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ligjit në mënyrë të njëjtë për rastet e njëjta ose të ngjashme është detyrë dhe brengë e çdo 
shoqërie moderne e bazuar në konceptin e organizimit shtetëror ku mbizotëron demokracia 
dhe sundimi i ligjit. Arritja e një qëllimi të tillë në zbatimin e ligjit nuk është e lehtë, si 
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grupore etj. Vështirësitë në sundimin e ligjit shpesh janë edhe si rrjedhojë e kompleksitetit 
të çështjes apo marrëdhënieve shoqërore që rregullohen me ligje të caktuara, aq më shumë 
kur nxirren ligje të reja që sjellin ndryshime në rregullimin e marrëdhënieve të caktuara. 
 
Marrëdhëniet juridike-familjare bëjnë pjesë në grupin e shkencave juridike-civile (private). 
Bazë nga e cila lindin marrëdhëniet familjare është vet familja, martesa, bashkëjetesa dhe 
marrëdhëniet të ndërlidhura apo të prejardhura nga këto institute juridike themelore. Si 
marrëdhënie të tilla janë: familja, martesa, bashkësia jashtë martesës (bashkëjetesa), 
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familje (ushqimi apo mbajtja dhe pasuria e përbashkët) dhe marrëdhënie të ndërlidhura me 
to. Natyra e këtyre marrëdhënieve shoqërore është mjaft e ndërlikuar për t’u studiuar, por 
edhe për zbatimin praktik të normave juridike të kësaj fushe. Në fokus janë të drejtat e 
natyrës personale ose personale/pasurore që prekin edhe të drejtat e njeriut, por edhe për 
faktin se në raste të caktuar e drejta publike interferon me qëllim të mbrojtjes së interesit 
publik (intervenimi i shtetit në të drejtën private për interes publik). Kështu, shpesh 
gërshetohen normat e së drejtës civile/private me ato të drejtës publike që në disa raste është 
e vështirë një prerje e duhur se cila normë në cilat rrethana duhet zbatuar. Çdo shoqëri 
moderne këto marrëdhënie i rregullon me norma juridike (ligje). Një gjë e tillë ndodh edhe 
në Kosovë, me ç’rast marrëdhëniet familjare janë të rregulluara me ligje pozitive, 
megjithatë në disa raste dhe vise të caktuara edhe e drejta zakonore ka ndikim që e 
vështirëson zbatimin e ligjeve pozitive. Gjithashtu, zbatimi i ligjit në shumë raste është më i 
vështirë, për shkak të legjislacionit të ri (rregulla, institute dhe nocione të reja) dhe për 
faktin se në Kosovë zbatohen drejtpërsëdrejti standardet ndërkombëtare në fushën e të 
drejtave të njeriut, që e gjen Kosovën si vend në tranzicion me mungesë eksperience në 
këtë drejtim. Kështu që secila shoqëri moderne e bazuar në demokraci, duke përfshirë edhe 
Kosovën ka marrë përsipër jo vetëm në zbatimin e legjislacionit nacional, por edhe 
zbatimin e rregullave ndërkombëtare që tanimë njihen si standarde ndërkombëtare.  
 
Kosova pas luftës së fundit të viteve 1998-1999 ka shënuar një kthesë shumë dimensionale 
si në aspektin e mëvetësisë së saj si shtet ashtu edhe në aspektin e organizimit shtetëror. Në 
qershor të vitit 1999, Kosova është vendosur nën administrimin ndërkombëtar (UNMIK), 
ndërsa me 17 shkurt 2008 ka shpallur Pavarësinë të cilën deri ne shtator të viti 2012 e kanë 
njohur 90 shtete duke përfshirë edhe shtetet më të zhvilluara dhe me më ndikim në Botë. Në 
aspektin e organizimit shtetëror, Kosova është përcaktuar për sistemin e ekonomisë së tregut 
të lirë dhe është e përkushtuar në zbatimin e standardeve ndërkombëtare në fushën e 
sundimit të ligjit. E gjithë kjo ka ndikuar që të ketë edhe ndryshime të mëdha në sistemin 
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juridike në drejtim të nxjerrjes dhe zbatimit të ligjeve në përputhje me standardet 
ndërkombëtare, por edhe duke ua përshtatur rrethanave të reja në Kosovë. Një ndryshim i 
tillë është shënuar edhe me marrëdhëniet juridike-familjare me nxjerrjen e Ligjit të Familjes i 
Kosovës, në vitin 2006. 
 
Qëllimi i këtij komentari është të lehtësojë zbatimin e Ligjit të Familjes në Kosovë (LFK) 
përmes sqarimit të kuptimit të dispozitave ligjore. Metoda e komentimit nuk është e 
karakterit të shpjegimit teorik siç shkruhen librat universitar. Shpjegimi teorik i normave 
ligjore është përdorur për aq sa ka lejuar norma juridike duke mos e humbur kuptimin e 
zbatimit praktik. Prandaj, fokusi i komentimit është përqendruar më shumë në aspektin e 
të kuptuarit të normës dhe nocioneve juridike për të lehtësuar zbatimin në rastet konkrete 
dhe është ndjekur metodologjia e komentimit të secilit nen veç e veç. Kjo është realizuar 
duke dhënë sqarime dhe referenca si të zbatohet një normë ose si të kuptohet një shprehje 
në rastin konkret. Për këtë qëllim janë përdorur referencat nga literatura, vendimet 
gjyqësore, ligjet relevante, vendime të qendrave për punë sociale dhe standarde 
ndërkombëtare - Konventa Ndërkombëtare në fushën e të Drejtave të Njeriut dhe 
Vendime të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 
 
Prof.dr.iur Haxhi Gashi, ka qenë udhëheqës i Projektit dhe Gruptit Punues, ka punuar 
pjesën hyrëse, strukturën dhe metodën teknike të komentarit dhe e ka komentuar pjesën 
e parë (nenet 1-8), pjesën e tretë, katërt, pestë (nenet 59-202) dhe pjesën e fundit, nenet 
(343-355) gjithsej 165 nene.  
Prof.dr.sc.Abdulla Aliu e ka komentuar pjesën e dytë (nenet 9-58), pjesën e shtatë dhe 
tetë (nenet 271-322), gjithsej 102 nene.  
Adem Vokshi, Avokat, ka komentuar në pjesën e pestë, pjesën e gjashtë dhe në pjesën 
e tetë (nenet 203-270 dhe 323-342), gjithsej 88 nene. 
 
Gjatë punës në komentar, autorët kanë pasur konsultime të vazhdueshme për të krijuar 
qëndrime të përbashkëta dhe ruajtur mënyrën e komentimit dhe shpjegimit të normave 
ligjore si një tërësi. Megjithatë, secili autor e ka autonominë e plotë në pjesën e tij të 
komentarit. 
 
Autorët, mirëpresin çdo sugjerim, gjykim ose kritikë shkencore që ofron kontribut në 
trajtim më të plotë të kësaj materieje. Me sugjerime të tilla mund të plotësohet puna në 
të ardhmen.  
 
Autorët        
 
Prishtinë, Shtator 2012 
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• Kodi Civile Gjerman i miratuar në vitin 1896 hyri në fuqi në vitit 1900, 

Deutscher Taschenbu Verlag (dtv), February 1987 
• Burgerliches Gesetzbuch BeurkundungsG AGB-Gesetz Ëohnungseigentums-

gesetz 18 Gusht, 1896, i cili ka hyrë në fuqi më 1900, botimi i 30.Auflage 
Stand 1. Februar 1987 (Versioni Anglisht – German Civil Code BGB, version 
i publikuar më 2 Janar 2002, Federal Law Gazette). 

• Kodi Civil Gjerman i miratuar në vitin 1896, hyri në fuqi në vitin 1900, 
versioni anglisht, Service provided by the Federal Ministry of Justice in 
corporation with juris GmbH – www.juris.de, Translation provided by the 
Langenscheidt Translation Service. Translation regularly updated by Neil 
Mussett, juris GmbH, Saarbrücken 2010 

• Kodi Civil Francez i viti 1804, published by Mise A Jour LegiFrance, 21 
February 2004. 

• Kodi Civil Francez i viti 1804 (Civil Code 101 e edition), Dalloz, Edition 2002 
• Kodi i Përgjithshëm Civil Austriak i vitit 1811 
• Ligji mbi Familjen i Republikës se Maqedonisë (Zakon Za semejstvo na 

R.Makedonija, Sluzben vesnik br.80/1992) 
• Ligji mbi Familjen i Republikës se Maqedonisë (Zakon Za semejstvo na 

R.Makedonija, Sluzben vesnik br: 83/2004,teksti i spastruar) 
• Ligji i Familjes i Kroacisë (Obiteljski Zakon Hrvatske, Narodne Novine broj 

162/98) 
• Ligji i Familjes i Kroacisë, Obiteljski Zakon Hrvatske, Narodne Novine, broj 

17/04 
• Ligji i Familjes i Kroacisë (Obiteljski Zakon Hrvatske, Narodne Novine broj 

107/07) 
• Ligji i Familjes i Sllovenisë 
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• Ligji për bashkësinë një gjinore i Kroacisë (Zakon o istospolnoj zajednici, N. 
novine, br. 116/03 R.H.) 

• Ligji për Familjen i Malit të Zi, SU-SK Broj 01-626/14, Podgorica, 27.12.2006 
• Ligji i Familjes i R. Serbisë (Porodični zakon Republike Srbije, Sl.glasnik RS, 

18/2005) 
• Code Civil Suisse, 10.12.1907, botimi i veçantë, Bernë 2004.  
• Ligji i Maqedonisë për Detyrimet (Zakon za obligacionite odnosi, slusben 

vesnik na RM, 18/2001) këtu e tutje LMD i RM-së. 
 
Praktikë (Vendimet) e Gjykatës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut 
 

• GJEMDNJ, Golder v. the United Kingdom, App. No. 4451/70, Aktgjykimi i 
datës 21 shkurtit 1975 (Art 6-1, 8) 

• GJEMDNJ, Airey kundër Irlandës, App. No. 6289/73Aktgjykimi i datës 9 
tetorit 1979 (Art 6-1; 8) 

• GJEMDNJ, Bajrami v. Albania, App. No. 35853/04 Aktgjykimi i datës 12 
Dhjetor 2007 (Art 8) 

• GJEMDNJ, Geegen v. Irland, App. No. 16969/90, Aktgjykimi i datës 26 Maj 
1994 (Art 8; 6-1) 

• GJEMDNJ, Powell and Rayner v. the United Kingdom, App. No. 9310/81 
Aktgjykimi i datës 21 shkurt 1990, Seria A nr. 172. (Art 6-1, 8) 

• GJEMDNJ, Marckx v. Belgium, App. No. 6833/74, Aktgjykimi i datës 13 
Qershor 1979 (Art 8, 14) 

• GJEMDNJ, Olsson v. Sweden App. No. 10465/83, Aktgjykimi i datës 24 Mars 
1988 (Art 8) 

• GJEMDNJ, Johnston and Others v. Ireland, App. No. 9697/82, Aktgjykimi i 
datës 18 tetor 1986 (Art 8, 14) 

• GJEMDNJ, Selçuk v. Turkey, App.no. 12/1997/796/998-999, Aktgjykimi i 
datës, 24 Prill 1998 (Art 8, Protokoll 1 Art 1) 

• GJEMDNJ, McLeod v. the United Kingdom, App. No. 72/1997/856/1065, 
Aktgjykimi i datës 23 Shtator 1997 (Art 8) 

• GJEMDNJ, Lopez Ostra v. Spain, App. no. 16798/90, Aktgjykimi i datës, 9 
Dhjetor 1994 (Art 8) 

• GJEMDNJ, Guerra and othes v. Italy, App. No. 116/1996/735/932, 
Aktgjykimi i datës, 19 Shkurt 1998 (Art 8)  

• GJEMDNJ, Margareta and Roger Anderson v. Sweden, App. No. 
61/1990/252/323, Aktgjykimi i datës 20 Janar 1992 (Art 8) 

• GJEMDNJ, Silver and others v. the United Kingdom, App. No. 5947/72; 
6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75, Aktgjykimi i datës, 
25 Mars 1983, (Art 6-1, Art 8) 

• GJEMDNJ, Abdulaziz, Cabales and Balkanëdali v. the United Kingdom, App. 
No. 9214/80; 9473/81; 9474/81, Aktygjykimi i datës 28 Maj 1985 (Art 8, 14) 

• GJEMDNJ, Sahin v. Geremany, App. No. 30943/96, Aktgjykimi i datës 8 
Korrik 2003 (Art 8, 14) 
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• GJEMDNJ, Sommerfeld v. Germany, App. No. 31871/96, Aktgjykimi i datës 8 
Korrik 2003 (Art 8, 14) 

• GJEMDNJ, Kutzner v. Germany, App. No. 46544/99, Aktgjykimi i datës 26 
Shkurt 2002 (Art 8) 

• GJEMDNJ, Hoffmann v. Germany, App. No. 34045/96, Aktgjykimi i datës 11 
Tetor 2001 (Art 6, 8, 14) 

• GJEMDNJ, Elsholz v. Germany, App. No. 25735/94, Aktgjykimi i datës 13 
Korrik 2000 (Art 6-1, 8) 

• GJEMDNJ, Kuppinger v. Germany, App. No. 41599, Aktgjykimi i datës 21 
Prill 2011 (Art 6-1) 

• GJEMDNJ, Abdulaziz, Cabales and Balkanëdali v. the United Kingdom, App. 
No. 9214/80; 9473/81; 9474/81, Aktgjykimi i datës 25 Maj 1985 (Art 8, 14) 

 
Praktikë (Vendime) të gjykatave vendore 

 
Gjykata Supreme e Kosovës 
 
• Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Ac. nr. 5/2011 i datës 13.10.2011 
• Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Ac. Nr. 21/2011 i datës 

13.10.2011 
• Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Ac. nr. 85/11 i datës 18.10.2011 
• Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Ac.nr.54/2008 i datës 12.01.2009 
• Aktgjykimi i Gjykatës Supreme te Kosoves, Ac.nr.53/2008 i datës 13.10.2008 
• Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Ac.nr. 56/2008, datë, 14.10.2008 
• Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosoves, Ac. nr. 10/2006 i datës 

14.03.2006 
• Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Ac.nr.19/2005 i datës 27.04.2005 
• Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Ac.nr.16/2005 i datës 28.04.2005 
• Aktvendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës Ac. Nr. 78/2010 i datës 

05.01.2011 
• Aktvendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev.nr.182/2007, datë 

07.04.2010 
• Aktvendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Mlc. 15/2008, datë 24.05.2010 
 
Gjykata e Qarkut në Prishtinë 
 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 153/2011 i datës 

12.01.2012 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 10/2010 i datës 10.03.2011 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.138/2011 i datës 

12.04.2011 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 244/2010 i datës 

13.06.2011  
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 574/2010 i datës 

10.11.2011 
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• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 61/2011 i datës 16.02.2011 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 224/2010 i datës 

13.06.2011 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 426/2010 i datës 

17.05.2011 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 587/2007 i datës 

15.05.2011 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 589/2007 i datës 

18.05.2011 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë: C.nr.117/2011 i datës 

30.03.2011 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë C.nr.133/2011 i datës 04.05.2011 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 369/2011 i datës, 

12.10.2011 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 146/2010 i datës 

26.01.2011 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 401/2010 i datës 

10.03.2011 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 246/2010 i datës 

28.06.2010 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C. nr.709/2008, i datës 

25.02.2010 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C. nr 456/2009 i datës 

29.01.2010 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë C. nr.191/2010, i datës 

25.08.2010 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 246/2010 i datës 

28.06.2010 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 59/2010 i datës 09.11.2010 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 126/2010 i datës 

20.09.2010 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 71/2009 i datës 24.09.2010 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 27/2010 i datës 01.11.2010  
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 191/2010 i datës 

25.08.2010  
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 276/2010 i datës 

15.11.2010 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 309/2008 i datës 

21.12.2010 
• Aktgjykimi i Gjykatës se Qarkut ne Prishtine, C. nr. 539/2007 i datës 

07.12.2009 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C. nr. 432/2005 i datës 

26.10.2009 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 257/2009 i datës 

03.11.2009 
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• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, Ac. nr. 1541/2008 i datës 
04.11.2009 

• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë C. nr. 43/09 i datës 16.12.2009  
• Aktgjykimi i Gjykatës se Qarkut ne Prishtine, C. nr.114/2008 i datës 

19.06.2008  
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C. nr. 67/2008 i datës 

18.06.2008 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 449/2007 datë, 27.11. 

2007 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 449/2007 datë, 27.11. 

2007 
 
Gjykata e Qarkut në Pejë 
 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut ne Pejë, C.nr.109/08 i datës 02.04.2009 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr. 275/2008, i datës 08.04.2009  
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C. nr.7/2008 i datës 24.11.2008  
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr.2/2008, i datës, 20.10.2008 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr.50/08 i datës 21.07.2008 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr.144/2006 i datës 04.06.2007 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr.233/2003 i datës 12.11.2004. 
 
Gjykata e Qarkut në Mitrovicë 
 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë, C. nr.132/2010 i datës 

08.12.2010 
• Aktgjykimi i Gjykatës se Qarkut ne Mitrovice, C.nr.87/09, i datës 12.05.2009 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë, C.nr.127/09, i datës 28.04.2009 
 
Gjykata e Qarkut në Prizren 

 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prizren, C. nr. 312/2008 i datës 

25.10.2010 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prizren, C. nr. 105/2006, i datës 

27.06.2007 
 
Gjykata e Qarkut në Gjilan 
 
• Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Gjilan C. nr. 81/2010 i datës 12.01.2011 

 
Gjykata Komunale në Prishtinë 

 
• Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr. 1239/2011 i datës 

20.12.2011 
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• Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë C. nr. 1061/2012 të datës 
11.06.2012 

• Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr.1460/08 i datës 
19.10.2010 

• Aktvendimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr. 442/2006 i datës 
16.01.2012 

• Aktvendimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr. 304 A/2006 i datës 
16.01.2012 

• Aktvendimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë N. nr. 176/2011 i datës 
14.07.2011 

• Aktvendimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë N. nr. 269/2012 i datës 
21.02.2012  

 
Gjykata Komunale në Mitrovicë, Skenderaj, Podujevë 
 
• Aktvendimi i Gjykatës Komunale në Mitrovicë N. nr. 289/04 të datës 

04.11.2004 
• Aktvendimi i Gjykatës Komunale në Skenderaj C. nr. 55/2009 i datës 

14.06.2010 
• Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Podujevë C. nr. 471/03 i datës 06.04.2007 

 
Vendime për adoptim 
 

• Qëndrimi i Gjykatës Suprem të Republikës së Kosovës. Agj.nr. 136/12 i datës 
20.02.2012 

• Procesverbali i Adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr. 127/2011 i 
datës 21.03.2012 

• Procesverbali i Adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.318/2011 i 
datës 22.06.2012 

• Procesverbali i Adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr. 352/2011 i 
datës 23.02.2012  

• Procesverbali i Adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr. 243/2011 i 
datës 22.03.2012 

• Procesverbali i Adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr. 143/2011 i 
datës 20.12.2011 

• Procesverbali i Adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë lidhur me 
periudhen provuese. N.nr. 352/2011, i datës 20.12.2011 

• Procesverbali i Adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr. 117/2011 i 
datës 15.12.2011 

• Procesverbali i Adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr. 171/2011 i 
datës 15.12.2011 

• Procesverbali i Adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr. 166/2010 i 
datës 05.04.2011 

• Aktvendimin për themelimin e adoptimit i Gjykatës së Qarkut në Prizren C. nr. 
398/2006 të datës 12.02.2007  
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• Aktvendimi per themelimin e adoptimit i Gjykatës Komunale në Mitrovicë N. 
nr. 01/2010 të datës 25.02.2010  

• Aktvendimin e Qendrës për punë sociale në Prishtinë Nr. 04-560/2-11/2840 të 
datës 20.11.2006 

 
Vendime të qendrave për punë sociale për strehim rezidencial, familjar dhe kujdestari 

 
• Aktvendimi i qendrës për punë sociale në Prishtinë, lidhur me kërkesën me 

numër protokolli 04 -560/2-4-3343 të datës 01.07.2008, aktvendim i nxjerrë 
me datën 05.03.2010 për strehim rezidencial (institucion) 

• Aktvendimi i Qendrës për punë sociale në Prishtinë Nr. 1959 të datës 
01.08.2008 me të cilin fëmijët besohen ne strehim familjar 

• Aktvendimin e Qendrës për punë sociale në Mitrovicë nr. 4419 të datës 10 
nëntor 2008 për vendosjen e fëmijëve ne strehim familjar. 

• Aktvendimin e Qendrës për punë sociale në Pejë nr. 668/06 të datës 06 qershor 
2006 për vendosjen e fëmijëve ne strehim familjar 

• Kontrata e Qendrës për Pune Social në Prishtinë nr. 04-2943 të datës 01 janar 
2010 për vendosjen e fëmijës ne strehim familjar 

• Kontratën për strehimin familjar të QPS Skenderaj nr. 437 të datës 24.09.2003 
për vendosjen e fëmijës ne strehim familjar 

• Kontratën e Qendrës për punë sociale në Mitrovicë nr. 43 e datës 06 janar 
2010 për vendosjen e fëmijës ne strehim familjar 

• Aktvendimi Qendrës për punë sociale në Mitrovicë, nr. 02-4246 i datës 
21.06.2011 për vendosjen e te miturit nen kujdestari 

• Aktvendimi Qendrës për punë sociale në Mitrovicë, nr. 02-7738 i datës 
25.11.2010 për vendosjen e te miturit nen kujdestari 

• Aktvendimi Qendrës për punë sociale në Mitrovicë nr. 02-1047 i datës 
04.01.2008 

• Aktvendimin e Qendrës për punë sociale në Mitrovicë, nr. 02-725 i datës 
06.06.2005 për vendosjen e te miturit nen kujdestari 

• Aktvendimin e Qendrës për punë sociale në Mitrovicë Nr. 02-1266 i datës 
22.12.2004 me të cilin personi madhor është vënë nën kujdestari 

• Aktvendimi Qendrës për punë sociale ne Skenderaj nr. 277 i datës 07.09.2004 
me të cilin është rifilluar kujdesi i prindit ndaj fëmijës 

• Aktvendimi Qendrës për punë sociale në Skenderaj nr. 360 i datës 30.11.2004 
për vendosjen e te miturit nen kujdestari 

  
Vendime të gjykatave të vendeve të rajonit 
 

• Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kroacisë, GZH 750/48, dt.18.06.1948 
• Aktgjykimin e Gjykatës Komunale Rjekë, GZ Nr.244/74, 21.02.1974 
• Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Maqedonisë, C. 880/76, ZB, II/74 
• Aktgjykimi i Gjykatës Themelore të Shkupit II, 10.10.2007 VIII Nr.6.3128/06 
• Aktgjykimi i Gjykatës Themelore të Shkupit, II.28.02.2008 XII P.br.600/04 
• Aktgjykimi i Gjykatës Themelore të Tetovës, P.Br.423/1997, 15.10.1997 
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SHKURTESAT  
 
 
DUDNJ  Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut 
GJEMDNJ Gjykata Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut 
IPVQ Institucionet e Përkohshme Vetëqeverisëse 
KCF  Kodi Civil Francez 
KCGJ  Kodi Civil Gjerman 
KCSH  Kodi Civil i Shqipërisë 
KDM  Kodi i Drejtësisë për të Mitur 
KEMDNJ Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut 
KFSH  Kodi i Familjes i Shqipërisë 
KNDCP Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike 
KNDESK Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe 

Kulturore 
KNDF  Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 
KPK Kodi Penal i Kosovës 
KSAK Krahina Socialiste Autonome e Kosovës 
LAPU  Ligji për Arsimin Parauniversitar 
LFK  Ligji i Familjes i Kosovës 
LFM  Ligji i Familjes i Maqedonisë 
LFMZ  Ligji i Familjes i Malit të Zi 
LGJ Ligji për Gjykatat 
LMD  Ligji mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve 
LMDHF Ligji për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
LPDTS  Ligji për Pronësinë dhe të drejtat tjera sendore 
LPJK Ligji i Procedurës Jokontestimore 
LPK Ligji për procedurën kontestimore 
LPP Ligji për Procedurës Përmbaruese 
LRGJC  Ligji për Regjistrat e Gjendjes Civile 
LSHR Ligji për Shëndetin Riprodhues  
LSHSF Ligji për Shërbimet Sociale dhe Familjare 
OK Organi i Kujdestarisë 
OKB Organizata e Kombeve të Bashkuara 
Par. Paragrafi  
QPS  Qendra për Punë Sociale 
UNMIK United Nation Mission in Kosovo (Misioni i Kombeve të Bashkuara 

në Kosovë) 
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Udhëzues - Shpjegime lidhur me hartimin teknik të Komentarit 
 
 
Për hartimin e këtij Komentari është zgjedhur një teknikë mjaft e lehtë për përdorim 
praktik. Hartimi teknik e ruan renditjen dhe numërimin e pjesëve, kapitujve dhe 
neneve.  
 
Ndarja teknike e komentarit është bërë sipas renditjes së neneve ku pas çdo neni fillon 
pjesa e komentimit. Kapitujt/Pjesët e ligjit para neneve janë komentuar kur është 
konsideruar si e nevojshme për shpjegime të ndonjë instituti juridik-familjar dhe pjesa 
e komentit fillon menjëherë pas kapitullit, respektivisht para se të fillon neni. Nenet 
janë të shkruar me fontin Bold, ndërsa pas nenit vjen pjesa e komentimit. Pjesa e 
komentit fillon me shprehjen si p.sh Koment, neni 1; Koment, neni 50; Koment, neni 
100 etj. Çdo pjesë e komentimit fillon me numrin e nenit, p.sh neni 1, pjesa e 
komentimit fillon me 1. Kur neni nuk ka paragraf komentimi bëhet pa ndarje të 
materies dhe pa numër. Nëse është e nevojshme ndarja e materies brenda një neni, por 
që nuk ka paragraf, në këtë rast ndarja është si vijon: 1(a), 1(b), 1 (c). etj. Kur neni ka 
disa paragrafë, pjesë e komentimit është ndarë sipas paragrafëve dhe fillon me 
shprehjen Paragrafi 1, Paragrafi 2, Paragrafi 3 etj, dhe pjesa e tekstit të komentimit 
është e ndarë si vijon: 1.1, 1.2, 1.3 etj. Kur është konsideruar e nevojshme që materia 
brenda një paragrafi duhet të ndahet ose ka pika të caktuara, pjesa e komentimit është 
ndarë si vijon:1.1 (a), 1.1 (b), 1.1 (c), etj. 1.2 (a), 1.2(b), 1.2 (c), etj. 
Kur brenda materies së komentimit theksi i fjalisë ose i problemit bie mbi ndonjë fjalë, 
shprehje ose fjali, ato janë dalluar me fontin italik.  
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Hyrje  
 
 
1 Vështrim i përgjithshëm 
 
Kosova ka bërë përpjekje për disa shekuj për liri dhe mëvetësi nga okupime të 
ndryshme. Këto ndryshime edhe janë reflektuar në sistemin juridik të Kosovës. Si 
rezultat i krizës së ekzistimit të ish-Jugosllavisë, Kosovës me forcë i ishte marrë 
autonomia nga ana e Serbisë, më 22 mars 1989 dhe si pasojë ishin suprimuar të gjitha 
institucionet e Kosovës. Gjatë periudhës 1989 - 1999 Kosova ishte nën okupimin e 
plotë serb, shtet ky që bazohej në dhunë, terror dhe spastrim etnik duke i përjashtuar 
shqiptarët nga të gjitha institucionet, gjë që është reflektuar gjatë kësaj periudhe edhe 
me nxjerrje të ligjeve diskriminuese. Në përpjekjen për liri, në Kosovë kishte 
shpërthyer lufta në vitin 1998-1999, ashtu që me përkrahje të bashkësisë 
ndërkombëtare dhe intervenimin e NATO-s Kosova u çlirua më 12 qershor 1999. 
 
Pas përfundimit të luftës në vitin 1999, Kosova ka pësuar një kthesë shumëdimensionale. 
Në radhë të parë, në bazë të Rezolutës nr.1244 të OKB-së (Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara) në vitin 1999 Kosova është vendosur nën administrimin e përkohshëm 
ndërkombëtare të Kombeve Bashkuara të njohur si United Nation Mission in Kosovo 
(UNMIK).1 Kosova ishte nën administrim të UNMIK-ut deri në përcaktimin e statusit 
final që rezultojë me shpalljen e Pavarësisë së Kosovës më 17 Shkurt 2008. Shpallja e 
Pavarësisë së Kosovës është bërë në pajtim me Planin Gjithëpërfshirës për Statusin 
Politik të Kosovës, të deleguarit special të Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të 
Bashkuara, Z. Martti Ahtissari.2 Me Propozimin e Martti Ahtisaarit ishte rekomanduar se 
zgjidhja e vetme e qëndrueshme për Kosovë ishte Pavarësia e saj.3 Gjithashtu, me 
Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) është konfirmuar se shpallja e 
Pavarësisë së Kosovës ishte konform dhe në pajtim me të drejtën ndërkombëtare dhe nuk 
shkel ndonjë dispozitë të të drejtës ndërkombëtare, Rezolutën e Kombeve të Bashkuara 
nr.1244, dhe as Kornizën Kushtetuese.4 Kosova aktualisht njihet si shtet nga 90 shtete 
duke përfshirë shtetet më të zhvilluara dhe me më ndikim në botë. 
 

                                                 
1 Rrezoluta nr.1244, e miratuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombëve të Bashkuara, S/RES/1244 of 10 
June 1999. 
2 Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës i të dërguarit të posaçëm për 
procesin e statusit të Kosovës, Martti Ahtisaari, S/2007/168/Add.1, dërguar Presidentit të Kështillit të 
Sigurimit nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-Moon, më 26 Mars 2007.  
3 Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës i të dërguarit të posaçëm për procesin e 
statusit të Kosovoës, Martti Ahtisaari, S/2007/168/Add.1, 26 Mars 2007, Rekomandimi, pika 10. 
4 Shih Opinioni i GJND-së, pjesa V Konkluzioni i Përgjithshëm. “122. The Court has concluded 
above that the adoption of the declaration of independence of 17 February 2008 did not violate 
general international law, Security Council resolution 1244 (1999) or the Constitutional Framework. 
Consequently the adoption of that declaration did not violate any applicable rule of international law.” 
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Kosova, gjithashtu ka pasuar ndryshime në sistemin shoqëror duke kaluar në fazën e 
tranzicionit nga një sistem socialist në një sistem të ekonomisë së tregut të lirë, 
respektivisht një shoqëri demokratike ku fokusi kryesor është mbrojtja e të drejtave të 
njeriut dhe sundimi i ligjit. 
 
