortin e 
shkurorëzuar. 

Kushtet subjektive për alimentacion – ekzistenca e padrejtësisë ose pandërgjegjshmëria 
përcaktohen nga gjykata vetëm me kërkesë të bashkëshortit. Por gjithmonë duhet të kemi 
parasysh se bashkëshorti nga i cili kërkohet alimentacioni duhet të ketë mundësi të japë 
alimentacion. Si rregull kërkesa për alimentacion parashtrohet në padinë për shkurorëzim ose 
anulim të martesës. Gjithashtu kjo kërkesë mund të parashtrohet dhe më vonë gjatë rrjedhës së 
kontestit martesor, por më së voni deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor. Vendimi për 
alimentacion përfshihet në dispozitivin e aktgjykimit për shkurorëzim ose anulim të martesës. Për 
alimentacionin mund të vendoset dhe në proces kontestimor pas shkurorëzimit ose anulimit të 
martesës. Në këtë rast, duhet në mënyrë kumulative të plotësohen disa kushte: së pari të 
justifikohet arsyeja pse kërkesa për alimentacion nuk është parashtruar në procedurën për 
shkurorëzim, së dyti, kushtet për alimentacion të kenë pas ekzistuar në momentin e përfundimit të 
martesës e të ekzistojnë në momentin e shqyrtimit kryesor të kontestit për alimentacion, së treti 
kërkesa për alimentacion të jetë parashtruar më së voni në afat një vjeçar nga përfundimi i 
martesës, përkatësisht nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit. Pas përfundimit të martesës, 
alimentacioni vendoset për një kohë të caktuar. 

Paraqitja e kërkesës për alimentacion është e lidhur me afate prekluzive dhe mund të dorëzohet: 
1) deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor në procedurën për shkurorëzim ose anulim të 
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martesës dhe 2) një vit pas përfundimit të martesës. Afati është prekluziv për arsye se gjykata e ka 
shumë më të lehtë që gjatë kontestit martesor të përcaktojë nëse ekzistojnë arsye dhe rrethana 
që rrjedhin nga marrëdhëniet martesore, për caktimin e alimentacionit. 

Gjykata mund të vendosë që kërkuesit i takon e drejta për alimentacion nëse gjendja e tij materiale 
është e tillë, që kërkon realizimin e kësaj të drejte edhe përpara përfundimit të procedurës për 
shkurorëzim. Në fund, kërkesa mund të dorëzohet dhe pas përfundimit të martesës. E drejta për 
sigurimin e mbajtjes së bashkëshortit mund të realizohet si përjashtim në afat një vjeçar nga 
përfundimi i martesës, nëse kushtet për alimentacion kanë pas ekzistuar në momentin e 
përfundimit të bashkësisë martesore dhe kanë zgjatur pa ndërprerje deri në përfundimin e 
shqyrtimit kryesor në procedurën për alimentacion (neni 186/2 LF). 

Gjatë vendosjes së alimentacionit të një personi që jeton në bashkësi jashtëmartesore 
përshtatshmërisht zbatohen dispozitat e Ligjit për familjen që kanë të bëjnë me alimentacionin 
midis bashkëshortëve (neni 13 & neni 193 LF). Duke qenë se ligji efektet e bashkëjetesës, e me të 
dhe të drejtën reciproke për alimentacion të bashkëshortëve jashtëmartesorë, i lidh me 
kohëzgjatjen e saj për së paku një vit, duhet të vlerësohet rast pas rasti nëse kjo e drejtë e 
bashkëshortit të shkurorëzuar humbet vetvetiu me krijimin e bashkësisë jashtëmartesore, edhe 
përpara skadimit të afatit një vjeçar. 

Ligji nuk e përcakton afatin për parashtrimin e padisë për alimentacion pas ndërprerjes së 
bashkëjetesës. Në këtë rast udhëzohet, që me përdorimin për analogji të nenit 186/2, të pranohet 
se bashkëshorti jashtëmartesor mundet me padi, në afat një vjeçar nga mbarimi i bashkëjetesës, 
të kërkojë alimentacion vetëm nëse kushtet për alimentacion të parashikuara në nenin 185 kanë 
ekzistuar në momentin e mbarimit të bashkëjetesës dhe në mënyrë të pandërprerë kanë zgjatur 
deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor në procedurën për alimentacion. Kjo do të thotë se padia 
për alimentacion mund të parashtrohet përpara skadimit të afatit një vjeçar nga mbarimi i 
bashkëjetesës si dhe nga dita kur është kryer dhënia e fundit faktike për alimentacion. 

Nëse përpara procedurës për shkurorëzim njëri nga bashkëshortët ka parashtruar padi me 
kërkesë për alimentacion në ngarkim të bashkëshortit tjetër, dhe ky proces nuk ka përfunduar deri 
në sjelljen e aktgjykimit për shkurorëzim, ndërsa në procedurën për shkurorëzim ka deklaruar se 
çështja e alimentacionit po shqyrtohet në një proces tjetër, në këtë rast bashkëshorti mund ta 
vazhdojë procesin për alimentacion, dhe të kërkojë që alimentacioni që ka kërkuar me atë padi t'i 
caktohet deri në hyrjen në fuqi të aktgjykimit për shkurorëzim, dhe me të njëjtin aktgjykim t'i 
caktohet dhe alimentacion si ish-bashkëshort – për të ardhmen, duke treguar rrethana që i japin të 
drejtë për të fituar alimentacion dhe në këtë bazë. Dispozita e nenit 186/2 LF është prezumim 
procedural dhe për realizimin e kësaj kërkese. Nga ana tjetër, padijenia e bashkëshortit që nuk ka 
parashtruar kërkesë sipas nenit 186/1, dhe e ka humbur edhe afatin një vjeçar sipas nenit 186/2, 
nuk mund të jetë bazë që t'i vazhdohet afati për paraqitjen e padisë dhe pas afatit një vjeçar. 

Gjithashtu, nga dispozita e nenit 186/1 del se bashkëshorti nuk mund të kërkojë alimentacion në 
ankesën kundër aktgjykimit me të cilin është shkurorëzuar martesa, pra, nëse ankesa përmban 
dhe kërkesë të tillë, gjykata e shkallës së dytë nuk do të vendosë për atë kërkesë, por eventualisht, 
nëse nuk e shfuqizon aktgjykimin për shkurorëzim, do t'i bëjë me dije ankuesit se këtë kërkesë 
mund ta parashtrojë në procedurë të veçantë, sipas nenit 186/2. 

Gjatë përcaktimit të nevojës për mbajtje të personit që kërkon alimentacion, gjykata do të marrë 
parasysh gjendjen e tij materiale, aftësinë për punë, mundësinë për t'u punësuar, gjendjen 
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shëndetësore, si dhe rrethanat e tjera nga të cilat varet vlerësimi i nevojave të tij. Gjatë përcaktimit 
të mundësive të personit që është i detyruar të japë alimentacion, gjykata do të marrë parasysh 
gjithë të ardhurat e tij dhe mundësitë reale për të realizuar fitim, si dhe nevojat e tij dhe detyrimet 
ligjore për alimentacion ndaj personave të tjerë (neni 194 LF). Këtu ligjvënësi ka parasysh 
alimentacionin për fëmijët, që ka prioritet në raport me të gjitha detyrimet e tjera për alimentacion. 
Në këtë drejtim është dhe qëndrimi i Gjykatës Supreme të RMV, sipas të cilit, rrethana ku 
bashkëshorti i shkurorëzuar është pronar i një pasurie të paluajtshme me shitjen e së cilës do të 
mund të siguronte mjete për jetesë, nuk ndikon në të drejtën e alimentacionit të ish bashkëshortit 
sepse si mjete për ekzistencë konsiderohen vetëm mjetet që realizohen nga shfrytëzimi aktual i 
pronës. 

Vlerësimi i nevojës së një personi për alimentacion lëviz në kornizat e shpenzimeve në vlera 
monetare që ai person duhet të kryejë që t'i përmbushë nevojat e tij minimale për ushqim, 
veshmbathje, banim, mjekim dhe përmbushjen e nevojave të tjera jetësore (Neni 194, parag.1 i LF) 
“Në përcaktimin e nevojës për mbajtje të personit, gjykata do të marrë parasysh gjendjen e tij 
pronësore, aftësinë për punë, mundësinë për t'u punësuar, gjendjen shëndetësore, si dhe rrethanat e 
tjera nga të cilat varet vlerësimi i nevojave të tij.” Kur bëhet fjalë për mbajtjen e fëmijëve, gjykata 
vepron sipas nenit 194 parag. 2 të LF “Kur mbajtja përcaktohet për fëmijë, gjykata do të marrë 
parasysh dhe moshën e fëmijës, si dhe nevojat për shkollimin e tij.” Ndërsa neni 194, parag.3 i LF 
përcakton “ Në përcaktimin e mundësive të personit që është i detyruar të japë mbajtje, gjykata do t'i 
marrë parasysh gjithë të ardhurat e tij dhe mundësitë reale për të fituar të ardhura, si dhe nevojat e tij 
vetjake dhe detyrimet ligjore në bazë të mbajtjes kundrejt personave të tjerë.” Vetëm pasi të 
përcaktohet kjo, gjykata mund të vazhdojë më tej, d.m.th. të përcaktohet nëse personi nga i cili 
kërkohet alimentacion mund të ndajë një vlerë të tillë monetare si alimentacion për personin që e 
kërkon atë. 

Më tej, gjykata do të përcaktojë dhe mundësitë e personit që është i detyruar të japë alimentacion. 
Bashkëshorti nga i cili kërkohet dhënia e alimentacionit duhet të ketë mundësi të japë 
alimentacion, që do të thotë se këtë nuk duhet ta bëjë në dëm të ekzistencës së vet, siç ndodh p.sh. 
me prindin që është i detyruar ta mbajë e të kujdeset për fëmijën e tij të mitur dhe në dëm të 
ekzistencës së vet. Gjykata nuk mund të mjaftohet vetëm me përcaktimin e të ardhurave të 
regjistruara të atij personi, por LF i jep mundësinë t'i shqyrtojë dhe mundësitë e vërteta për të fituar 
të ardhura, që varen nga profesioni i atij personi, në çfarë mjedisi jeton, a mundet që me punë të 
herë pas hershme të fitojë dhe të ardhura të tjera etj. P.sh. një bojaxhi apo hidraulik në një qytet të 
madh gjithmonë ka mundësi për fitime shtesë. Pasi gjykata t'i përcaktojë të ardhurat dhe 
mundësitë për fitime shtesë të personit që ka detyrimin të japë alimentacion, duhet të përcaktojë 
dhe shpenzimet që ai person ka për mbajtjen e vet, kuptohet në nivel më të lartë, sesa shpenzimet 
e domosdoshme, për mbajtje minimale, sepse ai person i fiton të ardhurat me punën e vet. Së 
fundmi, duhet të merren parasysh dhe të ardhurat e tij nga pronat. Si vlerë zbritëse do të merren 
detyrimet për alimentacion që ai ka ndaj personave të tjerë. 

Vlerën e alimentacionit gjykata mund ta përcaktojë në një shumë të caktuar ose në përqindje nga 
të ardhurat personale të realizuara, ose nga të ardhurat dhe fitimet e realizuara nga kryerja e 
ndonjë lloj tjetër aktiviteti (neni 196). Pagesën e shumave të ardhshme monetare për alimentacion 
gjykata do ta caktojë në përqindje nga rroga ose të ardhurat e tjera të dhënësit të alimentacionit, 
që ai do t'i fitojë në të ardhmen, dhe shumën e llogaritur sipas përqindjes së caktuar, ai do të 
detyrohet ta paguajë me marrjen e çdo rroge apo të ardhure tjetër. 

Po ashtu, gjatë caktimit të alimentacionit nga të ardhurat e përhershme që realizohen (rrogë, 
pension etj.), gjykata duhet ta caktojë alimentacionin dhe në shumë absolute në para, për 
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periudhën që ka rrjedhur nga parashtrimi i padisë deri në nxjerrjen e aktgjykimit, sepse nëse 
aktgjykimi për alimentacion është në përqindje për periudhën e kaluar, nuk do të mund të 
ekzekutohet nga fitimet e ardhshme të atij personi.

Ankesa nuk e ndalon ekzekutimin e aktgjykimit me të cilin është vendosur alimentacioni (neni 278 
LF).

Si rregull, alimentacioni vendoset me këste që arrijnë për pagesë çdo muaj, për arsye se jo vetëm 
që rrogat, pensionet dhe të ardhurat e tjera të përhershme, si rregull, paguhen një herë në muaj, 
por dhe detyrimet që paguhen për apartament, energji elektrike, ngrohje, shërbime komunale etj. 
llogariten e paguhen në shuma mujore. 

Ligji parashikon se personi i interesuar mund të kërkojë që gjykata ta rrisë, ta zvogëlojë ose ta 
heqë alimentacionin e mëparshëm të vendosur me vendim të plotfuqishëm gjykate nëse kanë 
ndryshuar rrethanat në bazë të të cilave është sjellë vendimi (neni 201 LF).

Në kontestet për alimentacion lejohet revizioni (neni 279 LF).

Një risi që solli Ligji i ri për Përmbarim i vitit 2016, ka të bëjë me urdhrin e ekzekutimit (përmbarimit) 
në rast të kërkesave periodike, të herëpashershme, që arrijnë për pagesë në intervale të caktuara 
kohore, siç është rasti i kërkesave për alimentacion, ku tashmë mjafton vetëm një urdhër 
ekzekutimi, në bazë të të cilit përmbaruesi do t'i realizojë të gjitha kërkesat mujore për 
alimentacion pas arritjes së tyre (Neni 141, paragr.2 i LP). 

Në rastin kur prindi që ka detyrimin të paguajë alimentacion për fëmijën, nuk e bën këtë më shumë 
se tre herë radhazi dhe pa arsye, Qendra për Punë Sociale mund të marrë vendim, me të cilin ia 
kufizon këtij prindi të drejtën për mbajtjen e marrëdhënieve personale dhe kontakteve të 
drejtpërdrejta me fëmijën, deri në përmbushjen e detyrimeve ndaj fëmijës (neni 87, parag. 2 i LF).