Këto zhvillime domosdo janë reflektuar edhe në ndryshime në sistemin juridik me 
qëllim të përafrimit të ligjeve me standardet ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut. Me Kornizën Kushtetues të Kosovës të vitit 2001, Kosova ka marrë 
obligime për zbatimin e standardeve ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes të të drejtave 
të njeriut duke paraparë zbatimin e drejtpërdrejtë të Konventave Ndërkombëtare në 
fushën e të drejtave të njeriut.5 Gjithashtu, këto akte ndërkombëtare janë të inkorporuar 
edhe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nga Kushtetuta dalin obligimet që aktet 
ndërkombëtare në fushën e të drejtave të njeriut janë të zbatueshme drejtpërsëdrejti si 
pjesë përbërëse e së drejtës pozitive në Kosovë.6  
 
Si rrjedhojë e këtyre zhvillimeve është konsideruar e domosdoshme nxjerrja e ligjeve të 
reja që janë kompatibile me standardet ndërkombëtare të lartcekura. Në këtë drejtim 
është konsideruar e domosdoshme edhe nxjerrja e Ligjit të ri për familje.7 Duhet thënë 
se marrëdhëniet familjare dhe martesore në Kosovë deri në nxjerrjen e ligjit të ri janë 
rregulluar me Ligjin mbi Martesën dhe Marrëdhëniet Familjare të viti 1984.8 Nxjerrja e 
Ligjit për Familjen i Kosovës (LFK) është konsideruar si një përpjekje për të krijuar 
një bazë të re ligjore me të cilën, do të respektohen parimet bazë të standardeve 
ndërkombëtare për rregullimin e marrëdhënieve familjare dhe këto parime do të gjejnë 
zbatim në praktikë. Megjithatë, janë bërë shumë vërejtje nga organizatat 
ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, në mes tyre OSBE (Organizata për 
Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë), Misioni në Kosovë, se gjatë zbatimit të Ligjit të 
Familjes ka mjaftë shkelje të rregullave ligjore dhe të standardeve ndërkombëtare.9 
 
Bazuar në rrethanat e lartpërmendura, komentimi i LFK është konsideruar si nevojë e 
domosdoshme për të ndihmuar interpretimin e ligjit dhe sqarimin e instituteve dhe 
dispozitave të cilat deri me tani kanë qenë të panjohura për praktiken dhe teorinë ose në 
rrethana të caktuar janë zbatuar në mënyra të ndryshme për raste të njëjta. Në veçanti, 
komentimi ka për qëllim forcimin e sundimit të ligjit duke krijuar dokument relevant 
për zbatim praktik dhe krijimin e qëndrimeve unike të cilat do të zbatohen për raste të 
njëjta.  
 

                                                 
5 Shih Korniza Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme, e shpallur me Rregulloren e UNMIK-
ut nr. 2001/9, datë 15 Maj 2001, kreu 3. 
6 Shih Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e miratuar me 9 Prill 2008, hyri në fuqi me 15 Qershor 
2008, Kapitulli II, neni 21 dhe 22. 
7 Ligji nr: 2004/32 Ligji për Familjen i Kosovës është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
më 20 Janar 2006, ndërsa ka hyrë në fuqi me datën 16 shkurt 2006, Gazeta Zyrtare e Republikës se 
Kosovës, nr.4/2006, datë 1 shtator 2006. 
8 Shih Ligji mbi Marrëdhëniet Martesore dhe Marrëdhëniet Familjare, Gazeta Zyrtare e KSAK, nr. 
10/84 datë 28 Mars 1984. 
9 Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) Mision në Kosovë, Gjykimi i rasteve 
familjare në Kosovë: Çështje lidhur me menaxhimin e lëndëve, Prishtinë, Janar 2011, fq. 4.  
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Gjatë punës së komentimit janë marrë për bazë të gjitha faktet dhe rrethanat, si dhe 
arsyet që i kanë paraprirë punës përgatitore, hartimit dhe miratimit të Ligjit, pasi që 
autorët kanë qenë të involvuar edhe në grupin e ekspertëve për hartimin e Ligjit. Duhet 
shtuar se gjatë hulumtimit nuk është gjetur ndonjë dokument relevant i punës 
përgatitore (travaux preparatorires) për hartimin e LFK që kishte me ndihmuar në 
sqarimin e kuptimit të normës në aspektin qëllimor, përveç që janë gjetur disa 
amendamente të fazës finale të miratimit të ligjit por pa arsyetime për ndryshimin e 
neneve të caktuara. Duke pasur parasysh influencën e akteve ndërkombëtare dhe 
ligjeve të ndryshme në hartimin e LFK, gjatë komentimit janë shfrytëzuar konventat 
ndërkombëtare për krahasime të caktuara. Gjithashtu janë shfrytëzuar për krahasime 
legjislacione të vendeve të rajonit si: Shqipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi, Kroacisë, 
Sllovenisë dhe disa legjislacione të vendeve perëndimore të cilat kanë pasur ndikim ne 
përmbajtjen e dispozitave të caktuara të LFK si p.sh. Kodi Civil Gjerman, Kodi Civil 
Francez, Kodi Civil i Austrisë.  
 
Një vëmendje e posaçme gjatë komentimit, i është kushtuar edhe rasteve praktike, duke 
shfrytëzuar aktgjykime të gjykatave, Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 
gjykatave vendore, gjykatave të vendeve të rajonit dhe vendime të qendrave për punës 
sociale me qëllim të interpretimit të dispozitave ligjore me vështrim praktik. 
Legjislacioni i vendeve të rajonit dhe vendimet e gjykatave të tyre janë përdorur me 
qellim të sqarimit të normave juridike, sepse kanë ekzistuar baza ligjore dhe praktike e 
njëjtë. 
 
Përmes, këtij komentari është bërë përpjekje serioze për të lehtësuar zbatimin e ligjit 
dhe krijuar qëndrime unike për zgjidhjen e rasteve të ngjashme duke sqaruar kuptimin 
e secilës dispozitë ligjore në lidhshmëri me dispozitat e tjera brenda vetë ligjit të LFK 
ose në lidhshmëri me ligjet e tjera relevante në fuqi. Gjithashtu, janë dhënë shpjegime 
të nocioneve dhe instituteve të caktuare duke u bazuar në literaturë, akte ligjore 
vendore dhe ndërkombëtare si dhe praktikën gjyqësore. Terminologjia e shprehjeve të 
përdorura në këtë komentar, në të shumtën e rasteve është ndikuar nga vet 
terminologjia e tekstit ligjor, me qëllim që të mos krijohet huti me rastin e leximit të 
normës dhe komentit, mirëpo, këto shprehje janë sqaruar në mënyrë të mjaftueshme 
duke përdorur edhe shprehje dhe sinonime tjera për të bërë më të qartë kuptimin dhe 
mënyrën e zbatimit të normës. 
 
 
2 Natyra e marrëdhënieve juridike-familjare 
 
Marrëdhëniet juridike-familjare janë marrëdhënie shoqërore që i përkasin fushës së të 
drejtës civile. Fakti që marrëdhëniet juridike-familjare janë pjesë e së drejtës civile 
shihet edhe nga vet përmbajtja e Kodeve Civile Moderne (Kodit Civil Francez (1804), 
Kodit Civil Austriak (1811), Kodit Civil Gjerman (i miratuar në vitin 1896, hyrë në 
fuqi me 1900), Kodin Zviceran të vitit 1907, etj.) ku e drejta familjare është pjesë 
përbërëse e këtyre kodeve. Në vendet ku nuk ka pasur Kode, marrëdhëniet familjare 
janë rregulluar me ligje të veçanta (Legjislacioni i ish-Jugosllavisë, legjislacioni 
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modern i Shqipërisë), por që kanë qenë të ndikuara nga Kodet Civile të lartpërmendura 
dhe e kanë ruajtur natyrën e tyre si marrëdhënie juridike-civile.  
 
Marrëdhëniet juridike-familjare jo vetëm që janë pjesë e Kodeve Civile, por edhe nga 
teoria juridike janë trajtuar si marrëdhënie juridike-civile. Megjithatë, në vendet 
socialiste kishte një përpjekje për ndarjen e marrëdhënieve juridike-familjare dhe 
rregullim tjetër duke i ndarë nga marrëdhëniet pasurore. Kjo për shkak të sistemit 
socialist dhe ideologjisë socialiste ashtu që marrëdhëniet pasurore kishin marrë një 
dimension tjetër dhe ishin ngritur në konceptin e një të drejte shoqërore si rezultat 
marrëdhënieve ekonomike socialiste. Andaj edhe marrëdhëniet familjare rregulloheshin 
me ligje të veçanta.10 Duhet shtuar se edhe në procesin gjyqësor vendor, çështjet 
juridike-familjare trajtohen dhe gjykohen në procedurë juridike-civile.11 Po ashtu edhe 
kur është fjala për standardet ndërkombëtare dhe gjykimin e çështjeve të tilla, çështjet 
familjare trajtohen si të drejta civile. Kjo është konfirmuar me praktikën e Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut.12 Megjithatë, në marrëdhëniet juridike-familjare ka 
mjaft norma imperative, të cilat palët nuk mund t’i ndryshojnë me marrëveshje. 
 
Me normat ligjore që rregullohen marrëdhëniet juridike-familjare rregullohen 
marrëdhëniet që lindin nga familja, martesa, marrëdhëniet e përgjegjësisë prindërore 
ose ndryshe siç njihen edhe si “E drejta prindërore”, marrëdhëniet e adoptimit, të 
kujdestarisë, marrëdhëniet pasurore që lindin në familje si dhe marrëdhëniet tjera 
personale dhe pasurore që rezultojnë nga marrëdhëniet e tilla familjare. Por 
karakteristikë e marrëdhënieve juridike-familjare është karakteri i tyre personal ose 
ndryshe marrëdhënie statusore që dallojnë në raport me marrëdhëniet e tjera juridike-
civile të karakterit pasuror (si pronësia, marrëdhëniet e detyrimeve të karakterit pasuror 
dhe trashëgimia) edhe pse brenda përbrenda marrëdhënieve familjare ka marrëdhënie 
pasurore si ushqimia apo alimentacioni dhe pasuria e përbashkët, por prapë se prapë 
janë marrëdhënie të karakterit pasuror të dala nga marrëdhëniet familjare që i bëjnë 
këto marrëdhënie pasurore-personale me karakter familjar. 
 
Në Kosovë, edhe pse nuk ka pasur dhe nuk ka ende Kod Civil, marrëdhëniet juridike-
familjare janë rregulluar me ligj të veçantë, por që i përkasin fushës juridike-civile. 
Gjithashtu, duhet thënë se ligjet e ish-Jugosllavisë, por edhe Kosovës ishin influencuar 
nga kodet moderne, në veçanti nga Kodi Civil Austriak. 
 
Në relacion me të drejtën private ndërkombëtare në shumë nene dhe pjesë të 
komentarit të LFK janë dhënë edhe sqarime se cila e drejtë, respektivisht cili ligj ka 
përparësi në zbatim, ligji vendorë apo ndërkombëtarë.13 Megjithatë, duhet shtuar se në 
Kosovë ende nuk ka një ligj të veçantë i cili kishte me rregulluar aspektin e veprimit të 
ligjit në raport me ligjet e vendeve të huaja, respektivisht zgjidhjen e konfliktit të ligjit 

                                                 
10 Shih Rheinstein, Max, The family and the law, në: Aleck Chloros, Persons and Family, 
International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. IV, Chapter I, The Hague, Paris, 1994, fq. I-2. 
11 Shih Ligji i procedures kontestimore dhe Ligji i procedurës jokontestimore. 
12 GJEMDNJ, Golder kundër Mbretërisë së Bashkuar, Aktgjykimi i datës 21 shkurtit 1975, paragrafi 
33; Airey kundër Irlandës, Aktgjykimi i datës 9 tetorit 1979, paragrafi 26. 
13 Shih në mes tjerash LFK, neni 17, neni 179 dhe komenti i këtyre neneve.  
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kur palët janë shtetas të ndryshëm. Nëse i referohemi Rregullores së UNMIK-ut 
nr.1999/24 për Ligjin e zbatueshëm në Kosovë, me ndryshimet me Rregulloren nr. 
2000/ 59, sipas kësaj Rregullore ende është në fuqi Ligji i ish- RSFJ-së, për zgjidhjen e 
kolizionit të ligjeve me dispozitat e shteteve të tjera në marrëdhëniet e caktuara i vitit 
1982.14 Prandaj, gjatë zbatimit të LFK për të zgjidhur konfliktin e ligjit me element 
ndërkombëtar që i referohet të drejtës private/civile edhe për çështje të lidhure me LFK 
mund të shërbej Ligji i vitit 1982 derisa Kosova të nxjerrë një ligj tjetër. Të gjitha 
shtetet e ndalura nga ish-Jugosllavia pas pavarësimit të tyre, e kanë përshtatur këtë ligj 
dhe e kanë shndërruar si Ligj të vendeve të tyre. Një gjë të tillë mund ta bëjë edhe 
Kosova në të ardhmen. 
 
 
3 Historik i shkurtër i marrëdhënieve juridike -familjare në Kosovë 
 
Kosova dhe Shqipëria si dhe trojet tjera shqiptare, para Luftës së Parë Botërore ishin 
nën sundimin Otoman, ku e drejta e këtij regjimi zbatohej edhe në trojet etnike 
shqiptare, përfshirë edhe Kosovën. Kjo për arsye se trojet shqiptare dhe vendet e tjera 
ballkanike ishin të pushtuara nga Perandoria Osmane. Gjatë kësaj kohe, përveç të 
drejtës otomane (e drejta e sheriatit, Kanunamet turke, më vonë Kodet e Turqisë-
Megjele) që kishte shtrirje në territoret e pushtuara.15 Shqiptarët në trojet e tyre kishin 
edhe normat e veta të së drejtës zakonore të përmbledhura në të ashtuquajturat Kanune 
e që kishin mjaft ndikim në rregullimin e marrëdhënieve shoqërore, në veçanti atyre 
familjare. Kanunet me më ndikim ishin Kanuni i Lekë Dukagjinit, Kanuni i 
Skënderbeut (Arbërit), Kanuni i Labërisë, Kanuni i Maleve etj.16 
 
Në Kosovë, por edhe viset tjera shqiptare pjesa më e madhe e së drejtës zakonore 
përmblidhej në Kanunin e Lekë Dukagjinit. Kanuni i Lekë Dukagjinit i ka rregulluar 
me rregulla të veçanta edhe marrëdhëniet familjare.17 Kanuni ka pasur një ndikim të 
madh në zgjidhjen e çështjeve familjare si ato martesore (martesën dhe zgjidhjen e 
martesës) marrëdhëniet me fëmijë, çështjet e mbajtjes së familjes etj.  
 
Pas Luftës së Parë Botërore, Shqipëria e shpalli pavarësinë në vitin 1912, ndërsa viset 
tjera shqiptare u pushtuan, një pjesë nga Mbretëria e Malit të Zi dhe pjesa tjetër nga 
Mbretëria e Jugosllavisë së vjetër e njohur si Mbretëria Serbe-Kroate-Sllovene (e 
themeluar në vitin 1918). Legjislacioni i Mbretërisë Serbe-Kroate-Sllovene kishte 
shtrirje edhe në pjesën më të madhe në Kosovë, përveç pjesës perëndimore e cila ishte 
e okupuar nga Mbretëria e Malit të zi ku edhe zbatohej legjislacioni i kësaj të fundit. 

                                                 
14 Shih Ligji për zgjidhjen e kolizionit të ligjeve me dispozitat e shteteve të tjera në marrëdhëniet e 
caktuara, Gazeta Zyrtare e RSFJ-së, nr. 43/82 me ndryshime në Gazeten Zyrtare të RSFJ-së, nr. 
72/82. 
15 Elezi, I, Njohuri për të drejtën zakonore mbarëshqiptare, Prishtinë 2003, fq 16. 
16 Për më shumë për të drejtën zakonore shqiptare shih Elezi. I, veper e cituar, Kreu III. 
17 Shih Kanuni i Lekë Dukagjinit, përmbledhur nga At Shtjefen Gjeçovi, botuar nga shtëpia botuese 
“Kuvendi”, shtypur nga “GEER”, Gusht 2001, Libri i dytë- Familja, Libri i tretë- Martesa, nenet 
(nyet) 9 deri 43. 
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Duhet thënë se legjislacioni i Jugosllavisë së vjetër ishte mjaftë i ndikuar nga E drejta 
Austriake, në veçanti normat që i përkisnin së drejtës civile. 
 
Pas Luftës së Dytë Botërore, Kosova sërish mbeti nën juridiksionin e Jugosllavisë, tash 
e njohur si Jugosllavia Socialiste. E drejta e ish-Jugosllavisë shtrihej edhe në territorin 
e Kosovës. Kështu, edhe legjislacioni në fushën e së drejtës familjare i ish-Jugosllavisë 
rregullonte edhe marrëdhëniet familjare në Kosovë. Ndër ligjet e kësaj kohe duhet 
cekur: Ligji themelor mbi martesën i vitit 1946.18 Ligji themelor mbi marrëdhëniet e 
prindërve dhe fëmijëve i vitit 1947,19 Ligji për adoptimin i vitit 1947.20 dhe Ligji për 
kujdestarinë i vitit 1947.21 
 
Me Kushtetutën e Jugosllavisë, të vitit 1974, Jugosllavia ndryshoi edhe në strukturën e 
organizimit shtetëror edhe në atë të shtrirjes së juridiksionit, respektivisht veprimit të 
ligjit. Jugosllavia përbëhej prej 6 republikave (Sllovenia, Kroacia, Serbia, Mali i Zi, 
Bosnja dhe Hercegovina dhe Maqedonia) dhe dy krahinave autonome të cilat po ashtu 
ishin njësi konstituive të Federatës (Kosova dhe Vojvodina). Njësitë e Federatës fituan 
edhe të drejtën e nxjerrjes së ligjeve që rregullonin marrëdhëniet brenda territorit të 
tyre për aq sa nuk ishin në kundërshtim me ligjet Federative. Këtë të drejtë e kishte 
edhe Kosova. 
 
Me Kushtetutën e Kosovës të vitit 1974,22 Kosova përcaktohej me të drejta të njëjta 
sikur njësitë përbërëse të Federatës Jugosllave, me të drejtën e vetëqeverisjes duke 
përfshirë këtu edhe të drejtën e nxjerrjes së ligjeve. Marrëdhëniet familjare për herë të 
parë me ligj të Kosovës janë rregulluar me Ligjin për Martesën dhe Marrëdhëniet 
Familjare (LMMF) të vitit 1984.23 Ky ligj ka qenë në fuqi deri me nxjerrjen e Ligjit për 
Familjen i Kosovës (LFK).  
 
 
4 Historik i shkurtër i nxjerrjes së Ligjit për Familjen (LFK)  
 
Kosova e ka filluar procedurën e hartimit të Kodit Civil në vitin 2003, pjesë e të cilit 
ishte dhe Ligji i Familjes apo Libri III. Kjo nismë ishte në bashkëpunim të ngushtë të 
Qeverisë së Kosovës me Projektin e njohur me logon GTZ (Organizata Gjermane për 
Bashkëpunim Ndërkombëtar). GTZ kishte marrë përsipër ndihmën me ekspertët 
gjermanë, por edhe të vendeve të tjera për hartimin e Kodit Civil. Ndërsa, në grupet 
punuese ishin edhe ekspertët vendorë (profesorë të Fakultetit Juridik të Universitetit të 

                                                 
18 Ligji themelor mbi martesën, Sluzbeni List FNRJ Nr.31/46 (Gazeta Zyrtare e Republikës Popullore 
Federative të Jugosllavisë). 
19 Ligji themelor mbi marrëdhëniet e prindërve dhe fëmijëve, SL Nr.104/47 (Gazeta Zyrtare e RPFJ-
së). 
20 Ligji për Adoptimin, SL Nr.30/47 
21 Ligji themelor për kujdestarinë, SL Nr.30/47 
22 Kushtetuta e Krahinës Socialiste Autonome e Kosovës, Gazeta Zyrtare e KSAK, nr. 4/74, 
27.02.1974. 
23 Shih Ligji mbi Marrëdhëniet Martesore dhe Familjare (LMMF), Gazeta Zyrtare e Krahinës 
Socialiste Autonome e Kosovës (KSAK), nr. 10/1984. 
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Prishtinës, gjyqtarë, avokatë dhe zyrtarë ligjor të Qeverisë). Vendimi i parë për Grupin 
e Ekspertëve për hartimin e Kodit Civil ishte marrë në vitin 2004.24  
 
Kodi Civil parashihej të përbëhej nga Pjesa e Përgjithshme dhe katër pjesët tjera apo 
ndryshe të ashtuquajtura Libra (Libri i Parë-Ligji i Detyrimeve, Libri i dytë-Ligji i 
pronësisë dhe të drejtave tjera sendore, Libri i tretë-Ligji i Familjes dhe Libri i katërt-
Ligji i Trashëgimit) një model i afërt me atë të Kodit Civil Gjerman. Për shkak të 
pengesave të natyrës politike, Zyra Ligjore e UNMIK-ut kishte refuzuar një kërkesë 
dhe vendim të tillë për Kodin Civil, me arsyetimin se Kosova nuk është shtet dhe 
nxjerrja e Kodit Civil do të prejudikonte statusin e shtetësisë për Kosovën. Nga shumë 
biseda dhe konsultime dhe si rrugëdalje e përkohshme për të evituar mosmarrëveshjet 
me UNMIK-un u mor qëndrimi që pjesët e Kodit Civil të procedohen si ligje të 
veçanta, por pa e ndryshuar strukturën e tyre si libra të veçantë të Kodit Civil të 
ardhshëm. Këtë e tregon edhe fakti se asnjëri nga ligjet e miratuara (Ligji i pronësisë, 
Ligji i familjes, Ligji i trashëgimit e më vonë edhe Ligji i detyrimeve) nuk e kanë 
pjesën e përgjithshme që e shtron edhe nevojën për një kodifikim të së drejtës Civile, 
respektivisht nxjerrjes së Kodit Civil. Në të ardhmën Ligjet e miratuara do të mbesin 
ashtu siç është menduar, pra do të bashkohen në një tërësi me emertim KODI CIVIL 
dhe gjatë këtij bashkimi mund të evitohen edhe konfliktet ligjore të mundshme që janë 
vërejtur gjatë praktikës, e në veçanti gjatë komentimit. 
 
Vendimi i parë për procedimin e Ligjit të Familjes i Kosovës si ligj i veçantë është 
nxjerr në vitin 2004 edhe pse hartimi i draftit të parë kishte filluar në vitin 2003.25 
Ndërsa miratimi i parë në Kuvendin e Kosovës është bërë në vitin 2004, mirëpo, 
meqenëse versioni i parë nuk u nënshkrua nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të 
Përhershëm të OKB-së (PSSP), për shkak të vërejtjeve të theksuara se Ligji nuk i 
përmbush standardet ndërkombëtare, Ligji ishte kthyer sërish në Kuvend për 
amendamentim.26 Pas një periudhe të gjatë, në janar të vitit 2006 u bë e mundur që të 
miratohet në Kuvend versioni aktual i cili u konsiderua që i përmbush të gjitha kushtet 
për të qenë në pajtim me standardet ndërkombëtare.  
 
Gjatë hartimit të Ligjit, ndikim të madh kanë pasur konventat ndërkombëtare në fushën 
e mbrojtjes së të drejtave të njeriut ku dispozitat e caktuara janë inkorporuar në Ligj, 
edhe pse ndoshta ka pasur riformulime. Gjithashtu, për hartimin e LFK janë 
shfrytëzuar modele të ndryshme të ligjeve ku në masë të madhe LFK është ndikuar nga 
LMMF i viti 1984, ashtu që janë ruajtur shumë dispozita të këtij Ligji ose janë 
kombinuar, Kodit Civil Gjerman i vitit 1900, Kodi i Familjes i Shqipërisë i viti 2003 
dhe Kodit Civil Francez i vitit 1804. Megjithatë, LFK nuk përmban një model unik që 

                                                 
24 Vendimi i Qeverisë së Kosovës (Sekretarit të Përgjithshëm) për formimin e grupit punues për 
hartimin e Kodit Civil të Kosovës, Libri i Parë (E Drejta e Detyrimeve), nr.1101/2004, datë 4.3.2004 
25 Vendimi i Qeverisë së Kosovës (Sekretarit të Përgjithshëm) për Themelimin e Grupit Punues për 
hartimin dhe procedimin e Ligjit të Familjes së Kosovës, nr.114/2004 i datës 15.3.2004. 
26 Raporti i amendamenteve për Ligjin e Familjes, hartuar nga Grupi Punues i Komisionit për 
Legjislacion, datës 7 Dhjetor 2005, janë dërguar deputetëve të Kuvendit më 12 Dhjetor 2005 (raporti 
nr.54 i Komisionit për Legjislacion). Me këtë raport janë hartuar 49 amandamente të cilat edhe janë 
miratuar në Kuvend së bashku me Ligjin, më 20 Janar 2006. 
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mund të konsiderohet i ngjashëm me ndonjë ligj tjetër sa i përket strukturës dhe 
përmbajtjes, por më shumë ka kombinime të dispozitave të gjetura në ligjet e 
lartcekura, por ka dispozita edhe nga ligjet e tjera të rajonit si Kroacisë, Sllovenisë, 
Maqedonisë, Malit të Zi. 
 
 
5 Risitë e Ligjit për Familjen i Kosovës (LFK) 
 
LFK, përveç që është i ndikuar nga ligjet e lartcekura, në krahasim me LMMF ka sjellë 
risi në disa institute, por edhe rregulluar institute të reja. Këtu do t’i veçojmë vetëm 
disa prej tyre, ndërsa në brendi të komentarit janë theksuar ndryshimet në nene të 
caktuara. Me LFK rregullohet instituti i Fejesës, respektivisht efektet pasurore që mund 
të rezultojnë në rast fejese. Ky institut nuk ishte i rregulluar me LMMF të viti 1984. 
LFK e ka rregulluar në mënyrë shumë më të detajuar bashkësinë jashtëmartesore 
(bashkëjetesën) duke i mbuluar me norma të gjitha marrëdhëniet familjare që lindin 
nga kjo bashkësi, duke e bërë të mundur që edhe bashkëshortët që kanë jetë faktike, por 
pa pasur martesë me dikë tjetër (personin e tretë)- të kenë mbrojtje ligjore.  
 
Në çështjet martesore, të lidhura me martesën shfaqet si risi fakti se martesa mund të 
lidhet vetëm me prezencën e të dy bashkëshortëve dhe nuk lejohet lidhja e martesës 
përmes përfaqësuesit. Gjithashtu, ka një ndryshim të theksuar për shkaqet e 
shkurorëzimit ku përveç shkaqeve të përgjithshme e që janë përcaktuar si çrregullim 
serioz dhe i vazhdueshëm i marrëdhënieve martesore, janë përcaktuar dhe numëruar në 
mënyrë takstative edhe shkaqet e veçanta. Kështu, LFK hyn në grupin e legjislacioneve 
ku shkurorëzimi mund të bëhet për shkaqe të përgjithshme, por edhe për shkaqe të 
veçanta. Risi paraqitet edhe rregullimi i martesës religjioze gjë që nuk ishte rregulluar 
me LMMF të vitit 1984. 
 
Në çështjet statusore të lidhura me kundërshtimin, njohjen dhe vërtetimin e atësisë dhe 
amësisë ka ndryshime lidhur me afatet e paraqitjes së padisë. Në veçanti për fëmijën 
nuk ka kufizime kohore ashtu që fëmija mund të paraqesë padi në çdo kohë. 
Marrëdhëniet e adoptimit janë rregulluar në mënyrë krejtësisht tjetër në krahasim me 
LMMF të vitit 1984. LFK e njeh vetëm adoptimin e plotë ku me rastin e themelimit të 
adoptimit fëmija i shkëput marrëdhëniet me prind dhe familjen biologjike. Adoptimi 
themelohet vetëm me vendim të gjykatës dhe jo me vendim të Organit të Kujdestarisë 
(Qendrës për Punë Sociale), ashtu siç ishte rregulluar me LMMF të vitit 1984. 
Marrëdhëniet pasurore janë rregulluar me pjesë të veçantë në LFK edhe pse janë marrë 
mjaft dispozita nga ligji i vjetër. Të gjitha këto ndryshime janë pasqyruar edhe në 
pjesët e Komentimit të neneve përkatëse.  
 
Duhet shtuar se në disa raste normat janë marrë nga Ligji i vitit 1984, por të ndara nga 
tërësia e nenit që në disa raste e kanë humbur kuptimin. Kështu është vepruar edhe kur 
janë marrë dispozita të caktuara nga ligjet e vendeve të tjera të shkëputura nga nenet 
ose lidhmëria me nenet relevante gjë që ka kushtëzuar në humbjen e kuptimit të normës 
ose krijimit të konfuzionit në përmbajtje të neneve të caktuara. Këto janë edhe disa nga 
vështirësitë që janë shfaqur gjatë komentimit për t’i dhënë normës kuptimin e vërtetë. 
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6 Përmbajtja e shkurtër e materies që rregullon Ligji për Familjen 
 
Pjesa e parë – Dispozitat e përgjithshme rregullojnë parimet (neni 1-4) dhe mbrojtjen 
e të drejtave (neni 5-8). Dispozitat e përgjithshme, përmban dispozita që janë të 
përbashkëta për të gjitha marrëdhëniet juridike-familjare që i rregullon ky Ligj. Në 
pjesën e parë –Dispozitat e përgjithshme, bëjnë pjesë dispozitat me të cilat vihen 
parimet dhe mbrojtja e të drejtave që dalin nga marrëdhëniet juridike familjare. Në 
pjesën e parë (neni 1-24 të LFK) ligjvënësi ka vënë në fillim parimet dhe institutet 
themelore që i përshkojnë marrëdhëniet familjare dhe ato janë si udhërrëfyes për 
rregullimin e marrëdhënieve familjare dhe kjo mundëson të kuptohet më lehtë 
përmbajtja e dispozitave të LFK. 
 
II. Pjesa e dytë rregullon Fejesën (neni 9-13) dhe martesën (neni 14-58). Në këtë 
pjesë, fejesa është rregulluar si një institut i veçantë juridik me ç’rast ligjvënësi ka 
përcaktuar rregulla, lidhur me detyrimet që dalin nga fejesa. Fejesa nuk përcaktohet si 
institut që krijon detyrimin për lidhjen e martesës, por me dispozita ligjore rregullohen 
disa detyrime financiare që burojnë si rezultat i fejesës. 
 
III. Pjesa e tretë përmban dispozitat për shuarjen, respektivisht mbarimin e martesës 
(neni 59-98). Në pjesën e tretë janë rregulluar të gjitha format e shuarjes së martesës. 
Me Ligj parashihet se martesa mund të shuhet, me vdekjen e bashkëshortit, me 
shpalljen e bashkëshortit të zhdukur për të vdekur, me anulim dhe me shkurorëzim. Me 
dispozitat e kësaj pjese janë rregulluar në mënyre të veçantë secila formë e shuarjes së 
martesës. 
 
IV. Pjesa e katërt, rregullon marrëdhëniet midis prindërve dhe fëmijëve (neni 99-155). 
Në pjesën e katërt ligjvënësi i kushton një rëndësi marrëdhënieve në mes prindërve dhe 
fëmijëve. Në këtë pjesë janë rregulluar, statusi juridik i fëmijëve martesorë dhe 
jashtëmartesorë, raportet prindërore, kufizimi, dhe heqja e së drejtës prindërore si dhe 
raportet, të drejtat dhe detyrat e ndërsjella midis prindërve dhe fëmijëve.  
 
V. Pjesa e pestë, rregullon format e veçanta të mbrojtjes së fëmijëve pa kujdes 
prindëror (neni156-214). Në këtë pjesë është rregulluar në mënyrë specifike mbrojtja e 
fëmijëve të cilët nuk kanë kujdes prindëror. Në kuadër të kësaj pjese janë rregulluar 
edhe format e veçanta të mbrojtjes së fëmijëve pa përkujdesje prindërore si: Vendosja e 
fëmijëve në familjen tjetër dhe adoptimi.  
 
VI. Pjesa e gjashtë rregullon Kujdestarinë (neni 215 – 270). Kujdestaria si një institut 
i veçantë juridik për ushtrimin e mbikëqyrjes së personave pa përkujdesje është 
rregulluar në pjesën e gjashtë. Kjo pjesë përmban dispozita të hollësishme me të cilat 
rregullohet, vendosja e një personi nën kujdestari, marrëdhëniet e kujdestarisë si dhe 
shuarja e një marrëdhënieje të kujdestarisë.  
 