Mospagesa e alimentacionit përbën dhe vepër penale, sipas nenit 202 të Kodit Penal. Kështu, ai i 
cili nuk paguan detyrimin për mbajtje të përcaktuar në bazë të një vendim gjykate që përbën titull 
ekzekutiv, do të dënohet me gjobë ose me burgim deri në një vit. Megjithatë, gjykata mund të japë 
vendim me kusht, sipas të cilit kryerësi të urdhërohet t'i paguajë të gjitha detyrimet e arritura dhe 
në të ardhmen ta paguajë rregullisht alimentacionin. Në këtë kontekst, Gjykata e Apelit Manastir 
ka hedhur poshtë Vendimin e Gjykatës Themelore të Prilepit (Vendim nr. 289/06 dt. 23.11.2006) 
dhe ka vendosur se në rast të mospagesës nga ana e babait të alimentacionit të vendosur me 
vendim gjykate për dy fëmijët e mitur, nuk janë kryer dy vepra penale “mos pagesë e detyrimit për 
mbajtje”, por vetëm një. (Vendim i Gjykatës së Apelit Manastir, nr. 40/2007, dt. 31.01.2007).

3.  ANALIZA E PRAKTIKËS GJYQËSORE

3.1  Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët

Vendim i Gjykatës Themelore Civile të Shkupit, dt. 03.06.2020 

Paditësja me kërkesë padi ka kërkuar ndarjen e pasurisë së fituar gjatë martesës dhe njohjen e 
pronësisë mbi ½ pjesë ideale të kësaj pasurie. Paditësja dhe i padituri kanë qenë të martuar për një 
periudhë 8 vjeçare, gjatë së cilës kanë fituar pasuri të caktuara. Kështu, bashkëshortët kanë blerë 
një apartament me sipërfaqe 34 m2, të regjistruar në emrin e të paditurit, për blerjen e të cilit kanë 
marrë kredi për banesë nga banka në vlerën 37.900 euro; një automjet të tipit Ford Fokus; si dhe 
sende të tjera të luajtshme. Bashkëshortët kanë fituar dhe mjete monetare në shumën 880.000 
denarë (rreth 14,270 euro), shumë e cila pa dijeninë e paditëses, nga ana e paditësit është 
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depozituar në bankë në emër të djalit të mitur të bashkëshortëve, dhe më vonë i padituri, përsëri pa 
dijeninë e paditëses e kishte transferuar në llogarinë e vet në momentin kur ajo ishte larguar nga 
banesa familjare bashkë me dy fëmijët e mitur. Ndërkohë që, nëpërmjet kundërpadisë i padituri ka 
vërtetuar se gjatë kohëzgjatjes së martesës ka marrë kredi nga banka në shumën prej 10.000 
eurosh, për të mbuluar shpenzimet dhe kërkesat në rritje të familjes dhe ka kërkuar që e paditura 
të njihet si debitore solidare në kthimin e ½ së kësaj shume. Gjatë kohëzgjatjes së martesës të dy 
bashkëshortët kanë qenë në marrëdhënie pune dhe rregullisht i kanë paguar këstet e kredisë për 
banesë, duke paguar kështu një vlerë prej 20.815 eurosh. 

Gjykata e ka pranuar kërkesë padinë e paditëses dhe i ka njohur asaj të drejtën e pronësisë mbi ½ e 
apartamentit, duke detyruar të paditurin t'i kthejë asaj gjysmën e shumës së paguar për 
apartamentin (pra ½ e vlerës 20.815 euro), ndërsa pjesërisht e ka pranuar dhe kërkesën për 
pagesën e kamatës ligjore për këtë shumë. Po ashtu, gjykata e ka njohur paditësen pronare mbi ½ 
e shumës prej 880.000 denarësh (rreth 14,270 euro) të fituar gjatë martesës dhe e ka detyruar të 
paditurin t'i paguajë asaj ½ e shumës, ndërsa pjesërisht është pranuar dhe pagesa e kamatave 
ligjore për këtë shumë. Gjykata e pranoi dhe kundërpadinë e të paditurit kundërpaditës, duke e 
njohur paditësen e kundërpaditur si debitore solidare në kthimin e ½ së shumës të paguar me 
këste nga i padituri kundërpaditës për shlyerjen e kredisë me vlerë të përgjithshme prej 10.000 
eurosh, të marrë për plotësimin e nevojave të familjes. Ndërkohë që paditësja e ka tërhequr padinë 
për njohjen e pronësisë mbi ½ pjesë ideale mbi automjetin dhe sendet e luajtshme, duke qenë se 
palët, pas parashtrimit të padisë, janë marrë vesh për ndarjen e këtyre sendeve. 

Vendim i Gjykatës Themelore Civile të Shkupit, dt. 11.12.2019 

Paditësja nëpërmjet kërkesë padisë ka kërkuar të njihet pronare mbi ½ e një shume të fituar gjatë 
kohëzgjatjes së bashkëjetesës dhe martesës, si pasuri e përbashkët e krijuar në bashkëjetesë apo 
martesë. U vërtetua se palët kanë bashkëjetuar për rreth 6 muaj në shtëpinë e prindërve të të 
paditurit dhe më pas kanë lidhur martesë, e cila ka zgjatur rreth 2 vjet. 

Martesa është shkurorëzuar me marrëveshje. Gjatë kohës që kanë jetuar së bashku shpenzimet 
për jetesë i kanë ndarë me prindërit e të paditurit, ndërsa janë ushqyer tek prindërit e tij. Në fillim të 
bashkëjetesës, duke qenë se palët ishin marrë vesh që të krijonin kursime të përbashkëta, 
paditësja ka transferuar në llogarinë e të paditurit një shumë prej 300.000 denarësh (rreth 4,864 
euro), nga të cilat 250.000 denarë (rreth 4,053 euro) i ishin dhuruar nga nëna e saj e ndjerë 
përpara se të ndërronte jetë. Nga fillimi i bashkëjetesës dhe deri në shkurorëzimin e martesës, 
palët kanë kursyer shumën prej 220.159 denarësh (rreth 3,659 euro) të depozituar në një llogari 
bankare. Gjatë jetesës së përbashkët i padituri ka fituar një shumë prej 100.000 denarësh (rreth 
1,621 euro) nga një Kompani sigurimi për dëmin e shkaktuar në aksident automobilistik, mjete këto 
që janë pasuri e tij e veçantë dhe u depozituan në të njëjtën llogari bankare. Pra, nëse zbriten nga 
shuma e përgjithshme prej 220.159 denarësh (rreth 3,570 euro), rezulton se mjetet e kursyera së 
bashku janë në vlerën 120.159 denarë (rreth 1,948 euro). Po ashtu palët kanë kursyer dhe shumën 
prej 721.069 denarësh (rreth 11,691 euro) në një tjetër llogari bankare. Nga kjo llogari, i padituri 
menjëherë pas shkurorëzimit ka transferuar shumën prej 320.000 denarësh (rreth 5,189 euro) në 
llogarinë e të paditurës, me ç'rast shuma e mbetur në llogari është 401.069 denarë (rreth 6,503 
euro).  
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Megjithëse, paditësi kontestonte ekzistencën e bashkëjetesës, u vërtetua nga dëshmitarët se 
palët kishin bashkëjetuar për rreth 6 muaj përpara lidhjes së martesës. U pranua kërkesë padia e 
paditëses për njohjen e pronësisë mbi ½ e shumës prej 120.159 denarësh (rreth 1,948 euro) të 
depozituar në një llogari bankare, dhe njohja e pronësisë mbi ½ e shumës prej 401.069 denarësh 
(rreth 6,503 euro) në llogarinë tjetër bankare. I padituri duhet të paguajë dhe kamatë vonesën 
ligjore. U hodh poshtë si e pabazuar kërkesa e paditëses për t'u njohur pronare mbi 100.000 
denarë (rreth 1,622 euro) të fituar nga i padituri si dëmshpërblim për dëmin që i është shkaktuar 
gjatë një aksidenti automobilistik për arsye se kjo shumë është pasuri e tij e veçantë. 

Vendim i Gjykatës Themelore Shkupi II, dt. 13.07.2018 

Në kërkesë-padi paditësja ka kërkuar njohjen e pronësisë mbi një shumë prej 3.669 eurosh, që 
përbën ½ e shumës së fituar në martesë si dhuratë martesore dhe kthimin e një shume prej 2.800 
eurosh, të cilën ajo e ka investuar për të bërë përmirësime në apartamentin ku kanë jetuar palët së 
bashku. Martesa midis palëve ka zgjatur për rreth 1 vit e gjysëm deri në shkurorëzimin e saj. Pas 
ceremonisë martesore në llogarinë e të paditurit janë depozituar 18.000 euro si shumë e 
përgjithshme e dhuratave në para që e paditura dhe i padituri së bashku i kanë marrë nga të ftuarit 
në dasmën e tyre. Nga kjo shumë, në momentin kur paditësja, bashkëshortja e ka lënë bashkësinë 
martesore, pra kur ka përfunduar faktikisht jetesa e përbashkët, gjendja në llogarinë e të paditurit 
është 7.338 euro. Paditësja kërkon ½ e kësaj shume apo 3.669 euro. Gjithashtu, paditësja 
nëpërmjet babait të saj ka investuar një shumë prej 2.800 eurosh për të bërë një derë në 
apartamentin ku jetonte me të paditurin. Duke qenë se dera është pjesë integrale e apartamentit, e 
cila nuk mund të hiqet pa u dëmtuar, dhe është paguar nga babai i paditëses përpara lidhjes së 
martesës, ajo kërkon kthimin e plotë të shumës prej 2.800 eurosh. I padituri e ka hedhur poshtë 
kërkesë-padinë, me argumentin se nuk ka asnjë provë që të vërtetojë se shuma në llogarinë 
bankare është e krijuar nga dhuratat martesore dhe se shuma e mbledhur nga dhuratat është 
shpenzuar për nevojat e përbashkëta të çiftit gjatë martesës, muaj mjalti etj. Po ashtu, 
kundërshtohet kthimi i shumës prej 2.800 eurosh me argumentimin se apartamenti në të cilin 
kanë jetuar është në pronësi të nënës së të paditurit dhe ai nuk ka legjitimitet pasiv për këtë pjesë 
të kërkesë-padisë. U vërtetua se dera është porositur dhe paguar nga babai i paditëses përpara 
lidhjes së martesës. Porosia është bërë tek famulli i tij (pra ai e ka kumbar babain e paditëses) dhe 
fatura është lëshuar dhe paguar 2 vjet pas punimit dhe montimit të derës. Pas vërtetimit të 
gjendjes faktike, gjykata vendosi pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë, duke detyruar të 
paditurin t'i paguajë paditëses shumën prej 3.669 eurosh, pra ½ në pjesë ideale nga shuma e fituar 
gjatë martesës si dhuratë martesore, ndërsa hodhi poshtë si të pabazuar kërkesën për kthimin e 
shumës prej 2.800 denarësh (rreth 45 euro) si të pabazuar duke qenë se paditësja nuk ka 
legjitimitet aktiv për këtë pjesë të kërkesë-padisë.

Vendim i Gjykatës Themelore Shkupi II, dt. 20.11.2015 

Paditësja në kërkesë-padi ka kërkuar njohjen e pronësisë mbi ½ e automjetit të markës SEAT Leon 
të fituar gjatë martesës dhe mbi sende të tjera të luajtshme. Bëhet fjalë për një çështje të kthyer 
për rigjykim dhe plotësim të gjendjes faktike nga gjykata e shkallës më të lartë. Palët kanë qenë në 
martesë që ka zgjatur rreth 8 vjet. Gjatë martesës është blerë automjet i markës SEAT Leon që 
është evidentuar në organin përkatës administrativ se është në pronësi të paditësit. Automjeti 
është blerë me kredi, ku është dhënë dhe një shumë, pjesëmarrje e përbashkët prej 300.000 
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denarësh (rreth 4,864 euro). Pas largimit të paditëses, i padituri ka vazhduar pagesën e kësteve 
për automjetin derisa e ka tjetërsuar pa dijeninë e saj për një shumë prej 7.000 eurosh. Kjo për 
arsye se ndërrimi i vendit të punës dhe ulja e rrogës ia kanë pamundësuar vazhdimin e pagesave 
të kësteve të kredisë për shumën e mbetur. Pas plotësimit dhe vërtetimit të gjendjes faktike 
gjykata vendosi pranimin e kërkesë-padisë dhe detyrimin e paditësit t'i paguajë paditëses 405 
euro si mbetje nga çmimi i shitblerjes, dhe 150.000 denarë (rreth 2,432 euro) si pjesëmarrje e 
përbashkët për blerjen e automjetit. 

3.2 Detyrimi për mbajtje - ushqim

Vendim i Gjykatës Themelore Civile të Shkupit, dt. 27.06.2019 

Nëpërmjet kërkesë-padisë të paditëses së mitur, të përfaqësuar nga përfaqësuesi ligjor, nëna e 
saj, kërkohet pagesa e alimentacionit në shumën 3.000 denarë (rreth 49 euro) në muaj, për të 
ardhmen, deri në ndryshimin e rrethanave. Kjo kërkesë në seancë u zvogëlua në shumën prej 
2.000 denarësh (rreth 32 euro) me arsyetimin se përfaqësuesja ligjore, nëna e paditëses, nuk e 
dinte çfarë pune bënte i padituri dhe cilat ishin të ardhurat e tij, për shkak se nuk ka asnjë kontakt 
me të. Përfaqësuesja ligjore e paditëses së mitur, nëna e saj dhe i padituri janë ish-bashkëshortë. 
Gjatë procedurës për shkurorëzimin e martesës dhe marrjes së vendimit, që është sjellë në bazë 
të pëlqimit të të dyja palëve, nëna e paditëses ka qenë shtatzënë dhe paditësja e mitur ka lindur 3 
ditë pas përfundimit të procedurës për shkurorëzim. I padituri e ka njohur atësinë e paditëses së 
mitur dhe është regjistruar si babai i saj në librat amzë të të lindurve të qytetit të Shkupit. 

Më pas me vendim të Gjykatës Themelore Shkupi II e mitura i besohet për rritje, edukim dhe 
mbajtje të plotë, pra kujdestaria i jepet nënës së saj. E mitura është e moshës 8 vjeçare dhe që nga 
lindja e saj, babai nuk ka kontribuar aspak për mbajtjen dhe alimentacionin e të miturës. Nëna e të 
miturës bashkëjeton me një person tjetër me të cilin ka një fëmijë të moshës 1 vjeç e 3 muaj, është e 
papunë dhe merr ndihmë sociale prej 6.800 denarësh (rreth 110 euro). Në kushtet kur gjykata nuk 
ka të dhëna konkrete për të ardhurat e të paditurit, rrogën apo përfitime të tjera, vendosi që i 
padituri të paguajë alimentacion për paditësen e mitur, vajzën e tij, në shumën 2.000 denarë (rreth 
32 euro) në muaj.

Vendim i Gjykatës Themelore Shkupi II, dt. 06.03.2018 

Nëpërmjet kërkesë-padisë paditësja kërkon nga e paditura, nëna e saj, pagesën e shumës prej 
9.000 denarësh (rreth 146 euro) si alimentacion për fëmijën e moshës madhore. Paditësja është 
vajza e të paditurës dhe ish-bashkëshortit të saj, martesa e të cilëve është shkurorëzuar në vitin 
2017. 

Në procedurën për shkurorëzim gjykata ka vendosur dhe për alimentacionin për vëllain e 
paditëses, duke detyruar të paditurën të paguajë 2.000 denarë (rreth 32 euro) në muaj. Pas 
shkurorëzimit paditësja ka jetuar me të atin, i cili dhe pas arritjes së moshës madhore ka vazhduar 
mbajtjen dhe alimentacionin për të, duke qenë se paditësja është studente me kohë të plotë në 
Fakultetin Pedagogjik. 

Në seancën përgatitore është saktësuar kërkesa për pagesën e alimentacionit në shumën 3.000 
denarë (rreth 49 euro), meqë detyrimi për mbajtje i fëmijëve të moshës madhore u takon të dy 
prindërve. Në seancën kryesore e paditura nuk mori pjesë. U vërtetua se paditësja e moshës 20 
vjeçare, jeton me të atin dhe dy vëllezërit në banesën në pronësi të tij. I ati është në marrëdhënie të 
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rregullt pune, marangoz, me një rrogë bruto prej 15.065 denarësh (rreth 244 euro). Vëllai më i 
madh është i punësuar si instalues i elementeve të ndërtimit me një rrogë neto prej 12.000 
denarësh (rreth 195 euro). E paditura është e papunë dhe nuk zotëron prona, herë pas here 
pastron shtëpi dhe kujdeset për fëmijë, por për momentin nuk i bën as këto punë sepse nuk mund 
të gjejë punë. Ajo është evidentuar në Agjencinë për punësim si person që kërkon punë. E paditura 
jeton në një dhomë në shtëpinë e babait të saj, së bashku me familjen e vëllait. 

Gjykata ka arsyetuar se të dy prindërit duhet të kontribuojnë në mbajtjen dhe alimentacionin e 
fëmijës së moshës madhore deri në përfundimin e studimeve dhe meqë paditësja është në moshë 
më të madhe, ka dhe shpenzime më të larta. Por, nga ana tjetër, paditësja jeton në bashkësi 
familjare me të atin dhe vëllezërit, dhe 2 prej anëtarëve të familjes janë të punësuar dhe realizojnë 
të ardhura mujore, kështu që kërkesa e paditëses u pranua pjesërisht, duke detyruar nënën e 
paditur, të paguajë alimentacion në shumën 1.500 denarë (rreth 24 euro) në muaj, për të ardhmen, 
deri në ndryshimin e rrethanave. Gjykata mendon se shuma që e paditura duhet të paguajë për 
alimentacionin e dy fëmijëve të saj, në vlerë totale prej 3.500 denarësh (rreth 57 euro) në muaj, 
është adekuate për mundësitë aktuale të të paditurës dhe nuk e vë në pikëpyetje ekzistencën e saj.

Vendim i Gjykatës Themelore Civile të Shkupit, dt. 07.09.2020 

Paditësi nëpërmjet kërkesë-padisë ka kërkuar shkurorëzimin e martesës për shkak të prishjes së 
marrëdhënieve midis bashkëshortëve dhe përcaktimin e kujdestarisë dhe alimentacionit për 2 
fëmijët e mitur të bashkëshortëve. Paditësi pranon që kujdestaria e fëmijëve t'i jepet të paditurës, 
nënës së tyre, dhe pranon të paguajë nga 3.500 denarë (rreth 57 euro) alimentacion për secilin 
fëmijë. E paditura, gjithashtu është dakord për shkurorëzimin e martesës, por kërkon që paditësi të 
paguajë nga 5.000 denarë (rreth 81 euro) alimentacion për secilin fëmijë. E paditura u shpreh se 
marrëdhëniet midis bashkëshortëve janë tej mase të tensionuara, dhe se vazhdimisht është nën 
presionin dhe kërcënimet e paditësit se nëse nuk largohet bashkë me fëmijët nga banesa, ai do 
ndjekë prej aty. Sa i përket fëmijëve, ai nuk kontribuon në asnjë mënyrë në mbajtjen e tyre. 

Pasi i shqyrtoi të gjitha provat gjykata vërtetoi gjendjen faktike si vijon. Palët kanë 13 vjet të 
martuar dhe nga kjo martesë kanë dy fëmijë të moshës 11 dhe 9 vjeçare. Marrëdhëniet midis tyre 
janë çrregulluar në atë shkallë sa jetesa e përbashkët është e pamundur për shkak të tradhtive të 
vazhdueshme të paditësit. Palët kanë kohë që nuk jetojnë së bashku. E paditura me fëmijët jetojnë 
në shtëpinë e tyre, ndërsa paditësi jeton me qira. E paditura është e punësuar në Ministrinë e 
Punëve të Brendshme si oficer policie në detyrë dhe ka një rrogë që së bashku me shtesat është 
në vlerë prej 36.690 denarësh (rreth 595 euro), ndërsa paditësi punon në Ndërmarrjen publike 
Ujësjellës e Kanalizime me një rrogë mujore prej 22.000 denarësh (rreth 357 euro) pa shtesa. 
Paditësi ka marrë kredit prej 13.000 eurosh (rreth 211 euro) për rinovimin e shtëpisë, po ashtu dhe e 
paditura ka marrë kredit me këst mujor prej 9.600 denarësh (rreth 156 euro) për rinovimin e 
shtëpisë. Nga parashtrimi i padisë paditësi nuk kontribuon për alimentacionin e fëmijëve, të cilët i 
mban plotësisht e paditura. Nga raporti i Qendrës për Punë Sociale rezulton se ekipi i ekspertëve 
është i mendimit që kujdestaria e fëmijëve të vazhdojë t'i besohet nënës, ndërsa babai të vazhdojë 
të përmbushë të drejtat dhe detyrimet prindërore. 

Gjykata vendosi se janë plotësuar kushtet për shkurorëzimin e martesës për shkak se gjatë 
procedurës gjyqësore u vërtetua se marrëdhëniet bashkëshortore janë çrregulluar aq sa jetesa e 
përbashkët është bërë e pamundur. Lidhur me kujdestarinë e fëmijëve të mitur, gjykata vendosi 



sipas mendimit të ekspertëve të QPS dhe fëmijët iu lanë për rritje, edukim dhe mbajtje të pjesshme 
nënës së tyre, ndërsa u vendos që babai të paguajë alimentacion në shumën 4.000 denarë (rreth 
65 euro) për secilin fëmijë, për të ardhmen, deri në ndryshimin e rrethanave dhe në vazhdimësi t'i 
realizojë të drejtat dhe detyrimet prindërore. E kontestueshme mes palëve nuk ishte kujdestaria e 
fëmijëve, por shuma e alimentacionit, që sipas gjykatës u vendos duke marrë parasysh të ardhurat 
e paditësit, por dhe mundësitë e tij reale për të realizuar fitim, dhe nga ana tjetër u konsiderua si 
kontribut puna dhe kujdesi i të paditurës për edukimin dhe rritjen e fëmijëve. Fakti që të dy palët 
kanë marrë kredit për rinovimin e shtëpisë nuk ishte relevant për gjykatën në përcaktimin e 
alimentacionit, pasi alimentacioni i fëmijëve është detyrim prioritar përpara gjithë detyrimeve të 
tjera.

4.  VLERËSIMI I PËRPUTHSHMËRISË SË VENDIMEVE GJYQËSORE 
ME DISPOZITAT LIGJORE

4.1 Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët dhe mbajtja financiare - alimentacioni  

Rregullimi shumë sipërfaqësor, me vetëm 15 nene i regjimit pasuror të bashkëshortëve në LPDTS, 
tregon se ligjvënësi nuk i ka kushtuar vëmendjen e duhur trajtimit të thelluar të këtij instituti. 
Megjithatë, mangësitë ligjore, plotësohen nga praktika e pasur gjyqësore, që jep zgjidhje rast pas 
rasti dhe krijon një fond të rëndësishëm reference për gjykatat e tjera në të ardhmen. Gjithsesi, 
praktika gjyqësore nuk është e unifikuar në aspekt të ndarjes së pronësisë së përbashkët të 
bashkëshortëve, dhe megjithëse mbizotëron ndarja në pjesë të barabarta, ka dhe raste ku në bazë 
të vërtetimit të kontributit më të madh të bashkëshortit, gjykata ka vendosur t'i ndajë atij pjesë deri 
në 10 herë më të madhe se ajo e bashkëshortes, pavarësisht kontributit të saj jomonetar në punët e 
amvisërisë dhe rritjen e fëmijëve, për arsyet e dhëna më lartë kur është trajtuar kjo pjesë.

Problematik është dhe rregullimi ligjor i bashkësisë jashtëmartesore që është tejet sipërfaqësor e 
i pathelluar dhe shkakton probleme të shumta në praktikë. Sipas LF, bashkësia jashtëmartesore e 
cila zgjat më tepër se një vit është e barazuar me martesën në aspekt të ndarjes së pronësisë së 
përbashkët dhe të drejtës së ndërsjellë për alimentacion. Megjithatë, ligjvënësi dhe në rastin e 
bashkëjetesës duhet të përcaktojë se nuk mund të ekzistojnë pengesa për të hyrë në bashkësi 
jashtëmartesore, në mënyrë analoge me pengesat e parashikuara për lidhjen e martesës. Kjo do 
të evitonte problemet e shfaqura në praktikë lidhur me rastet kur bashkësia jashtëmartesore 
prodhon efekte juridike, megjithëse njëri nga partnerët, ose të dy së bashku janë në një martesë që 
ligjërisht nuk ka përfunduar, gjë që rrjedhimisht krijon probleme të mëdha në vërtetimin e pjesës 
së partnerëve jashtëmartesorë nga pronësia e përbashkët, kur martesa e njërit ose e të dyve nuk 
ka përfunduar. 

Nga ana tjetër, në praktikën gjyqësore janë shumë të shpeshta rastet e kërkesave për 
alimentacion të fëmijëve pas shkurorëzimit. Lidhur me të drejtën e mbajtjes së fëmijëve të 
përbashkët, është e nevojshme që në legjislacionin e RMV të implementohet  e drejta për të 
ushtruar bashkërisht të drejtat prindërore pas divorcit, një parim që pranohet në gjithë 
legjislacionet moderne. 
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5. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 

v Duke pasur parasysh se nuk mund të ekzistojë një regjim pasuror unik, i përshtatshëm për 
të gjithë personat që lidhin martesë dhe në kushtet kur, si regjimi i pasurisë së përbashkët 
ashtu dhe ai i pasurive të ndara të bashkëshortëve kanë përparësi dhe mangësi të caktuara, 
konsideroj se përveç regjimit të detyrueshëm ligjor (të pronësisë së përbashkët dhe të 
veçantë) ligjvënësi duhet të përcaktojë dhe regjime të kontraktuara, subsidiare, për të cilat 
bashkëshortët do të mund të përcaktoheshin me kontratë martesore, sipas modelit të 
legjislacioneve të vendeve të tjera të rajonit apo dhe më gjerë. 

v Legjislacioni maqedonas, e më konkretisht LPDTS, nuk përcakton në mënyrë eksplicite se 
cilat sende bëjnë pjesë në pronësinë e përbashkët, e cilat në pronësinë e veçantë të 
bashkëshortëve. Konsideroj se janë të nevojshme dispozita të cilat saktësisht do të 
përcaktojnë sendet që konsiderohen pronësi e përbashkët dhe e veçantë e 
bashkëshortëve, për të shmangur dilemat apo veprimet në kundërshtim me intencën e 
ligjvënësit në këtë drejtim. 

v Nevojitet ndryshim i nenit 69, paragrafi 2 i LPDTS sipas të cilit “Edhe nëse e drejta e 
pronësisë mbi paluajtshmëritë e përbashkëta është regjistruar vetëm në emër të njërit 
bashkëshort, do të konsiderohet se regjistrimi është bërë në emër të të dyve”. Zbatimi në 
praktikë i kësaj dispozite bie në kundërshtim me parimin e besimit në librin publik kadastral. 
Të dhënat e shënuara në librin publik, për personat e tretë kanë fuqinë e saktësisë absolute. 
Për këtë arsye dhe në interes të sigurisë juridike, ligjvënësi duhet të bëjë të detyrueshëm 
regjistrimin e të dy bashkëshortëve si pronarë të pasurisë së paluajtshme që është në 
pronësi të përbashkët të tyre.

v Është e nevojshme që banesa familjare të veçohet nga asetet e tjera të pronësisë së 
përbashkët të bashkëshortëve e të gëzojë trajtim dhe mbrojtje të veçantë ligjore në RMV, jo 
vetëm në zbatim të parimit të interesit më të mirë të fëmijës të mishëruar në Konventën për 
të Drejtat e Fëmijëve, por edhe në frymën e harmonizimit të legjislacionit vendas me atë 
evropian. 

v Mangësi vihen re dhe në rregullimin ligjor të detyrimit për mbajtje, apo alimentacionit për 
bashkëshortin në nevojë dhe fëmijët. Me gjithë rëndësinë e madhe të këtij instituti, Ligji për 
Familjen nuk përmban një përkufizim të plotë për termin “alimentacion”, aspekt ky i cili ka 
nevojë për përmirësim dhe plotësim.

v Rastet e kërkesave për alimentacion në gjykatë nga ana e ish-bashkëshorteve në nevojë 
janë pothuajse inekzistente. Gratë në masë të madhe nuk janë në dijeni të së drejtës për 
mbajtje nga ana e ish bashkëshortit, që është e garantuar me ligj, në rast të pamundësisë 
për ta siguruar vetë ekzistencën pas shkurorëzimit. Rekomandohet që të ketë fushata 
vetëdijësuese në këtë drejtim.  

v Do të ishte mirë që gjykata, gjatë përcaktimit të shumës së alimentacionit në përqindje nga 
rroga e personit të detyruar, të vendosë shumën e alimentacionit në përqindje të caktuar, 
por dhe të caktojë minimumin në një shumë në para (në denarë). Caktimi i shumës minimale 
të alimentacionit bën të mundur realizimin e përmbarimit të detyrueshëm nga pronat e 
personit të detyruar. Në këtë kontekst, do të ishte i nevojshëm një rregullim ligjor që me 
norma imperative do të përcaktonte shumën minimale për alimentacionin e fëmijëve në 
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raport me rrogën minimale në vend. P.sh. sipas Kodit të Familjes së Bullgarisë kjo shumë 
është ¼ e rrogës minimale (neni 142, parag. 2 i KF).

v Është e nevojshme ndjekja dhe zbatimi i modeleve  në legjislacionet familjare të vendeve 
evropiane lidhur me sigurimin e alimentacionit të fëmijëve. Tipar i përbashkët i të gjitha 
këtyre modeleve është se prindi nuk lirohet nga detyrimi për të paguar alimentacion, por 
për të shmangur vonesat në pagesa, pagesën e alimentacionit e bën një agjenci ose fond 
shtetëror, i cili më pas shumën e paguar për alimentacion e merr nga prindi i cili kishte 
detyrimin për ta paguar, por nuk e paguante. 

v Megjithëse mospagesa e alimentacionit përbën vepër penale, e cila dënohet me gjobë ose 
heqje lirie deri në një vit për bashkëshortin që refuzon pagesën, kjo mungesë përgjegjësie 
në praktikë dënohet vetëm me dënime me kusht, ndërsa barra e mbajtjes së fëmijëve 
vazhdon të mbetet detyrim i prindit tjetër. Në fakt, nuk ka asnjë rast të njohur të ndonjë 
prindi që ka vuajtur dënim me heqje lirie për mospagesë të alimentacionit, gjë që dëshmon 
se gjykatat tona duhet t'i marrin më seriozisht pasojat e mospagesës së alimentacionit. 