VII. Pjesa e shtatë rregullon Marrëdhëniet pasurore të anëtarëve të bashkësisë 
familjare (neni 271-277). Në pjesën e shtatë ligjvënësi me një përmbledhje të veçantë 
të dispozitave ligjore i ka rregulluar marrëdhëniet pasurore midis anëtarëve të familjes. 
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Në këtë pjesë janë trajtuar marrëdhëniet pasurore në mes bashkëshortëve dhe 
marrëdhëniet pasurore në mes personave të tjerë në familje. 
 
VIII. Pjesa e tetë, rregullon Mbajtjen Financiare (neni 278- 355). Detyrimi ligjor i 
mbajtjes midis anëtarëve të familjes është rregulluar në pjesën e tetë. Në këtë pjesë 
rregullohen edhe raportet e mbajtjes, përkatësisht alimentacionit në mes 
bashkëshortëve, prindërve dhe fëmijëve si dhe personave të tjerë në lidhje familjare. 
Kjo pjesë përmban edhe disa dispozita procedurale për kontestet familjare si dhe 
dispozitat kalimtare dhe përfundimtare. 



Haxhi Gashi 

 11 

 
 
Prof. Dr. iur. Haxhi Gashi∗ 
 
 
I. PARIMET  
 
Neni 1. Fushëveprimi i rregullativës  

 
Ky Ligj rregullon fejesën, martesën, marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe 
fëmijëve, adoptimin (birësim), kujdestarinë, mbrojtjen e fëmijëve pa 
përkujdesje prindërore, marrëdhëniet pasurore në familje dhe procedurat e 
posaçme të gjykatës përkitazi me kontestet lidhur me marrëdhëniet familjare.  

 
 
1. Vështrim i përgjithshëm. Neni 1, përmban dispozitën ligjore me të cilën tregohet se 

cilat marrëdhënie shoqërore, përkatësisht juridike-familjare rregullohen me këtë 
Ligj. Ligji i Familjes i Kosovës (këtu e tutje LFK) rregullon një fushë mjaft të 
gjerë të marrëdhënieve shoqërore, por që u dedikohen marrëdhënieve që lindin në 
familje, martesë ose të lidhura me familjen dhe martesën. Në teori, LFK 
përkufizohet edhe si “Ligj mbi marrëdhëniet midis të rriturve, të rriturve dhe 
fëmijëve midis të rriturve dhe fëmijëve së bashku dhe shtetit, i ndikuar 
vazhdimisht nga ndryshimet shoqërore dhe demografike”.27 Ligji i familjes përbën 
bërthamën e së drejtës familjare që në teori “E drejta familjare” përkufizohet edhe 
si disiplinë shkencore që studion marrëdhëniet familjare dhe martesore si dhe 
marrëdhëniet tjera që lindin nga këto dy institute themelore.28 Është rregull juridike 
në hartimin e legjislacionit që ligjvënësi me një nen të veçantë të tregojë objektin e 
ligjit dhe të sqarojë lexuesin dhe zbatuesin e ligjit se cilat marrëdhënie shoqërore 
janë mbuluar me rregullat që gjinden brenda një ligji.  

 
1(a)Me nenin 1 të LFK është sqaruar se cilat marrëdhënie rregullohen me këtë Ligj, 

por edhe janë veçuar institutet më të rëndësishme të marrëdhënieve familjare që 
janë objekt i rregullimit me këtë Ligj si: fejesa, martesa, marrëdhëniet në mes 
prindërve dhe fëmijëve, adoptimi, kujdestaria, mbrojtja e fëmijëve pa përkujdesën 
prindëror, marrëdhëniet pasurore në familje dhe procedurat e posaçme pranë 
gjykatave lidhur me zgjidhjen e kontesteve nga marrëdhëniet familjare. Megjithatë, 
duhet shtuar se edhe përkundër faktit se në nenin 1 tregohet objekti i rregullimit 
nuk përmenden edhe një kategori tjetër e marrëdhënieve të përfshira në këtë ligj. 
LFK me nenet 36-38 e rregullon edhe martesën religjioze dhe relacionin e saj me 

                                                 
∗ Prof. Dr. iur. Haxhi Gashi, është mësimdhënës në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës që 
nga viti 2002. Ka përfunduar studimet e doktoraturës në Universitetin e Bremenit në Gjermani dhe 
aktualisht është profesor i të drejtës civile në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Në këtë 
Komentar ka punuar si Ekspert dhe Udhëheqës i Projektit dhe Grupit Punues për Komentarin e Ligjit 
të Familjes. 
27 Burton. F, 2003, fq. 3. 
28 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 22. 
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martesën civile, gjithmonë duke sqaruar se martesa religjioze duhet të lidhet pas 
martesës civile. Ndërsa, me nenet 39-41 në mënyrë të veçantë e ka rregulluar edhe 
bashkësinë faktike, respektivisht bashkëjetesën në mes një burri dhe një gruaje kur 
ata jetojnë në bashkësi pa lidhur martesë. Madje, LFK përmban një numër të 
konsiderueshëm të dispozitave ligjore të tjera që i referohen marrëdhënieve që 
lindin nga bashkëjetesa, siç janë, marrëdhëniet pasurore, detyrimet reciproke për 
mbajtje në mes bashkëshortëve, marrëdhëniet në mes prindërve dhe fëmijëve nga 
bashkësia faktike etj. Në këtë mënyrë LFK, e ka trajtuar edhe bashkësinë faktike 
dhe i ka mbuluar edhe këto dukuri mjaft të shpeshta në marrëdhëniet familjare, 
duke krijuar një bazë të mirë ligjore për zgjidhjen e këtyre problemeve nga jeta 
praktike. Duhet shtuar se disa aspekte në lidhje me marrëdhëniet familjare 
rregullohen edhe me ligje të tjera që drejtpërsëdrejti ose në mënyrë indirekte 
rregullojnë çështje nga lëmi i të Drejtës Familjare dhe këtu mund të përmenden: 
Ligji për Barazinë Gjinore.29 Ligji për Shërbimet Sociale dhe Familjare30 dhe Ligji 
për Mbrojtje nga dhuna në familje.31 Përveç, LFK si bazë kryesore për rregullimin 
e marrëdhënieve familjare, në Kosovë janë të zbatueshme drejtpërdrejtë edhe 
standardet ndërkombëtare, respektivisht konventat dhe instrumentet ndërkombëtare 
në fushën e mbrojtjes të drejtave të njeriut.32 Këto standarde duhet të merren 
parasysh gjithmonë gjatë zbatimit të ligjit dhe kanë prioritet në raport me ligjet dhe 
aktet e tjera nënligjore.  

 
1 (b) Një karakteristikë e LFK është se ligjvënësi i ka grumbulluar normat që 

rregullojnë një institut dhe i ka radhitur në pjesë të veçanta. Kjo gjithsesi se e 
ndihmon zbatuesin e ligjit në gjetjen më të lehtë të normës përkatëse. Megjithatë, 
nuk duhet harruar faktin se nenet kanë një lidhshmëri në mes vete dhe zbatimi i 
drejtë i ligjit kërkon leximin dhe interpretimin e të gjitha neneve, sepse jo rrallë 
nenet kanë lidhshmëri njëri me tjetrin dhe nuk mjafton vetëm një nen për ta 
mbuluar fushën për të cilën paraqitet rasti konkret. Si shembull: secili nen duhet të 
interpretohet në lidhshmëri me parimet themelore të përfshira në nene1-4, në 
veçanti neni 3 dhe nenet 5-8, nenet që rregullojnë parimet mbi mbrojtjen e të 
drejtave. Ose shih në dispozitat kalimtare dhe përfundimtare, nenin 353 i cili thotë 
“Rregullat e procedurës për gjykatat, Organin e Kujdestarisë, organet tjera dhe 

                                                 
29 Ligji për barazinë gjinore nr. 2004/2 (Këtu e tutje LBGJ), i miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 19 
shkurt 2004, ndërsa ka hyrë në fuqi me 7 qershor 2004. Sipas nenit 1, me këtë ligj mbrohet, trajtohet 
dhe vendoset barazia gjinore për meshkujt dhe femrat, në të gjitha sferat e jetës shoqërore. 
30 Ligji për Shërbimet Sociale dhe Familjare nr. 02/17 (Këtu e tutje LSHSF), i miratuar nga Kuvendi i 
Kosovës më 21 prill 2005, ndërsa ka hyrë në fuqi me Rregulloren e UNMIK-ut, nr: 2005/46 me datë 
14 tetor 2005, Gazeta Zyrtare e IPVQ-ve, nr. 12/2007, datë 1 Maj 2007. Ky ligj është ndryshuar me 
Ligjin nr. 04/l-081 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 02/L-17 për shërbime sociale dhe 
familjare, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 5/ 05 Prill 2012. Me këtë ligj përcaktohen 
rregullat për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare për personat dhe familjet me nevojë në 
Kosovë. Kjo ndihmë ju ofrohet kur nuk kanë përkrahje nga familja ose kur ndihma familjare nuk 
është e mjaftueshme. Në rastet e tilla parashihet ndihma institucionale. 
31 Ligji për mbrojtje nga dhuna në familje, nr.03/L-182, i miratuar më 1 Korrik 2010, i shpallur më 15 
korrik 2010. 
32 Më gjerësisht Shih Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e miratuar më 9 Prill 2008, e hyri në fuqi 
më 15, qershor 2008, Kapitulli II, neni 21 dhe 22. Në këtë kapitull është paraparë zbatimi i të gjitha 
akteve më të rëndësishme ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut. 
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personat e autorizuar siç janë cekur në këtë ligj rregullohen me ligjin e 
aplikueshëm, deri në nxjerrjen e ligjit të ri që rregullon këtë materie”. Ky nen ka 
një rëndësi, sepse tregon se ende vazhdojnë të zbatohen dispozitat e ligjeve që 
rregullojnë fushën e funksionimit të gjykatave dhe kompetencën lëndore të tyre, 
funksionimin e organit të kujdestarisë. Kjo dispozitë e udhëzon zbatuesin se ende 
për çështje familjare kompetente është gjykata e qarkut deri në nxjerrjen e ligjit të 
ri për gjykatat që mund të përcaktojë rregull tjetër.33 Gjithashtu, secila dispozitë në 
LFK e ka rëndësinë e vetë dhe duhet nxjerrë kuptimi i vërtetë i saj. Me qëllim që të 
jetë sa më e qartë për zbatuesin e ligjit, shkurtimisht po i përmendim institutet 
themelore të paraqitura në nenin 1 dhe ato që nuk janë përfshirë në përmbajtjen e 
këtij neni, por që në vete paraqesin institut të veçantë të rregulluar me dispozita të 
LFK. Komentimi më i zgjeruar i këtyre instituteve do të bëhet në nenet përkatëse.  

 
1 (c) Fejesa. Me nenin 1 është precizuar se LFK rregullon fejesën si një institut të 

marrëdhënieve familjare. Ky institut rregullohet me nenet 9-13 të LFK. Në nenin 9 
të LFK, fejesa përkufizohet si “premtim reciprok i dy personave me gjini të 
kundërt për t’u martuar në të ardhmen”. Për dallim prej Ligjit mbi Martesën dhe 
Marrëdhëniet Familjare i viti 1984 (këtu e tutje LMMF),34 LFK në mënyrë të 
veçantë dhe me një kategori të neneve të caktuara e rregullon edhe fejesën. Kjo 
paraqet një risi në bazën ligjore të rregullimit të marrëdhënieve familjare në 
Kosovë. Madje një rregullim i tillë i fejesës paraqet edhe një përparësi dhe risi në 
raport edhe me ligje të vendeve të tjera si p.sh. Kodin e Familjes së Shqipërisë të 
vitit 2003 (këtu e tutje KFSH),35 Kodin Civil të Gjermanisë të viti 1900 (këtu e 
tutje KCGJ),36 Kodin Civil Francez të vitit 1804 (këtu e tutje KCF),37 të cilat nuk e 
kanë të rregulluar fejesën. Në këtë mënyrë LFK përmban rregulla ligjore me të 
cilat rregullohen disa raporte të karakterit pasuror, sidomos dhënia reciproke e 
dhuratave dhe dëmeve tjera morale që prodhon fejesa, edhe pse nuk ka efekt 
juridik në detyrimin e palëve për të lidhur martesë. Por vet fakti që një premtim i 
tillë shkakton disa pasoja pasurore, ligjvënësi e ka parë të arsyeshme që të 
rregullohen këto pasoja sidomos në rastet kur nuk lidhet martesa. Fejesa më 
gjerësisht do të trajtohet në pjesën e komentarit që i referohet këtij instituti në 
nenet 9-13.  

                                                 
33 Me Ligjin e ri për gjykatat, (këtu e tutje LGJ), Gazeta Zyrtare e Republikës se Kosovës, nr. 
79/2010, datë 24 Gusht 2010, neni 9 në lidhje me nenin 11, par. 1. tani parashihen organizim tjetër i 
gjykatave dhe, sipas këtij organizimi, të gjitha lëndët cilivile do të gjykohen nga gjykatat themelore si 
gjykata të shkallës së parë. Prandaj ligjvënësi e ka pasur parasysh në kohën e nxjerrjes së LFK se, deri 
në nxjerrjen e ligjit të ri mbi gjykatat, vlejnë kompetencat sipas ligjit të vjetër, kurse pas nxjerrjes së 
Ligji të ri, kompetenca e gjykatave i nënshtrohet ligjit të ri. Një rregull e tillë vlen edhe për organin e 
kujdestarisë dhe kompetencën e tij, nëse me LFK nuk është paraparë ndonjë normë specifike që 
kërkon zbatim të pavarur nga ligji për gjykatat.  
34 Ligji mbi martesën dhe marrëdhëniet familjare, Gazeta Zyrtare e KSAK, nr.10/1984. 
35 Kodi i Familjes, Ligji, nr. 9062, datë 8.5.2003 
36 Kodi Civil Gjerman (BGB), i miratuar më 18 gusht 1896, hyri në fuqi më 1900, i amandamentuar 
së fundmi në vitin 2008, Publikim zyrtar nga Ministria Federale e Drejtësisë, 2010.  
37 Kodi Civil Francez, 1804, i amandamentuar.  
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1 (ç) Martesa – është njëri ndër institutet themelor i marrëdhënieve familjare që në 
mënyrë të veçanta është përmendur në nenin 1, por edhe rregullohet me dispozita 
të veçanta me nenet 14-98 duke nënkuptuar se bëhet fjalë për një institut qendror 
në LFK. Me nenin 14, par. 1 thuhet: “Martesa është bashkësi e regjistruar 
ligjërisht në mes të dy personave të sekseve të ndryshme, me anë të së cilës ata 
lirshëm vendosin që të jetojnë së bashku me qëllim të krijimit të familjes”. Me 
LFK, është e pranueshme martesa civile si forma e vetme obligative dhe gjithashtu 
në kuptim të këtij neni martesa është vetëm bashkësi e dy personave me sekse të 
kundërta. LFK nuk e njeh martesën e personave me sekse të njëjta. Prandaj, 
martesa në kuptim të LFK ka të bëjë vetëm me martesën e personave me sekse të 
ndryshme. Ndërsa vetëm pasi të jetë lidhur martesa civile, mund të lidhet edhe 
martesa religjioze. Më gjerësisht për martesën dhe marrëdhëniet martesore do të 
bëhet fjalë në nenet përkatëse, mirëpo ajo që duhet thënë për këtë moment është se 
LFK, me një numër të konsiderueshëm të dispozitave e rregullon martesën duke 
filluar nga kushtet për lidhjen e martesës, procedurën, efektet juridike, 
respektivisht marrëdhëniet martesore, zgjidhjen e martesës dhe pasojat juridike pas 
zgjidhjes së martesës. Martesa si institut juridik qendror i të drejtës familjare zë 
vend të rëndësishëm në të gjitha kodet dhe ligjet e kohës moderne. Si institut 
juridik martesa është e njohur edhe në të drejtën romake, përkatësit Kodin e 
Justinianit që përcaktohej se martesa është bashkësi e burrit dhe gruas e themeluar 
me qëllim të bashkësisë jetësore të përhershme.38 

 
1(d) Bashkësia faktike (bashkësia jashtëmartesore). Përkundër faktit se në nenin 1 nuk 

përmendet bashkësia faktike (bashkësia jashtëmartesore), dispozitat e LFK me nenet 
39-40 e kanë rregulluar bashkëjetesën si institut të veçantë juridiko-familjar. 
Bashkësia faktike paraqet një institut të bashkëjetesës së një burri dhe një gruaje, por 
që nuk kanë lidhur martesë në mes tyre dhe asnjëri nga ta nuk ka martesë me ndonjë 
person tjetër. LFK i ka kushtuar rëndësi këtij instituti edhe me dispozita të veçanta 
për vet faktin se nga kjo gjendje faktike krijohen raporte të ndryshme të natyrës 
juridike-familjare. LFK bashkëjetesën e ka rregulluar në të gjitha aspektet dhe 
raportet personale dhe pasurore që prodhon kjo bashkësi, të drejtat e fëmijëve të 
lindur në këtë bashkësi si dhe marrëdhëniet prindërore, respektivisht janë të 
rregulluara marrëdhëniet prind-fëmijë. LFK, me një dispozitë të veçantë përcakton se 
në mungesë të dispozitave që rregullojnë marrëdhëniet nga bashkësia faktike, në 
mënyrë analoge zbatohen dispozitat që rregullojnë marrëdhëniet martesore.39 Në këtë 
mënyrë janë mbuluar të gjitha raportet familjare të karakterit personal dhe ato të 
karakterit pasuror në bashkësinë faktike, respektivisht bashkëjetesën e një burri dhe 
një gruaje.40  

                                                 
38 Ante. R, 1975, fq. 342 
39 Shih LFK, neni 39, par. 2 i cili thotë: “Bashkësia faktike (Bashkësia jashtëmartesore) është e 
barabartë me statusin martesor nga aspekti i të drejtave dhe detyrimeve për përkujdesje, mbështetje 
financiare reciproke, dhe të drejtat pasurore ashtu siç është specifikuar në këtë ligj”. 
40 Bashkësia faktike (bashkësia jashtëmartesore) e cila sipas LFK gëzon mbrojtje ligjore, është 
bashkësia faktike që paraqet jetën e përbashkët të një burri dhe një gruaje, por asnjëri nga ta nuk ka 
martesë me ndonjë person tjetër. Kjo bashkësi mund të konsiderohet dhe si bashkëjetesë. Prandaj në 
këtë komentar, kjo bashkësi do të quhet “Bashkëjetesë”. Forma tjetër e jetës së përbashkët e një burri 
dhe një gruaje mund të jetë kur ekziston jeta e përbashkët e një burri dhe një gruaje, por njëri nga ta 
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1 (dh) Marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve. Neni 1 përmend në mënyrë të 
veçantë marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve si objekt të rregullimit nga 
LFK. Këto marrëdhënie përbëjnë kategorinë e marrëdhënieve familjare që në teorinë 
juridike quhen edhe si “E drejtë prindërore”.41 E drejta prindërore rregullon 
marrëdhëniet në mes prindërve në relacion me fëmijët e tyre, marrëdhëniet ndërmjet 
prindërve dhe fëmijëve qoftë atyre të lindur në martesë ashtu edhe të atyre të lindur 
jashtë martese. LFK në mënyre të veçantë e rregullon institutin e marrëdhënieve në 
mes prindërve dhe fëmijëve që është përfshirë në pjesën e katërt të LFK, nenet 99-155. 
Me këto dispozita, në mënyrë specifike janë trajtuar marrëdhëniet duke filluar nga 
statusi i fëmijëve martesorë dhe jashtëmartesorë, amësia dhe atësia, njohjet dhe 
kundërshtimi i amësisë dhe atësisë, përgjegjësia e prindërve ndaj fëmijëve, kujdesi 
prindëror dhe mënyra e ushtrimit të kujdesit prindëror, vazhdimi, kufizimi dhe heqja e 
së drejtës prindërore, mbrojtja e fëmijëve etj. Megjithatë, edhe në dispozitat e tjera të 
LFK, gërshetohen marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve, sidomos, në 
dispozitat që flasin për martesën dhe bashkësinë faktike si dhe në pjesën ku rregullohen 
marrëdhëniet pasurore në mes anëtarëve të familjes, preken edhe disa çështje të 
ndërlidhure me marrëdhëniet prind – fëmijë. Të gjitha këto më gjerësisht trajtohen 
gjatë komentimit të neneve përkatëse. Ajo që duhet nënvizuar për këtë moment është 
fakti se zbatuesi i ligjit gjithmonë duhet të kujdeset për gjetjen e dispozitës kryesore që 
rregullohet me nen të veçantë, por të kujdeset edhe për ndërlidhjen e neneve me nenet 
tjera në ato raste ku rregullohet në mënyrë të ndërlidhur e njëjta çështje. Kështu për 
shembull, nenet 99-155 gjithmonë duhet të interpretohen dhe zbatohen në lidhshmëri 
me nenin 3 të LFK ku janë të rregulluar parimet themelor, sepse këto parime kanë të 
bëjnë edhe me raportet e prindërve dhe fëmijëve.42 Karakteristikë dhe rregull parimore 
e të gjitha marrëdhënieve ndërmjet prindërve dhe fëmijëve është se ato trajtohen mbi 
parimin e barazisë ndërmjet të vetë dy prindërve në relacion me fëmijët dhe ndërmjet 
prindërve dhe fëmijëve pa marrë parasysh se a janë fëmijë të lindur nga martesa apo 
nga bashkësia faktike, respektivisht bashkësia jashtëmartesore. Fëmijët jashtëmartesorë 
janë barazuar me fëmijët martesor në të gjitha raportet familjare.  

 
1 (e) Adoptimi (birësimi). Neni 1 në mënyrë shprehimore tregon se adoptimi është 

institut i veçantë i rregulluar me LFK. Adoptimi është një institut juridiko-familjar 
me të cilin rregullohen marrëdhëniet ndërmjet adoptuesit dhe të adoptuarit dhe 
pasardhësve të tyre, që themelohet me vendim të organit kompetent; gjykatës me 
qëllim të mbrojtjes së fëmijëve pa përkujdes prindëror. Me këtë institut themelohen 

                                                                                                                            
ka martesë me një person tjetër. Kjo bashkësi quhet “bashkësi jashtëmartesore (partneritet pa 
bashkëjetesë)”, sepse ekziston një martesë e ligjshme dhe ekziston një bashkësi jashtë martese e 
njërit bashkëshort me një person tjetër. Lidhur me shprehjen “partneritet pa bashkëjetesë”, shih neni 
58 i LFK. Bashkësia jashtëmartesore nuk ka mbrojtje ligjore sipas LFK, sepse ndryshe do të ishte 
“bigami” nëse jo gjendje juridike gjithsesi gjendje faktike, por e legalizuar përmes mbrojtjes ligjore. 
41 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 199. 
42 Shih LFK, neni 3. me këtë nen në mënyrë të veçantë janë rregulluar edhe parimet themelore lidhur 
me marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve. Gjithashtu shih nenin 5 të LFK që rregullon 
mbrojtjen sociale të fëmijëve pa përkujdesje prindërore dhe mbrojtjen e fëmijëve me të meta fizike 
dhe psikike. Po ashtu të gjitha këto nene kanë lidhmëri edhe me format e mbrojtjes së fëmijëve pa 
përkujdesje prindërore, adoptimin, kujdestarinë dhe vendosjen e fëmijës në familje tjetër që 
rregullohen me Pjesën e Pestë dhe Pjesën e Gjashtë, nenet 156-270. 
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marrëdhëniet të njëjta si ato në mes prindërve dhe fëmijëve. Ndryshe nga disa 
legjislacione si p.sh KFSH, të cilat nuk e kanë të përfshirë adoptimin, por atë e 
rregullojnë me ligje të veçanta, LFK e ka të përfshirë këtë institut të marrëdhënieve 
familjare. Madje, LFK e trajton këtë institut si një ndër format e mbrojtjes së 
fëmijëve pa përkujdes prindërorë.43 Adoptimi rregullohet me nenet 160-202, dhe 
në mënyrë specifike parashihen kushtet për themelimin e adoptimit dhe aspektet 
tjera procedurale duke përfshirë edhe procedurat para gjykatës. LFK, ka një rregull 
të ri lidhur me adoptimin, sepse vetëm adoptimi i plotë është i lejuar dhe vetëm 
gjykata është kompetente për themelimin e adoptimit dhe jo Organi i Kujdestarisë, 
siç ishte me LMMF të vitit 1984. 

 
1(ë) Kujdestaria. Është specifikuar në nenin 1. LFK rregullon edhe kujdestarinë si institut 

juridik që trajton raportet e kujdestarit dhe personit të vendosur nën kujdestari si dhe 
kompetencat e organit që merret me punët sociale të kujdestarisë. Kujdestaria, 
paraqet njërën ndër format e mbrojtjes së fëmijëve pa përkujdesje prindërore, 
mirëpo, përveç fëmijëve, nën kujdestari mund të vendosen edhe personat madhorë, 
por të cilëve, për shkaqe shëndetësore, iu është marrë aftësia e veprimit. LFK 
përmban dispozita të shumta lidhur me kujdestarinë. Si institut i veçantë brenda ligjit 
është rregulluar në pjesën e gjashtë, me nenet 215- 270. Është esenciale të thuhet, se 
përveç kësaj pjese, LFK ka dispozita të ndërlidhura me kujdestarinë edhe Organi i 
Kujdestarisë edhe në pjesët tjera p.sh. kur trajtohet çështja e pajtimit të 
bashkëshortëve pranë Organit të Kujdestarisë, intervenimi i organit të kujdestarisë në 
rastet e shkeljes së interesave të fëmijëve nga prindërit, etj. Kështu që, nenet e ligjit 
kërkojnë një vështrim të tërësishëm për të ardhur deri te dispozita konkrete ose 
ndërlidhja e dispozitave me të cilën mbulohet ngjarja nga jeta praktike. Komentimi 
më i thelluar i këtij instituti do të bëhet në pjesët dhe nenet përkatëse.  

 
1(f) Mbrojtja e fëmijëve pa përkujdesje prindërore. Neni 1 në mënyrë eksplicite ka 

treguar se LFK në mënyrë të veçantë i kushton vëmendje dhe i rregullon edhe 
marrëdhëniet të ndërlidhura me mbrojtjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore. U 
theksua më lart se adoptimi, dhe kujdestaria janë një ndër format e veçanta të 
përkujdesjes ndaj fëmijëve pa përkujdesje prindërore. Në këtë grup bën pjesë edhe 
instituti i strehimit familjar (vendosja e fëmijës në familjen tjetër) dhe strehimit 
rezidencial (vendosje e fëmijës në institucione përkatëse).44 Vendosja e fëmijëve në 
familjen tjetër është rregulluar me nenet 203-214. Në këto nene trajtohet edhe 
vendosja rezidenciale në ato raste kur nuk ka mundësi vendosjeje në familjen tjetër. 
Duhet shtuar se për përkujdesjen ndaj fëmijëve pa përkujdesjen prindërore, LFK 
përmban dispozita edhe në pjesën e adoptimit dhe kujdestarisë, por edhe në pjesët 
tjera të ligjit si p.sh. në parimet e LFK, neni 5, par. 1, dhe neni 7, par. 2.45 Kjo 

                                                 
43 Shih LFK, neni 7, par. 2 dhe 157, par. 2. 
44 Shih LFK, neni 7, par.2 dhe 157, par. 2. 
45 Shih LFK, neni 5, par. 1 i cili thotë: “(1) Fëmijët pa përkujdesjen prindërore dhe ata me çrregullime 
mentale ose fizike të diagnostifikuara, si dhe prindërit të cilët nuk janë të aftë të krijojnë kushtet e 
domosdoshme jetësore për vete dhe për fëmijët e tyre, janë nën përkrahjen e veçantë financiare dhe 
shoqërore”; dhe neni 7, par. 2 i cili thotë: “Fëmijëve pa kujdes prindëror u sigurohet mbrojtja e posaçme 
përmes formave të mbrojtjes siç janë kujdestaria, strehimi familjar, strehimi rezidencial dhe adoptimi”. 



Haxhi Gashi 

 17 

nënkupton se interpretimi dhe zbatimi i saktë i neneve lidhur me këtë institut, përveç 
pjesës së veçantë kërkon vëmendje edhe në pjesët tjera të ligjit.  

 
1(g) Marrëdhëniet pasurore në familje. Neni 1 përmban edhe një institut mjaft të 

rëndësishëm që i referohet marrëdhënieve pasurore në familje. Përveç marrëdhënieve 
personale p.sh. marrëdhëniet në mes burrit dhe gruas, marrëdhëniet në mes prindërve 
dhe fëmijëve, marrëdhëniet në mes adoptuesit dhe të adoptuarit, marrëdhëniet në 
mes të anëtarëve të familjes në kuptimin me të gjerë si: vëllezërit dhe motrat etj. LFK 
përmban edhe dispozita me të cilat rregullohen marrëdhëniet pasurore në familje. Si 
marrëdhënie të tilla, konsiderohen marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve martesë, 
në bashkëjetesë ose bashkësi jashtë martese, marrëdhëniet pasurore të anëtarëve të 
familjes, prindërve dhe fëmijëve, etj. Këto dispozita gjinden brenda përbrenda secilit 
institut të veçantë të lartpërmendur, mirëpo, LFK edhe me dispozita të veçanta i ka 
rregulluar këto marrëdhënie pasurore në Pjesën e Shtatë, nenet 271-277 dhe Pjesën e 
Tetë (mbajtja financiare), nenet, 278-336. Por siç u tha, pjesa e veçantë e këtij 
instituti është e ndërlidhur me nenet relevante në pjesën ku trajtohen institutet tjera 
(familja, martesa, bashkëjetesa, marrëdhëniet e prindërve dhe fëmijëve, adoptimi, 
strehimi familjar dhe rezidencial dhe kujdestaria). Pa dyshim se të gjitha nenet duhet 
të shikohen dhe interpretohen edhe në lidhshmëri me parimet thelbësore të LFK, 
përkatësisht neni 3 dhe 4.  

 
1(gj) Procedurat e posaçme të gjykatës përkitazi me kontestet lidhur me marrëdhëniet 

familjare. LFK përmban edhe rregulla procedurale që i referohen zgjidhjes së 
kontesteve në lidhje me marrëdhëniet familjare dhe këto rregulla, janë rregulla të 
posaçme. Aspektet procedurale të zgjidhjes së kontesteve civile duke përfshirë 
edhe kontestet nga marrëdhëniet familjare rregullohen me Ligjin e procedurës 
kontestimore (këtu e tutje LPK). Me këtë ligj përveç rregullave të përgjithshme 
procedurale, gjenden edhe rregulla të posaçme për marrëdhëniet familjare.46 
Megjithatë LFK si lex speciale ka rregulla të posaçme që kanë përparësi në raport 
me rregullat procedurale në ligjet e tjera. Si rregulla procedurale të posaçme po 
përmendim: pjesëtimi i pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve në rast 
mosmarrëveshjeje, rregullat procedurale lidhur me zgjidhjen e martesës, 
procedurën e pajtimit të bashkëshortëve, rregullat procedurale për zgjidhjen e 
kontesteve në mes prindërve dhe fëmijëve si dhe ato për kontestet statusore, 
rregullat procedurale për adoptim, rregullat procedurale për marrëdhënie pasurore 
dhe të ushqimisë etj. Prandaj, gjatë zbatimit të LFK gjithmonë duhet të sigurohemi 
që të gjejmë rregullat speciale të karakterit procedural që gjinden në LFK dhe 
vetëm nëse në LFK nuk ka rregulla që mbulohet ndonjë aspekt ose në procedim 
është ndonjë çështje kalimtare, do të zbatohen rregullat procedurale në Ligjet e 
tjera të procedurës civile ashtu siç parashikohet në nenet 349-354 të LFK.47  

                                                 
46 Shih për shembull, LPK, nenet, 56-59. 
47 Në nenet 349-354, rregullohen raportet e LFK me ligjin e Procedurës kontestimore, ligjin e 
procedurës jo-kontestimore, ligjin e procedurës përmbarimore si dhe disa aspekte procedurale, për 
procedurat e filluara para hyrjes në fuqi të LFK. Më gjerësisht shih pjesën e komentarit të këtyre 
neneve. 
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Neni 2. Familja 
 

(1) Familja është bashkësi vitale e prindërve dhe fëmijëve të tyre si dhe 
personave të tjerë në gjini.  

(2) Familja është bërthamë natyrore dhe themelore e shoqërisë dhe si e tillë 
gëzon të drejtën në mbrojtje.  

 
Koment, neni 2 

 
2. Vështrim i përgjithshëm. Neni 2 i LFK është dispozitë qendrore dhe njëherësh 

parimore që rregullon familjen si institut qendror i marrëdhënieve familjare. Është 
karakteristikë e këtij neni dhe në përgjithësi e LFK, se në këtë dispozitë ligjore 
përmbahet edhe përkufizimi i familjes. Në përgjithësi, familja është bazë dhe 
celulë e çdo shoqërie të organizuar. Familja definohet në aspektin juridik dhe 
sociologjik. Në literaturë thuhet se “Familja është formë themelore e bashkësisë 
njerëzore”,48 ndërsa në aspektin sociologjik “Familja është tërësi shoqërore, që 
kryen disa funksione”.49 Ajo është kategori kushtetuese, sepse rregullohet edhe me 
dispozita konkrete të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.50 Në teori, familja 
përkufizohet në kuptimin juridik, por edhe në kuptimin sociologjik.51 Megjithatë, 
duhet thënë se të drejtat i shmangen përkufizimit të familjes, sepse ajo është një 
kategori juridike dhe shoqërore që në vazhdimësi ndryshon në kohë dhe në 
hapësirë dhe nuk është dukuri statike.52 Në përgjithësi, konceptet, definicionet, 
mënyra e mbrojtjes së familjes recepcionet dhe politikat për jetën familjare nuk 
janë dukuri konstante gjatë kohës dhe hapësirës.53 Pavarësisht këtij qëndrimi, në 
disa legjislacione gjinden përkufizime të familjes.54 Por ka legjislacione që nuk 
përmbajnë ndonjë përkufizim të familjes.55 LFK ka pranuar konceptin për të dhënë 
përkufizimin e familjes, kështu që, në nenin 2 e ka përfshirë edhe përkufizimin 
ligjor edhe përkufizimin sociologjik të familjes.  

 

                                                 
48 Alinćić. M, 2001, fq. 3
49 Po aty. 
50 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në nenin 37, par. 3 parasheh: “Familja gëzon mbrojtje të 
veçantë të shtetit, në mënyrën e rregulluar me Ligj”. 
51 Shih Bonilini. G, Manual i së drejtës familjare, Tiranë 2005, “ Familja është një bashkësi njerëzish 
të lidhur nga dashuria e ndërsjellë dhe solidariteti, nga lidhje që marrin rëndësi juridike dhe 
përfaqëson formën e parë të bashkëjetesës së organizuar, që përkrah formave të tjera të organizimit, si 
për shembull shoqatat kulturore, fetare, të bamirësisë, shoqëritë tregtare, partitë politike, sindikatat, 
përbën organizimin shoqëror në tërësi, ose grupim i individëve të cilët kanë të njëjtën prejardhje” 
52 Më gjerësisht shih Freeman, 2007, fq. 1; Drashkic. M, 2007, fq. 54. 
53 Hantrais. L, 2004, fq. 1. 
54 Ligji për Familjen i Republikës së Maqedonisë (Zakon Za semejstvo na R. Makedonija), 1992/80, 
Gazeta Zyrtare nr. 83/2004 (tekst i spastruar) në nenin 2, par. 1 parasheh: “Familja është bashkësi 
jetësore e prindërve dhe fëmijëve dhe të afërmve (sipas gjinisë), nëse jetojnë në bashkësi shtëpiake 
(familjare)”. Në paragrafin 2 thuhet: “Familja lind me lindjen e fëmijëve dhe me adoptim”. 
55 Shih Kodi i Familjes i Republikës së Shqipërisë (këtu e tutje KFSH), që ka hyrë në fuqi më 
21.12.2003, 
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Paragrafi 1 
 
2.1 Neni 2, paragrafi 1, përmban një përkufizim të familjes që në vete paraqet një 

përkufizim juridik, sepse me ligj sanksionohet se cilët persona konsiderohen 
anëtarë të familjes që është objekt rregullimi me këtë ligj. Sipas këtij neni “familja 
është bashkësi vitale e prindërve dhe fëmijëve të tyre si dhe personave të tjerë në 
gjini”. Ky përkufizim në vete ngërthen shumë elemente të cilat duhet të sqarohen 
veç e veç. Nga përmbajtja e dispozitës del kuptimi se familja në radhë të parë është 
bashkësi shoqërore dhe që përfshin prindërit, fëmijët e tyre dhe personat tjerë në 
gjini. Në teori gjinden mendime se në familje përfshihen burri, gruaja, prindërit 
dhe fëmijët56. Ky përkufizim në LFK ka sqaruar se në familje përveç prindërve dhe 
fëmijëve përfshihen edhe personat e tjerë në gjini, dhe kjo varet se sa e gjerë është 
familja, e madhe apo e vogël. Në LFK, neni, 271, thuhet:” Bashkësia familjare 
përfshin bashkëshortët dhe familjen e tyre të ngushtë, që në këtë Ligj përfshijnë 
fëmijët dhe prindërit e bashkëshortëve. Personat tjerë të afërm të familjes si dhe 
personat të cilët kryesisht janë të varur ekonomikisht dhe të cilët jetojnë në shtëpi 
të përbashkët me bashkëshortët, mund të konsiderohen anëtarë të bashkësisë 
familjare për qëllimet e këtij ligji.”57 
 

2.1 (a) Duhet thënë se themelimi i familjes fillon me lindjen e fëmijëve. Përderisa, 
ekzistojnë vetëm bashkëshortët në martesë ose bashkëjetesë, kjo formë quhet 
bashkësi - martesore ose bashkëjetesë, por nuk e merr karakterin e familjes në 
kuptimin juridik. Me lindjen e fëmijëve themelohet familja e bazuar në lidhjen e 
gjakut, ashtu që fëmijët e përfaqësojnë shkallen e parë (rendin e parë) të lidhjes së 
gjakut me prindërit dhe njëkohësisht formohet edhe familja e bazuar në lidhje 
gjaku. Kjo lidhje gjaku pastaj degëzohet varësisht nga lindjet që formojnë edhe 
shkallët e afërsisë në familjen e gjakut si p.sh. shkalla e parë, shkalla e dytë etj. 
Familja përfshin edhe personat e tjerë që janë; në krahun ngjitës - gjyshërit dhe 
gjyshet, stërgjyshërit dhe stërgjyshet, derisa ka persona; dhe krahun zbritës që janë 
nipi dhe mbesa, stërnipi dhe stërmbesa etj, derisa ka persona në lidhje gjaku në vijë 
të drejtë. Degëzimi i familjes bëhet edhe në vijën e tërthorët të lidhjes së gjakut 
(vëllai, motra, xhaxhai dhe mbesa, daja dhe mbesa, tezja dhe nipi etj).58 Familja 
dallohet për nga forma e themelimit dhe rrethi i personave që e përbëjnë familjen. 
Në teori ekzistojnë ndarje të ndryshme të familjes. Sipas zhvillimit historik: 1) 
familje matriarkale, familje patriarkale dhe familje moderne, 2) sipas numrit të 
anëtarëve që jetojnë në familje: familje e madhe dhe e vogël, 3) sipas mënyrës së 
themelimit: familja martesore, familjen jashtëmartesore, dhe familjen e 
adoptimit.59 Për qëllim të këtij komentari dhe në pajtim me përmbajtjen e nenit 2 
do t’i përmbahem klasifikimit të familjes në familje martesore, jashtëmartesore dhe 
familje të adoptimit. 

                                                 
56 Weisberg &Appleton, 1998. 
57 Shih LFK neni 271 dhe pjesa e komentit për këtë nen. Neni 271 i LFK bën fjalë për bashkësinë 
familjare në të cilën mund të përfshihen edhe persona të varur ekonomikisht, por që jetojnë në familje 
të përbashkët. 
58 Për personat që përbëjnë vijën e tërthortë të gjakut deri në shkallën e katërt shih LFK, neni 21. 
59 Shih Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq, 43-50. 



Haxhi Gashi 

 20 

2.1 (b) Familja martesore. Familja martesore përbën familjen cila themelohet nga 
martesa, respektivisht nga një burrë dhe një grua që kanë lidhur martesë të 
ligjshme. Me lindjen e fëmijëve nga bashkëshortët në martesë themelohet edhe 
familja martesore. 

 
2.1 (c) Familja-jashtëmartesore. Edhe nga personat që bashkëjetojnë, por që nuk kanë 

lidhur martesë të ligjshme mund të formohet familja. Me rastin e lindjes së fëmijës 
nga prindërit të cilët nuk janë të martuar, por në çfarëdo forme bashkëjetojnë- 
themelohet familja jashtëmartesore. Gjykata Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave 
të Njeriut (këtu e tutje GJEMDNJ), në rastin Keegan v. Ireland, ka sqaruar se 
“nocioni i “familjes” nuk kufizohet vetëm në marrëdhëniet e bazuar në martesë, 
por edhe në marrëdhëniet tjera faktike, kur palët (burri dhe gruaja) jetojnë në 
mënyrë faktike jashtë martese”. Gjykata më tej sqaron se “fëmija i lindur nga një 
marrëdhënie e tillë është ipso jure pjesë e familjes nga momenti i lindjes...”.60 

 
2.1 (ç) Familja e adoptimit. Familja e adoptimit është bashkësi jetese e adoptuesit me 

të adoptuarin dhe pasardhësit e tij e cila themelohet me aktin e adoptimit, 
respektivisht me vendimin e gjykatës.61 Në momentin e themelimit të adoptimit 
krijohen marrëdhënie familjare në mes fëmijës së adoptuar dhe adoptuesit dhe 
personave të tjerë në gjini adoptimi. Marrëdhëniet familjare janë të njëjta si 
marrëdhëniet në mes fëmijëve dhe prindërve natyror, me të vetmin dallim se 
adoptimi themelohet me vendim të gjykatës.  

 
Paragrafi 2 

 
2.2 Paragrafi 2 përmban dispozitën ligjore me të cilën përcaktohet mbrojtja e familjes. 

Duhet thënë se ky paragraf nuk përshkruan në mënyrë të detajuar mënyrat e 
mbrojtës së familjes, por vetëm deklaron se familja gëzon të drejtën në mbrojtje. 
Një mbrojtje më specifike dhe e detajuar ofrohet me nenin 8 të Konventës 
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut (KEMDNJ). Kështu që paragrafi 
2 i LFK më shumë është dispozitë e karakterit deklarativ në raport me nenin 8 të 
KEMDNJ, sepse neni 8 ofron një mbrojtje më të detajuar dhe më të gjerë. Familja 
është një institucion i cili gëzon mbrojtje dhe asistencë nga shteti së pari për 
mbrojtjen, sigurim dhe mbështetjen sociale dhe shëndetësore dhe së dyti për 
respektim të privatësisë.62 Në par. 2 të këtij neni, familja përkufizohet si bërthamë 
natyrore dhe themelore e shoqërisë. Në këtë mënyrë është dhënë edhe përkufizimi 
sociologjik i familjes. Historikisht, familja paraqitet si forma e parë e organizimit 
shoqëror. Kjo dispozitë ka sqaruar se familja me karakteristikat e saj të një 
organizimi, përbën bërthamën ose celulën fillestare natyrore të organizimit 
shoqëror. Ndërsa themelet e para të një organizimi që funksionon brenda 
rregullave të caktuara gjinden në familje. Në këtë mënyrë familja reflekton të jetë 
një bërthamë natyrore dhe themelore e shoqërisë.  

                                                 
60 Shih GJEMDNJ, Keegan v. Ireland, nr. i kërkesës 16969/90, Aktgjykimi i datës 26 Maj 1994, fq. 
13, par. 44. 
61 Shih LFK, neni 180, par. 1. Sipas këtij neni, adoptimi themelohet me vendim të gjykatës.  
62 Barbara. S, 2005, fq. 249. 
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2.2 (a) Mbrojtja e familjes. Sipas par. 2 të nenit 2, familja gëzon të drejtën e mbrojtjes 
që duhet nënkuptuar mbrojtje ligjore. Me ligj mbrohet familja nga çdo ndërhyrje 
përfshirë edhe intervenimin e shtetit në jetën private familjare. Kështu mbrojta e 
familjes nënkupton mbrojtje nga ndërhyrjet private dhe nga ndërhyrjet shtetërore. 
Mbrojtja e familjes dhe jetës private familjare është e siguruar edhe me akte 
ndërkombëtare.63 Një mbrojtje e veçantë është siguruar edhe me KEMDNJ, neni 
8.64 Në rastin Keegan v. Ireland, GJEMDNJ, ka rikujtuar se esenca e përmbajtjes 
së nenit 8 të KEMDNJ, qëndron në mbrojtjen e individit (anëtarëve të familjes) 
nga ndërhyrjet arbitrare të autoriteteve publike që nënkupton detyrimin negativ të 
shtetit ndaj familjes.65 Një detyrim negativ i shtetit në kuptim të përmbajtjes së 
nenit 8, nënkupton mosndërhyrjen arbitrare të autoriteteve publike në jetën 
familjare.66 Megjithatë, përveç detyrimeve negative për respektimin e jetës private 
familjare, shteti ka edhe detyrime pozitive në drejtim të ndërmarrjes së veprimeve 
për mbrojtjen e familjes dhe intervenimit për ruajtjen e mirëqenies familjare,67 
mirëpo, përmbajtja e nenit 8 nuk ka një kufi të prerë dhe preciz se kur shteti ka 
detyrime negative dhe kur detyrime pozitive, por gjithmonë duhet të gjendet një 
balancë e drejtë (fair balanc) në mes interesit privat dhe interesit të përgjithshëm 
shoqëror, dhe në këtë kontekst shteti gëzon një shkallë të vlerësimit për këtë 
ndërhyrje.68 Si shembull i ndërhyrjes në jetën familjare është mbrojtja e interesave 
të fëmijëve dhe ushtrimi i kujdestarisë së domosdoshme nga ana e organeve 
shtetërore, në rast kur prindërit e shkelin të drejtën prindërore.69 Gjithashtu, 
mbrojtja e privatësisë dhe jetës familjare është garantuar edhe me Kushtetutë.70 Në 
nenin 36, par. 1 të Kushtetutës thuhet: “ Çdokush gëzon të drejtën që ti respektohet 
jeta private dhe familjare, pacenueshmëria e banesës dhe fshehtësia e 
korrespodencës, telefonisë dhe komunikimeve të tjera”. LFK përmban mjaftë 
dispozita me të cilat rregullohet mbrojtja e familjes dhe dhënia e ndihmës sociale.71 

                                                 
63 Shih Deklarata Universale për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut e Kombeve të Bashkuara, 1948, 
neni 12 i cili përcakton: “Askush nuk duhet t'i nënshtrohet ndërhyrjes arbitrare në jetën e tij private, 
nё familje, nё banesë ose nё letёrkёmbim vetjak, as sulmit kundër nderit dhe dinjitetit tё tij. Secili ka 
të drejtën të mbrohet me ligj kundër ndërhyrjeve ose sulmeve të tilla”, dhe neni 16 par. 3 i cili thotë:” 
Familja është njёsi e natyrshme dhe thelbësore e shoqërisë dhe ka të drejtën e mbrojtjes nga shoqëria 
dhe shteti.” 
64 Në neni 8 të KEMDNJ, thuhet: “1) Çdo person ka të drejtë që t'i respektohet jeta e tij private dhe 
familjare, vendbanimi dhe korrespondenca e tij. 2) Autoriteti publik mund të ndërhyjë në ushtrimin e 
kësaj të drejte vetëm në shkallën e parashikuar nga ligji dhe kur, në një shoqëri demokratike, kjo masë 
është e domosdoshme për sigurimin kombëtar, për sigurimin publik, për mirëqenien ekonomike të 
vendit, për mbrojtjen e rendit ose për parandalimin e veprave penale, për mbrojtjen e shëndetit ose të 
moralit, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të tjerëve”. 
65 Shih GJEMDNJ, Keegan v. Ireland, nr. i kërkesës 16969/90, Aktgjykimi i datës 26.5.1994, fq, 15, 
par. 49. 
66 Shih GJEMDNJ, Bajrami v. Albania, Aktgjykimi i datës 12 Dhjetor 2007, par. 53-55 dhe 66-68.  
67 Po aty. 
68 Shih GJEMDNJ, Keegan v. Ireland, nr. i kërkesës 16969/90, Aktgjykimi i datës 26 Maj 1994, fq. 
15, par. 49; Powell and Rayner v. the United Kingdom, Aktgjykimi i datës 21 shkurt 1990, Seria A nr. 
172, fq. 18, para. 41;  
69 Më gjerësisht për nevojën e ndërhyrjes nga shteti në jetën familjare Shih GJEMDNJ, Keegan v. 
Ireland, nr. i kërkesës 16969/90, Aktgjykimi i datës 26 Maj 1994, fq. 15, par. 54-55; 
70 Shih Kushtetua e Republikës së Kosovës, neni 36. 
71 Shih në mes tjerash LFK, nenet 5, 6, 7 dhe 8. 
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Kështu, përveç aspektit të mbrojtjes ligjore dhe sigurimit të privatësisë së familjes, 
me dispozita ligjore parashihen edhe format e ndryshme të mbrojtjes dhe ndihmës 
sociale për familjen në mënyrë që të ruhet mirëqenia e familjes. Nga standardet 
ndërkombëtare dhe ligjet vendore, rezultojnë disa aspekte të mbrojtjes së familjes: 
e drejta e respektit të familjes, mbrojtja e jetës private dhe familjare, 
pacenueshmëria e banesës dhe fshehtësia e korrespodencës, telefonisë dhe 
komunikimeve tjera. 

 
2.2 (b) E drejta e respektit të familjes. E drejta e respektit të familjes dhe 

marrëdhënieve familjare është një nga të drejtat që buron nga aktet ndërkombëtare, 
DUDNJ, nenit 12 dhe KEMDNJ, nenit 8. Kjo e drejtë nënkupton se shteti duhet të 
respektojë familjen dhe marrëdhëniet familjare pa diskriminim nga çfarëdo 
ndërhyrje arbitrare.72 Në rastin Marckx v. Belgium (Marckx kundër Belgjikës), 
GJEMDNJ, ka sqaruar të drejtën për “respekt për jetën familjare” duke nënvizuar 
se në kuadër të nenit 8 të KEMDNJ është detyrim i shtetit për respektimin e të 
drejtave familjare në disa rrethana. Në këtë vendim gjykata jep përgjigje në pyetjen 
nëse lidhja natyrore në mes nënës që është e pamartuar dhe fëmijës gëzon respekt 
dhe mbrojtje në kuadër të nenit 8.73 Gjykata ka konkluduar se familja “legjitime” 
dhe familja “jolegjtime” respektivisht natyrore e gëzon të drejtën e respektit dhe 
mbrojtjes dhe se shtetet me legjislacionin e tyre nuk mund të cenojnë këtë të drejtë, 
por duhet të krijojnë kushte për jetë normale të anëtarëve të familjes. Kështu 
legjislacioni i Belgjikës që ka kërkuar ndërmarrjen e veprimeve të caktuar nga 
nëna e fëmijës - vajzës me qëllim që të legjitimohet fëmija i lindur jashtë martese 
për të fituar të drejtat e barabarta familjare vis-a-vis anëtarëve tjerë të familjes. 
Sipas qëndrimit të gjykatës, fëmija nga momenti i lindjes duhet të integrohet në 
jetën familjare dhe ekziston obligimi i shtetit që të respektojë këtë të drejtë.74 
Gjykata më tej ka konstatuar se në kuptim të paragrafit 1 të nenit 8 shteti nuk mund 
të ndërhyjë në jetën private familjare, përveç kur kjo është në përputhje të plotë me 
kushtet e paparapara në par. 2 të nenit 8, respektivisht interesit publik, që 
nënkupton edhe detyrimin pozitiv të shtetit. Në rastin Olsson v. Sweden, në të cilin 
tre fëmijë ishin vendosur në disa jetimore, por në një distancë të konsiderueshëm 
nga njëri tjetri, gjykata ka konkluduar se fëmijët mund të kërkojnë të drejtën e jetës 
familjare në mes veti, pavarësisht marrëdhënieve me prindërit e tyre. Në këtë rast 
zbatimi i vendimit për vendosjen e fëmijëve në jetimore të ndara larg njëri tjetrit ka 
paraqitur shkelje të nenit 8 për respektimin e jetës familjare.75 Qëndrimi i tillë i 
gjykatës për respektimin e familjes dhe marrëdhënieve familjare është konfirmuar 
edhe në rastet e tjera.76  

 

                                                 
72 Shih KEMDNJ, nen 8, par. 1. 
73 Shih GJEMDNJ, Marckx v. Belgium, nr. i kërkesës 6833/74, Aktgjykimi i datës 13 Qershor 1979. 
74 Më gjerësisht shih GJEMDNJ, Marckx v. Belgium, par. 31. 
75 GJEMDNJ, Olsson v. Sweden, nr. i kërkesës, 10465/83, Aktgjykimi i datës 24 Mars 1988, par. 80-
81 
76 Shih GJEMDNJ, Johnston and Others v. Ireland, nr i kërkesës 9697/82, Aktgjykimi i datës 18 tetor 
1986; Airey v. Ireland, nr. i kërkesës 6289/73, Aktgjykimi i datës 9 Tetor 1979. 



Haxhi Gashi 

 23 

2.2 (c) Mbrojtja e jetës private dhe familjare. Jeta private dhe familjare është një 
komponentë e mbrojtur dhe e garantuar me standarde ndërkombëtare. Kjo e drejtë 
garantohet me Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut (këtu e tutje DUDNJ), 
nenin 12 dhe me KEMDNJ, nenin 8. Sipas DUDNJ, nenit 12 “Askush nuk duhet t'i 
nënshtrohet ndërhyrjes arbitrare në jetën e tij private, nё familje, nё banesë ose nё 
letёrkёmbim vetjak, as sulmit kundër nderit dhe dinjitetit tё tij. Secili ka të drejtën 
të mbrohet me ligj kundër ndërhyrjeve ose sulmeve të tilla”. Sipas këtij neni askush 
nuk mund të jetë subjekt i ndërhyrjes arbitrare në çështjet private, jetën familjare, 
shtëpi apo korrespodencë dhe as në nder apo reputacion, dhe çdokush ka të drejtë 
mbrojtje nga ligji kundër ndërhyrjes apo sulmit të tillë.77 Ky nen mbulon një fushë 
të gjërë të ndërhyrjeve në jetën private. Ndërsa për këtë LFK dhe neni 2 është me 
rëndësi, se nuk mund të ketë ndërhyrje në familje dhe jetën familjare. Duhet shtuar 
se sot në kohën e arritjeve teknologjike, kompjuterike mundësia e qasjes në jetën 
private dhe të dhënat personale është mjaft e madhe. Pyetja që parashtrohet është 
se çka nënkupton mbrojtja e jetës private dhe familjare respektivisht çka përfshin 
një e drejtë e tillë? Duhet thënë se në kuadër të kësaj të drejte hyjnë: mbrojtja e 
integritetit fizik, integritetit moral, marrëdhëniet intime, intimiteti (sekreti) i punës.  
 

2.2 (ç) Ndërhyrja në jetën private nuk mund të bëhet pa rregulla strikte dhe parime të 
qarta dhe vetëm për interes publik, por në disa raste kërkohet edhe pëlqimi i 
personit të prekur nga kjo ndërhyrje. Këto të drejta veprojnë ndaj shtetit dhe 
personave privatë. Shembull, i ndërhyrjes nga shteti është ndërhyrja e hetuesve në 
jetën private. Si shembull i ndërhyrjes së personave privatë mund të jetë ndërhyrja 
e fqinjëve, ndërhyrja e personave të tjerë privatë që nuk kanë autoritet shtetëror, 
respektivisht nuk ushtrojnë autorizime shtetërore. Një përmbajtje e tillë e mbrojtjes 
të drejtës private dhe familjare gjendet edhe në nenin 8 të KEMDNJ. Me një numër 
të rasteve GJEMDNJ, ka konfirmuar se shteti duhet të respektojë jetën private dhe 
familjare dhe të rezervohet nga ndërhyrjet e paarsyeshme dhe arbitrare. Duke e 
sqaruar përmbajtjen e nenit 8, në rastin Van Oosterwijk v. Belgium, gjykata ka 
konstatuar se e drejta e personit transseksual për të ndryshuar certifikatën e lindjes 
është konsideruar si e drejtë për respektimin e jetës private në kuptim të nenit 8 të 
KEMDNJ. Në këtë vendim gjykata ka deklaruar se “ e drejta për respektimin e 
“jetës private” është e drejta e privatësisë, e drejta për të jetuar sipas dëshirës së 
një personi, e drejta për mbrojtje nga publiciteti....Kjo e drejtë gjithashtu përfshin 
në një shkallë të caktuar edhe të drejtën për të themeluar dhe zhvilluar 
marrëdhëniet me personat e tjerë, posaçërisht në fushën emocionale, për zhvillimin 
dhe plotësimin e personalitetit të vet”.78 Në këtë kuptim si jetë familjare, 
respektivisht privatësi familjare konsiderohen edhe lidhjet emocionale të një 
personi me personin tjetër për të plotësuar nevojat e personalitetit të tij. Kështu, një 
kategori e të drejtave private hynë edhe në kategorinë e së drejtës private familjare 
si p.sh. lidhjet emocionale për qëllime të plotësimit të nevojave të personalitetit, siç 
ishte rasti me Van Oosterwijk v. Belgium, lidhjet prindërore siç ishte rasti i Olsson 
v. Sweden.  

  
                                                 
77 Rehof. A, 1999, fq. 253. 
78 Shih Gomien. D, 2000, fq. 63. 



Haxhi Gashi 

 24 

2.2 (d) Respektimi i shtëpisë (banesës). E drejta e respektimit të shtëpisë i takon 
kategorisë së të drejtave private që hynë në domenin (fushën) e respektimit të 
privatësisë, mirëpo, kjo e drejtë është e lidhur ngushtë edhe me jetën private 
familjare dhe ndërhyrja arbitrare në shtëpi, përbën edhe ndërhyrje në jetën 
familjare. Është e vështirë të bëhet ndarja e të drejtave që respektojnë shtëpinë në 
kuptimin fizik dhe të drejtave të lidhura me jetën familjare, sepse një hapësirë 
private e mbrojtur siç është në këtë rast shtëpia është esenciale për aktivitete të 
jetës familjare.79 GJEMDNJ, me një sërë vendimesh ka konstatuar se ndërhyrjet 
arbitrare dhe të pajustifikueshëme në shtëpi banuese dhe shpërngulja nga shtëpia, 
përfshin shkelje të nenit 8 dhe kjo ndërhyrje është konsideruar se ka ndikim edhe 
në jetën familjare.80 Në rastin Selçuk v. Turkey, gjykata ka konstatuar se “Nuk ka 
dyshim se këto veprime...padyshim përbëjnë shkelje të rëndë dhe të 
pajustifikueshme së drejtës së aplikuesëve për respekt të jetës së tyre private dhe 
familjare, shtëpi dhe për respektim të pasurisë së tyre”.81 Në këtë mënyrë 
ndërhyrja arbitrare në shtëpi paraqet edhe ndërhyrje në jetën private familjare. 
Qëndrimi i tillë i gjykatës është shprehur edhe në rastin e McLeod v. the United 
Kingdom, në të cilinë ndërhyrja e pajustifikueshme e policisë në shtëpi është 
konsideruar ndërhyrje në jetën familjare.82 GJEMDNJ, me disa vendime ka sqaruar 
se edhe ndërhyrjet në shfrytëzimin normal të shtëpisë, përbën ndërhyrje në 
kualitetin e jetës familjare. Në dy raste, atë të Spanjës dhe të Italisë, gjykata ka 
konstatuar se në rastin e parë, ndërtimi i fabrikës për trajtimin e mbeturinave afër 
shtëpisë, përbënte shkelje të së drejtës për jetë normale familjare, sepse me vite të 
tëra familja iu ka ekspozuar zhurmës, erërave dhe tymit. Në këtë rast gjykata 
konstatoi cenimin e “kualitetit të jetës” familjare.83 Ngjashëm ishte edhe me rastin 
e Italisë me një fabrikë kimike, që ndikoi negativisht në kualitetin e jetës së 
banorëve.84 Nga praktika e GJEMDNJ shihet se ndërhyrjet në shtëpi edhe pse si e 
drejtë e veçantë private, e cila mbrohet edhe me nenin 1 të protokollit 1, përbëjnë 
edhe ndërhyrje edhe në jetën private familjare të cilën shtetet duhet evituar, sepse 
përbëjnë shkelje të nenit 8 të KEMDNJ.  

 
2.2 (dh) Respektimi i korrespodencës. Po ashtu, korrespodenca në mes personave 

privatë, përfshirë edhe anëtarët e familjes përbën një nga komponentët e 
respektimit të së drejtës së privatësisë, mirëpo, edhe kjo e drejtë është e lidhur me 
jetën private familjare e cila në esencën e vetë përmban shumë veprime të 
korrespodencës. Shkelja e së drejtës së korrespodencës (biseda telefonike, 
komunikimet postare, komunikimet elektronike përmes internetit etj.), përbëjnë 
edhe shkelje të jetës private familjare. GJEMDNJ, në rastin, Margareta dhe Roger 
Anderson v. Sweden, ka gjetur shkelje te nenit 8 të KEMDNJ, për mbrojtjen e 

                                                 
79 Shih Janis. M, Kay. R & Bradley. A, 2000, fq. 298. 
80 Shih GJEMDNJ, Selçuk v. Turkey, App.no. 12/1997/796/998-999, Aktgjykimi i datës 24 Prill 1998, 
Mentes and others v. Turkey, App. No. 58/1996/677/867, Aktgjykimi i datës 28 Nëntor 1997. 
81 Shih GJEMDNJ, Selçuk v. Turkey, par. 86. 
82 GJEMDNJ, McLeod v. the United Kingdom, App. No. 72/1997/856/1065, Aktgjykimi i datës 23 
Shtator 1997. 
83 GJEMDNJ, Lopez Ostra v. Spain, App. no. 16798/90, Aktgjykimi i datës 9 Dhjetor 1994 
84 GJEMDNJ, Guerra and othes v. Italy, App. No. 116/1996/735/932, Aktgjykimi i datës 19 Shkurt 
1998. 
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korrespondencës, sepse Qeveria Suedeze kishte vënë kufizime të komunikimit me 
telefon ose korrespodencës në mes të nënës dhe djalit të saj që ishte vendosur në 
një përkujdesje publike.85 Në këtë vendim gjykata është shprehur:“Kënaqësitë 
reciproke në midis prindit dhe fëmijës përbëjnë një element fondamental të jetës 
familjare, dhe lidhja natyrore familjare nuk është ndërprerë me rastin e vendosjes 
së fëmijës në përkujdesje publike. Për më tepër, biseda telefonike midis anëtarëve 
të familjes janë të mbuluara nga nocionet e “jetës familjare” dhe 
“korrespodencës” në kuptim të nenit 8”.86 Në këtë kuptim, cenimi i të drejtës së 
korrespodencës, ka shkelur të drejtën në jetë normale familjare, në mes nënës dhe 
fëmijës, respektivisht respektimin e së drejtës së prindit për kontakt me fëmijën e 
tij. Duhet shtuar, se në disa raste kur është fjala e sigurisë publike si p.sh. kufizimi 
i korrespodencës të natyrës jo ligjore të burgosurve kur bëhet fjalë për persona me 
rrezikshmëri të lartë, kufizimi i korrespodencës nga autoritetet publike nuk është 
konsideruar shkelje e të drejtës korrespodencës në kuptim të nenit 8.87 Kjo 
nënkupton se çdo herë duhet të ketë një vlerësim të mbrojtjes së të drejtave dhe 
arritjen e një balanci në mes interesit privat dhe atij publik. 