85

Ligji dhe praktika gjyqësore në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe  Serbi

VI. SERBIA

1.  KORNIZA LIGJORE PËR PJESËTIMIN E PASURISË SË PËRBASHKËT DHE 
MBAJTJES  FINANCIARE

1.1  Pjesëtimi i pasurisë bashkëshortore

Neni 15 i Kushtetutës së Republikës së Serbisë garanton barazinë gjinore si një parim themelor i të 
drejtave të njeriut dhe të pakicave: "Shteti garanton barazinë midis grave dhe burrave dhe zhvillon 
një politikë të mundësive të barabarta". Neni 23 i Kushtetutës ndalon diskriminimin për çfarëdo 
baze, dhe gjinia renditet në mënyrë të qartë si një pronë personale e mbrojtur nga diskriminimi. E 
drejta për martesë dhe barazia e bashkëshortëve rregullohet nga neni 62 i Kushtetutës:

Ÿ Gjithkush ka të drejtë të vendosë lirisht për përfundimin dhe zgjidhjen e martesës.
Ÿ Martesa lidhet në bazë të pëlqimit të dhënë lirisht nga burri dhe gruaja para organit 

shtetëror.
Ÿ Përfundimi, kohëzgjatja dhe zgjidhja e një martese bazohen në barazinë e burrave dhe 

grave.
Ÿ Martesa dhe marrëdhëniet martesore dhe familjare rregullohen me ligj.
Ÿ Bashkimi jashtëmartesor barazohet me martesën, në përputhje me ligjin.

Parimet kushtetuese që rregullojnë këtë fushë, edhe pse në shikim të parë vendosen për të 
garantuar barazinë e grave dhe burrave, partnerë të martuar dhe të pamartuar, ende nuk kalojnë 
pa probleme në zbatimin praktik. Kështu, dispozita që rregullon barazimin e bashkësisë 
martesore dhe jashtëmartesore në përputhje me ligjin interpretohet ndryshe në praktikë, në 
varësi të ligjit individual për të cilin zbatohet. Partnerëve jashtëmartesorë nuk u njihet e drejta e 
trashëgimisë dhe të drejta të tjera të shumta pronësore.

Kur flasim për mospagimin e mbajtjes, Kodi Penal me dispozitat e nenit 195 e përcakton qartë se 
çfarë konsiderohet kjo pjesë. Kështu, forma themelore e veprës përcaktohet: "Kush nuk siguron 
mbajtje për një person i cili është i detyruar me ligj ta mbajë, dhe kjo detyrë përcaktohet nga një 
vendim ekzekutiv i gjykatës ose marrëveshje ekzekutive përpara një gjykate ose autoriteti tjetër 
kompetent, në shumën dhe mënyrën që përcaktohet, dënohet me gjobë ose me burgim për një 
periudhë jo më të gjatë se dy vjet." Është e rëndësishme, pra, që detyrimi për të mbajtur të 
përcaktohet nga gjykata ose organi tjetër kompetent me një vendim që është bërë i 
ekzekutueshëm. Për sa i përket vetë punës, problemi këtu nuk është përcaktimi i veprës, as zbatimi 
i saj në praktikë, por problemi praktik i mospagimit të mbajtjes për përfituesin e mbajtjes nga i cili 
nuk e përmbush këtë obligim për shkak të pamundësisë ekonomike.

Shkelja e detyrimeve familjare është një veprim, forma themelore e së cilës përcaktohet nga Kodi 
Penal me dispozitat e nenit 196, si më poshtë:

"Kushdo që lë një anëtar të familjes i cili nuk është në gjendje të kujdeset për veten e tij në një 
pozitë të vështirë duke shkelur detyrimet familjare të vendosura ligjërisht, do të dënohet me 
burgim nga tre muaj deri në tre vjet." Kjo vepër penale nuk përfaqësohet veçanërisht në praktikë, 
dhe në vitin 2019, vetëm 16 kallëzime penale u parashtruan për këtë vepër penale, me vetëm një 
dënim që u referohej fëmijëve të mitur nën moshën 14 vjeç.¹⁰⁰

100 Po aty



86

PJESËTIMI I PASURISË SË PËRBASHKËT DHE MBAJTJA FINANCIARE

Procedura për mbrojtjen e të drejtave para gjykatës

Procedura për mbrojtjen e të drejtave zhvillohen para gjykatës civile. Procedurat civile 
rregullohen nga Ligji për Procedurën Civile¹⁰¹ si një ligj i përgjithshëm, ndërsa Ligji për Familjen 
parashikon dispozita të veçanta në lidhje me mosmarrëveshjet martesore dhe familjare.

Procedura në lidhje me marrëdhëniet familjare është urgjente nëse i referohet një fëmije ose një 
prindi që ushtron të drejtat prindërore. Në procedurën në lidhje me marrëdhëniet familjare, padia 
nuk i dorëzohet të paditurit në përgjigje. Ndërsa ky do të jetë rregull në çështjet gjyqësore të 
mbajtjes, në procedurat për ndarjen e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve, nuk është 
kështu, por zhvillohet një procedurë e rregullt gjyqësore.

Në procedurën lidhur me marrëdhëniet familjare, gjykata mund të vërtetojë faktet edhe kur ato 
nuk janë të diskutueshme midis palëve, dhe gjithashtu mund të hetojë në mënyrë të pavarur faktet 
që asnjë palë nuk ka paraqitur. Në procedurën që lidhet me marrëdhëniet familjare, publiku është i 
përjashtuar. Rishikimi lejohet gjithmonë në procedurat që lidhen me marrëdhëniet familjare, 
përveç nëse parashikohet ndryshe nga ky ligj.

1.2 Detyrimi për ushqim

Kushtetuta rregullon në mënyrë specifike të drejtat e fëmijës ku në nenin 64, dhe nenin 65 
paragrafi 1 përshkruan të drejtën e fëmijës për mbajtje: "Prindërit kanë të drejtë dhe detyrë të 
mbështesin, edukojnë dhe arsimojnë fëmijët e tyre, dhe ata janë të barabartë në këtë".

Neni 66 i Kushtetutës titullohet: "Mbrojtje e veçantë e familjes, nënës, prindit të vetëm dhe 
fëmijës" dhe përcakton:

"Familja, nëna, prindi i vetëm dhe fëmija në Republikën e Serbisë gëzojnë mbrojtje të veçantë, në 
përputhje me ligjin." E drejta e pronës rregullohet nga neni 58 i Kushtetutës dhe garanton gëzimin 
paqësor të pronës dhe të drejtave të tjera pronësore të fituara në bazë të ligjit.

2.  PROCEDURA GJYQËSORE DHE INTERPRETIMI I DISPOZITAVE PËR PJESËTIMIN 
E PASURISË SË PËRBASHKËT DHE MBAJTJES FINANCIARE 

2.1 Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët

Ligji i Familjes¹⁰² në Serbi u miratua në vitin 2005 dhe që atëherë është ndryshuar dy herë, në 2011 
dhe 2015. Ligji rregullon martesën dhe marrëdhëniet martesore, marrëdhëniet jashtëmartesore, 
marrëdhëniet fëmijë-prindër, birësimin, kujdestarinë, ushqiminë, mbajtjen, marrëdhëniet 
pasurore në familje, mbrojtjen nga dhuna në familje, procedurat që lidhen me marrëdhëniet 
familjare dhe emrin personal.

Ligji për Familjen me dispozitat e nenit 3 e përcakton se "Martesa është një bashkim i ligjshëm i 
jetës së një gruaje dhe një burri" , ndërsa bashkësia jashtëmartesore sipas dispozitave të nenit 4 të 
Ligjit për Familjen përcaktohet si "një bashkim i përhershëm i jetës së një gruaje dhe një burri, 
midis të cilëve nuk ka pengesa martesore".

101  Ligji për Procedurën Civile ("Gazeta Zyrtare e RS", Nr. 72/2011, 49/2013 - Vendimi i SH.B.A., 74/2013 - 
Vendimi i SH.B.A, 55/2014, 87/2018 dhe 18/2020)

102 Ligji për Familjen ("Gazeta Zyrtare e RS", Nr. 18/2005, 72/2011 - ligj tjetër dhe 6/2015)
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Marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve rregullohen posaçërisht nga Ligji për Familjen. 
Dispozitat për marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve zbatohen në përputhje me rrethanat për 
partnerët jashtëmartesor. Përveç rregullimit sipas ligjit, është i mundur edhe një rregullim 
miqësor, kontraktual i marrëdhënieve të pronës reciproke (kontrata e martesës), e cila është disi 
më pak e zakonshme në praktikë. 

Në këtë pikë, është e rëndësishme të përmendet Ligji për Bazat e Marrëdhënieve Pronësore¹⁰³, i 
cili rregullon çështjet e të drejtave pronësore dhe të drejtave të tjera pronësore në mënyrë të 
përgjithshme. Në lidhje me këtë, Ligji për Familjen paraqitet si lex specialis. Ligji për Bazat e 
Marrëdhënieve Pronësore rregullon pasurinë e përbashkët në nenin 18 ku përcaktohet se: "Në 
raste dhe në kushte të përcaktuara me ligj, mund të ekzistojë e drejta e pasurisë së përbashkët. Prona 
e përbashkët është pronë e disa personave në një send të pandarë kur aksionet e tyre janë të 
përcaktueshme por jo të përcaktuara".

Ligji për Familjen përcakton pasurinë e bashkëshortëve me nenin 29: “(1) Pasuria e bashkëshortëve 
mund të jetë pronë e përbashkët dhe e veçantë. (2) Bashkëshortët, sipas kushteve të përcaktuara me 
këtë ligj, mund të rregullojnë marrëdhëniet e tyre pasurore me kontratë martese.” Ndërsa blerja e 
pasurisë së përbashkët rregullohet nga neni 171 i Ligjit për Familjen ku pëcaktohet: “(1) Pasuria e 
fituar nga bashkëshortët përmes punës gjatë kohëzgjatjes së bashkësisë martesore përfaqëson 
pasurinë e tyre të përbashkët dhe (2) Bashkëshortët mund të rregullojnë marrëdhëniet e tyre 
pasurore ndryshe me një kontratë martese.”

Gjatë martesës ekziston rregullimi i pasurisë së veçantë dhe të përbashkët. Prona që 
bashkëshorti ka fituar para martesës është pronë e tij e veçantë po ashtu. Pasuria e fituar nga 
bashkëshorti gjatë martesës me ndarjen e pasurisë së përbashkët, pra pasuria e fituar përmes 
trashëgimisë, dhuratë ose veprim tjetër juridik me të cilin fitohen vetëm të drejtat, përbën pasurinë 
e tij/saj të veçantë. Nëse gjatë kohëzgjatjes së jetës së përbashkët në martesë ka pasur një rritje të 
vlerës së pasurisë së veçantë të njërit bashkëshort, bashkëshorti tjetër ka të drejtë për një kërkesë 
në para në proporcion me kontributin e tij. Në praktikë, kjo do të ndodhë më shpesh kur një grua 
është e papunë dhe kujdeset për fëmijët, familjen dhe shtëpinë.

Pasuria e fituar nga bashkëshortët përmes punës gjatë kohëzgjatjes së bashkësisë martesore 
përfaqëson pasurinë e tyre të përbashkët, me kusht që të jetë e mundur të përcaktohen 
marrëdhëniet pasurore ndryshe nga kontrata e martesës. Pasuria e përbashkët përfshin pronën 
intelektuale, si dhe pasurinë e fituar përmes lojërave të fatit, përveç nëse bashkëshorti që realizon 
fitimin dëshmon se ai ka investuar pronë të veçantë në lojë.

Pasuria e përbashkët administrohet dhe disponohet bashkërisht dhe veçmas nga bashkëshortët. 
Konsiderohet se bashkëshorti gjithmonë ndërmerr veprimtari të rregullta menaxheriale me 
pëlqimin e bashkëshortit tjetër. Bashkëshorti nuk mund të disponojë me pjesën e tij në pasurinë e 
përbashkët dhe as nuk mund ta ngarkojë atë me biznes të ligjshëm midis të gjallëve. Nëse, pas 
përfundimit të jetës së përbashkët në martesë, vlera e pasurisë së përbashkët është rritur, secili 
bashkëshort ka të drejtën e një kërkese në para, pra të drejtën e një pjese në vlerën e rritur në 
proporcion me kontributin e tyre.