   
 
Neni 3. Parimet mbi rregullimin e marrëdhënieve familjare  

 
Rregullimi i marrëdhënieve familjare bazohet në parimet:  
 
(1) Barazinë ndërmjet burrit dhe gruas, respektit dhe ndihmës së ndërsjellët 

ndërmjet tyre dhe anëtarëve të familjes;  
(2) Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve dhe përgjegjësia e të dy prindërve për 

rritjen dhe edukimin e fëmijëve të tyre, ku fëmijë nënkupton personin nën 
moshën 18 vjeçare;  

(3) Prindërit dhe fëmijët detyrohen në ndihmë dhe konsideratë të ndërsjellët 
gjatë tërë jetës së tyre;  

(4) Fëmijët e prindërve të cilët nuk kanë qenë të martuar në kohën e lindjes 
së tyre gëzojnë të drejtat e njëjta dhe kanë detyrime të njëjta si, kurse 
fëmijët e lindur nga prindërit të cilët kanë qenë të martuar në kohën e 
lindjes së tyre.  

 
Koment, neni 3 

 
3. Vështrim i përgjithshëm. Neni 3 përmban parimet themelore mbi të cilat 

rregullohen dhe duhet të zhvillohen të gjitha marrëdhëniet familjare. Në këtë nen 
ligjvënësi ka vendosur disa parime themelore të cilat duhet të interpretohen në 
raport me nenet tjera në LFK dhe gjithmonë dispozitat e tjera duhet të zbatohen në 
harmoni të plotë me këto parime. Nëse në nenet e LFK ka dispozita të veçanta (lex 

                                                 
85 GJEMDNJ, Margareta and Roger Anderson v. Sweden, App. No. 61/1990/252/323, Aktgjykimi i 
datës 20 Janar 1992. 
86 Shih Margareta and Roger Anderson v. Sweden, par. 72. 
87 Shih GJEMDNJ, Silver and others v. the United Kingdom, App. No. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 
7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75, Aktgjykimi i datës 25 Mars 1983, par. 83-90. 
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speciale), dispozitat e veçanta duhet zbatuar. Mirëpo, roli i parimeve themelore 
është për të plotësuar zbarazësira juridike, nëse me dispozita të veçanta nuk është 
paraparë ndryshe. Nëse normat e veçanta parashohin diçka ndryshe në krahasim 
me parimet, në këtë rast normat e veçanta duhet interpretuar në mënyrë të ngushtë 
sepse flasin vetëm për një rrethanë të caktuar dhe nuk duhet zgjeruar kuptimin e 
tyre për të dalë jashtë kuptimit që mund të bie në kundërshtim me parimet 
themelore. Parimet themelore janë rregullat kryesore mbi të cilat mbështetet 
rregullimi i një fushe të caktuar. Ato nxjerrën nga akti më i lartë juridik-Kushtetuta 
si dhe nga standardet ndërkombëtare. Në këtë drejtim, edhe parimet themelore të 
LFK brumin e kanë nga Kushtetuta dhe konventat dhe aktet e tjera ndërkombëtare 
në fushën e të drejtave të njeriut.  

 
Pika 1 

 
3.1 Pika 1 e nenit 3, përmban parimin themelor me të cilin përcaktohet barazia 

ndërmjet burrit dhe gruas, si dhe ndihma e ndërsjellët ndërmjet anëtarëve të 
familjes. Parimi i barazisë ndërmjet burrit dhe gruas gjenë mbështetje në aktet 
ndërkombëtare.88 Një ndalim ekskluziv i çfarëdo forme të diskriminimit përfshirë 
edhe marrëdhëniet martesore dhe sigurimi i barazisë së burrit dhe gruas është 
paraparë me Konventën për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj 
grave, neni 2. Sipas këtij neni, shtetet marrin obligim të sigurojnë barazinë në mes 
të burrit dhe gruas, dhe këto masa duhet t’i parashohin në legjislacionet e tyre, 
duke siguruar edhe mbrojtje gjyqësore dhe obligim për të gjitha institucionet që të 
respektohet ky parim. E drejta për martesë është siguruar edhe me KEMDNJ, neni 
12, i cili përcakton se:”Që nga mosha e martesës, burri dhe gruaja kanë të drejtë 
të martohen dhe të krijojnë familje sipas ligjeve kombëtare që rregullojnë 
ushtrimin e kësaj të drejte”. E drejta e jetës familjare e rregulluar me nenin 8 është 
afër të drejtës për martesë dhe themelimin e familjes. Megjithatë, neni 12 për 
dallim nga neni 8 i KEMDNJ, që flet për marrëdhëniet familjare edhe në rrethana 
jashtë martesës, neni 12 i referohet të drejtës së martesës dhe familjes së themeluar 
nga martesa.89 Në rastin Draper v. the United Kingdom, GJEMDNJ, ka sqaruar se 
në kuadër të nenit 12 mbrohet e drejta për martesë dhe formimi i familjes në bazë 
të martesës dhe nuk përfshin marrëdhëniet e bashkëjetesës jashtë martesës. Në këtë 
rast, të burgosurve u është dhënë e drejta për t’u martuar, por gjykata ka deklaruar 
se mund të ndalohen të burgosurit për të bashkëjetuar.90 Në këtë kuptim, e drejta 

                                                 
88 Shih Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave, miratuar dhe hapur 
për nënshkrim, për ratifikim dhe për aderim nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së me Rezolutën e 
saj 34/180 të datës 18 dhjetor 1979, hyri në fuqi më 3 shtator 1981. Në nenin 1 të kësaj Konvente 
thuhet: “Për qëllimet e kësaj Konvente shprehja "diskriminimi ndaj grave" nënkupton çdo dallim, 
përjashtim ose kufizim që bëhet mbi bazën e seksit, e që ka për pasojë ose për qëllim të komprometoj 
ose të asgjёsojё njohjen, gëzimin ose ushtrimin nga gratë, pavarësisht nga gjendja e tyre martesore, 
mbi bazën e barazisë sё burrit dhe të gruas, të drejtave dhe të lirive themelore tё njeriut në fushën 
politike, ekonomike, shoqërore, kulturore, civile ose në çdo fushë tjetër”.  
89 Gomien. D, 2000, fq. 70. 
90 Shih GJEMDNJ, Draper v. the United Kingdom, 1980. 
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për të formuar familjen sipas nenit 12 nuk do të thotë domosdo edhe të drejtën për 
të jetuar së bashku.91  

 
3.1 (a) Ndalimi i diskriminimit është paraparë me KEMDNJ, nenin 14.92 Ndërsa me 

Protokollin 7, nenin 5, në mënyrë eksplicite është siguruar barabarësia e burrit dhe 
e gruas në të gjitha marrëdhëniet familjare.93 Me këtë dispozitë garantohet 
barabarësia e bashkëshortëve në aspektin e të drejtave dhe detyrimeve të karakterit 
civil, marrëdhëniet me fëmijët, në lidhjen e martesës, gjatë martesës dhe zgjidhjes 
së martesës. Kështu, me standarde ndërkombëtare është siguruar barazia e plotë e 
burrit dhe e gruas në marrëdhëniet martesore dhe familjare, standarde të cilat 
drejtpërdrejt janë të zbatueshme në Kosovë. Në të drejtën e brendshme në Kosovë, 
barazia e burrit dhe e gruas është siguruar edhe me Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës, neni 37. Sipas këtij neni, “në bazë të pëlqimit të lirë, çdokush gëzon të 
drejtën të martohet dhe të drejtën që të krijoj familje në pajtim me ligjin. Martesa 
dhe zgjidha e saj rregullohen me ligj dhe bazohen në barazinë e 
bashkëshortëve”.94 Në pajtim me Kushtetutën dhe aktet ndërkombëtare LFK e ka 
përfshirë parimin e barazisë së burrit dhe gruas në marrëdhëniet martesore dhe 
familjare. Sipas këtij parimi, burri dhe gruaja janë të barabartë në të gjitha 
marrëdhëniet, respektivisht në të drejtat dhe detyrat martesore dhe familjare të 
karakterit personal dhe pasuror, duke filluar nga lidhja, vazhdimi dhe shuarja e 
martesës si dhe raportet me fëmijët pas zgjidhjes së martesës. Kjo nënkupton se me 
rastin e lidhjes së martesës, ata janë të barabartë dhe se martesën mund ta lidhin 
vetëm me vullnetin e lirë dhe pëlqimin e vullnetit të secilit bashkëshort.95 
Bashkëshortët janë të barabartë edhe gjatë jetës bashkëshortore, respektivisht të 
drejtave dhe detyrave rreth mbajtës së familjes, përkujdesjes ndaj fëmijëve, 
marrëdhënieve pronësore, ushtrimit të profesionit, përcaktimit të vendbanimit dhe 
çdo të drejte tjetër që mund të lindë gjatë jetës bashkëshortore.96  

 

                                                 
91 Shih GJEMDNJ, Abdulaziz, Cabales and Balkanëdali v. the United Kingdom, App No. 9214/80; 
9473/81; 9474/81, Aktgjykimi i datës 25 Maj 1985. 
92 Shih KEMDNJ, neni 14 i cili thotë: “Gëzimi i të drejtave dhe i lirive të njohura në këtë Konventë 
duhet të sigurohet, pa asnjë dallim të bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, 
opinionet politike ose çdo opinion tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, përkatësia në një 
minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo situatë tjetër”. 
93 Shih KEMDNJ, Protokolli 7, neni 5 i cili përcakton: “Bashkëshortët gëzojnë barazinë e të drejtave 
dhe të përgjegjësive me karakter civil midis tyre dhe në marrëdhëniet me fëmijët e tyre në lidhje me 
martesën, gjatë martesës dhe me zgjidhjen e saj. Ky nen nuk i pengon shtetet që të marrin masat e 
nevojshme në interes të fëmijëve”. 
94 Shih Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 37, par. 1 dhe 2. 
95 Shih LFK, neni 14, par. 1 i cili thotë: “Martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht në mes të dy 
personave të sekseve të ndryshme, me anë të së cilës ata lirshëm vendosin që të jetojnë së bashku me 
qëllim të krijimit të familjes. Mashkulli dhe femra kanë të drejtë të lidhin martesë dhe të formojnë 
familje pa ndonjë kufizim në bazë të racës, kombësisë apo religjionit, si dhe janë të barabartë gjatë 
lidhjes së martesës, vazhdimit të martesës dhe zgjidhjes së saj”. 
96 Shih LFK, neni 14, par. 2, i cili thotë:” Mashkulli dhe femra kanë të drejtë të lidhin martesë dhe të 
formojnë familje pa ndonjë kufizim në bazë të racës, kombësisë apo religjionit, si dhe janë të 
barabartë gjatë lidhjes së martesës, vazhdimit të martesës dhe zgjidhjes së saj.” Gjithashtu shih LFK, 
neni 42. 
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3.1 (b) Historikisht ka ekzistuar dallimi statusor në familje në mes burrit dhe gruas, 
ashtu që burri ka qenë i favorizuar në raport me pozitën e gruas.97 Ndërsa, arritja 
dhe sigurimi me akte ndërkombëtare dhe të drejtën vendore e një barazie në mes 
burrit dhe gruas në marrëdhëniet familjare, shënon një progres të madh në 
respektimin e të drejtave të njeriut. Përpjekjet për të drejtën e grave dhe barazinë 
me burrat në teori e përcaktojnë me të ashtuquajturën “vala e parë” që kishte të 
bënte në mes tjerash me përpjekjet për të drejtat të barabarta politike, por edhe për 
të drejta të barabarta në përkujdesje ndaj fëmijëve; si dhe “valën e dytë” në mes të 
shekullit të njëzetë me përpjekjet për barazi në aspektin financiar dhe mirëqenien 
sociale.98 Aktet ndërkombëtare kanë shënuar një progres në sigurimin ligjorë të 
kësaj barazie ndërsa imponimi i zbatimit të këtyre standardeve në të drejtat 
vendore ka ndikuar përmbajtësish edhe në realizimin e këtyre të drejtave në të 
drejtat nacionale. Megjithatë, kërkesë kryesore e parimit themelor të barabarësisë 
është edhe zbatimi praktik, që në shumë raste është i vështirë sidomos në vendet ku 
zakonet ende gjejnë zbatim. Ndërsa në Kosovë, edhe pse ligji siguron këtë barazi, 
ende zbatimi praktik has në vështirësi për shkak të ndikimit të së drejtës zakonore, 
sidomos në zona rurale. Zbatimi i të drejtës zakonore në kohën kur e zbatueshme 
tani është vetëm e drejta pozitive, është një shkelje themelore e të drejtave të 
njeriut.  

 
3.1 (ç) Pika 1 e nenit 3, kërkon të ekzistojë ndihma dhe respekt i ndërsjellët në mes vet 

bashkëshortëve dhe anëtarëve të tjerë të familjes. Kjo dispozitë, e përqendron 
vëmendjen në një obligim që është ligjor dhe moral. LFK i ka konkretizuar këto 
detyrime të ndërsjella në nenin 42. Në nenin 42, par. 3 specifikohet: 
“Bashkëshortët janë të detyruar të jenë besnik ndaj njëri tjetrit dhe në mënyrë 
reciproke ta ndihmojnë, respektojnë dhe mbështesin financiarisht njeri tjetrin, 
posaçërisht në rastet kur njëri prej tyre nuk ka bazë të mjaftueshme materiale për 
jetesë”. Ndërsa në par. 4 ekziston një specifikim i relacioneve të ndihmës dhe 
solidaritetit reciprok në mes vet bashkëshortëve dhe fëmijëve ku thuhet:” 
Bashkëshortët do të zhvillojnë dhe shprehin ndjenjën e solidaritetit reciprok, si dhe 
solidaritetin ndaj fëmijëve të tyre të lindur në martesë apo të adoptuar”. Respekti i 
ndërsjellë është detyrim ligjor, por edhe parakusht për një stabilitet të jetës 
familjare. Nëse midis bashkëshortëve nuk do të ekzistojë ndihma dhe respekti, kjo 
rrethanë çon në çrregullimin e raporteve bashkëshortore dhe konsekuencën e 
shkurorëzimit përkatësisht zgjidhjes së martesës.99 Bashkëshortët kanë të drejtë të 
kërkojnë ndihmën reciproke gjatë ekzistimit të martesës, por edhe ndihmën / 
alimentacionin në rast të zgjidhjes së martesës, nëse plotësohen kushtet e parapara 
me ligj. E drejta për ndihmë dhe respekt reciprok në mes të anëtarëve të 
familjes:fëmijëve dhe prindërve dhe mes kushërinjve është detyrim ligjor i cili 
nënkupton të drejtën për të kërkuar mbajtje sipas ligjit. Ndërsa respekti ndaj 
anëtarëve të familjes hyn më shumë në domenin/fushën e detyrimeve morale.  

 

                                                 
97 Me gjerësisht shih: Giovani Banili, 2005, fq. 22, Konor, Korac, Ponjavic, vepra e cituar fq. 13. 
98 Shih Diduck & O’Denova, 2006, fq. 1-17, fq. 1.  
99 Shih LFK, neni 68 dhe 69 dhe komenti i këtyre neneve. 
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Pika 2 
 

3.2 Pika 2 e nenit 3 rregullon aspektin e mbrojtjes të drejtave të fëmijëve dhe përcakton 
detyrimin e prindërve për përkujdesje. Të drejtat e fëmijëve zënë një vend të 
rëndësishëm në aspektin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, si me standarde 
ndërkombëtare ashtu edhe me të drejtën vendore. Në radhë të parë, çdo rregull ose 
parim që i referohet mbrojtjes së të drejtave të njeriut zbatohet dhe në rastet e 
mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve si të drejta të njeriut. Kjo do të thotë se, parimet 
dhe standardet që i referohen jetës familjare dhe mbrojtës të marrëdhënieve 
familjare (neni 8 i neni 12 KEMDNJ) zbatohen edhe për rastet e marrëdhënieve 
familjare në mes prindërve dhe fëmijëve. Në shumë raste, GJEMDNJ ka 
konkluduar se mosrespektimi i lidhjes familjare dhe pengimi i ushtrimit të kujdesit 
nga prindërit ndaj fëmijëve është shkelje e të drejtave të siguruar me konventa.100 
Mirëpo, për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve ekzistojnë edhe akte të veçanta 
ndërkombëtare si: Konventa ndërkombëtare për të drejtat civile dhe politike, neni 
23 dhe 24 (këtu e tutje KNDCP), Konventa ndërkombëtare për të drejtat 
ekonomike, sociale dhe kulturore, neni 10 (këtu e tutje KNDESK), dhe në mënyrë 
të veçantë Konventa për të drejtave të fëmijëve (këtu e tutje KDF).101 Sipas KDF, 
shtetet janë të detyruara t’i respektojnë të drejtat e fëmijëve dhe të ndërmarrin 
masa dhe veprime institucionale, që interesi më i lartë i fëmijëve të konsiderohet 
dhe mbrohet me prioritet. Në nenin 2, par. 1 thuhet:”Shtetet palë marrin të gjitha 
masat e përshtatshme pёr tё siguruar që fëmija të jetë i mbrojtur nga të gjitha 
format e diskriminimit ose ndëshkimit, për shkak të pozitës, veprimtarive, 
opinioneve të shprehura ose bindjeve të prindërve të tij, të pёrfaqёsuesve të tij 
ligjorë ose të anëtarëve të familjes sё tij”. Një detyrim për përkujdesje ndaj 
fëmijëve është jo vetëm për institucionet, por edhe për prindërit, ndërsa shteti 
duhet të marrë masa që prindërit, kujdestarët dhe personat ose institucionet tjera të 
kujdesen për mbrojtjen dhe mirëqenien e fëmijëve.102  

 
3.2 (a) LFK me dispozita të veçanta përcakton përgjegjësinë e të dy prindërve për 

përkujdesje ndaj fëmijëve.103 Në nenin 128 të LFK, par. 4 thuhet: “Përgjegjësia 
prindërore përfshin të drejtat dhe detyrat që kanë për qëllim të sigurojnë 
mirëqenien emocionale, sociale dhe materiale të fëmijës, duke u kujdesur për të, 
duke mbajtur raporte vetjake me të, duke i siguruar atij mirërritjen, edukimin, 
arsimimin, përfaqësimin ligjor dhe administrimin e pasurisë”. Sipas kësaj 
dispozite, ekziston detyrimi reciprok i prindërve për një përkujdesje të tërësishme 
për personalitetin dhe të drejtat e fëmijës. Prandaj, dispozita ligjore e nenit 3.2 

                                                 
100 Shih GJEMDNJ, Marckx v. Belgium, nr. i kërkesës 6833/74, Aktgjykimi i datës 13 Qershor 1979, 
par. 31; Olsson v. Sweden, nr. i kërkesës, 10465/83, Aktgjykimi i datës 24 Mars 1988, par. 80-81. 
101 Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, e miratuar dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe për 
aderim nga Asambleja e Përgjithshme me Rezolutën e saj 44/25 të datës 20 nëntor 1989, që hyri në 
fuqi më 2.9.1990 
102 Shih KDF, neni 3, par. 2: “Shtetet palë angazhohen që t'i sigurojnë fëmijës mbrojtjen dhe kujdesin 
e nevojshëm për mirëqenien e tij, duke pasur parasysh të drejtat dhe detyrat e prindërve të tij, të 
kujdestarëve të tij ligjorë ose të personave të tjerë ligjërisht pёrgjegjёs për tё dhe, për këtë qëllim, ato 
marrin tё gjitha masat legjislative dhe administrative pёrkatёse”. 
103 Shih LFK, nenet 125-128. 
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duhet të zbatohet në lidhshmëri me nenet dhe dispozitat e veçanta që gjinden 
brenda LFK, të cilat përcaktojnë përgjegjësinë e prindërve ndaj fëmijëve. Detyrimi 
për mbrojtjen e interesave të fëmijëve ekziston edhe gjatë periudhës kur 
marrëdhëniet e bashkëshortëve janë acaruar, apo ka filluar procedura e 
shkurorëzimit.  

 
3.2 (b) Në LFK, ekzistojnë dispozita të veçanta për zbatimin e mbrojtjes së interesave 

të fëmijëve në rrethana të tilla. Në këtë rast, nuk mund të parashtrohet padia për 
shkurorëzim derisa fëmija nuk ka mbushur moshën 1 vjeç. Pastaj, kur ndodh 
shkurorëzimi i bashkëshortëve me marrëveshje, duhet të sigurohet marrëveshja me 
shkrim për përkujdesje, edukim dhe ushqim të fëmijëve të tyre të përbashkët, si 
dhe duhet të propozojnë me shkrim se kontaktet midis prindërve do të garantohen 
në të ardhmen.104 Parimi i vendosur në piken 2 të nenit 3, përmban edhe 
përcaktimin ligjor se fëmijë konsiderohet personi nën moshën 18 vjeç.  

 
Pika 3 

 
3.3 Pika 3 e nenit 3, përcakton detyrimin reciprok të prindërve dhe fëmijëve për 

përkujdesje dhe konsideratë gjatë gjithë jetës. Detyrimet e prindërve për 
përkujdesje ndajë fëmijëve janë detyrime ligjore për të cilat u diskutua më lartë. 
Kjo përcaktohet edhe me dispozita të veçanta të LFK. Prindërit kanë për detyrë për 
përkujdesje lidhur me mirërritjen, edukimin, shkollimin, administrimin e pasurisë, 
përfaqësimin e interesave të fëmijës etj.105 Një detyrim reciprok për përkujdesje 
ekziston edhe për fëmijët për përkujdesje ndaj prindërve. Kjo rrethanë krijohet 
atëherë kur prindërit nuk kanë mundësi për përkujdesje për vete, për shkak të 
sëmundjeve ose edhe për përkujdesje materiale. Në rrethana të tilla është detyrim 
ligjor i fëmijëve për tu përkujdesur ndaj prindërve. Kjo dispozitë duhet të 
interpretohet dhe zbatohet në lidhshmëri me dispozitën e pikës 3, në të cilën 
parashihet detyrimi i prindërve për përkujdesje dhe mbajtjen e fëmijëve ashtu siç 
parashihet me standarde ndërkombëtare për të cilat është dhënë komenti më lart në 
pikën 3.2. Ajo që duhet thënë në këtë pjesë është detyrimi reciprok i prindërve dhe 
fëmijëve, që nënkupton se përveç prindërve dhe fëmijët kanë të drejta dhe 
detyrime reciproke për përkujdesje dhe respekt ndaj prindërve. Një detyrim ligjor 
për përkujdesje dhe mbajtje në mes anëtarëve të familjes parashihet me LFK, nenin 
278, ku thuhet: “Të afërmit në vijë të drejtë janë të detyruar të sigurojnë mbajtje 
financiare reciproke”. Nga kjo dispozitë del kuptimi se prindërit dhe fëmijët kanë 
detyrime reciproke për mbajtje në bazë të kushteve të përcaktuar me ligj.106 
Prindërit kanë detyrë ligjore të përcaktuar me LFK për mbajtjen e fëmijëve të tyre 
të mitur, ndërsa kur janë në vazhdim të shkollimit, kjo detyrë vazhdon deri në 
moshën 26 vjeçare të fëmijës.107 Po ashtu, një detyrim i tillë është përcaktuar edhe 
për fëmijët ndaj prindërve kur ata nuk kanë punë ose nuk janë në gjendej të 
punojnë, me përjashtim kur prindit i është hequr e drejta prindërore, ose kur prindi 

                                                 
104 Shin nenin 70 të LFK, pika 2 
105 Për më shumë për këto të drejta dhe detyrime të prindërve ndaj fëmijëve shih LFK, nenet 125-145. 
106 Për kushtet e mbajtjes midis anëtarëve të familjes shih LFK, nenet 278-316. 
107 Shih LFK, neni, 290. 
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nuk e ka ofruar këtë mbajtje ndaj fëmijës.108 Përveç detyrimeve reciproke për 
përkujdesje (mbajtje), në mes prindërve dhe fëmijëve ekziston edhe detyrimi për 
respekt, konsideratë të ndërsjelltë. Detyrimi për përkujdesje dhe konsideratë, është 
detyrim ligjor i cili vazhdon gjatë gjithë jetës, në bazë të kushteve që përcaktohen 
me ligj. 

 
Pika 4 

 
3.4 Pika 4 e nenit 3 përcakton barabarësinë e fëmijëve të lindur jashtë martese me 

fëmijët e lindur në martesë. Kjo dispozitë parimore e vë theksin në një rregull që 
buron nga standardet ndërkombëtare sipas të cilave edhe fëmijët të lidhur jashtë 
martese i gëzojnë të drejtat e barabarta me fëmijët në martesë. Me KDF, është 
siguruar barabarësia e fëmijëve nga çfarëdo forme e diskriminimit.109 Në rastin 
Marckx v. Belgium, GJEMDNJ ka konstatuar se fëmijët e lindur jashtë martese i 
gëzojnë të drejtat e barabarta me fëmijët e lindur në martesë.110 Ky parim është 
përfshirë në LFK me qëllim që zbatuesit t’i bëhet e qartë se në të gjitha aspektet, të 
drejtat dhe detyrat e karakterit personal dhe pasuror, fëmijët e lindur nga prindërit 
që nuk janë të martuar, janë të barabartë me fëmijët e lindur nga prindërit e 
martuar. Duhet thënë se të gjithë fëmijët, ata të lidhur në martesë, fëmijët të lindur 
jashtë martese dhe fëmijët e adoptuar janë të barabartë sipas LFK.  

 
 
Neni 4.  

 
Të gjithë personat gëzojnë trajtim të barabartë të të drejtave dhe detyrimeve 
të parapara me këtë Ligj. Nuk do të ketë diskriminim të drejtpërdrejtë apo të 
tërthortë ndaj asnjë personi apo personave në bazë të gjinisë, moshës, gjendje 
martesore, gjuhës, paaftësisë mendore apo fizike, orientimit seksual, 
përkatësisë apo bindjeve politike, prejardhjes etnike, kombësisë, religjionit 
apo besimit, racës, prejardhjes shoqërore, pasurisë, lindjes apo gjendjes 
tjetër.  

 
Koment, neni 4 

 
4. Vështrim i përgjithshëm. Neni 4 i LFK është dispozitë parimore që përcakton 

barabarësinë e të gjithë personave pa asnjë diskriminim për të drejtat dhe detyrimet 
që rregullohen me këtë ligj. Më konkretisht, kjo dispozitë duhet të interpretohet në 
funksion të asaj që nëse një e drejtë është e garantuar për një person, kjo duhet të 
zbatohet ndaj të gjithë personave njësoj të së njëjtës kategori. Shembull: nëse është 
garantuar parmi i barabarësisë ndaj bashkëshortëve, ky parim duhet të zbatohet 
ndaj të gjithë personave pa kurrfarë diskriminimi të bazuar në gjini, moshë, gjuhë, 
etj. Ose e drejta e mbajtjes ndaj fëmijëve, duhet të vlejë për të gjithë fëmijët pa 
diskriminim etj. Pra, kjo normë siguron që shteti duhet të sigurojë të drejta të 

                                                 
108 Shih LFK, neni, 294. 
109 Shih KDF, neni 2. 
110 Shih GJEMDNJ, Marckx v. Belgium, nr. i kërkesës 6833/74, Aktgjykimi i datës 13 Qershor 1979. 
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barabarta për të gjithë personat ashtu siç kërkohet me standarde ndërkombëtare. 
Një nen i ngjashëm gjendet në nenin 14 të KEMDNJ që ka për qëllim garantimin e 
të drejtave të gjithë personave pa diskriminim, për të drejtat që mbrohen me 
konventë.111 GJEMDNJ, në shumë raste, ka sqaruar kuptimin e nenit 14, duke 
konstatuar se qëllimi i këtij neni është sigurimi i barabarësisë për të gjithë qytetarët 
pa kurrfarë diskriminimi, lidhur me të drejtat që garantohen me KEMDNJ. Në këtë 
kuptim, i njëjti funksion është edhe te neni 4 i LFK që garanton barabarësinë e të 
gjithë personave me të drejtat, të rregulluara me LFK. Në relacion me nenin 3 të 
LFK i cili përmban parime themelore lidhur me disa të drejta që iu garantohen 
anëtarëve të familjes, neni 4 përmban dispozitën ligjore që garanton barabarësinë e 
të gjithë qytetarëve para ligjit. 

 
4 (a) Detyrimet e shtetit në raport me nenin 4. Në radhë të parë, dispozita e nenit 4 

përcakton detyrimin e të gjitha organeve shtetërore që të ndërmarrin masa konform 
nenit katër, për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të përcaktuar me këtë ligj për të 
gjithë personat pa diskriminim. Kjo do të thotë se, organet komunale të gjendjes 
civile, organet gjyqësor, prokuroria, Organi i Kujdestarisë, organet policore etj, duhet 
të veprojnë konform kërkesave që dalin nga neni 4, që të drejtat e siguruar me LFK të 
zbatohen për të gjithë njësoj. Shembull: gjykata duhet të zbatojë procedurën e 
shkurorëzimit në atë mënyrë që të sigurohet barabarësia në mes të burrit dhe gruas; 
organi i ofiqarisë duhet të zbatojë procedurë të njëjtë të lidhjes së martesës, pa marrë 
parasysh racën, apo përkatësinë etnike, profesionale ose familjare të burrit dhe gruas, 
Organi i Kujdestarisë (këtu e tutje OK)112 duhet të zbatojë procedurë të njëjtë për 
mbrojtjen e interesave të fëmijëve, pa marrë parasysh, statusin martesor, racën, 
prejardhjen, moshën etj. Është me rëndësi të sqarohet edhe shprehja pa diskriminim sa 
i përket “orientimit seksual”. Kjo shprehje nënkupton se edhe personat që kanë 
orientim të njëjtë seksual, respektivisht prirje dhe orientim për të pasur marrëdhënie 
intime me persona të seksit të njëjtë, gëzojnë të drejta të barabarta me të gjithë 
personat e tjerë, për të drejtat e garantuara me LFK dhe nuk kanë ndonjë formë të 
diskriminimit. Në këtë kuptim, nuk duhet interpretuar se sipas LFK ata kanë të drejtë 
martese, sepse me nenin 14 të LFK, lejohet martesa vetëm në mes të personave me 
sekse të ndryshme.113 Edhe pse me Kushtetutë të Republikës së Kosovës, neni 24, 
sigurohet barabarësia e të gjithë qytetarëve para ligjit, me nenin 37, par. 2, të 
Kushtetutës, thuhet se “martesa dhe zgjidhja e saj rregullohet me ligj dhe barazohet 
në barazinë e bashkëshortëve”. Kjo nënkupton, se vetëm me ligj të veçantë mund të 
përcaktohet se cilët persona mund të lidhin martesë. Në këtë kuptim, LFK, nuk 
përmban ndonjë dispozitë që lejon lidhjen e martesës mes personave me seks të njëjtë. 
Kjo mund të jetë objekt i rregullimit me një ligj të veçantë, nëse për këtë ka kushte 

                                                 
111 Shih KEMDNJ, neni 4 i cili thotë: ”Gëzimi i të drejtave dhe i lirive të njohura në këtë Konventë 
duhet të sigurohet, pa asnjë dallim të bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, 
opinionet politike ose çdo opinion tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, përkatësia në një 
minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo situatë tjetër”. 
112 Për funksionin dhe rolin e Organit të Kujdestarisë shih nenin 6 të LFK. 
113 Shih LFK, (1) Martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht në mes të dy personave të sekseve të 
ndryshme, me anë të së cilës ata lirshëm vendosin që të jetojnë së bashku me qëllim të krijimit të 
familjes. 
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dhe konsiderohet se është rrethanë e domosdoshme në Kosovë që edhe një situatë e 
tillë të rregullohet me ligj. Kështu, kuptimi i dispozitës së nenit 4 ka për qëllim 
sigurimin dhe garantimin e të drejtave të barabarta për të gjithë personat në lidhje me 
të drejtat që janë të rregulluara me LFK, dhe veprimi i këtij neni nuk del jashtë LFK. 