103 Ligji mbi bazat e marrëdhënieve pronësore ("Gazeta Zyrtare e RSFJ", Nr. 6/80 dhe 36/90, "Gazeta Zyrtare 
e RFJ-së", Nr. 29/96 dhe "Gazeta Zyrtare e RS", Nr. 115 / 2005 - dr. Ligji)



Ndarja e pasurisë së përbashkët paraqet përcaktimin e bashkëpronësisë ose pjesës së 
bashkëbesimit të secilit bashkëshort në pasurinë e përbashkët. Bashkëshortët bëhen 
bashkëpronarë duke ndarë pasurinë e përbashkët. Ndarja e pasurisë së përbashkët mund të 
bëhet gjatë martesës dhe pas përfundimit të saj (Neni 178 i Ligjit për Familje). Lidhur me ndarjen e 
pasurisë së përbashkët, është krijuar një prezumim ligjor - se bashkëshortët kanë ndarë pasurinë 
e përbashkët nëse të dy bashkëshortët janë regjistruar në regjistrin publik të të drejtave të 
pasurisë së patundshme si bashkëpronarë të aksioneve të caktuara. Konsiderohet se regjistrimi 
është bërë në emër të të dy bashkëshortëve dhe kur është bërë në emër të vetëm njërit prej tyre, 
përveç nëse pas regjistrimit është lidhur një marrëveshje me shkrim midis bashkëshortëve për 
ndarjen e pasurisë së përbashkët ose kontratës së martesës, ose gjykata vendosi për të drejtat e 
bashkëshortëve.

Sipas Ligjit për Procedurën e Regjistrimit në Kadastër të Pasurise se Paluajtshme¹⁰⁴ prona e 
përbashkët në bazë të fitimit gjatë martesës regjistrohet në kadastër në tërë pasurinë e 
paluajtshme ose në një pjesë të bashkëpronësisë në pasuri të paluajtshme, në rastin e ekzistimit 
të martesës në kohën e regjistrimit, dhe duke u bazuar në të dhënat për faktet e përfshira në 
dokumentin që tatimpaguesi ia paraqet organit përgjegjës për mbikëqyrjen shtetërore dhe 
kadastrën me qëllim të regjistrimit në kadastër. 

Kjo është një risi në sistemin juridik të Serbisë, e cila është në favor të anës më të dobët në 
marrëdhëniet martesore, pasi ekzistenca e martesës nuk mund të injorohet më si fakt kur 
regjistroheni në kadastrën e pasurive të patundshme. Noteri e përfshin këtë fakt në dokumentin 
që vërteton marrëveshjen e blerjes së pasurise se paluajtshme.

Ndarja e pasurisë martesore mund të bëhet me marrëveshje në formën e një dokumenti noterial 
edhe në gjykatë. Neni 179 i Ligjit për Familje përcakton se: (1) Bashkëshortët mund të lidhin 
marrëveshje për ndarjen e pasurisë së përbashkët (ndarja e dakorduar)., 2) Marrëveshja për ndarjen e 
pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve lidhet në formën e një dokumenti të noterizuar. Ndarja 
gjyqësore zbatohet nëse bashkëshortët nuk mund të arrijnë marrëveshje (neni 180 i Ligjit për 
Familje). Ligji përcakton prezumimin se pjesët e bashkëshortëve në pasurinë e përbashkët janë të 
barabarta, por ky prezumim është i kundërshtueshëm me faktin se në rast se njëra palë pretendon 
të ketë një pjesë më të madhe në pasurinë e përbashkët, ajo gjithashtu mbart barrën e provës së 
këtij fakti. Të drejtë të ndajnë pasurinë e përbashkët kanë: bashkëshortët, trashëgimtarët e 
bashkëshortit të vdekur dhe përfituesit e bashkëshortit nga prona e veçantë e të cilit nuk mund të 
zgjidheshin kërkesat e tyre.

Ligji njeh një regjim të veçantë për ndarjen e gjërave për përdorim personal të njërit prej 
bashkëshortëve. Kjo është përcaktuar me nenin 182 të Ligjit për Familje si në vijim; (1) Sendet për 
përdorim personal të njërit bashkëshort i përkasin pasurisë së tij ekskluzive pa përfshirë në pjesën e 
tij nëse vlera e tyre nuk është në mënyrë disproporcionale të madhe në lidhje me vlerën e pasurisë së 
përbashkët dhe vlerën e sendeve për përdorim personal të bashkëshortit tjetër. (2) Nëse vlera e 
sendeve nga paragrafi 1 i këtij neni është disproporcionalisht e madhe, ato i përkasin pasurisë 
ekskluzive të bashkëshortit, përfshirë pjesën e tij. Gjërat për përdorim personal të njërit 
bashkëshort i përkasin atij në pronësi ekskluzive pa përfshirë pjesën e tij, nëse vlera e tyre nuk 
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është në mënyrë disproporcionale më të madhe në lidhje me vlerën e pasurisë së përbashkët dhe 
vlera e gjërave për përdorim personal të bashkëshortit tjetër. Nëse vlera e këtyre gjërave është në 
mënyrë disproporcionale më e madhe, ajo përfshihet në pjesën e atij bashkëshorti.

Gjërat e destinuara për fëmijën i përkasin ekskluzivisht bashkëshortit që ushtron të drejtat 
prindërore pa u përfshirë në pjesën e tij (neni 183 i Ligjit për Familje). Nëse prindërit e ushtrojnë të 
drejtën prindërore bashkërisht, ata kanë të drejtën e bashkëpronësisë mbi gjërat e destinuara për 
fëmijën. Gjërat për kryerjen e zanatit ose profesionit të njërit bashkëshort i përkasin atij në pronësi 
ekskluzive, përfshirë pjesën e tij.

Në rastin e përgjegjësisë për detyrimet, bashkëshorti që i fitoi ato me pasurinë e tij të veçantë, si 
dhe pjesën e tij në pasurinë e përbashkët, është përgjegjës për detyrimet e tij të marra para ose 
pas martesës. Bashkëshortët janë bashkërisht dhe veçmas përgjegjës për detyrimet e tyre të 
marra për të përmbushur nevojat e bashkëjetesës në martesë, si dhe për detyrimet që ngarkohen 
ligjërisht nga të dy bashkëshortët. Një bashkëshort, i cili ka shlyer një detyrim të përbashkët nga 
pasuria e tij/saj e veçantë, ka të drejtë për kompensim nga bashkëshorti tjetër në proporcion me 
pjesën e tij/saj në pasurinë e përbashkët.

Ligji i Familjes i Serbisë gjithashtu njeh të drejtën për strehim (habitatio). Kjo sipas nenit 194 par. 1 
nënkupton që “një fëmijë dhe një prind që ushtrojnë të drejtat prindërore kanë të drejtë të banojnë në 
një apartament në pronësi të prindit tjetër të fëmijës nëse fëmija dhe prindi që ushtron të drejtat 
prindërore nuk kanë të drejtën e pronësisë në apartamentin e banueshëm”. E drejta për strehim zgjat 
derisa fëmija të arrijë moshën madhore (par. 2 i nenit 194). Kjo e drejtë nuk do t'i jepet fëmijës dhe 
prindit nëse pranimi i kërkesës së tyre për të drejtën e strehimit do të ishte një padrejtësi e 
dukshme ndaj prindit tjetër (par. 3 i nenit 194).

2.2 Detyrimi për mbajtje - ushqim

Korniza ligjore për përcaktimin e detyrimit të mbajtjes dhe qëllimi i tij përcaktohet në nenet 160-
164 të Ligjit të Familjes.

Sipas formulimit të Ligjit për Familjen, mbajtja është një e drejtë dhe detyrë e anëtarëve të familjes 
që përcaktohet shprehimisht me ligj. Ligji njeh mbajtjen e fëmijës si një detyrim të prindërve 
gjegjësisht të drejtën e fëmijës, mbajtjen e bashkëshortit dhe mbajtjen e anëtarëve të tjerë të 
familjes. Nuk është e mundur të hiqet dorë nga kjo e drejtë, domethënë vetëm heqja dorë është pa 
efekt juridik. Ligji përcakton që bashkëshortët janë të detyruar të mbështesin njëri-tjetrin.

Në lidhje me mbajtjen e fëmijës, mbajtja është pjesë e një fushe më të gjerë të të drejtavedhe 
detyrimeve të prindërve të fëmijës për t'u kujdesur për fëmijën, i cili përfshinë: kujdestarinë, 
edukimin, arsimimin, mbajtjen si dhe udhëheqjen dhe menaxhimin me pasurinë e fëmijës. 
Prindërit kanë të drejtë dhe detyrë të mbështesin fëmijën në kushtet e përcaktuara me ligj.

Mbajtja e bashkëshortit dhe partnerit jashtëmartesor përcaktohet si një detyrim ligjor me kusht 
që bashkëshorti ose partneri jashtëmartesor të mos ketë mjete të mjaftueshme jetese, të jetë i 
paaftë për punë ose të jetë i papunë. Të drejtën e mbajtjes e ka edhe nëna e fëmijës që nuk ka mjete 
të mjaftueshme mbështetëse nga babai i fëmijës gjatë periudhës tre muaj para lindjes dhe një vit 
pas lindjes. Një bashkëshort nuk ka të drejtë në mbajtje nëse pranimi i pretendimit të tij ose të saj 
për ushqim do të ishte një padrejtësi e dukshme ndaj bashkëshortit tjetër.



Ekziston detyrimi ushqimor për fëmijën e mitur dhe fëmijën e rritur, por në kushte të ndryshme. 
Një fëmijë i mitur ka të drejtën e mbajtjes në çdo rast, pa kushte shtesë ligjore. Përveç prindërve, 
një fëmijë i mitur ka të drejtë të mbahet nga të afërmit e tjerë të gjakut në vijën direkte të lindjes 
nëse prindërit nuk janë gjallë ose nuk kanë mjete të mjaftueshme të mbështetjes. Fëmija i rritur ka 
të drejtën e mbajtjes nëse nuk është në gjendje të punojë, për sa kohë që zgjat një gjendje e tillë. 
Fëmija i rritur ka të drejtë të mbajtjes edhe nëse është në shkollë të rregullt, deri në moshën 26 
vjeç. Ata e kanë këtë të drejtë në lidhje me prindërit e saj, si dhe nga të afërmit e tjerë në vijën e 
drejtë të lindjes (gjyshërit). Sidoqoftë, një fëmijë i rritur nuk ka të drejtë në mbajtje nëse pranimi i 
kërkesës së tij /saj për ushqim do të ishte një padrejtësi e dukshme për prindërit ose të afërmit e 
tjerë të gjakut. Çështja se çfarë është një padrejtësi e dukshme nuk përcaktohet me ligj dhe 
vlerësohet në secilin rast individual në varësi të rrethanave, nevojave dhe të ardhurave të fëmijës, 
prindërve dhe të afërmve të gjakut.

Ligji njeh gjithashtu mbështetjen e prindërve, mbështetjen e vëllait ose motrës, mbështetjen e 
prindërve birësues dhe mbështetjen e vjehrrit/es.

Mbajtja përcaktohet në përputhje me nevojat e përfituesit dhe mundësitë e mbajtjes së mbajtësit, 
duke marrë parasysh shumën minimale të mbajtjes (neni 160 i Ligjit për Familjen). Nevojat e 
mbajtjes së përfituesit varen nga mosha, shëndeti, arsimi, prona, të ardhurat e tij, si dhe rrethanat e 
tjera të rëndësishme për përcaktimin e mbajtjes. Aftësia e mbajtësit për të mbështetur varet nga të 
ardhurat e tij, punësimi dhe mundësitë e fitimit, pasuria e tij, nevojat e tij personale, detyrimi për të 
mbështetur persona të tjerë dhe rrethana të tjera të rëndësishme për përcaktimin e mbajtjes. 
Shuma minimale e mbështetjes është shuma që përcaktohet në mënyrë periodike nga ministria e 
ngarkuar për mbrojtjen e familjes si kompensim për prindërit kujdestarë, d.m.th. për personat në 
strehim familjar, në përputhje me ligjin. Në janar 2021, kjo shumë arrin në 27,046,00 dinarë¹⁰⁵, që 
është ekuivalente me shumën prej 229 euro. Sidoqoftë, nuk është e pazakontë në praktikë që kjo 
shumë të vendoset nën minimumin e parashikuar për shkak të një shkalle të lartë të papunësisë, 
punës së padeklaruar apo edhe deklarimit fals të të ardhurave nga prindi i varur. Shuma që mund 
të shihet më shpesh në gjykimet në lidhje me të drejtën e mbajtjes është shuma prej rreth 10,000 
dinarë (më pak se 100 euro).

Mbajtja, si rregull, përcaktohet në para, por mund të përcaktohet edhe në një mënyrë tjetër, nëse 
përfituesi dhe mbajtësi bien dakord për këtë (neni 161 i Ligjit për Familjen). Përfituesi i mbajtjes 
mundet, sipas zgjedhjes së tij/saj, të kërkojë që shuma e mbajtjes të përcaktohet në një shumë 
fikse parash ose në një përqindje të caktuar në lidhje me pagën e mbajtësit. Nëse shuma e mbajtjes 
përcaktohet si përqindje e të ardhurave të rregullta mujore të parave të gatshme të mbajtësit, 
shuma e mbajtjes nuk mund të jetë më pak se 15% ose më shumë se 50% e të ardhurave të 
rregullta mujore të parave të gatshme të mbajtësit minus taksat dhe kontributet për sigurimet 
shoqërore të detyrueshme. Nëse përfituesi është një fëmijë, shuma e mbajtjes duhet të lejojë të 
paktën një nivel të tillë standardi jetese për fëmijën siç gëzon prindi i cili është mbajtës. Mbajtja 
mund të zgjasë për një periudhë të caktuar ose të pacaktuar kohore, ndërsa shuma e mbajtjes 
mund të zvogëlohet ose rritet nëse ndryshojnë rrethanat në bazë të të cilave është marrë vendimi 
i mëparshëm.
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105   hyrë në 31 Janar 2021.https://www.hraniteljstvocps.gov.rs/doc/smestaj/Cene-DECEMBAR-2020-lat.pdf
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Ligji rregullon gjithashtu rendin e personave për mbajtje. Kështu, fëmija gjithmonë do të ketë një 
avantazh ndaj përfituesve të tjerë nga mbajtja dhe bashkëshorti realizon të drejtën e mbajtjes 
kryesisht nga bashkëshorti tjetër.

Kohëzgjatja e mbajtjes është e përcaktuar me nenin 163 të Ligjit për Familjen. Mbajtja pushon me 
vdekjen ose kalimin e kohës për të cilën përcaktohet mbajtja. Ajo gjithashtu mund të pushojë kur 
përfituesi i mbajtjes fiton mjete të mjaftueshme jetese, përveç nëse përfituesi i mbajtjes nuk është i 
mitur dhe mbajtësi humbet mundësinë për të siguruar mbajtje ose sigurimi i mbajtjes bëhet 
dukshëm i padrejtë ndaj tij, përveç nëse përfituesi nga mbajtja është i mitur. Mbajtja e 
bashkëshortit përfundon gjithashtu kur përfituesi lidh martesë të re ose bashkësi 
jashtëmartesore. Një bashkëshort, e drejta e mbajtjes së të cilit ka pushuar një herë nuk mund të 
ushtrojë përsëri të drejtën e mbajtjes nga i njëjti bashkëshort.

Procedura për mbrojtjen e të drejtave para gjykatës

Kërkesa për mbajtjen e bashkëshortit mund të paraqitet në padi për shkurorëzim ose si një 
kërkesë e veçantë, ndërsa mbajtja e fëmijës vendoset gjithmonë me një vendim mbi 
shkurorëzimin. Nëse bashkëshortët kanë lidhur një marrëveshje mbi shkurorëzimin, kjo 
marrëveshje duhet të përmbajë një marrëveshje mbi ushtrimin e të drejtave prindërore dhe 
ndarjen e pasurisë së përbashkët.

Procedura e mbajtjes fillon nga një proces gjyqësor. Një kërkesë për mbajtje mund të paraqitet 
nga një person i cili është një përfitues i ushqimit sipas Ligjit të Familjes. Një proces gjyqësor për 
mbajtjen e fëmijëve mund të iniciohet gjithashtu nga një organ i kujdestarisë, d.m.th. nga Qendra 
për Punë Sociale.

Procesi gjyqësor për mbajtjen e një bashkëshorti mund të iniciohet gjatë martesës, d.m.th. gjatë 
jetës së partnerëve jashtëmartesor. Një proces gjyqësor për mbajtjen e bashkëshortit mund të 
iniciohet jo më vonë se përfundimi i seancës kryesore në mosmarrëveshjen martesore. 
Përjashtimisht, një ish-bashkëshort i cili, për arsye të justifikuara, nuk ngriti padi për mbajtje në një 
mosmarrëveshje martesore mund ta paraqesë atë jo më vonë se një vit nga dita e përfundimit të 
martesës. E njëjta gjë vlen për një proces gjyqësor për mbajtjen e partnerit jashtëmartesor.

Procedura në kontestin e mbajtjes është veçanërisht urgjente. Seanca e parë është planifikuar të 
zhvillohet brenda tetë ditëve nga dita e pranimit të padisë në gjykatë. Gjykata e shkallës së dytë 
është e detyruar të marrë vendim brenda 15 ditëve nga dita kur ankesa i është paraqitur. Ky 
detyrim i gjykatës, megjithëse përcaktohet me ligj, shpesh mbetet jashtë zbatimit praktik, sepse 
gjykatat në Serbi nuk janë në gjendje të përmbushin këto afate.

Në një mosmarrëveshje për mbajtjen, gjykata mund të shmanget nga parimi i disponimit dhe nuk 
është e lidhur nga kufijtë e padisë. Gjykata është e detyruar që menjëherë t'ia paraqesë 
aktgjykimin mbi mbajtjen autoritetit të kujdestarisë në territorin e të cilit përfituesi i mbajtjes ka një 
vendbanim të përhershëm ose të përkohshëm.
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3.  ANALIZA E PRAKTIKËS GJYQËSORE

3.1  Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët

Padi për shkurorëzim, mbajtje të fëmijëve dhe ndarje të pasurisë martesore¹⁰⁶

Në procesin gjyqësor për shkurorëzim, paditësja kërkoi që martesa midis saj dhe të paditurit të 
prishej, që fëmija i tyre i mitur t'i besohej nënës për të ushtruar të drejtat prindërore në mënyrë të 
pavarur, të heqë dorë nga detyrimi për të mbështetur fëmijën e mitur nga babai, si dhe gjykata të 
përcaktojë që paditësja është bashkëpronar ½ i pjesës ideale të banesës së përbashkët. Paditësja 
gjithashtu kërkoi një masë të mbrojtjes nga dhuna në familje në procedurë, por kjo kërkesë u 
tërhoq gjatë procedurës për të shpejtuar procedurën për divorc. Procedura zgjat nga tetori 2017 
deri në nëntor 2019.

Paditësja dhe i padituri ishin të martuar nga viti 2009 deri në 2017. Nga kjo martesë, ata kanë një 
vajzë të mitur dhe një apartament që u ble gjatë martesës si pronë e përbashkët. Gjykata pranoi 
pretendimin e paditëses, përcaktoi ushtrimin e të drejtave prindërore dhe shumën e mbajtjes. 
Megjithëse paditësja kërkoi një shumë mujore prej 15,000.00 dinarë (rreth 127 euro) për mbajtjen 
e fëmijës, gjykata e caktoi këtë shumë në 12,500.00 dinarë (rreth 106 euro). Gjykata vlerësoi 
nevojat e fëmijës, të cilat nëna i përcaktoi në 25,000.00 dinarë (rreth 212 euro), por gjithashtu i 
vlerësoi ato në mënyrë të pavarur, duke marrë parasysh: nevojat e veshjeve dhe këpucëve të 
fëmijës, klasat private të matematikës që fëmija ndjek, mësimet private të anglishtes, nevojat për 
ushqim, produktet kozmetike, tekstet shkollore, sigurimet, shtesat dhe aktivitetet jashtëshkollore. 
Gjykata vlerësoi gjithashtu faktin që nëna jeton me fëmijën në një apartament me qira, pastaj 
shumën e qirasë dhe shumën e shpenzimeve të përgjithshme për apartamentin, si dhe të ardhurat 
totale të nënës. Gjykata vlerësoi të njëjtat rrethana nga ana e babait. Shuma e mbështetjes u 
përcaktua në bazë të standardit të jetesës së babait, si ofrues i ndihmës, dhe ai vlerësoi se me një 
sasi të caktuar të mbështetjes dhe kontributit të nënës, nevojat e fëmijës do të plotësohen. Gjykata 
gjithashtu vendosi që pretendimi i nënës ishte shumë i lartë me faktet e vërtetuara në këtë 
mënyrë.

Ajo që e bën këtë çështje veçanërisht interesante është fakti që gjykata refuzoi kërkesën e nënës 
për të përcaktuar si të papranueshme pjesën e saj të bashkëpronësisë së banesës. Gjykata 
arsyetoi vendimin e saj si më poshtë:

"Gjykata hodhi poshtë padinë e paditëses, duke pasur parasysh se procedura në këtë çështje 
ligjore ishte iniciuar nga një proces gjyqësor, dhe se Ligji për Familjen i Republikës së Serbisë 
parashikon mundësinë që gjykata të vendosë për ndarjen e pasurisë së përbashkët të 
bashkëshortët vetëm kur procedura fillohet për shkurorëzim në kuptim të nenit 40 paragrafi 2 i 
Ligjit për Familjen. Meqenëse në çështjen specifike palët nuk arritën një marrëveshje për çështjen 
në fjalë, gjykata vendosi si në paragrafin gjashtë të pjesës operative të aktgjykimit. Çështja e 
ndarjes së pasurisë së përbashkët të një ndërgjyqësi mund të zgjidhet në një procedurë të veçantë 
gjyqësore".

Kjo pikëpamje e gjykatës - se në procedurat e shkurorëzimit prona e përbashkët mund të ndahet 
vetëm nëse është arritur një marrëveshje është e saktë dhe në përputhje me ligjin, pasi, 

106 Shtojca Nr.7.
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përndryshe, kjo procedurë, e cila është e natyrës urgjente, do të zgjaste një kohë të paarsyeshme, 
dhe kjo kryesisht do të rrezikonte interesat e fëmijës së mitur. Sidoqoftë, çfarë është një problem 
dhe çfarë mund të jetë një temë që ligjvënësi duhet të adresojë është udhëzimi i paditëses për të 
zhvilluar një proces të ri gjyqësor dhe ekspozimi i kostove shtesë të procesit gjyqësor, veçanërisht 
në situata të tilla kur faktet janë relativisht të thjeshta dhe kur ekziston një çështje apartamenti i 
përbashkët i palëve ndërgjyqëse është blerë me kredi gjatë martesës. Ne besojmë se 
përjashtimisht, në raste më të thjeshta të pasurisë martesore, gjykata duhet t'i diskutojë ato edhe 
kur fillon procedura nga një proces gjyqësor, sepse kjo do t'i kursente palëve në procedurë shumë 
kohë dhe kosto për zhvillimin e një procedure të veçantë gjyqësore.

Pjesa e gruas në trashëgiminë martesore dhe marrja e aksioneve të barabarta¹⁰⁷

Në këtë rast, i cili filloi me një proces civil në qershor 2012, pas shkurorëzimit, paditësja kërkoi nga i 
padituri të përcaktojë pjesën e tij në pasurinë martesore, e cila përbëhej nga pesë pasuri të 
paluajtshme dhe sende të luajtshme të shumta, përfshirë sende me vlerë më të madhe (ari 
bizhuteri, makinë ...). Procedura e shkallës së parë u zhvillua para Gjykatës së Lartë në Novi Pazar. 
Procedura përfundoi para Gjykatës së Lartë të Kasacionit me vendimin për rishikim nga gushti 
2016 dhe zgjati për katër vjet dhe dy muaj. Specifika e kësaj çështje reflektohet në faktin se i 
padituri fitoi të ardhura të mëdha si një klerik mysliman që ofronte shërbime në shtëpi. Paditësja, 
gruaja e tij, nuk ishte e punësuar, por gjatë gjithë martesës ajo u kujdes për fëmijët, shtëpinë, 
ndihmoi të paditurin në kryerjen e punës së tij, priti mysafirë, siguroi strehim, u kujdes për fëmijët 
dhe mbajti higjienën, si lokalet e ndërtesës së banimit familjar ashtu edhe ambientet në të cilat ka 
punuar i padituri.

Në procedurën e shkallës së parë, Gjykata e Lartë në Novi Pazar pranoi ekspertizën e një eksperti 
ekonomik, i cili, bazuar në gjetjet faktike, përcaktoi se paditësja kishte një pjesë të 12% në pronën e 
përbashkët, duke përdorur një metodologji krejtësisht të gabuar llogaritëse. Gjegjësisht, eksperti 
llogariti pjesën e paditëses duke përcaktuar shumën e pagës së mundshme të paditësit si - një 
punëtor i pakualifikuar . Gjykata e shkallës së parë pranoi konstatimin e këtij eksperti dhe ¹⁰⁸
vendosi që paditësja kishte një pjesë ideale 12% në pronën e përbashkët.

Në procedurën e apelit, Gjykata e Apelit në Kragujevc nuk e pranoi këtë metodologji të ekspertizës 
së pjesës së paditëses dhe përcaktoi pjesën e saj në shumën e 1/3 të pjesëve ideale.

Kundër këtij vendimi të Gjykatës së Apelit, i padituri paraqiti revizion në Gjykatën e Supreme të 
Kasacionit, dhe Gjykata Supreme e Kasacionit refuzoi revizionin dhe vërtetoi vendimin e Gjykatës 
së Apelit në Kragujevc, duke theksuar se kjo metodologji e ekspertizës së paditësit si punëtore e 
pakualifikuar ishte i papranueshëm, duke marr parasysh se puna e saj në shtëpi ishte shumë më 
gjithëpërfshirës dhe nuk mund të barazohet me punën e një punëtori të pakualifikuar.

Përveç metodologjisë krejtësisht të papranueshme të ekspertizës së pjesës së paditëses, e cila 
ishte kualifikuar dhe refuzuar në mënyrë korrekte nga shkalla e dytë dhe gjykata e revizionit, ky 
rast përfshin edhe një fakt tjetër shumë të rëndësishëm. Meqenëse vetëm i padituri apeloi 
vendimin e gjykatës së shkallës së dytë, Gjykata Supreme e Kasacionit, sipas dispozitave të ligjit të 

107 Shtojca Nr.4.
108 Një punëtor i pakualifikuar është një punëtor që ka përfunduar vetëm shkollën fillore dhe arrin pagën më 

të ulët të mundshme
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brendshëm procedural, nuk kishte të drejtë të shkonte përtej fushës së kërkesës së rishikimit dhe 
të përcaktonte pjesë tjetër të paditëses nga ajo që e ka përcaktuar Gjykata e Apelit, megjithatë në 
arsyetim të aktgjykimit shprehet qartë një lloj paradoksi dhe për këtë arsye vendimi do të citohet si 
vijon:

"Duke pasur parasysh që palët nuk i rregulluan marrëdhëniet e tyre pasurore me një kontratë 
martese, se ata e morën pasurinë e paluajtshme dhe të luajtshme të diskutueshme gjatë 
bashkimit martesor, palët kontribuuan në mënyrë të barabartë dhe se i padituri nuk provoi se 
pjesa e tij në pasurinë e përbashkët është më e lartë se bashkëshortit tjetër, gjykata e shkallës së 
dytë saktësisht përcaktoi të drejtën e paditëses për 1/3 e pjesës ideale, duke vepruar brenda 
kërkesës së përcaktuar, sepse prezumimi ligjor i pjesëve të barabarta të bashkëshortëve nuk ishte 
rrëzuar në procedurë, kështu që rishikimi në mënyrë të pabazë tregon zbatim jo korrekt të së 
drejtës materiale. Është e pabazuar të tregosh në auditim të ardhurat e larta të të paditurit gjatë 
martesës dhe përmbajtjen e raportit të ekspertit. Të ardhurat janë vetëm një nga kriteret për 
përcaktimin e pjesës në pasurinë e fituar bashkërisht gjatë martesës. Në këtë rast, kontributi i 
paditëses në blerjen e pasurisë së përbashkët u vlerësua si duhet, shprehur në kujdesin për 
familjen dhe fëmijët dhe sigurimin e të paditurit kushte për fitimin e të ardhurave, sepse puna e 
paditëses nuk ishte e kufizuar në punët e familjes, por edhe shërbimet që lidheshin me nevojat e të 
paditurit, për çështje fetare dhe nga të cilat i padituri fitoi para. Puna e paditëses nuk mund të 
krahasohet dhe barazohet me punën e një punëtori të pakualifikuar, sepse ishte më 
gjithëpërfshirëse, si rezultat i së cilës metodologjia e ekspertizës së kryer nuk është e 
pranueshme si bazë për gjykimin në këtë proces gjyqësor."