 
4 (b) Veprimi i nenit 4 midis personave privat. LFK rregullon një fushë që hyn në 

domenin e së drejtës private. Në këtë kuptim shumë dispozita ligjore të LFK e 
kanë këtë funksion, ashtu që vetë palët me vullnetin e lirë i rregullojnë disa 
marrëdhënie si p.sh lidhjen dhe zgjidhjen e martesës, zgjedhjen e profesionit, 
rregullimin e marrëdhënieve pasurore. Prandaj, kur shtrohet çështja e të drejtave 
ekskluzive private - palët janë të lira të vendosin vetë sipas vullnetit dhe bindjes së 
tyre se si do t’i rregullojnë këto marrëdhënie. Shembull: pala vendos vet se me 
cilin person do të martohet (çfarë përkatësie racore, shoqërore, kombëtare, fetare 
etj). Shteti nuk mund të vendosë kufizime në këtë drejtim dhe as t’u imponojë 
ndonjë zgjidhje palëve, kur kemi të bëjmë me marrëdhënie ekskluzive së drejtës 
private. Në këtë kuptim duhet pasur parasysh dy situata; 1) kur kemi të bëjmë me 
norma imperative - në këtë rast neni 4 vepron ndaj të gjithëve pa diskriminim duke 
krijuar barazi për të gjithë personat në lidhje me të gjitha të drejtat dhe detyrat të 
përcaktuar me norma imperative (të detyrueshme), p.sh. barabarësia e 
bashkëshortëve, lidhja e martesës sipas procedurës ligjore, të drejtat dhe detyrat e 
bashkëshortëve gjatë martesës, të drejtat dhe detyrat e bashkëshortëve në lidhje me 
përkujdesjen e fëmijëve, zgjidhja e martesës para gjykatave etj; 2) kur kemi të 
bëjmë me të drejta të natyrës private, neni 4 ju lejon palëve të drejtën të vendosin 
lirisht për të drejtat e tyre, p.sh. të vendosin lirshëm se me cilin person të seksit të 
ndryshëm do të martohen, të zgjedhin mbiemrin, të zgjedhin profesionin, etj. 

 
 
II. MBROJTJA E TË DREJTAVE  
 
Neni 5. Mbrojtja sociale  

 
(1) Fëmijët pa përkujdesje prindërore dhe ata me çrregullime mentale ose 

fizike të diagnostifikuara, si dhe prindërit të cilët nuk janë të aftë të 
krijojnë kushtet e domosdoshme jetësore për vete dhe për fëmijët e tyre, 
janë nën përkrahjen e veçantë financiare dhe shoqërore;  

(2) Bashkësia shoqërore përkujdeset për personat e moshuar në rastet kur 
ata nuk janë në gjendje të sigurojnë kushtet jetësore dhe kur nuk kanë 
persona të tjerë në gjini të cilët sipas ligjit janë të detyruar të kujdesen 
për ta.  

 
Koment, neni 5 

 
5. Vështrim i përgjigjëm. Neni 5 përmban dispozita ligjor që i referohen ndërmarrjes 

së masave të mbrojtjes sociale për anëtarët e familjes. Në këtë kuptim, masat e 
ndihmës sociale parashihen, për personat të cilët kanë nevojë për një ndihmë të 
tillë. Në këtë kategori hyjnë fëmijët pa përkujdesje dhe vetë prindërit kur nuk kanë 
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mjete të domosdoshme për jetesë. Masat e ndihmës për familjen dhe anëtarët e 
familjes janë detyrime të shtetit të cilat burojnë edhe nga aktet ndërkombëtare.114 
Në këtë kuptim, ndihma sociale për familjen si celulë e rëndësishme e organizimit 
shoqëror është e garantuar me standarde ndërkombëtare. Që nga DUDNJ, është 
konsideruar se “Secili ka të drejtë për një nivel jetese qё siguron shëndetin dhe 
mirëqenien e tij dhe tё familjes së tij, duke përfshirë këtu ushqimin, veshmbathjen, 
strehimin, kujdesin mjekësor dhe shërbimet e nevojshme sociale, si dhe të drejtën 
për të qenë i siguruar në rast papunësie, sëmundjeje, invaliditeti, vejёrie, pleqërie 
ose nё raste të tjera të mungesës sё mjeteve të jetesës për shkak të rrethanave që 
nuk varen nga vullneti i tij”.115 Më vonë edhe me KDESK dhe KDCP, është 
përcaktuar detyrimi i shteteve që të ndërmarrin masa të ndihmës sociale për familje 
për të siguruar një minimum të domosdoshëm të ekzistencës.116 Në këtë kuptim, 
neni 5 tenton të respektojë dhe zbatojë standardet ndërkombëtare në ndihmë 
anëtarëve të shoqërisë, për krijim e kushteve të domosdoshme për jetë normale.  

 
Paragrafi 1 

 
5.1 Paragrafi 1 i nenit 5, siguron mbrojtje të domosdoshme të ndihmës për përkujdesje 

qoftë sociale / financiare qoftë institucionale për një kategori të personave si: 
fëmijët pa përkujdesje prindërore,117 dhe atyre me të meta psikike ose fizike,118 dhe 
prindërve të cilët nuk kanë kushte për jetesë. Sipas kësaj dispozite, është detyrim i 
shoqërisë/shtetit që të sigurojë mbështetje financiare për këto kategori personash. 
Me LFK, me një numër të dispozitave parashihet mënyra e ofrimit të mbrojtjes së 
fëmijëve pa përkujdesje prindërore, përmes formës së adoptimit, strehimit 
familjare dhe kujdestarisë.119 Mbështetja financiare e këtyre kategorive është 
detyrim ligjor, por realizimi praktik i nënshtrohet mundësive buxhetore dhe 
programeve të caktuara të secilit shtet. Në Kosovë ka një kornizë ligjore për 
mënyrën e mbështetjes së këtyre kategorive. Në radhë të parë duhet thënë se sipas 
LFK, anëtarët e familjes kanë detyrim ligjor për mbajtjen e të afërmeve (prindërit 
për mbajtjen e fëmijëve, fëmijët për mbajtjen e prindërve, bashkëshorti për 
mbajtjen e bashkëshortes). Gjithashtu, ndihma sociale e ofruar nga shteti 

                                                 
114 Shih Deklarata Universale e OKB-së për të Drejtat e Njeriut, neni 25; Konventa Ndërkombëtare 
për të Drejtat, Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, neni 10; Konventa për të Drejtat Civile dhe 
Politike, neni 23, par. 1.  
115 Shih DUDNJ, neni 25, par. 1. 
116 Shih KDESP, neni 10, par. 1 i cili përcakton detyrimin e shteteve në: ”Një mbrojtje dhe ndihmë sa 
më e gjerë duhet t'i jepen familjes, e cila është element i natyrshëm dhe themelor i shoqërisë, sidomos 
për formimin e saj dhe për aq kohë sa ajo ka përgjegjësinë për mbajtjen dhe edukimin e fëmijëve në 
ngarkim...”; KDCP, neni 23, par. 1 i cili thotë:” Familja ёshtё njësi e natyrshme dhe themelore e 
shoqёrisё dhe ka tё drejtё tё ketё mbrojtjen e shoqёrisё dhe tё shtetit”. 
117 Fëmijë pa përkujdesje prindërore janë ata fëmijë të cilët nuk kanë prindër ose prindërve të tyre u 
është hequr e drejta prindërore për shkak se nuk kujdesen për fëmijët e tyre. Më gjerësisht shih nenin 
156 të LFK. 
118 Sipas Konventës për të drejtat e Personave me aftësi të kufizuar dhe protokolin opsional, New 
York, 2006, neni 1, parashihet se: “Qëllimi i kësaj Konvente është të nxisë, mbrojë dhe të sigurohet 
që të gjithë personat me aftësi të kufizuar të gëzojnë plotësisht dhe në mënyrë të barabartë të gjitha të 
drejtat dhe liritë themelore të njeriut, si dhe të nxisë respektin për dinjitetin e tyre”. 
119 Shih LFK, nenet 7, 156-270. 
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parashihet edhe me dispozitat ligjore të veçanta. Me Ligjin për shërbimet sociale 
dhe familjare (këtu e tutje LSHSF) ofron bazën ligjore për shërbime sociale dhe 
familjare për personat dhe familjet që kanë nevojë.120 Me LSHSF është përcaktuar 
edhe kategoria e personave që gëzojnë mbrojtje sociale.121 Sipas nenit 2 të këtij 
ligji, thuhet: “Në rrethanat kur nuk ka përkrahje nga familja ose kur ajo nuk është e 
mjaftueshme për të siguruar mirëqenien e një individi, shteti ka për detyrë të ofrojë 
shërbime sociale dhe familjare…”. Në këtë kuptim, shteti merr përsipër 
përkujdesjen për kategorinë e personave të cilët kanë nevojë për përkujdesje, por 
nuk gjejnë mbështetje nga anëtarët e familjes. Ndërsa fëmijët me sëmundje dhe të 
meta të përhershme gëzojnë një mbështetje materiale të veçantë sipas ligjit.122 
Gjithashtu edhe kategoria e prindërve të cilët nuk kanë kushte për jetesë gëzojnë 
një mbështetje materiale nga shteti.123  

 
Paragrafi 2 

 
5.2 Në lidhshmëri me paragrafin 1 edhe paragrafi 2 përcakton mbështetje financiare 

për kategorinë e personave të moshuar të cilët nuk kanë mbështetje nga anëtarët e 
familjes. Me ligjin për skemën e ndihmës sociale parashihen edhe kushtet dhe 
personat që mund të kërkojnë ndihmë sociale, duke përfshirë si kategori të veçantë 
edhe personat e moshuar.124 Kështu, paragrafi i 2 ka përcaktuar detyrimin e 
mbështetjes financiare për kategorinë e moshuar, gjë e cila është konkretizuar edhe 
me ligj të veçantë dhe për këtë qëllim janë krijuar edhe fonde të veçanta. Kjo 
paraqet një angazhim të shoqërisë për të siguruar mirëqenie për të gjithë anëtarët e 
shoqërisë, në veçanti për personat e paaftë për t’u kujdesur për vete. Organet 
kompetente për përkujdesje sociale janë përcaktuar në nenin 6, ashtu që neni 5 
duhet interpretuar në lidhshmëri me nenin 6.  

 
 
Neni 6. Mbrojta Institucionale e të drejtave 
 

(1) Punët e mbrojtjes dhe të ndihmës familjare do t’i ushtron organi kompetent i 
administratës komunale i cili është kompetent për punët e mbrojtjes sociale.  

(2) Organi i Kujdestarisë është një organ komunal administrativ kompetent 
për çështje sociale. Ai përbëhet nga një grup i ekspertëve me përvojë 
profesionale në fushën e veçantë të përgjegjësisë.  

                                                 
120 Shih Ligji për Shërbimet Sociale dhe Familjare, nr.02/L-17, neni 1. 
121 LSHSF, neni 1.3, Përkufizimet, përcakton se “Person në nevojë nënkupton cilindo person që 
gjendet në territorin e Kosovës, pa marrë parasysh statusin apo vendin e origjinës, i cili ka nevojë për 
shërbime sociale për shkak: 1) se është fëmijë pa përkujdesje prindërore, 2) të sëmundjes trupore apo 
aftësisë së kufizuar fizike, 3) të sëmundjes mendore...”. 
122 Shih Ligji për përkrahje materiale familjeve dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara të përhershme, nr. 
03/L-022, i miratuar më.1.5.2008, i shpallur më 14.6.2008. 
123 Shih Ligji nr. 2003/15 për skemën e ndihmës sociale, i miratuar më 11.7.2003, i shpallur më 
18.8.2003, neni 4. 
124 Për më shumë, për kategoritë e personave që gëzojnë të drejtën e ndihmës sociale, shih Ligjin nr. 
2003/15 për skemën e ndihmës sociale. 
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(3) Organi i Kujdestarisë mundet gjithashtu të jetë organ (grup i ekspertëve 
siç është cekur më lart) i veçantë i institucionit social i themeluar nga 
Kuvendi Komunal për të kryer detyrat e tilla.  

(4) Organi i Kujdestarisë pjesëmarrës në procedurë është i autorizuar të bëjë 
propozime për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të fëmijëve, të 
paraqes fakte të cilat nuk janë përfshirë, të propozojë administrimin e 
provave të domosdoshme, të ushtrojë mjetet juridike dhe të ndërmerr 
veprime tjera gjyqësore. Gjykata është e obliguar të ftojë në gjyq Organin 
e Kujdestarisë pjesëmarrës në procedurë në të gjitha seancat gjyqësore 
dhe t’i dorëzojë atij të gjitha vendimet.  

 
Koment, neni 6 

 
6. Vështrim i përgjigjëm. Neni 6 përmban dispozitat ligjore me të cilat përcaktohet 

organi dhe kompetenca e tij për përkujdesje, në mbrojtjen e të drejtave në lidhje 
me ndihmën sociale, por edhe për përkujdesje ndaj fëmijëve pa përkujdesje ndaj 
interesave të fëmijëve. Edhe pse organizimi dhe funksionimi i këtij organi 
parashihet me ligje të tjera si LSHSF, Ligjet që rregullojnë administrimin komunal, 
respektivisht Ligji për qeverisjen lokale, megjithatë ky nen sqaron se çështjet e 
ndihmës sociale janë kompetencë e organeve të administratës komunale. 
Njëkohësisht, kjo dispozitë, organin për përkujdesje sociale dhe familjare e 
konsideron si një organ të specializuar për përkujdesje për çështjet familjare të 
cilin e identifikon me emërtimin Organi i Kujdestarisë (OK). 

 
Paragrafi 1 

 
6.1 Në paragrafin 1 është sqaruar se punët e mbrojtjes dhe ndihmës familjare kryhen 

nga organi i administratës komunale për çështje sociale. Me LSHSF është 
rregulluar çështja e ofrimit të ndihmës sociale si dhe organizimi dhe funksionimi i 
këtij organi kompetent.125 Në nivelin qendror, kompetent për përkujdesje rreth 
organizimit dhe ofrimit të ndihmës sociale dhe familjare është Ministria e Punës 
dhe Mirëqenies Sociale126. Në kuadër të Ministrisë funksionon Departamenti për 
mirëqenie sociale i cili i koordinon veprimet me Këshillin e përgjithshëm për 
shërbime sociale dhe familjare si dhe Instituti për politikë sociale.127 Ministria me 
organet e veta përcakton dhe koordinon politikat e përgjithshme të ofrimit të 
ndihmës sociale dhe familjare. Ndërsa secila komunë në territorin e saj duhet ta 
formojë departamentin për çështje sociale i cili është kompetent edhe për formimin 
e ndihmës sociale dhe familjare për rastet që parashihen me LFK.128 

 

                                                 
125 Shih LSHSF, neni 1, par. 1: “Ky ligj përcakton dhe rregullon ofrimin e shërbimeve sociale dhe 
familjare për personat në nevojë dhe familjet që janë në nevojë në Kosovë”. 
126 LSHSF, neni 2. 
127 LSHSF, neni 3. 
128 LSHSF, neni 6. 
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Paragrafi 2 
 
6.2 Në paragrafin 2, është saktësuar se punët e shërbimeve sociale për çështje familjare i 

kryen Organi i Kujdestarisë (OK). Më tej, ky nen përcakton se OK është organ i 
administratës komunale, por i specializuar dhe i përbërë nga ekspertët e kësaj fushe, 
respektivisht i punëve sociale dhe familjare. Ekspert duhet konsideruar personat e 
specializuar për çështje sociologjike, psikologjike, mjekësore, juridike etj. Funksionimi 
dhe organizmi i brendshëm i këtij organi është rregulluar me ligj të veçantë.129 Secila 
komunë formon Qendrën për punë sociale, në përbërjen e së cilës veprojnë ekspertë të 
specializuar për punë sociale. Gjithashtu, brenda Qendrës për punë sociale formohet 
Organi i Kujdestarisë si organ i specializuar që kryen detyra të specializuar që kërkohet 
me ligje të caktuara duke përfshirë edhe detyrat që i ngarkohen sipas LFK.130 

 
Paragrafi 3 

 
6.3 Në lidhshmëri me paragrafin 2 edhe paragrafin 3, jep një sqarim të mëtejmë se 

brenda qendrës për punë sociale mund të formohet OK prej grupit të ekspertëve, si 
organ i veçantë për të kryer detyra të caktuara. Në këtë kuptim, dy paragrafët kanë 
lidhshmëri dhe saktësojnë se çka nënkupton OK dhe si mund të formohet. Me LFK 
përcaktohen disa përgjegjësi të këtij organi në fushën e raporteve familjare, por 
edhe me ligje të tjera të veçanta – LSHSF rregullohet veprimtari e OK dhe 
procedurat e veçanta se si duhet vepruar në rastet e caktuara. Kështu, gjatë zbatimit 
të ligjit duhet pasur parasysh se cilat përgjegjësi bien mbi këtë organ sipas LFK, 
ndërsa procedurat se si duhet të veprojë OK duhet të shikohen në LSHSF.  

 
Paragrafi 4 

 
6.4 Paragrafi 4 i nenit 6, përmban një dispozitë esenciale për kompetencën dhe përgjegjësitë 

e OK duke e autorizuar këtë organ për të ndërmarrë veprime procedurale për mbrojtjen 
e interesave të fëmijëve. Si organ i specializuar, ka përgjegjësi dhe të drejtë të ndërmarr 
veprime procedurale që kanë të bëjnë me paraqitjen e fakteve dhe provave të cilat nuk 
janë paraqitur fare në seanca gjyqësore, të përdorë mjete juridike (padi, ankesë ose mjete 
të jashtëzakonshme) për të mbrojtur interesat e fëmijëve në të gjitha procedurat 
gjyqësore. Sipas kësaj dispozite, është detyrë ligjore e gjykatës që ex officio ta ftojë OK 
në çdo seancë gjyqësore kur bëhet fjalë për interesat e fëmijëve. Në këtë kuptim, OK ka 
një fushëveprim mjaft të gjerë në procedurat gjyqësore kur vendoset për të drejtat dhe 
detyrat e fëmijëve. Si në dispozitën themelore, e krijon bazën e gjerë dhe parimore për 
OK për të intervenuar në të gjitha çështjet procedurale gjyqësore me qëllimi të mbrojtjes 
së interesave të fëmijëve, por edhe për bashkëshortët kur vuajnë nga ndonjë sëmundje 
psikike. Ndërsa LFK me dispozita të veçanta ka paraparë se cilat veprime OK mund t’i 
ndërmarr për secilën çështje veç e veç. Shembull: para se t’i lejohet një personi lidhja e 
martesës para moshës 18 vjeçare nga gjykata merret edhe mendimi i OK;131 ose kur 

                                                 
129 Shih LSHSF, neni 7 dhe Ligji për plotësim dhe ndryshim të LSHSF nr.04/L-081, neni 1, par. 7, 
Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 5/ 5 prill 2012. 
130 Lidhur me detyrën për formimin e Organit të Kujdestarisë shih: LSHSF, neni 7, par. 2.  
131 Shih LFK, neni 16, par. 3. 
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lejohet lidhja e martesës në mes personave në gjini krushqie apo në raporte kujdestarie 
merret mendimi i OK;132 mbrojtja e interesave të bashkëshortit gjatë procedurës së 
zgjidhjes së martesës kur njëri bashkëshort vuan nga sëmundjet psikike;133 në 
procedurën lidhur me pajtimin e bashkëshortëve kur bashkëshortët kanë fëmijë të 
mitur;134 marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve, respektivisht kontestet e atësisë 
dhe amësisë, ushtrimin e së drejtës prindërore, për çështje të adoptimit, kujdestarisë 
etj.135 Në këtë drejtim, kjo dispozitë në mënyrë të përgjithshme ka përcaktuar 
kompetencën dhe përgjegjësitë e OK ndërsa gjatë zbatimit duhet të zbatohet në 
lidhshmëri me dispozitat e tjera të veçanta brenda LFK që përcaktojnë veprime konkrete 
të OK në ndonjë çështje familjare.  

 
 
Neni 7. Forma e mbrojtjes  

 
(1) Për realizimin e të drejtave nga marrëdhëniet familjare, nënës dhe fëmijës 

u sigurohet mbrojtje e posaçme me mjete të mirëqenies sociale.  
(2) Fëmijëve pa kujdes prindëror u sigurohet mbrojtja e posaçme përmes 

formave të mbrojtjes siç janë kujdestaria, strehimi familjar, strehimi 
rezidencial dhe adoptimi.  

 
Koment, neni 7 

 
7. Vështrim i përgjithshëm. Me këtë nen përcaktohen disa forma të mbrojtjes së 

anëtarëve të familjes përmes ofrimit të ndihmës sociale dhe ushtrimit të 
përkujdesjes nga organet kompetente, OK dhe gjykatat. Në titullin e nenit është 
dashur të specifikohet se për çfarë mbrojtje është fjala, mirëpo nga përmbajtja e 
nenit vërehet se bëhet fjalë për formë të caktuar të mbrojtjes sociale për anëtarët e 
familjes. Format e mbrojtjes shoqërore ndaj fëmijëve pa përkujdesje prindërore 
rregullohen edhe me pjesë të veçanta të këtij ligji.136 Kështu, neni 7, par. 2 është 
dispozitë e karakterit deklarativ sepse i deklaron format e mbrojtjes së veçantë për 
fëmijët pa përkujdesje prindërore, ndërsa me dispozita të veçanta janë të 
rregulluara në mënyrë të detajuar këto forma të mbrojtjes së veçantë. 

 
Paragrafi 1 

 
7.1 Paragrafi 1 i këtij neni ka paparë formën e ndihmës sociale për nënën dhe fëmijën. 

Kjo duhet kuptuar se kur nëna dhe fëmijët nuk kanë mjete materiale, një e drejtë e 
tillë për mjete të domosdoshme për mirëqenie sociale mund të kërkohet në organin 
kompetent, respektivisht, në qendrën për punë sociale. Më lartë është sqaruar se 

                                                 
132 Shih LFK, neni 23, par. 2 dhe neni 24, par. 2 dhe komentin e këtyre neneve. 
133 Shih LFK, neni 74. 
134 Shih LFK, nenet 80-83. 
135 Shih LFK, nenet 100, par. 3; 103, par. 2, 107, par. 2; 110, par. 3; 130, par. 4; 131, par. 2; 135, par. 
2; 138; 140; 141; 143; 144, 146; 147; 148, 149; 153; 157; 161; 166; 168; 204-212; (pjesa e gjashtë-
kujdestaria) etj. 
136 Shih LFK, pjesa e pestë, neni 157, par. 2 dhe pjesa e gjashtë. 
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me ligj të veçantë rregullohet edhe forma dhe skema e ndihmës sociale e personave 
me nevojë.137 Në këtë kuptim, edhe LFK, ka garantuar një të drejtë të tillë të nënës 
dhe fëmijës, por gjithmonë kjo dispozitë duhet zbatuar në lidhshmëri me ligjet e 
veçanta. Kjo dispozitë përmban rregullin se ndihma sociale mund të kërkohet për 
realizimin e të drejtave nga marrëdhëniet familjare. Kjo nënkupton se kur nëna dhe 
fëmijët nuk kanë mjete për të ushtruar të drejtat e tyre, dhe për të plotësuar nevojat 
e tyre si të drejta të garantuar me këtë ligj, mund të kërkojnë ndihmën sociale. Si 
formë specifike e ndihmës për nënën konsiderohet edhe pushimi i lehonisë që sipas 
ligjit special parashihet të jetë 12 muaj. Ky pushim parashihet për mbrojtjen e të 
drejtave elementare për përkujdesje ndaj fëmijës së, porsalindur dhe deri në arritjen 
e moshës 12 mujore.138  

 
Paragrafi 2 

 
7.2 Paragrafi 2 përcakton format e posaçme të mbrojtjes së fëmijëve pa përkujdesje 

prindërore. Si fëmijë pa përkujdesje prindërore konsiderohet fëmija prindërit e të 
cilit nuk janë gjallë, janë të panjohur ose të zhdukur si dhe fëmija prindërit e të cilit 
për çfarëdo arsye, në mënyrë të përkohshme ose të përhershme nuk i kryejnë 
detyrat e tyre për përkujdesje ndaj fëmijës.139 Sipas këtij neni format të mbrojtjes 
së posaçme konsiderohen: kujdestaria, strehimi familjar, strehimi rezidencial dhe 
adoptimi. Këto forma janë sqaruar në pjesën e komentarit të nenit 1 (1.6, 1.7, 1.8). 
Me dispozita të veçanta të LFK është rregulluar zbatimi dhe funksionimi i këtyre 
formave të mbrojtjes së veçantë të fëmijëve.140 Ndërsa, aspektet procedurale të 
ofrimit të shërbimeve profesionale për zbatimin e këtyre formave rregullohen me 
LSHSF.141 Zbatimi i këtyre formave të mbrojtjes mund të bëhet vetëm në rastet kur 
fëmijët janë pa përkujdesje prindërore. Kjo duhet kuptuar se e drejta themelore e 
fëmijëve është për tu rritur në familje me prindërit e tyre.142 Edhe autorët nga e 
drejta familjare, por edhe psikologët pajtohen se zhvillimi më i mirë i fëmijës në 
aspektin fizik dhe psikik ekziston kur në mes prindërve dhe fëmijëve zhvillohen 
marrëdhënie të shëndosha.143 Vetëm kur interesat e fëmijëve e kërkojnë një gjë të 
tillë, që nënkupton se marrëdhëniet mes prindërve dhe fëmijëve nuk janë të 
shëndosha ata mund të jetojnë ndarazi nga prindërit e tyre.144 Prandaj, zbatimi i 
ndonjë forme të përkujdesjes duhet të vijë në konsideratë vetëm atëherë nëse një 
gjë e tillë është në interes të fëmijëve në kuptim të rritjes dhe edukimit më të mirë 
të tyre, sepse ndërhyrjet e paarsyeshme mund të paraqesin edhe shkelje të 

                                                 
137 Me LSHSF, nenin 1.3, me përkufizime parashihet: “Ndihma materiale nënkupton sigurimin e 
parave, strehimit të përkohshëm, ushqimit, pagesës së shpenzimeve mjekësore, veshmbathjes ose 
çfarëdo nevoje tjetër të domosdoshme materiale urgjente për të cilën nuk ka burim tjetër në 
dispozicion”. 
138 Shih Ligji i punës, nr. 03/L-212, neni 49, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 90/ 01 
dhjetor 2010, dhe Ligji nr. 03/L-147 për pagat e nëpunësve civil, neni 22, pika 1.2. 
139 Shih LFK, neni 156. 
140 Shih LFK, PJESA e pestë dhe pjesa e gjashtë.  
141 Shih LSHSF, neni 11. 
142 Shih LFK, neni 125, par. 2 dhe 126, par. 1.  
143 Garber. B.D, 2010, fq. 141. 
144 LFK, neni 126, par. 2. 
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privatësisë familjare dhe së drejtës nga marrëdhëniet familjare.145 Çdo herë 
kërkohet një vlerësim i drejtë i nevojave të fëmijëve që konsiderohet edhe si 
detyrim pozitiv i shtetit për t’u përkujdesur për familjen dhe anëtaret e saj në 
mënyrë që të arrihet një balancë i drejtë në mes të së drejtës prindërore, 
respektivisht të së drejtës së fëmijëve për tu rritur me prindërit e tyre dhe 
interesave të fëmijëve atëherë kur nuk kanë përkujdesjen e duhur të prindërve të 
tyre. Kjo dispozitë ka përcaktuar format e kujdesit ndaj fëmijëve, kurse zbatimi i 
saj duhet të bëhet në lidhshmëri me dispozitat e veçanta brenda LFK që parashohin 
kushte dhe procedura për zbatimin e secilës formë veç e veç. 

 
 
Neni 8. Mbështetja  

 
(1) Gjatë zbatimit të këtij Ligji, personat juridik dhe fizik të cilët ofrojnë 

ndihmë profesionale ose zgjidhin kontestet ndërmjet anëtarëve të familjes 
do të bashkëpunojnë reciprokisht.  

(2) Në këtë Ligj, përveç rasteve kur konteksti e kërkon ndryshe:  
(a) njëjësi përfshin shumësin dhe shumësi njëjësin dhe 
(b) “ai” përfshin “ajo” dhe “atij” përfshin “asaj”. 

 
Koment, neni 8 

  
8. Vështrimi i përgjithshëm. Neni 8 është emërtuar si nen që përmban dispozita ligjor 

lidhur me mbështetej, respektivisht bashkëpunimin e të gjitha organeve dhe 
personave privatë në lidhje me zgjidhjen e kontesteve në raportet familjare, 
mirëpo, duhet thënë se ky emërtim nuk është adekuat, sepse në paragrafin 2 
rregullohet krejtësisht një materie tjetër e cila ka të bëjë me përdorimin e emrave 
dhe përemrave brenda ligjit. Emërtimi është dashur të jetë i formuluar në mënyrë 
tjetër p.sh “detyrimi për bashkëpunim për zgjidhjen e kontesteve familjare”. 
Ndërsa paragrafi 2 është dashur të rregullohet me nen të veçantë, sepse përmbajtja 
e dispozitës është e një natyre tjetër.  

 
Paragrafi 1 

 
8.1 Paragrafi 1 i këtij neni përcakton detyrimin e personave juridikë dhe fizikë që 

ofrojnë ndihmë profesionale - OK ose zgjidhin konteste ndërmjet anëtarëve të 
familjes-gjykatat dhe organet e kujdestarisë kur kompetenca e pajtimit të 
bashkëshortëve është bartur te OK për të bashkëpunuar reciprokisht. Ky nen i jep 
të drejtën secilit organ që ka në procedurë një çështje nga marrëdhëniet familjare 
që është rregulluar me LFK të kërkojë bashkëpunimin e organeve dhe personave 
përgjegjës si p.sh. organit të kujdestarisë, prokurorisë, policisë, gjykatave, 
avokatëve etj. Shembull: Organi i Kujdestarisë duhet të jep ndihmën profesionale 
gjykatës gjatë vendosjes për çështje familjare, në veçanti kur vendosë për interesat 
e fëmijëve. Qëllimi i nenit është bashkëveprimi dhe ndihma reciproke e të gjithë 

                                                 
145 Shih GJEMDNJ, Olsson v. Sweden, nr. i kërkesës, 10465/83, Aktgjykimi i datës 24 Mars 1988, 
par. 80-81. 
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personave të autorizuar dhe atyre që ofrojnë ndihmë profesionale për çështje nga 
marrëdhëniet familjare. Kjo është shumë me rëndësi, sepse krijon një bazë ligjore e 
cila e konsideron bashkëpunimin detyrim ligjor. 