Prandaj, Gjykata Supreme e Kasacionit, me shpjegimin e vendimit të saj, pranon se ish-burri i 
paditëses nuk theu prezumimin ligjor të pjesëve të barabarta të bashkëshortëve në pronë, por në 
fund paditëses iu dha vetëm 1/3 të pjesës ideale. Është e qartë se Gjykata Supreme e Kasacionit 
nuk mund të ndryshojë aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë në favor të paditëses nëse ajo 
nuk paraqet një revizion, por ky shpjegim përshkruan më qartë pozicionin e grave në këtë 
procedurë gjyqësore. Megjithëse sipas ligjit dhe sipas angazhimit të saj, gjysma e pasurisë së 
përbashkët i takon familjes së saj, Gjykata e Apelit nuk dëgjoi për këtë çështje dhe vendosi në dëm 
të paditëses.

Përcaktimi i pasurive të përbashkëta dhe të ndara¹⁰⁹

Megjithëse dispozitat e Ligjit për Familjen janë të qarta në lidhje me ndarjen e pasurisë së 
përbashkët të bashkëshortëve, nuk është gjithmonë e lehtë të përcaktohet se çfarë përbën 
pasuria e përbashkët dhe cila është prona e veçantë e njërit prej bashkëshortëve. Kjo procedurë, e 
cila u zhvillua para Gjykatës Themelore në Novi Pazar, na tregon për këtë. Paditësja dhe i padituri 
jetuan së pari në një bashkësi jashtëmartesore, dhe pastaj në një martesë pa ndërprerje në 
periudhën nga 1991 deri në 1999. Gjatë martesës, ata fituan disa prona të paluajtshme që ishin 
objekt i kërkesës së paditëses për të përcaktuar pjesën e saj në pasurinë e përbashkët. Pas 
kryerjes së një procedure që zgjati pesë vjet, gjykata përcaktoi që paditësja zotëronte 11% të pjesës 
ideale në pasuritë e patundshme në fjalë.
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Gjatë martesës, i padituri lidhi një kontratë për shitjen e pasurive të patundshme që ishte objekt i 
mosmarrëveshjes. I padituri mori një pjesë të parave nga familja e tij, dhe ai mori një hua për pjesën 
tjetër të parave.

Gjykata vlerësoi veçanërisht natyrën e përfitimit monetar të bërë të paditurit nga familja dhe gjeti 
gjatë procedurave që fondet për blerjen e pasurive të patundshme siguroheshin kryesisht nga 
familja e të paditurit në emër të pjesës së tij në pronën që do t'i përkiste atij nga paraardhësit e tij. 
Pjesa e mbetur prej 22% e çmimit të blerjes ishte siguruar nga një hua e ngritur nga i padituri. 
Kështu, gjykata vlerësoi se pasuria e përbashkët e bashkëshortëve përbëhet nga një pjesë prej 
22% në çmimin e blerjes së pasurisë së paluajtshme, dhe pjesa tjetër e fondeve nga të cilat është 
marrë pasuria e paluajtshme përfaqëson pasurinë e veçantë të bashkëshortëve të realizuar pa 
barrë e rëndë. Bazuar në situatën e vërtetuar faktike, gjykata vlerësoi se gruaja e të paditurit, këtu 
paditësja, ka një pjesë prej 11% në deklarimin e mos korrupsionit. Megjithëse gjykata vlerësoi se 
kontributi i paditëses ishte i barabartë me kontributin e të paditurit, sepse gjatë procedurës 
prezumimi i aksioneve të barabarta nuk u përmbys, në çështjen specifike ishte e diskutueshme se 
çfarë përbën pronë të përbashkët.

Nga gjykimi i Gjykatës Supreme të Kasacionit: "Duke pasur parasysh faktet e vërtetuara në këtë 
mënyrë, gjykata e shkallës së parë arriti në përfundimin se kontributi i paditëses për blerjen e 
pasurisë ishte i barabartë me të paditurin". Sidoqoftë, pasi shumica e parave të parashikuara për 
blerjen e pasurive të patundshme erdhën nga anash, dmth. përfaqëson pasurinë e veçantë të të 
paditurit dhe se 14,000 euro ishin siguruar përmes një kredie të marrë nga paditësi dhe ndërsa ai 
ishte i martuar me paditësen, dhe kjo shumë përfaqëson 22% në lidhje me pasurinë e paluajtshme 
të paguar, gjykata e shkallës së parë konstaton se paditësi dhe i padituri ne kushtet e përcaktuara 
me nenin 171 par. 1 të Ligjit për Familjen mori pjesë në mënyrë të barabartë në blerjen e pasurisë së 
përbashkët, kështu që ai miratoi kërkesën për pronë të paluajtshme dhe i dha paditëses 11% të 
pasurive të paluajtshme të diskutueshme. Në të njëjtën kohë, gjykata e shkallës së parë vlerësoi 
gjithashtu faktin se paditësi nuk kontribuoi në blerjen e pasurisë duke punuar në një kompani të 
përbashkët, por kontributi i saj është i dukshëm në punën në familje dhe rritjen e fëmijëve. Duke 
pasur parasysh që pjesa tjetër e parave ishte siguruar nga familja e të paditurit në emër të 
trashëgimisë së tij e cila do t'i përkiste atij në pronën e familjes, ajo përfaqëson pasurinë e tij të 
veçantë në përputhje me nenin 168 të Ligjit për Familjen, kështu që kërkesa refuzohet si e 
pabazuar."

Në rastin konkret, gjykata dha arsye të qarta, të kuptueshme dhe jo kontradiktore për miratimin e 
një vendimi të tillë. Gjykata nuk devijoi nga prezumimi i pjesëve të barabarta të bashkëshortëve, 
gjë që nuk është e diskutueshme, por çështja e diskutueshme është ajo çfare përbën pasuri të 
përbashkët dhe çfarë përbën pronë të veçantë.

Prandaj, gjatë përcaktimit të pjesës së bashkëshortëve në pasurinë e përbashkët, gjithmonë është 
e nevojshme së pari të përcaktohet se çfarë është pasuria e përbashkët, vetëm kur përcaktohet se 
çfarë përbën pasuria e përbashkët, fillon përcaktimi i pjesës. Kohëzgjatja e procedurës mund të 
kundërshtohet, duke marrë parasysh që zgjati për pesë vjet, dhe se çështja në vetvete nuk ishte aq 
komplekse sa të mos mund të përfundonte më herët, për aq sa shkalla e dytë dhe Gjykata e Lartë 
të Kasacionit mbështeti vendimin e gjykatës së shkallës së parë.
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3.2  Detyrimi për mbajtje - ushqim

Puna në “të zezë” dhe detyrimet për mbajtje¹¹⁰

Në këtë rast, në të cilën vendimi përfundimtar u miratua nga Gjykata e Apelit në Nish në Mars 2019, 
palët u shkurorëzuan me marrëveshje në vitin 2016. Me marrëveshjen e shkurorëzimit, ata ranë 
dakord që djalit të tyre të mitur do t'i besohej mbështetja dhe kujdesi i nënës, dhe se babai do të 
paguante një shumë mujore të mbështetjes në shumën prej 20,000.00 dinarë (rreth 170 euro). 
Babai i fëmijës e pagoi këtë detyrim siç duhet për një vit, por në 2017 ai e ndërpreu punën me një 
marrëveshje me punëdhënësin dhe vazhdoi të punonte në një mënyrë të tillë që të mos ishte e 
mundur të përcaktoheshin të ardhurat e tij. Në vitin 2017, babai ngriti një proces gjyqësor kundër 
djalit të tij të mitur, duke kërkuar ndryshimin e detyrimit të mbajtjes dhe uljen e shumës së 
detyrimit nga 20,000 dinarë (rreth 170 euro) në 10,000 dinarë (rreth 85 euro), duke besuar se 
rrethanat kishin ndryshuar sepse ai humbi punën. Gjykata e Apelit në Nish vendosi duke ulur 
detyrimin për të mbështetur në 15,000.00 dinarë (rreth 127 euro). Procedura zgjati dy vjet dhe dy 
muaj.

Babai pretendoi në gjykatë se ai fiton të ardhura mujore prej rreth 30,000.00 dinarë (rreth 255 
euro), ndërsa nëna pretendoi se të ardhurat e tij ishin dukshëm më të larta.

Gjykata së pari përcaktoi të gjitha rrethanat që janë të rëndësishme për shumën e mbajtjes dhe 
pastaj i krahasoi ato me rrethanat që ekzistonin në kohën e gjykimit të divorcit me marrëveshje.

Nevojat e fëmijës u përcaktuan në bazë të dëshmisë së nënës si përfaqësuesi ligjor i fëmijës, dhe 
gjykata përcaktoi se këto shuma të nevojshme ishin 25,000.00 dinarë (rreth 212 euro) në muaj. 
Gjykata mori parasysh faktin që fëmija filloi shkollën, se ai ka aktivitete jashtëshkollore në formën 
e ndjekjes së shkollës folklorike dhe sportive, për të cilat është e nevojshme të caktohet një tarifë 
mujore anëtarësie.

Në lidhje me rrethanat për të ardhurat e prindërve, gjykata konstatoi se nëna ishte e papunë në 
kohën e divorcit dhe se ajo fitonte vetëm të ardhura të rastit, ndërsa në kohën e gjykimit ishte e 
punësuar.

Duke vlerësuar pretendimet e paditësit, d.m.th. babait, paguesit të mbajtjes, gjykata përfundoi: 
“Gjykata gjithashtu vlerësoi veçanërisht rrethanën që paditësi i dha fund punësimit me 
marrëveshje të përbashkët, me cka me vullnet e vendosi veten në një pozitë të pasigurt, sepse si 
përgjegjës për përmbushjen e detyrimit të mbajtjes, gjithësesi e ka ditur që duhet të ketë të 
ardhura të përhershme për të përmbushur këtë detyrim. Prandaj, rrethana e thirrur nga paditësi, 
se ai nuk është më i punësuar, nuk mund të ndikojë në mundësitë e tij si mbajtës i mbajtjes, sepse 
vetë paditësi zgjodhi ndërprerjen e marrëdhënies së punës".

Sidoqoftë, gjykata vlerësoi rrethanat që ndryshuan në lidhje me rrethanat që ekzistonin në kohën 
e divorcit të prindërve, dhe ky është fakti që nëna tani është e punësuar dhe fiton para, dhe për këtë 
arsye e uli detyrimin e babait në 15,000.00 dinarë (rreth 127 euro).

Nga arsyetimi i vendimit, mund të shihet se gjykata ishte udhëhequr nga standardet e 
parashikuara nga Ligji për Familjen, kështu që gjykata shprehet: “Duke marrë një vendim të tillë, 
dhe mbi të gjitha duke përcaktuar nevojat reale mujore të të paditurit të mitur, duke pasur 
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parasysh moshën e tij, si dhe nevojat sipas asaj moshe, por edhe aktivitetet jashtëshkollore, 
gjykata konstaton se duke e detyruar paditësin të të paguajë një shumë mujore prej 15,000.00 
dinarë (rreth 127 euro) në përputhje me përcaktimin e nenit 162 paragrafit 3 të Ligjit për Familjen, 
dhe se shuma e dhënë e mbajtjes do t'i mundësojë të miturit të paktën një nivel të tillë të standardit 
të jetesës, i cili gëzohet nga paditësi si prindi i tij dhe mbajtësi. Kjo është kryesisht për shkak të 
faktit se gjykata konstaton se përveç që paditësi ndërpret në mënyrë arbitrare punën e tij, ai është 
një person i shëndetshëm, me trup të plotë dhe një shofer profesionist, me njohuri të tregtisë dhe 
të makinave, gjë që i lejon atij të gjenerojë të ardhura shtesë dhe të ardhura më të larta se sa 
tregohet në të vërtetë gjatë kësaj procedure”.

Megjithëse në këtë gjykim, gjykata pjesërisht e përmbushi kërkesën e paditësit dhe uli detyrimin e 
tij për mbajtje, arsyet e aktgjykimit të përmendura në arsyetim (konkretisht fakti që në ndërkohë 
nëna ishte e punësuar) tregojnë shembuj të praktikës së mirë, sepse gjykata vendosi të mos 
pranojë si një fakt të rëndësishëm se paditësi është i papunë, pasi që paditësi u përpoq të 
anashkalonte detyrimin e tij të mbajtjes me përfundimin e punës me marrëveshje. Problemi në 
këtë rast është kohëzgjatja e procedurës. Gjegjësisht, detyrimi për të mbështetur përcaktohet me 
vendim, dhe fillon nga momenti i ngritjes së padisë. Në këtë rast, detyrimi i zvogëluar fillon më 1 
janar 2017 dhe vendimi përfundimtar u miratua në 21 Mars 2019. Në kohën e ngritjes së padisë, 
aktgjykimi ishte në fuqi bazuar në marrëveshjen e prindërve, sipas së cilës detyrimi për 
mbështetje ishte më i lartë dhe arrinte në 20,000.00 dinarë (rreth 170 euro). Meqenëse paditësi 
rregullisht e zgjidhte detyrimin e mbajtjes, pas vendimit përfundimtar, e paditura ishte e detyruar 
të kthente në mënyrë retroaktive atë që i ishte paguar më shumë se shuma e dhënë. Meqenëse 
procedura zgjati mbi dy vjet, kjo shumë nuk ishte e papërfillshme për të paditurin e mitur, d.m.th. 
nënën e tij si përfaqësuese ligjore. Nga kjo rrjedh se ekziston një pasiguri e madhe ligjore për 
prindin që kujdeset për fëmijën dhe kujdeset për të, i cili zakonisht do të jetë nëna, nga momenti i 
ngritjes së një procesi gjyqësor për të zvogëluar sasinë e ushqimit deri në momentin e arritjes së 
një gjykimi final. Kjo pasiguri ligjore rezulton në një detyrim të madh financiar në formën e kthimit 
të asaj që ishte marrë mbi shumën e dhënë përfundimisht të mbajtjes dhe kushtëzohet 
drejtpërdrejt nga gjatësia e çështjes gjyqësore.