 
Paragrafi 2 

 
8.2 Paragrafi 2, përmban rregullin me të cilin sqarohet kuptimi i emrave dhe 

përemrave të gjinive të ndryshme, të përdorura në Ligj. Sipas kuptimit të dhënë në 
këtë dispozitë kur përdoret njëjësi, kjo nënkupton edhe shumësin, përveç rasteve të 
caktuara kur me ndonjë dispozitë është paraparë ndryshe. P.sh. nëse thuhet “fëmija 
ka të drejtë shkollimi deri në moshën 26 vjeçare” kjo nënkupton edhe shumësin 
“fëmijët kanë të drejtë shkollimi deri në moshën 26 vjeçare” në raste kur ka më 
shumë fëmijë dhe anasjelltas nëse është përdorur shprehja “fëmijët kanë të drejtë 
shkollimi” nënkupton edhe njëjësin kur është vetëm një fëmijë “fëmija ka të drejtë 
shkollimi”. Gjithashtu, kur brenda ligjit përdoret shprehja “ai” që është i gjinisë 
mashkullore, nënkupton edhe “ajo” që është i gjinisë femërore ose shprehja “atij” 
nënkupton edhe shprehje “asaj”. P.sh. nëse thuhet se bashkëshorti, respektivisht ai 
ka të drejtë të kërkojë mbajtjen e kontakteve me fëmijët e tij. Kjo e drejtë i takon 
“atij” si e drejtë prindërore. Në të dy rastet nënkupton edhe “ajo” edhe “asaj” nëse 
bëhet fjalë për bashkëshortin respektivisht, prindin e gjinisë femërore. Kjo rregull 
është në funksion të sqarimit të shprehjeve të përdorura brenda ligjit, por edhe 
siguron barabarësinë a palëve në raportet familjare. Me këtë dispozitë, është 
përcaktuar kuptimi i shprehjeve përveç nëse me dispozita të veçanta ndonjë 
shprehej e ka kuptimin ndryshe. Prandaj, gjatë zbatimit të ligjit duhet pasur kujdes 
sepse në ndonjë dispozitë ligjore, shprehja mund të kuptohet ndryshe si p.sh 
deklaratën për njohjen e amësisë mund ta bëjë vetëm nëna, respektivisht gruaja, 
kështu nëse shprehja është përdorur “ajo” nuk përfshinë edhe shprehjen e gjinisë 
mashkullore “atë”. 
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Prof. Dr. sc. Abdulla Aliu∗ 
 
PJESA E DYTË: FEJESA DHE MARTESA 
 
I. FEJESA 
 

Koment, Pjesa e Dytë, nën-pjesa 1 
 

II.1 LFK me pjesën e dytë e rregullon fejesën dhe martesën si dy institute juridiko 
familjare. Në pjesën e dytë, nënpjesa 1, rregullohet fejesa me nenet 9 deri në 13. 
LFK në nenin 9 përkufizon institutin juridik të fejesës si institut i të drejtës 
familjare që i paraprinë lidhjes së martesës, por që nuk e obligon lidhjen e 
martesës. Me këtë Ligj, Fejesa146 është premtim reciprok i dy personave me gjini 
(sekse) të kundërta për t’u martuar në të ardhmen. Por duhet shtuar se fejesa është 
një institut i të drejtës familjare që dallon nga bashkëjetesa e rregulluar me këtë 
Ligj, respektivisht neni 39 deri 41 sepse te fejuarit nuk jetojnë bashkërisht dhe 
kanë për qëllim që në të ardhmen ta lidhin martesën. Ndërsa bashkëjetesa 
nënkupton ekzistimin e bashkësisë jetësore, respektivisht jetës faktike me qëllim të 
krijimit të familjes dhe nuk do të thotë se bashkëshortët në bashkëjetesë kanë 
martesë ligjore.147 Nëse të fejuarit krijojnë jetën faktike (bashkëjetesën) në këtë 
rast zbatohen rregullat e LFK lidhur me bashkëjetesën. Për martesën do të flitet 
dhe komentohet në nën-pjesën e dytë të kësaj pjese. 

 
 
Neni 9. Fejesa 
 

Fejesa është premtim reciprok i dy personave me gjini të kundërta për t’u 
martuar në të ardhmen.  

 
Koment, neni 9 

 
9. Vështrim i përgjithshëm. Neni 9 ka për qëllim të rregulloj fejesën, respektivisht të 

mbrojë të fejuarin i cili mund të ketë pasoja për shkak të mos lidhjes së martesës. 
Ky nen siguron mbrojtjen e fejesës vetem sipas kushteve të caktuara me ketë nen 
dhe nenet në vazhdim deri në nenin 13. Sipas këtij neni përmban disa elemente si 
në vazhdim: 

                                                 
∗ Prof. Dr. sc. Abdulla Aliu, është profesor ordinar në të drejtën civile, Fakulteti Juridik i Universitetit 
të Prishtinës, ka punuar si Ekspert në Komentar të LFK.  
146 Shprehja fejesë është e njohur që nga kohët e hershme, me gjerësisht, shih Puhan I, E Drejta 
Romake, Prishtinë, viti 1971, fq.182 “fejesa ishte dhënia dhe marrja reciproke e premtimeve për 
lidhjen e martesës në të ardhmen”. E drejta zakonore shqiptare e njeh dhe ka shumë të përpunuar 
institutin e fejesës, sepse fejesa është bërë nga prindërit (të afërmit e tyre) në disa raste edhe para 
moshës madhore (fëmijë). 
147 Më gjerësisht shih LFK, neni 39 deri 41 dhe komenti i këtyre neneve. 
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9 (a) Premtimi reciprok. Në këtë përkufizim, me premtim reciprok, kuptojmë 
deklaratën e dhënë se në të ardhmen do të lidhin martesë, nga personat që i 
plotësojnë kushtet për lidhjen e martesës.148 Premtimi reciprok mund të bëhet me 
veprime të ndryshme, duke dhënë dhurata të ndërsjella përmes shkuesit.149 
Momenti i lidhjes së fejesës merret ai kur është bërë premtimi reciprok se do të 
lidhin martesën, kur kanë këmbyer dhuratat si simbol apo qëllim i lidhjes së 
fejesës, ose ndonjë forme tjetër e manifestimit të këtij vullneti sipas zakonit lokal. 
Disa autorë e konsiderojnë se fejesa ekziston gjithmonë edhe në rastë kur paraqitet 
kërkesa para Ofiqarit për lidhje të martesës.150 Mirëpo kur bëhet fjalë shpërblimin 
e dëmit që shkaktohet, kjo do të thotë se veprimi kur i shkaktohet një dëm palës 
tjetër konsiderohet se është bërë në kohën e fejesës, meqë nuk është akoma e 
shpallur martesa. Personat që premtojnë martesën duhet të jenë të sekseve të 
kundërta dhe qëllimi të jetë martesa e cila duhet të ndodhë në të ardhmen. Nuk 
ekziston, ndonjë limit i kohës sa duhet të kalojë kohë deri në lidhjen e martesës, 
kjo varet nga rrethanat e rastit. LFK, e rregullon institutin juridik të fejesës me 
nenet 9,10,11,12 dhe 13. Ka legjislacione pozitive të cilat fare nuk e rregullojnë 
fejesën, por marrëdhëniet që dalin midis personave që kanë bërë fejesë, i lihet 
gjykatës të vendos në bazë të rregullave të drejtës civile, sepse i japin karakterin e 
kontratës detyrimore.151 Sipas LFK, në Kosovë fejesa rregullohet me dispozitë të 
veçantë, respektivisht neni 9 deri 13. Mirëpo, LFK përmban dispozita që kanë të 
bëjnë me përgjegjësinë për të shpërblyer dëmin në rast të heqjes dorë nga fejesa një 
person i fejuar (shkëputja e fejesës), dhe në mungesë të dispozitave të LFK 
zbatohen edhe dispozitat e Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve.152 

 
9 (b) Dallimi i sekseve. Me rastin e fejesës, përveç premtimit reciprok të dy personave 

kërkohet edhe dallimi gjinor (sekseve) që është kusht themelor për lidhjen e 
martesës sipas LFK, sekset e kundërta sigurojnë aspektin e shtimit biologjik, 
krijimin e familjes në përbërje prind-fëmijë. LFK, shprehimisht në nenin 14, 
parasheh se martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht ndërmjet dy personave 
me sekse të ndryshme, me anë të së cilës ato lirshëm vendosin të jetojnë së bashku 
me qëllim të krijimit të familjes, kjo nënkupton se nuk mund të ketë fejesë në qoftë 
se premtuesit për lidhjen e martesës nuk janë të sekseve të ndryshme. Ngjashëm 
parashohin edhe ligjet e tjera.153 Mungesa e sekseve të kundërta e shkakton edhe 

                                                 
148 Lidhur me kushtet për lidhjen e martesës shih LFK, neni 16 dhe komenti për këtë nen. 
149 Shkuesi është personi që shkon për të kërkuar pëlqimin zakonisht të vajzës, respektivisht familjes 
së vajzës, zakon është se vajzat të luten. 
150 Shih Vukovic. S, 2005, fq. 25 “ Paraqitja e kërkesës ofiqarit konsiderohet fejesë, e cila mundet me 
qenë edhe e mëhershme”. 
151 Më gjërësisht shih; Udhëzimin e Gjykatës Supreme të RFPJ su 315/49 për kthimin e dhuratave të 
bëra për shkak të fejesës, Zbirka odluke vrhovnih sudova, paragrafi 1952, fq. 386. 
152 Lidhur me zbatimin e rregullave të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve shih nenin 13 të LFK dhe 
komentin. 
153 Obiteljski Zakon Hrvatske, 14 srpnja 2003, Narodne Novine Nr.552-01/02-01/03, me ndryshimet 
dhe plotësimet e mëvonshme NN 552-01/04-01/01, 2004, NN 552-01/07-01/02, 2007 që kanë hyrë në 
fuqi më 01.01.2008, (këtu e tutje LF i Kroacisë), neni 5, ku thuhet “martesa është bashkësi e 
rregulluar me ligj e gruas dhe burrit” dhe neni 24, par. 1.1 “që nusja dhe dhëndrri të jenë persona me 
sekse të kundërta”; ngjashëm parasheh edhe neni 44 i Kodit të Përgjithshëm Austriak i vitit 1811 
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pavlefshmërinë e fejesës, sepse fejesa i paraprinë lidhjes së martesës, ndërkaq 
lidhja e martesës përveç kushteve të tjera thelbësore kërkon edhe dallimin e 
sekseve midis bashkëshortëve të ardhshëm. Dallimi i sekseve midis personave që 
lidhin fejesë (premtojnë njëri tjetrit lidhjen e martesës), jep kuptim fejesës, 
përndryshe nëse dy personave me gjini të njëjtë premtojnë se do të lidhin martesë 
ajo konsiderohet inekzistente dhe për këtë premtim nuk ka përgjegjësi penale e as 
përgjegjësi sipas dispozitave së drejtës familjare. Ai premtim nuk çon në lidhjen e 
martesës ligjore. Nëse ndodhë bashkimi i tyre, ajo më nuk është premtim, por një 
gjendje statusore e dy personave me gjini të njëjtë të cilën sistemin juridik i 
Kosovës nuk e lejon. 

 
 
Neni 10. Jo paditshmëria për premtimin e gjobës  
 

(1) Askush nuk mund të paraqes padi për lidhjen e martesës nga fakti që ai 
ka qenë i fejuar. 

(2) Është i pavlefshëm premtimi i gjobës nëse lidhja e martesës nuk do të 
realizohet.  

 
Koment, neni 10 

 
10. Vështrim i përgjithshëm. Ky nen rregullon çështjen e efektit juridik të fejesës duke 

sqaruar se fejesa nuk prodhon efekte për të lidhur martesë, respektivisht nuk e 
krijon detyrimin ligjor për lidhjen e martesës. 

 
Paragrafi 1 

 
10.1 Sipas nenit 10, par. 1, askush nuk ka të drejtë të kërkojë lidhjen e martesës përmes 

rrugës gjyqësore nga fakti që ai ka qenë i fejuar. Kjo nënkupton se fejesa nuk e 
obligon lidhjen e martesës, por ajo paraqet vetëm një premtim të thjeshtë midis 
personave me sekse të kundërta se në të ardhmen do të lidhin martesë. Ligjet154 

                                                                                                                            
(Zbornik Gradanskih Zakonika Stare Jugoslavije), Titograd, 1960, ku thuhet “Marrëdhëniet familjare 
krijohen me kontratën për hyrje në martesë, në këtë kontratë deklarojnë në pajtim me ligjin, dy 
persona të sekseve të kundërta vullnetin e tyre, se do të jetojnë në bashkësinë e pandarë, do të lindin 
fëmijë, do t’i edukojnë ata dhe në mënyrë reciproke do të ndihmohen”, dhe ligjet e tjera të rajonit: 
Kodi i Familjes i Republikës së Shqipërisë (Ligji Nr. 9062 datë 08.05.2003), cituar si ligj burimor dhe 
në bazë të botimit të Qendrës së Publikimeve Zyrtare, Tiranë, Shator 2003, i cili në nenin 7, përcakton 
“martesa mund të lidhet ndërmjet një burri dhe gruaje që kanë mbushur moshën 18 vjeç”, ky kod nuk 
përmban dispozita për fejesën; këtu e tutje KFSH.  
154 Zakon za semejstvoto, Slusben Vesnik na RM, nr.80/92, me ndryshimet dhe plotësimet 9/96, i cili 
ka hyrë në fuqi më 30.12.1992, (këtu e tutje LF i Maqedonisë), në nenin 1 nuk e përmend fejesën fare, 
sepse aty thuhet “me këtë ligj rregullohen martesa dhe familja, marrëdhëniet në martesë dhe familje, 
disa forma të mbrojtjes së veçantë të familjes, dhuna familjare, adoptimi, kujdestaria, mbajtja si dhe 
procedura për caktimin e masës së përkohshme për mbrojtje nga dhuna familjare”; LF i Kroacisë në 
nenin 1 parasheh “me këtë ligj rregullohet martesa dhe marrëdhëniet juridike në martesë, 
marrëdhëniet e prindërve dhe fëmijëve, adoptimi, kujdestaria, efektet e bashkësisë jashtëmartesore të 
burrit dhe gruas si dhe procedurat e organeve kompetente lidhur me marrëdhëniet familjare dhe 
kujdestarinë”; ndërsa, porodicni zakon Republike Srbije (këtu e tutje LF i Serbisë), Sluzben Glasnik 
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zakonisht fejesën as që e kanë objekt të rregullimit ligjor, por LFK e rregullon 
edhe institutin e fejesës me nenet 9-13, për shkak se ekzistimi i këtij premtimi 
kushtëzon përgjegjësinë civile për dëmin që i shkakton tjetrit. Në aspektin juridik 
del se nuk ekziston detyrimi i të fejuarve që në të ardhmen patjetër edhe të 
martohen. Një zgjidhje edhe më të qartë për mos obligueshmërinë e fejesës që të 
lidhin martesë parasheh Kodi i Përgjithshëm Civil Austriak i vitit 1811, në nenin 
45, ku thuhet “fejesa martesore ose premtimi paraprak për lidhjen e martesës, pa 
marrë parasysh në çfarë rrethanash ose kushtesh e dhënë apo e pranuar, nuk tërheq 
pas veti kurrfarë pasojash juridike as që të lidhet martesa e as që të plotësohet ajo, 
çka vlen për heqjen dorë nga kontrata”. Kjo ndodhë për shkak se duhet të ekzistojë 
liria e deklarimit të lirë të vullnetit me rastin e lidhjes së martesës dhe fejesa nuk 
është kusht për lidhjen e martesës. Ndalimi i parashtrimit të padisë për lidhje të 
martesës pse ka qenë i fejuar, në literaturën juridike arsyetohet me lirinë e 
martesës.155 Edhe Kodi Civil i Zvicrës, neni 91, paragrafi 1, parasheh se “nga 
fejesa nuk lind e drejta që me padi të kërkohet lidhja e martesës”.156 Një dispozitë 
të tillë e ka edhe Kodi Civil Gjerman, neni 1297, paragrafi 1, “në bazë të fejesës 
nuk mundet me padi të kërkohet lidhja e martesës”.157  

 
Paragrafi 2 

 
10.2. Paragrafi 2 i nenit 10, ndalon çdo marrëveshje për caktimin e gjobës në rast të 

mos lidhjes së martesës. Nëse do të ketë ndonjë marrëveshje të tillë ajo do të 
konsiderohet e pavlefshme dhe si e tillë nuk mund të jetë objekt i padisë në 
Gjykatë. Kjo do të thotë se premtimi i gjobës nëse nuk vjen deri të lidhja e 
martesës është në kundërshtim me vullnetin e lirë të lidhjes së martesës, dhe si e 
tillë ajo është edhe e kundërligjshme, por edhe në kundërshtim me moralin 
shoqëror. Martesa nuk mund të lidhet nën ndikimin e gjobës, dhe për këtë as që 
konsiderohet si bazë për padi. Shumë legjislacione e përmbajnë dallimin e gjobave, 
sanksioneve ekonomike nëse nuk realizohet fejesa me martesë. Dispozitat e 
ngjashme, me paragrafin 2 të nenit 10 të LFK-së, kanë p.sh. Kodi Civil i 

                                                                                                                            
RS, Nr.18/2005, në nenin 1, parasheh “me këtë ligj rregullohen: martesa dhe marrëdhëniet e 
martesore, marrëdhëniet në bashkësinë jashtëmartesore, marrëdhëniet e fëmijës dhe prindërve, 
adoptimi, ushqimia, kujdestaria, mbajtja, marrëdhëniet pasurore në familje, mbrojtja nga dhuna në 
familje, procedurat lidhur me marrëdhëniet familjare dhe emrin personal’;, porodicni Zakon Crne 
Gore, publikuar “Sluzbenom listu Republike Crne Gore”, SU-SK Nr.01-626/14, datë 27.12.2006, dhe 
ka hyrë në fuqi më 1 shtator 2007, (këtu e tutje LF i Malit të Zi), i cili po ashtu fejesën nuk e njeh si 
institut juridik, sepse në nenin 1, rregullon drejtëpërdrejtë martesën dhe marrëdhëniet nga martesa ku 
thuhet “me këtë ligj rregullohen: martesa dhe marrëdhëniet në martesë, marrëdhëniet midis prindërve 
dhe fëmijëve, adoptimi, vendosja familjare (ushqimi), kujdestaria, mbajtja financiare, marrëdhëniet 
pasurore në familje dhe procedurat e organeve kompetente lidhur me marrëdhëniet martesore dhe 
familjare”, dhe në nenin 3, parasheh “martesa mbështetet në vendimin e lirë të burrit dhe gruas të 
lidhin martesë, në barazinë e tyre, respektimin e reciprok dhe ndihmën e ndërsjellë (ndërmjet tyre). 
155 Giovanni. Bonilini, Manual i së drejtës familjare, Tiranë 2005, fq.44 “duke sanksionuar 
jodetyrueshmërinë e premtimit, legjislacioni mbron lirinë martesore”. 
156 Code Civil Suisse, 10.12.1907, botimi i veçantë, Bern 2004.  
157 Burgerliches Gesetzbuch BeurkundungsG AGB-Gesetz Wohnungseigentums-gesetz 18 Gusht, 
1896, i cili ka hyrë në fuqi më 1900, botimi i 30.Auflage Stand 1. Februar 1987 (Versioni Anglisht – 
German Civil Code BGB, version i publikuar më 2 Janar 2002, Federal Law Gazette).  
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Gjermanisë, neni 1297, paragrafi 2, “nul është premtimi i dënimit kontraktues, për 
shkak se martesa nuk lidhet”. Ndërsa Kodi Civil i Zvicrës është edhe më preciz, ku 
në nenin 91, alinea 2, parasheh “nuk mundet me padi të kërkohet përmbushja e 
dënimeve kontraktore të parapara për shkak të zgjidhjes së fejesës. 

 
 
Neni 11. Përgjegjësia për të shpërblyer dëmin në rastin e heqjes dorë  
 

(1) Nëse personi i fejuar heq dorë nga fejesa, ai është i detyruar të paguajë 
për çdo dëm të shkaktuar të fejuarit tjetër ose prindërve të të fejuarit 
tjetër apo personave të tjerë të cilët kanë vepruar në emër të tyre. I 
fejuari është përgjegjës për çdo shpenzim apo detyrim të investuar në 
pritje të martesës. Ai është po ashtu përgjegjës për shpenzimet apo 
detyrimet që i fejuari tjetër i ka bërë në pritje të martesës, pra ato të cilat 
ndikojnë në punësimin apo pasurinë e tij. 

(2) Përgjegjësia për dëmet është e kufizuar deri në shkallën që shpenzimet 
apo detyrimet janë të arsyeshme në bazë të rrethanave.  

(3) Nuk ka përgjegjësi nëse ka pasur arsye të fortë për revokim.  
(4) Sipas rregullave për fejesën, kufizimi kohor për çfarëdo padie është dy 

vjet.  
 

Koment, neni 11 
 

11. Vështrim i përgjithshëm. Neni 11 rregullon çështjen e heqjes dorë nga fejesa, dhe 
obligimin e pagimit të dëmit si të fejuarit ashtu edhe prindërve të të fejuarit, se i 
fejuari është përgjegjës për shpenzimet që kanë të bëjnë me pritjen e martesës. 
Pastaj, përcaktohet përgjegjësia për dëmet dhe niveli i përgjegjësisë, arsyeshmëria 
e revokimit të fejesës si bazë e ndalimit të përgjegjësisë si dhe afatin për paraqitjen 
e padisë për dëmin e shkaktuar në rastin e heqjes dorë nga lidhja e martesës.  

 
Paragrafi 1 

 
11.1 Paragrafi 1 i nenit 11, përcakton përgjegjësinë për heqje dorë nga fejesa. Kërkohet 

që personi i fejuar i cili ka hequr dorë nga fejesa, respektivisht nuk lidhë martesë 
është i detyruar të paguajë dëmshpërblim ndaj të fejuarit tjetër ose prindërve të të 
fejuarit tjetër apo personave të tjerë të cilët kanë vepruar në emër të tyre. Personat 
tjerë të cilët veprojnë në emër të tyre konsiderohen të afërmit të cilët në ndonjë 
mënyrë përfshihen me rastin e lidhjes së fejesës. I fejuari është përgjegjës për çdo 
shpenzim apo detyrim të investuar në pritje të martesës, shpenzimet e dasmës, 
shpenzimet e vendosjes së të ftuarve, pagesa e humbur për pushimin e planifikuar 
pas martesës, etj. Ai është po ashtu përgjegjës për shpenzimet apo detyrimet që i 
fejuari tjetër i ka bërë në pritje të martesës, pra ato të cilat ndikojnë në punësimin 
apo pasurinë e tij. Përmbajtja e paragrafit 1 të nenit 11, ka të bëjë me përgjegjësinë 
për shpërblimin e dëmit i cili ndodh si pasojë e heqjes dorë nga lidhja e martesës. 
Dëmi i cili mund të lind si pasojë e mos lidhjes së martesës midis të fejuarve mund 
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të jetë dëm material dhe dëm moral.158 Dëmi material nënkupton dëmin real që i 
shkaktohet personit që i ka bërë shpenzimet gjatë kohës së fejesës. Të drejtë në 
shpërblimin e dëmit gëzojnë personat, i fejuari, prindërit e të fejuarit apo personave 
të tjerë nëse ata kanë vepruar në emër të tyre. Përgjegjësia për shpërblimin e dëmit 
bëhet sipas rregullave të së drejtës civile. I fejuari jo vetëm që është përgjegjës për 
dëmin real që ia shkakton të fejuarit tjetër, por ai është përgjegjës edhe për çdo 
shpenzim apo detyrim të investuar në pritje të martesës, respektivisht ai do të 
përgjigjet edhe për shpenzimet apo detyrimet që i fejuari tjetër i ka bërë në pritje të 
martesës, pra ato të cilat ndikojnë në punësimin apo pasurinë e tij. Në literaturë ka 
mendime se i fejuari do të përgjigjet edhe për dëmin moral në qoftë se i ka 
shkaktuar të fejuarës me arsyetimin se do të lidhin martesë. Kjo nënkupton se 
lidhja e tyre paramartesore ka krijuar pasoja që të dëmtohet pozicioni për një 
martesë tjetër në të ardhmen, e fejuara ka mbetur shtatzënë, ose ka ndryshuar 
religjionin apo ka bërë veprim tjetër që ia ul reputacionin në mesin ku ajo jeton. Në 
këto raste për dëmin moral mund të zbatohen varësisht nga rasti dispozitat e Ligjit 
për Marrëdhëniet e Detyrimeve. Në literaturë ka mendime që nuk e pranojnë 
dëmin jo-pasuror, respektivisht moral.159 Mirëpo, në Kosovë për shkak të 
rrethanave, personi i fejuar mund të ketë pasoja më të rënda se në vendet tjera 
Evropian për shkak të mentalitetit ekzistus. Prandaj, edhe zbatimi i dispozitave 
ligjore nga LMD do të ndihmonin në zgjidhjen e këtyre rasteve për dëmin moral, 
jo-material.160 

 
Paragrafi 2 

 
11.2 Përmbajtja e paragrafit 2 është se përgjegjësia e shpërblimit të dëmit është e 

kufizuar në shkallën e shpenzimeve të arsyeshme në bazë të rrethanave. Kjo 
nënkuptohet nëse shpenzimet e bëra apo detyrimet e caktuara kanë qenë të një 
natyre që nuk janë të arsyeshme për rastet e tilla, kur mendohet për fejesën atëherë 
ato nuk do të pranohen. Nga kjo del se nëse shpenzimet e bëra apo detyrimet e 
caktuara janë të natyrës që nuk janë të arsyeshme për fejesën- nuk do të pranohen. 
Si shpenzime jo të arsyeshme mund të konsiderohen shpenzimet e luksit, 
respektivisht shpenzimet të cilat nuk i bën askush me personin me të cilin ende nuk 
ka lidhur martesë, p.sh. unazë e shtrenjtë e diamantit). Paragrafi 2 i këtij neni ka 
për qëllim të tregoj të mos anashkalohet neni 10, paragrafi 1 i cili nuk lejon padinë 
për lidhjen e martesës nga fakti që ka qenë i fejuar, por vetëm lejohet përgjegjësia 
e shpërblimit të dëmit në nivelin e arsyeshëm në bazë të rrethanave të rastit. 

                                                 
158 Lidhur me dëmin moral shih:  AA..  PPrrookkoopp,,  PPoossttoojjii  llii  uu  nnaaššeemm  zzaakkoonnooddaavvssttvvuu  mmoogguuććnnoosstt  nnaakknnaaddee  
šštteettee  zzbboogg  uummaannjjeennoogg  iizzgglleeddaa  zzaa  uuddaajjuu,,  AArrhhiivv  zzaa  pprraavvnnee  ii  ddrruuššttvveennee  nnaauukkee,,  nnrr..  33//11994499,,  ffqq..  446677..   
159 Giovanni. B, 2005, fq.45 “Dëmi jo-pasuror i ashtuquajturi dëm moral i mospërmbushjen së 
premtimit – le të kuptojmë dhimbjen që shkaktohet si pasojë e mosrespektimit të ndjenjave apo 
vuajtjeve shpirtërore që lidhen me dëmtimin e reputacionit – nuk mund të ndreqet, edhe pse ekziston 
mendimi që mund të ndreqet dëmi jo-pasuror që rrjedhë nga krimi”, neni 2050, (Kodi Civil Italian). 
Mirëpo unë mendojë, se duhet të kemi parasysh edhe faktin se edhe në të gjitha rastet e tjera, kur 
shpërblehet dëmi moral nuk ndreqet asgjë, nuk kthehet gjendja e përparshme por ajo është një 
statisfaksion për të shpërblyer dhimbjen shpirtërore për rastin e caktuar, që ka shkaktuar dhimbjen 
shpirtërore, p.sh., dhimbja shpirtërore për vdekjen e ndokujt. 
160 Më gjerësisht për dëmin jo-material (moral), LMD, neni 183. 
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Paragrafi 3 
 
11.3 Paragrafi 3 i nenit 11, përjashton përgjegjësinë e të fejuarit që ka hequr dorë në 

rastet kur ekziston arsye e fortë për revokimin e fejesës. Revokimi i fejesës për 
arsye të forta ose të arsyeshme është e rregulluara edhe me nenin 12.161 Në 
versionin anglisht në nenin 11, par 3 dhe nenin 12 është përdorur vetëm termi 
“arsye të rëndësishme” dhe nuk përdoret termi “arsye të forta”. Kështu kur është 
përkthyer teksti në gjuhen shqipe janë përdorë dy termet, por bëhet fjalë në të dy 
rastet vetëm për termin “arsye të rëndësishme”. LFK nuk flet çka konsiderojmë si 
arsye të fortë për revokimin, por është një rrethanë e tillë në bazë të së cilës 
shumëkush ose shumica do të kishin bërë revokimin e fejesës në rastet kur p.sh. 
bëhet shkelja e besnikërisë, atentat ndaj jetës së tij, sëmundja e pashërueshme etj. 
Ngjashëm edhe Kodi Civil Austriak, përmban një nen (paragrafi 46), që i 
kushtohet efektit juridik të heqjes dorë nga fejesa sipas të cilit parashihet se: 
“vetëm asaj pale, e cila nuk ka dhënë kurrfarë shkasi të bazuar për heqjen dorë i 
takon e drejta në kompensimin e dëmit të vërtetë të cilën mund ta provojë se është 
shkaktuar për shkak të heqjes dorë nga fejesa”.  

 
Paragrafi 4 

 
11.4 Paragrafi 4 i nenit 11, përcakton kohën e paraqitjes së padisë kur ajo shprehet 

sipas rregullave për fejesën. Në këto raste, padia duhet të ushtrohet deri në afatin (2 
vjet), pas heqjes dorë nga fejesa. Me kalimin e afatit 2 vjeçar nga heqja dorë e 
fejesës, vije deri të parashkrimi i padisë162. Gjithashtu, thotë në mënyrë 
shprehimore se sipas rregullave për fejesën, kufizimi kohor për çfarëdo padie është 
dy vjet. Ky paragraf i nenit 11, përcakton se paditë që kanë të bëjnë me çështjet 
lidhur me fejesën, për të gjitha përgjegjësitë për shpërblimin e dëmit janë padi që 
parashkruhen dhe koha e parashkrimit të tyre është dy vjet. Në këtë paragraf nuk 
është përcaktuar momenti i paraqitjes së padisë që të jetë më e lehtë llogaritja e 
afatit për parashkrimin e padisë. Mos lidhja e martesës mund të bëhet me deklaratë 
gojore, me shkrim ose në mënyra konkludente me një sjellje tjetër p.sh. lidhë 
martesë me dikë tjetër pa e shkëputur fejesën. Andaj këto mund të merren edhe si 
momente brenda të cilit mund të parashtrohet padia për përgjegjësinë për 
shpërblimin e dëmit, për shkak të heqjes dorë nga lidhja e martesës. Afati i 
parashkrimit të padisë sipas rregullave të fejesës fillon nga momenti kur revokohet 
fejesa në mënyrë shprehimore ose kur deklarohet se nuk dëshiron të lidhë martesë. 
Momenti i heqjes dorë nga fejesa është çështje faktike që duhet të provohet për 

                                                 
161 Shih LFK, neni 12 dhe komenti. 
162 Me parashkrim të padisë kuptojmë pamundësinë e realizimit të kërkesës në procedurë gjyqësore 
për shkak të kalimit të kohës së paraparë me ligj, brenda të cilit është dashur t’i drejtohemi gjykatës 
me padi. Pas kalimit të afatit të parashkrimit të kërkesës e drejta e kërkesës shndërrohet në detyrim 
natyror që do të thotë detyrim që nuk mund të realizohet përmes rrugës gjyqësore, por personi i cili e 
ka këtë detyrim nëse i përmbush në mënyrë vullnetare detyrimin konsiderohet se ka përmbushur 
detyrimin e vet. Gjykata nuk kujdeset sipas detyrës zyrtare lidhur me parashkrimin e kërkesës derisa 
pala tjetër nuk ftohet në parashkrim. 
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ç’do rast, sepse heqja dorë zakonisht ndodhë me heshtje ose me deklarim verbal 
apo me lidhjen e martesës me personin tjetër. 