4. VLERËSIMI I PËRPUTHSHMËRISË SË VENDIMEVE GJYQËSORE 
ME DISPOZITAT LIGJORE

4.1 Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët dhe mbajtja financiare - alimentacioni  

Në ligjin e Serbisë, dispozitat për mbështetjen e fëmijëve zbatohen më së miri dhe në mënyrë më 
të qëndrueshme. Shumica e fëmijëve (rreth 90% e rasteve) marrin mbështetjen e kërkuar nga 
prindërit e tyre. Ajo që ndryshon është sasia e mbështetjes që përcaktohet. Ligji parashikon 
mundësinë e përcaktimit të shumës së mbajtjes që është më pak se minimumi nëse prindërit nuk 
kanë të ardhura (ose pothuajse nuk kanë të ardhura) dhe nuk ka vend për të gjetur punë shtesë, ku 
këto dy kushte duhet të plotësohen në mënyrë kumulative. Në këto procedura, gjykata së pari 
afrohet në përcaktimin e nevojave të fëmijëve, duke respektuar moshën e fëmijës, të gjitha 
shpenzimet e nevojshme për rritjen e fëmijës - detyrimet shkollore dhe jashtëshkollore, si dhe 
aktivitetet sociale të fëmijëve, dhe veçanërisht nevojat e veçanta të fëmijës në lidhje me shëndetin 
e tij. Pastaj, përcaktohen të ardhurat e prindërve dhe rrethanat e tyre të jetesës - nëse prindërit 
kanë të ardhura, sa të ardhura fitojnë dhe sa janë në gjendje të fitojnë në lidhje me aftësinë e tyre të 
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punës, nëse ata mbështesin disa anëtarë të tjerë të familjes dhe çfarë standardi i jetesës është. 
Nga situata e përcaktuar kështu, gjykata përcakton shumën e mbajtjes në të cilën ajo është 
relativisht e lirë, por e kushtëzuar nga shuma minimale e paraparë e mbajtjes. Gjykata është e 
detyruar të shpjegojë, nëse konstaton se ekzistojnë kushte për të përcaktuar shumën që është më 
e ulët se minimumi i përcaktuar me ligj dhe rregullore. Problemi më i madh në Serbi është niveli 
jashtëzakonisht i ulët i jetesës. Avokatët me të cilët biseduam gjatë këtij studimi tregojnë një lloj 
paradoksi - pothuajse nuk përcaktohet se cilat janë nevojat financiare të një fëmije nga prindërit e 
martuar, ndërsa procedurat e divorcit gjithmonë përcaktojnë nevojat e fëmijës, që do të thotë se 
fëmijët e prindërve të divorcuar në një pozitë të privilegjuar në lidhje me detyrimet e prindërve për 
t'u siguruar atyre një standard të duhur jetese.

Në praktikë, mund të vërehet se shuma e kompensimit shpesh përcaktohet nën minimumin e 
përcaktuar ligjërisht për shkak të rrethanave të ndryshme të tilla si kushtet e këqija ekonomike të 
mbështetjes së mbajtësit, krijimi i një familjeje të re, papunësia ose puna jashtë profesionit. 
Procedura e mbajtjes së detyruar shpesh nuk është efikase, kështu që nëse mbajtësi nuk është i 
punësuar, nëse ai punon "ilegalisht" pa kontratë dhe nuk raportohet, është i mbingarkuar me 
borxhe ose përndryshe fsheh pronën e tij, përfituesit e mbajtjes janë në një gjendje shumë të 
pafavorshme. Regjistrimi i një kallëzimi penal për veprën e mosmbajtjes shpesh nuk është 
zgjidhje, pasi që për këtë vepër penale dënohet me gjobë ose burgim deri në dy vjet. Kështu, 
mbajtësi falimentues vendoset në një pozicion shtesë të pafavorshëm për të paguar një gjobë ose 
për të vuajtur një dënim me burg, gjë që përsëri e vë përfituesin e mbajtjes në një pozitë edhe më të 
pafavorshme dhe zvogëlon probabilitetin e mbajtjes.  

Megjithëse është përshkruar si veçanërisht urgjente, procedura në një mosmarrëveshje 
martesore mund të zgjasë shumë më tepër sesa parashikohet në ligj, veçanërisht nëse, përveç 
mosmarrëveshjes për ushqimin, ekziston edhe një mosmarrëveshje mbi ushtrimin e të drejtave 
prindërore. Fluksi jashtëzakonisht i lartë i çështjeve në gjykatat themelore shpesh e pengon 
gjykatën të veprojë brenda afateve ligjore. Një problem shtesë është kostoja e procedurës. Ky 
problem është lehtësuar disi me miratimin e Ligjit për Ndihmën Juridike Falas,  i cili mundëson ¹¹¹
ushtrimin e së drejtës për avokat në buxhet të një njësie të vetëqeverisjes lokale, veçanërisht për 
qytetarët e rrezikuar ekonomikisht, fëmijët në ushtrimin e të drejtave të tyre para gjykate dhe 
organet e tjera administrative.

Në procedurat e mbajtjes, urgjenca e përcaktuar e procedurës nuk respektohet plotësisht. Kjo 
gjithashtu mund të shihet nga praktika gjyqësore e konsultuar, ku rastet e përcaktimit të detyrimit 
për mbështetje zgjatën mesatarisht dy vjet. Kjo gjithashtu i referohet procedurave për ndryshimin 
e vendimit për shumën e mbajtjes, e cila e vë përfituesin e mbajtjes në një pozitë veçanërisht të 
pafavorshme, pasi shuma e mbështetjes përcaktohet nga dita e ngritjes së padisë, kështu që 
pasiguria ligjore për të cilën janë përfituesit e ekspozuar kushtëzohet drejtpërdrejt nga 
kohëzgjatja e procedurës. Tarifa e mbajtjes krijon një detyrim që përfituesit të kthejnë shumën e 
marrë mbi shumën e përcaktuar me vendimin e ri i cili zvogëlon detyrimin e mbajtjes.

Procedura për ndarjen e pasurisë së përbashkët nuk ndikohet nga regjimi i urgjencës së veçantë 
të procedurës, kështu që zhvillohet në një procedurë të rregullt civile, e cila, në varësi të 
kompleksitetit të çështjes dhe rrethanave të tjera të çështjes, mund të zgjasë për shume vite. 
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Mesatarisht, do të jetë e vështirë të përfundosh një procedurë të tillë para se të kenë kaluar pesë 
vjet që nga ngritja e padisë. Gjykata në këtë procedurë ka dy detyra themelore: e para është të 
përcaktojë se çfarë i përket të gjithë pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve, dhe pastaj cilat 
janë pjesët e bashkëshortëve në këtë pronë. Gjykata fillon nga prezumimi ligjor që bashkëshortët 
janë të barabartë dhe se secila palë ka një pjesë prej 50%, megjithatë, ky prezumim është i 
kundërshtueshëm dhe lejohet të provojë të kundërtën, me barrën e provës që kalon te pala që 
pretendon të ketë një pjesëmarrje prej më shumë se 50%. 

Mënyra e ndarjes së pasurisë, kur gjykata në procedurat civile ka përcaktuar aksionet e 
bashkëshortëve, përcaktohet në procedurat jo-gjyqësore. Ndarja mund të jetë reale, kur është e 
mundur të ndahen fizikisht gjërat, ose civile, kur afrohet shitja e gjërave dhe vlera e marrë ndahet 
sipas aksioneve të përcaktuara. Këto raste ndërlikohen më tej nga praktika e mosndarjes së 
pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve gjatë jetës së bashkëshortëve, por kjo ndarje shpesh 
ndodh pas vdekjes së njërit prej bashkëshortëve, kur kjo çështje ngrihet në procedurat e betimit, e 
cila zgjat më tej procedurat për shkak të kompleksitetit të çështjes dhe fakteve, që njëra palë nuk 
mund të dëshmojë më përpara gjykatës se çfarë e përbën të veçantë dhe çfarë përbën pronë të 
përbashkët. 

Kohëzgjatja e procedurave për ndarjen e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve është 
pengesa më e zakonshme për palët që përpiqen të ushtrojnë të drejtat e tyre pronësore, pasi këto 
shpesh janë gra me ekzistence të rrezikuar, dhe këto procedura shkaktojnë kosto të larta. 
Meqenëse të drejtat e pronës ushtrohen gjatë ndarjes së pasurisë, nuk ka gjasa që një grua të ketë 
të drejtën e ndihmës juridike falas në këto raste, pasi, nga pikëpamja e organit që vendos për të 
drejtën e ndihmës juridike falas, ajo zotëron pronë , dhe pragu i pronës për ushtrimin e kësaj të 
drejte është vendosur shumë i ulët. Avokatët me të cilët biseduam gjatë kryerjes së hulumtimit 
theksojnë veçanërisht se, përkundër ekzistencës së një prezumimi ligjor të pjeses së barabartë, 
gratë shpesh marrin më pak se gjysmën e pjesës ideale. Kjo është veçanërisht e theksuar në zonat 
rurale, kur përcaktimi i pjesës në trashëgiminë martesore përcaktohet në bazë të të gjithë 
bashkësisë familjare, sepse bashkëshortët nuk jetojnë vetëm, por më shpesh me prindërit e burrit. 
Në këto raste, të gjithë anëtarët e bashkësisë familjare duhet të mbulohen nga procesi gjyqësor 
dhe në lidhje me secilin duhet të përcaktohet pjesa e tij në pasurinë e bashkësisë familjare, e cila 
zgjat më tej kohëzgjatjen e një procesi gjyqësor të tillë dhe ndërlikon më tej procesin e provave 
duke përcaktuar pronësia e secilit anëtar të familjes.

Nga sa u tha  më sipër, mund të konkludojmë se të drejtat pronësore të grave gjatë shkurorëzimit 
vëzhgohen me vëmendje të veçantë vetëm kur bëhet fjalë për mbajtjen e fëmijëve dhe se për 
nevojat e fëmijëve institucionet në Serbi janë relativisht të sensibilizuara, ndërsa për nevojat 
ekonomike dhe interesat e grave, si pjesëmarrëse  në krijimin e pasurisë së përbashkët ende 
behet vlerësim pa marrë parasysh pjesëmarrjen e tyre reale në kontributin gjatë bashkimit 
martesor.



5.  KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 

v Është e nevojshme që të gjitha institucionet në Serbi, dhe posaçërisht: institucionet e 
mbrojtjes sociale dhe institucionet e sistemit gjyqësor, të punojnë sistematikisht në 
fuqizimin e grave për të ushtruar të drejtat e tyre ekonomike në procedurën e divorcit. Kjo 
mund të arrihet vetëm përmes një vështrimi realist të nevojave ekonomike të grave, 
prandaj është shumë e rëndësishme të bëhet një analizë gjithëpërfshirëse e praktikës 
gjyqësore për këtë qëllim, e cila do të përfshijë një përmbledhje statistikore të përgjigjes në 
pyetjen per çeshtjen e suksesit, lidhur me shkallen e kërkesave pronësore në procedurat e 
shkurorëzimit. Autoritetet kompetente: Ministria e Kujdesit Familjar, Ministria e Drejtësisë, 
Ministria e Punës, Punësimit, Veteranëve dhe Çështjeve Sociale, Trupi Koordinues për 
Barazinë Gjinore;

v Është e nevojshme që gjykatat në Serbi të zbatojnë vazhdimisht dispozitat e nenit 280 të 
Ligjit për Familjen, i cili përshkruan një urgjencë të veçantë të procedurës në 
mosmarrëveshjet e mbajtjes; Autoritetet kompetente: Këshilli i Lartë Gjyqësor, Gjykata 
Supreme e Kasacionit, të gjitha gjykatat e juridiksionit të përgjithshëm

v Ndryshimet e duhura në Ligjin e Familjes duhet të lejojnë përjashtimisht, në të vërtetë raste 
më të thjeshta në të cilat gjykata vlerëson se kjo nuk do të vonojë në mënyrë të 
konsiderueshme procedurat gjyqësore, se pasuria martesore diskutohet brenda 
procedurave të divorcit dhe kur iniciohet nga një proces gjyqësor, dhe jo vetëm 
marrëveshje divorci. Autoritetet kompetente: Ministria e Kujdesit Familjar, Ministria e 
Drejtësisë, Ministria e Punës, Punësimit, Veteranëve dhe Çështjeve Sociale, Qeveria e 
Republikës së Serbisë, Trupi Koordinues për Barazinë Gjinore, Asambleja Kombëtare e 
Republikës së Serbisë;

v Ndryshimet e duhura në Ligjin për Ndihmën Juridike Falas duhet të lejojnë që përfituese të 
ndihmës juridike falas të jenë gratë të cilat përveç mbrojtjes nga dhuna, ushtrojnë edhe të 
drejta ekonomike në procedurat e divorcit, veçanërisht kur ushtrimi i këtyre të drejtave në 
gjykatë do tu shkaktonte atyre kosto të tilla dhe vë në dyshim ekzistencën e tyre. 
Autoritetet kompetente: Ministria e Drejtësisë, Asambleja Kombëtare e Republikës së 
Serbisë.

v Është e nevojshme të ndërmerren hapa sistematikë në organizimin e punës së gjyqësorit 
në Serbi, i cili do të ndante procedurat për ndarjen e pasurisë martesore nga 
mosmarrëveshjet e tjera pronësore, duke pasur parasysh rëndësinë e tyre për pozicionin 
ekonomik të grave në shoqëri. Autoritetet kompetente: Ministria e Drejtësisë, Këshilli i 
Lartë Gjyqësor, Gjykata Supreme e Kasacionit.
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Ÿ Ligji për Sigurimin e Kërkesave, 2007
Ÿ Kodi Penal, 1996



Serbia

Ÿ Kushtetuta e Republikës së Serbisë
Ÿ Ligji për Parandalimin e Dhunës në Familje
Ÿ Kodi Penal 
Ÿ Ligji i Familjes
Ÿ Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave
Ÿ Ligji për Procedurën Civile
Ÿ Ligji për Bazat e Marrëdhënieve Pronësore
Ÿ Ligjit për Procedurën e Regjistrimit në Kadastër të Pasurive të Paluajtshme
Ÿ Ligjit për Detyrimet
Ÿ Ligji për Ndihmën Juridike Falas
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Web: www.inject-ks.org

E-mail: info@inject-ks.org

Tel. +383 44 600 530

        Facebook: Inject - Initiative for Justice and Equality

        Instagram: Inject_Kosovo
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