 
 
Neni 12. Përgjegjësia e të fejuarit tjetër për revokim  
 

Nëse i fejuari është përgjegjës për revokimin e tjetrit për shkak të arsyes së 
rëndësishme, ai është përgjegjës për çdo dëm të përcaktuar me këtë Ligj.  

 
Koment, neni 12 

 
12. Vështrim i përgjithshëm. Përmbajtja e nenit 12 përcakton përgjegjësinë kur i fejuari 

me sjelljet e tij ka imponuar revokimin e fejesës nga i fejuari tjetër, që nënkupton 
se në raste të caktuara edhe vetë i fejuari mund të jetë shkaktar që tjetri të bëj 
revokimin e fejesës, për shkak të ndonjë arsyeje të rëndësishme. Sipas kësaj 
dispozite, kur i fejuari krijon arsye të fortë të fejuarit tjetër për revokimin e fejesës- 
lind përgjegjësia e të fejuarit i cili ka sjellë deri të detyrimi që të bëhet revokimi i 
fejesës. Në këtë rast nuk përgjigjet personi që ka revokuar fejesën, por ekziston 
përgjegjësia për të fejuarin i cili me sjelljet e veta e ka detyruar në revokim të 
fejesës të fejuarin tjetër. Në këto raste, përgjegjës për çdo dëm ekzistues do të jetë i 
fejuari që ka detyruar në revokim të fejuarin tjetër për shkak të ndonjë arsyeje të 
rëndësishme. Arsye e rëndësishme konsiderojmë se do të ishte ndonjë sjellje e 
pahijshme për mesin e caktuar të cilën e ndërmerr i fejuari në ndonjë rast konkret, 
p.sh. nënçmimi i të fejuarit në vende publike, sjelljet amorale të të fejuarit, dhënia 
pas drogës, alkoolit etj. 

 
 
Neni 13. Kthimi i dhuratave 
 

Nëse fejesa nuk përfundon me martesë, secili i fejuar mund të kërkojë nga 
tjetri kthimin e dhuratave të cilat i ka dhënë me rastin e fejesës. Në këtë rast 
duhet të zbatohen rregullat për pasurimin pa bazë sipas Ligjit për Detyrimet 
të Kosovës. Në rast se njëri nga të fejuarit vdes e drejta për të kërkuar 
shpërblimin e dëmit nuk do të ekzekutohet. 

  
Koment, neni 13 

 
13. Vështrim i përgjithshëm. Neni 13 i LFK, rregullon çështjen e kthimit të dhuratave 

nëse fejesa nuk përfundon me martesë, mirëpo, ka legjislacione të vendeve të 
rajonit si p.sh. Ligji për pronësinë i Maqedonisë - LPDTS i RM-së, i cili përmban 
dispozitë me të cilën ndalon kthimin e dhuratave të dhëna para dhe gjatë martesës 
midis bashkëshortëve.163 Konsiderojmë se norma e ligjit të Maqedonisë edhe pse 

                                                 
163 Shih Zakon za sopstvenost i drugi stvarni prava, Slusben Vesnik na RM, Nr.18/2001, datë 
05.03.2001, i cili ka hyrë në fuqi më datë 13.3.2001, dhe zbatohet nga 13.9.2001 (këtu e tutje LPDTS 
i RM-së) neni 80, ku thuhet “Dhuratat të cilat bashkëshortët ia kanë dhënë njëri tjetrit para lidhjes së 
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është decidive, është në kundërshtim me parimet e së drejtës detyrimore të cilat 
parashohin kushte kur mund të kërkohet revokimi i dhuratave. LPDTS i RM-së, 
dhe LMD i RM-së, të vitit 2001, janë ligje të rangut të njëjtë dhe nuk janë ligje 
speciale siç është LF i RM-së, për çështjet që kanë të bëjnë nga marrëdhëniet 
familjare.  

 
13 (a) Neni 13 i LFK, ka të bëjë me rregullimin e kthimit të dhuratave të këmbyera 

midis të fejuarve. Kjo dispozitë përcakton që secili i fejuar ka të drejtë të kërkojë 
kthimin e dhuratave të cilat i ka dhënë me rastin e fejesës që përfundon pa martesë. 
Ky nen nuk e lidhë kthimin e dhuratave me fajësi, por kërkon që në këtë rast të 
zbatohen dispozitat e Ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve, Ligji Nr.04/L-077, i 
datës 10.5.2012, (këtu e tutje LMD), që kanë të bëjnë me pasurimin pa bazë, nenet 
194-202.164 Por, gjithësesi duhet të kemi kujdes edhe për dispozitat e veçanta, të 
LMD, që rregullojnë drejtëpërdrejtë kthimin e dhuratave në nenet 542-547. 
Gjithashtu, ky nen kthimin e dhuratave nuk e kushtëzon, por e lejon si mundësi dhe 
kërkon që për këtë çështje të zbatohen dispozitat e LMD, edhe ato dispozitat që 
kanë të bëjnë me pasurimin pa bazë. Pasurim pa bazë kemi atëherë kur masa 
pasurore e njërit zvogëlohet ndërsa rritet masa pasurore e tjetrit pa ndonjë bazë 
juridike.  

 
13 (b) Neni 13 përmban edhe një rregull se në rast se njëri nga të fejuarit vdes e drejta 

për të kërkuar shpërblimin e dëmit nuk do të ekzekutohet që nënkupton se anëtarët 
e familjes nuk mund të realizojnë ekzekutimin apo realizimin e shpërblimit të 
dëmit që është bërë në favor të të fejuarit të vdekur. 

 
 
II. MARTESA  
 
1. Parimet  
 

Koment, Pjesa e Dytë, nën-pjesa 2 
 
II.2 Me pjesën e dytë të LFK, nënpjesa 2, 3 dhe 4 është rregulluar martesa, të drejtat 

dhe detyrimet e personale dhe pasurore të bashkëshortëve, respektivisht nenet 14-38 
dhe 42-58. Normat juridike me të cilat rregullojnë martesën janë të karakterit të 
detyrueshëm dhe palët nuk mund ti ndryshojnë me vullnetin e tyre prandaj ajo bëhet 
një institucion juridik i mbrojtur nga shteti, por ka edhe norma juridike të natyrës 
dispozitave që palët mund të merren vesh edhe ndryshe si p.sh administrimi i 
pasurisë së përbashkët. Në literaturën juridike përkufizimet për martesën ndahen në 

                                                                                                                            
martesës ose gjatë martesës nuk kthehen. por revokimin e dhuratave e rregullon (Zakon za 
obligacionite odnosi, slusben vesnik na RM, 18/2001) këtu e tutje LMD i RM-së, nenet 563-568. 
164 LMD i Kosovës, neni 194, par. 1, ku thuhet “Secili person që pasurohet pa bazë ligjore në dëm të 
një tjetri, është i detyruar atë që ka marrë nga tjetri, ose ndryshe të kompensojë vlerën e fitimit të 
arritur”, par. 2 “fjala pasurim po ashtu përfshin përvetësimin e fitimit përmes shërbimeve”, par. 3 
“detyrimi për kthim ose kompensim po ashtu lind edhe nëse një person pranon diçka lidhur me një 
bazë që nuk është realizuar ose më pas zhduket”. 
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dy grupe: - grupi i parë martesën e konsideron si kontratë juridiko – civile me të 
cilën një burrë një grua vendosin jetesën e tyre të përbashkët me qëllim të ndihmës 
reciproke, në mes tyre dhe krijimin e familjes, ndërsa në grupin e dytë bëjnë pjesë 
përkufizimet me të cilën burri dhe gruaja vendosin për një jetë të përbashkët në mes 
tyre të sanksionuar nga ligji dhe të cilën ata nuk mund ta zgjidhin vet.165 Kurse sipas 
LFK martesa është institut juridik i të drejtës familjare dhe rregullohet me norma të 
karakterit imperativ, me disa përjashtime ku ka norma të karakterit diapozitiv siç 
është rasti me marrëdhëniet pasurore. 

 
 
Neni 14. Martesa 
 

(1) Martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht në mes të dy personave të 
sekseve të ndryshme, me anë të së cilës ata lirshëm vendosin që të jetojnë 
së bashku me qëllim të krijimit të familjes. 

(2) Mashkulli dhe femra kanë të drejtë të lidhin martesë dhe të formojnë 
familje pa ndonjë kufizim në bazë të racës, kombësisë apo religjionit, si 
dhe janë të barabartë gjatë lidhjes së martesës, vazhdimit të martesës dhe 
zgjidhjes së saj.  

 
Koment, neni 14 

 
14. Vështrim i përgjithshëm. Neni 14 i LFK, përcakton nocionin themelor të martesës 

dhe disa kushte që tregohet vullneti i palëve për lidhjen e martesës. Martesa në fakt 
paraqet një institut shoqëror dhe juridik për shkak se është formë e organizimit 
shoqëror dhe rregullohet me norma juridike. Normat juridike me të cilat 
rregullojmë martesën janë të karakterit të detyrueshëm dhe palët nuk mund t’i 
ndryshojnë me vullnetin e tyre prandaj ajo bëhet një institucion juridik i mbrojtur 
nga shteti. Në literaturën juridike përkufizimet për martesën ndahen në dy grupe: - 
grupi i parë e konsideron martesën si kontratë juridike – civile me të cilën një burrë 
një grua vendosin jetesën e tyre të përbashkët me qëllim të ndihmës reciproke, në 
mes tyre dhe krijimin e familjes, ndërsa në grupin e dytë bëjnë pjesë përkufizimet 
me të cilën burri dhe gruaja vendosin për një jetë të përbashkët në mes tyre të 
sanksionuar nga ligji dhe të cilën ata nuk mund ta zgjidhin vet.166 Në literaturë, si 
përkufizim më i vjetër përmendet ai i Modestimit sipas të cilit martesa është një 
lidhje e një burri dhe një gruaje, bashkim për gjithë jetën dhe bashkësi e së drejtës 
hyjnore dhe njerëzore.167 E drejta bashkëkohore i shmanget përkufizimit të 
martesës për shkak se ajo nuk është diçka e dhënë një herë e përgjithmonë si 
definim dhe ndryshon në kohë dhe hapësirë, edhe pse shumica e elementeve janë 
gjithmonë prezentë.168 Martesa nuk mund të definohet në kuptimin e përgjithshëm 

                                                 
165 Zaçe. V, Marrëdhëniet martesore sipas legjislacionit shqiptar, Tiranë 1999, fq. 45. 
166 Zaçe. V, 1999, fq. 45. 
167 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 85 
168 Në literaturë thuhet se disa kodifikime të mëdha nuk japin dispozitë të përafërt për martesën, si 
p.sh. Kodi Civil i Francës 1804, Kodi civil Gjerman i viti 1896, Kodi Civil Zvicëran i viti 1907. 
(cituar sipas Vojislav Bakic, porodicno Pravo, Beograd 1971, fq. 80). 
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për të gjithë popujt dhe për të gjitha kohërat.169 Mund të thuhet se martesa është një 
bashkësi e një burri dhe një gruaje me qëllim të jetës së përbashkët dhe krijimit të 
familjes, e krijuar, e regjistruar dhe e shkëputshme në mënyrë ligjore para 
organeve kompetente, e bazuar në vullnetin e lirë, jo diskriminimin dhe 
barabarësinë e bashkëshortëve.170 Lidhur me procedurën e lidhjes së martesës nuk 
ka praktikë gjyqësore të mjaftueshme pranë GJEMDNJ e cila është konfirmuar nga 
botimi zyrtar i Këshillit të Evropës – Udhëzuesi i Shkurtër për Konventën 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut nga viti 2005. Sipas këtij Udhëzuesi, GJEMDNJ 
ka gjykuar numër relativ të lëndëve në të cilat objekt i shqyrtimit ka qenë cenimi i 
të drejtës për lidhjen e martesës dhe themelimin e familjes.171 

 
Paragrafi  

 
14.1 Sipas nenit 14 par.1, martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht në mes të dy 

personave të sekseve të ndryshme, me anë të së cilës ata lirshëm vendosin që të 
jetojnë së bashku me qëllim të krijimit të familjes. Paragrafi 1 i nenit 14 të LFK, 
përcakton nocionin e martesës duke e konsideruar atë një bashkësi të regjistruar 
ligjërisht e cila bashkësi është e krijuar në mes të dy personave të sekseve të 
ndryshme, të cilët vet vendosin që të jetojnë bashkërisht me qëllim të krijimit të 
familjes. Ky përkufizim përfshin të gjitha elementet që kërkohen për përkufizimin 
e martesës.172 Disa legjislacione të tjera nocionin e martesës e japin edhe më 
shkurt.173 Në Kosovë, martesa është e karakterit civil, pra është formë e 
detyrueshme.  

 
14.1 (a) Martesa ligjore është e sanksionuar në nenin 14.1. të LFK, sipas të cilit, 

martesa është një bashkësi e regjistruar ligjërisht, do të thotë se vetëm një martesë 
e regjistruar në librin e të kurorëzuarve në të drejtën tonë konsiderohet martesë. Në 
fakt, martesa duhet të lidhet para ofiqarit,174në zyrën kompetente. LFK e përmend 
shprehjen “bashkësi të regjistruar ligjërisht”, që nënkupton para ofiqarit në 
mënyrën e paraparë me ligj, i cili e zbaton ligjin dhe kujdeset për kushtet që 
kërkohen për lidhjen e martesës. Disa legjislacione shprehimisht mos lidhjen e 

                                                 
169 Cituar sipas Alinćić, M. e të tjerë, Zagreb 2001 fq. 40. (Usp, T. Ramm, Familienrecht, Band I. 
Recht der Ehe, Munchen, 1984, fq. 46.). 
170 Aliu, A. & Gashi, H, 2007, fq. 87. 
171 Udhëzuesi i Shkurtër për Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Publikimi 3, Strasburg 
2005 (Vade-mecum de la Convention europeenne des Droits de l’Homme (3e edition), Strasbourg 
2005, fq. 104. 
172 Shih Deklaratën e Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut, neni 16, pika 1.2.3. 
173 LF i Kroacisë, neni 5, Martesa është bashkësi jetësore e rregulluar me ligj e një gruaje dhe një 
burri;, porodicni zakon Srbije, sluzbeni glasnik RS, nr.18/2005, Martesa është bashkësi e rregulluar 
me ligj mes gruas dhe burrit; Kodi i përgjithshëm civil Austriak i vitit 1811, parasheh në paragrafin 
44.1. marrëdhëniet familjare krijohen me kontratën për hyrje në martesë, martesa përcaktohet si një 
kontratë ku “dy persona të gjinisë së kundërt deklarojnë, në pajtim me Ligjin vullnetin e tyre se do të 
jetojnë në bashkësinë e pandarë, do të lindin fëmijë, do ti edukojnë dhe do të ndihmohen në mënyrë 
reciproke” 
174 Ofiqari është personi zyrtar (shërbyes) civil pranë zyrës së ofiqarisë. 
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martesës para ofiqarit e marrin si bazë për nulitetin absolut të martesës.175 Lidhja e 
martesës në forma tjera – formën religjioze, të ne mund të bëhet vetëm pasi të jetë 
lidhur martesa në formën civile.176  

 
14.1 (b) Martesa përveç që është bashkësi e regjistruar ligjërisht ajo duhet të jetë në 

mes të dy personave me sekse të ndryshme.177 Sipas Ligjit, instituti i martesës ka të 
bëjë vetëm me personat e gjinive të kundërta, qëllimi i të cilëve është përmbushja e 
nevojave natyrore (lindja e fëmijëve), seksuale, ekonomike, kulturore. Bashkësia 
në mes të burrit dhe gruas mund të ekzistojë dhe të prodhojë efekte në bazë të 
Ligjit, por nuk konsiderohet martesë, sepse nuk i nënshtrohet rregullimit ligjor, nuk 
është e regjistruar në librin e të kurorëzuarve, ajo në ligjin tonë konsiderohet 
bashkëjetesë respektivisht bashkësi jashtëmartesore.178 Neni 14.1. kërkon poashtu 
që kjo lidhje e martesës të bëhet në mënyrë të lirshme, pra me vullnet të lirë, të 
mos jetë e imponuar që duke jetuar së bashku të krijojnë familje e cila do të 
realizojë funksionin e saj të njohur në shoqëri. 

 
Paragrafi 2 

 
14.2 Neni 14 par 2, përmban dispozitën ligjore sipas të cilës mashkulli dhe femra kanë 

të drejtë të lidhin martesë dhe të formojnë familje pa ndonjë kufizim në bazë të 
racës, kombësisë apo religjionit, si dhe janë të barabartë gjatë lidhjes së martesës, 
vazhdimit të martesës dhe zgjidhjes së saj.179 Paragrafi 2 i nenit 14 siguron, të 
drejtën e mashkullit dhe femrës që të lidhin martesë dhe të formojnë familje, pa 
ndonjë kufizim në bazë të racës, kombësisë apo religjionit, si dhe garanton 
barazinë e tyre gjatë lidhjes së martesës, vazhdimit të martesës dhe zgjidhjes së saj.  

                                                 
175 Shih LF i Serbisë, neni 31 (Martesa është nul nëse e kanë lidhur dy persona të gjinisë së njëjtë, 
nëse deklarimet e vullnetit nuk janë konstatuar). 
176 Shih LFK neni 36, Personat që dëshirojnë të lidhin martesë në Pajtim me rregullat fetare 
(religjioze) nuk mund ta bëjnë një gjë të tillë, përderisa ato nuk e dëshmojnë lidhjen e martesës ligjore 
me certifikatë të lëshuar nga regjistri i ofiqarit. 
177 Në Kosovë, ende nuk njihet e drejta e bashkësisë të gjinisë së njëjtë, të cilën e kanë njohur disa të 
drejta pozitive në Evropë; Kroacia e ka nxjerrur Ligjin për bashkësinë një gjinore, Narodne Novine, 
broj 2003/16, shtetet e tjera janë: Danimarka, Norvegjia, Suedia, Hungaria, Belgjika, Franca, 
Gjermania etj kanë ligje për lejimin e martesave me gjini të njëjtë duke u mbështetur në parimin e 
mosdiskriminimit seksual. 
178Më gjerësisht shih neni 39 i LFK: (1) Bashkësia faktike (Bashkësia jashtëmartesore) konsiderohet 
marrëdhënia faktike midis burrit dhe gruas që jetojnë në çift, e karakterizuar nga një jetë e përbashkët 
që paraqet një karakter stabiliteti dhe vazhdueshmërie.  
(2) Bashkësia faktike (Bashkësia jashtëmartesore) është e barabartë me statusin martesor nga aspekti i 
të drejtave dhe detyrimeve për përkujdesje, mbështetje financiare reciproke dhe të drejtat pasurore 
ashtu siç është specifikuar në këtë ligj.  
(3) Bashkësia faktike nuk e jep efektin nga paragrafi 2 i këtij neni nëse në kohën e formimit të saj 
kanë ekzistuar këto pengesa martesore: martesa ekzistuese, gjinia e gjakut në shkallën e ndaluar nga 
ky ligj, gjinia adoptuese, sëmundja psikike dhe paaftësia për të gjykuar, përveç nëse ndonjë pengesë 
ndërkohë ka pushuar.  
179 Shih Deklaratën e Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut, neni 16, pika 1: Meshkujt dhe femrat 
madhore pa ndonjë kufizim në bazë të racës, kombësisë apo religjionit, kanë të drejtë të lidhin 
martesë dhe të formojnë familje. Ata janë të barabartë gjatë lidhjes së martesës, vazhdimit të martesës 
dhe zgjidhjes së saj. 
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14.2 (a) Kur bëhet fjalë për mos diskriminim të burrit dhe të gruas sipas bazës racore, 
kombësisë apo religjionit, del se nuk ekzistojnë mundësi dalluese – diskriminuese 
në bazat tjera. Ligji nuk ndalon, por përkundrazi e barazon mashkullin dhe femrën 
duke ju dhënë të drejtë që raca, etniteti apo feja të jenë ndonjë pengesë për lidhjen 
e martesës së tyre. Ligji garanton barabarësi midis burrit dhe gruas me rastin e 
lidhjes së martesës, që do të thotë se martesa lidhet në kushte të njëjta si për 
mashkullin ashtu edhe për femrën. Barabarësia e burrit dhe gruas garantohet edhe 
për vazhdimin e martesës që është qëllim i çdo martese të lidhur, mirëpo e drejta 
jonë lejon mundësinë edhe të zgjidhjes së saj.  

 
14.2 (b) E drejta jonë, bazë për zgjidhjen e martesës, konsideron vdekjen e 

bashkëshortit, shpalljen e njërit prej bashkëshortëve të zhdukur për të vdekur dhe 
anulimin e martesës dhe shkurorëzimi për shkaqe të rregulluara me dispozitat e 
LFK.180 Prandaj në të gjitha marrëdhëniet familjare që nga lidhja e martesës, 
vazhdimi i saj dhe zgjidhja e martesës bashkëshortët janë të barabartë. 

 
 
Neni 15. Aftësia për martesë 
 

(1) Aftësia për të lidhur martesë fitohet me anë të aftësisë për të vepruar. 
(2) Mosha madhore fitohet me të mbushur 18 vjet.  
(3) Aftësia e plotë për të vepruar fitohet me arritjen e moshës madhore dhe 

me lidhjen e martesës para arritjes së kësaj moshe. 
 

Koment, neni 15 
 
15. Vështrim i përgjithshëm. Neni 15 përcakton aftësinë për martesë, respektivisht 

aftësinë e cila është e varur nga aftësia për të vepruar, aftësi e cila fitohet me 
moshën madhore që ky ligj e konsideron si moshë madhore- moshën 18 vjeçare. 
Sipas të drejtës tonë, personat fizikë bëhen madhor kur mbushin 18 vjet, apo kur 
fëmija para mbushjes së moshës madhore martohet nëse ka mbushur 16 vjet dhe ka 
lejen nga organi kompetent për martesë (gjykata). Personat deri në moshën 18 
vjeçare i quajmë të mitur, dhe ata janë të paaftë për të vepruar. por, paaftësia e tyre 
për veprim nuk është e njëjtë. Personat deri në moshën 16 vjeçare janë të paaftë për 
të lidhur martesë, nëse rastësisht këta lidhin martesë- ajo martesë do të 
konsiderohet nul (e pavlefshme). Ndërsa personat prej 16-18 vjeç, përjashtimisht 
mund të lidhin martesë vetëm pasi të sigurohet leja nga organi shtetëror për lidhjen 
e martesës. Ligjet e vendeve perëndimore njohin të ashtuquajturin emancipim, 
d.m.th. të shpallurit e personit të mitur me vendimin e gjyqit ose të organeve tjera 
të kujdestarisë si të aftë për të vepruar në disa kushte. Dispozitat tona të pasluftës 
nuk e parashohin emancipimin. Edhe personat madhor, gjithashtu, mund të 
shpallen të paaftë për të vepruar, e kjo ndodh kur nuk është në gjendje të kujdeset 
vet për të drejtat dhe interesat e veta. Kjo ndodh më së shpeshti kur personi madhor 
është për nga mendja ose i sëmurë psikik. Vendimi për shpalljen e personit madhor 

                                                 
180 Më gjerësisht shih nenet 59-69 të LFK dhe komentet e tyre. 
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të paaftë e merr gjykata me kërkesën e personave të interesuar apo sipas detyrës 
zyrtare.181 Paaftësia për veprim zgjat gjersa sëmundja apo arsyeja tjetër për të cilën 
është marrë vendim. Personat madhorë shpallen: krejtësisht të paaftë për të 
vepruar, pjesërisht të paaftë për të vepruar dhe për të vepruar në mënyrë të 
kufizuar. Personit fizik mund t’i hiqet zotësia për të vepruar për shkak të 
sëmundjes psikike (mendore) dhe si e tillë ai nuk ka aftësi për martesë.  

 
Paragrafi 1 

 
15.1 Paragrafi 1 i nenit 15 përcakton, se personi fizik (dhëndrri ose nusja) aftësinë për 

të lidhur martesë e fiton me fitimin e zotësisë së plotë për të vepruar, ndërkaq 
zotësia e plotë për të vepruar nënkupton aftësinë e personit fizik që të drejtat dhe 
detyrimet e veta t’i kryejë në mënyrë të pavarur, pra edhe detyrimet dhe të drejtat 
që dalin nga lidhja e martesës. Personi i cili ka aftësinë për të vepruar, është një 
person i pjekur seksualisht dhe emocionalisht. Martesa është një lidhje e fuqishme 
midis burrit dhe gruas nga e cila dalin të drejtat dhe detyrimet midis 
bashkëshortëve, të drejta dhe detyrime lidhur me fëmijët e tyre, por edhe me 
anëtarët tjerë të familjes. Andaj, momenti i fitimit të aftësisë për lidhjen e martesës 
është edhe siguri juridike. LFK konsideron se njeriu është i aftë për martesë 
atëherë kur e fiton edhe zotësinë e plotë për të vepruar. Sipas LFK, aftësia për të 
lidhur martesë nuk dallohet midis gjinive, prandaj është e njëjtë si për personat e 
gjinisë mashkullore ashtu edhe për personat e gjinisë femërore. Moshën 18 vjeçare 
si aftësi për të lidhur martesë e kanë edhe ligjet e tjera, si Kodi i Familjes i 
Shqipërisë, Kroacisë, Maqedonisë, Serbisë.182 Aftësia për të lidhur martesë kërkon 
që personi që hynë në martesë duhet të jetë në shkallë të caktuar të pjekurisë 
seksuale, emocionale dhe sociale.183 Disa ligje bëjnë dallim midis aftësisë për të 
lidhur martesë kur është fjala për gjininë mashkullore dhe gjininë femërore. 
Gjithmonë, për meshkujt kërkohet moshë më e madhe sesa për femrat.  

 
Paragrafi 2 

 
15.2 Paragrafi 2 i nenit 15, përcakton se mosha madhore fitohet me të mbushur 18 vjet 

dhe se kjo moshë në parim çon deri tek fitimi i zotësisë së plotë për të vepruar. Kjo 
moshë garanton aftësinë për të lidhur martesë në qoftë se nuk është hequr zotësia 
për të vepruar për arsye të parapara me ligj. Aftësia e plotë për të vepruar e fituar 
me moshën madhore është diçka që fitohet, mund të humbet, por edhe mund të 
rikthehet varësisht prej gjendjes shëndetësore (sëmundjes së tij psikike). Në të 
drejtën tonë, zotësia e plotë për të vepruar mund të fitohet edhe para moshës 18 
vjeçare, por jo më herët se 16 vjeçare. Për të fituar zotësinë e plotë para moshës 18 
vjeçare kërkohen të plotësohen disa kushte në mënyrë që të lidhë martesë. Si kusht 

                                                 
181 Shih Ligji nr. 03/L-007 për procedurën jokontestimore (LPJK), nenet 32, par. 1, pika (e). 
182 Zotësi të plotë për të vepruar konsiderojmë aftësinë e personit fizik që ti ushtrojë të drejtat dhe 
detyrimet e veta në mënyrë të pavarur. Vetëm një person që ka zotësi të plotë për të vepruar ka të 
drejtë që të gjitha veprimet për ushtrimin dhe mbrojtjen e të drejtave të veta subjektive, pra edhe për 
të lidhur martesë. 
183 Marko Mladenovic, porodicno Pravo Jugoslavije, Beogard 1984, fq.153 
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i parë është mosha 16 vjeçare, që të jetë i aftë për të gjykuar dhe i pjekur 
mentalisht dhe fizikisht, të ketë arsye për lejimin e lidhjes së martesës para moshës 
së paraparë dhe për këtë të ekzistojë leja e gjykatës që ai të mund të lidhë martesë 
nga mosha 16 vjeçare. Këtë të drejtë për fitimin e zotësisë së plotë për të vepruar 
edhe para moshës 18 vjeçare me qëllim të lidhjes së martesës, e gëzojnë personat e 
të dy gjinive. Mosha 16 vjeçare për tu fituar aftësia për lidhjen e martesës para 
arritjes së moshës 18 vjeçare është kufiri më i ulët që martesa të jetë e vlefshme. 
Për personat më pak se 18 vjeç nuk u jepet leje për lidhjen e martesës e në rast se 
ata lidhin martesë ajo konsiderohet pengesë martesore e pa evitueshme.184 

 
Paragrafi 2 

 
15.3. Paragrafi 3 i nenit 15, parasheh se aftësia e plotë për të vepruar fitohet përveç me 

arritjen e moshës madhore dhe me lidhjen e martesës para arritjes së kësaj moshe. 
Paragrafi 3 i nenit 15 përcakton se aftësia e plotë për të vepruar fitohet me arritjen 
e moshës madhore, por ekziston mundësia që aftësia e plotë për të vepruar edhe me 
lidhjen e martesës para arritjes së kësaj moshe. Lidhjen e martesës, para arritjes së 
moshës 18 vjeçare, në literaturën juridike konsiderohet emancipim që nënkupton 
se personat e tillë që kanë lidhë martesë nga mosha 16 e më pak se 18 vjeç me 
vendim të Gjykatës do të jepet leja që personi i moshës 16-18 vjeçare të lidhë 
martesë dhe në këtë mënyrë ai barazohet me personat e moshës madhore dhe fiton 
zotësinë e plotë për të vepruar. Në disa të drejta aftësia për të vepruar fitohet edhe 
nëse personi që ka mbushur moshën 16 vjeç e më pak se 18 nëse ka lindur fëmijë 
nga bashkësia jashtëmartesore fiton zotësinë e plotë për të vepruar.185 Leja për 
lidhjen e martesës para moshës 18 vjeçare jepet në procedurën jokontestimore 
duke pas parasysh arsyeshmërinë e kërkesës të personave që dëshirojnë të lidhin 
martesë.186 

 
 
2. Kushtet për martesë  
 
Neni 16. Kushtet për lidhjen e martesës  
 

(1) Personi i cili nuk ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë vjeçare nuk mund të 
lidhë martesë. 

(2) Për shkaqe të arsyeshme dhe sipas kërkesës së tij, gjykata kompetente 
mund t’i lejojë martesën personit të mitur më të vjetër se 
gjashtëmbëdhjetë vjet, nëse konstaton se personi i tillë ka arritur 
pjekurinë e nevojshme fizike dhe psikike për të ushtruar të drejtat e veta 
martesore dhe për të përmbushur detyrimet martesore.  

                                                 
184 Shih LFK, neni 64.1, bashkëshorti nuk ka aftësi për të vepruar për shkak të sëmundjes psikike të 
diagnostifikuar apo shkaqeve tjera. Heqja e zotësisë për të vepruar duhet të bëhet me vendim të 
gjykatës kompetente. 
185 LF i Kroacisë, i vitit 2004, zotësinë e plotë për të vepruar e fitojnë edhe personat prej moshës 16-
18 vjeç, të cilët nuk kanë lidhur martesë, por nga bashkëjetesa e tyre kanë lindur fëmijë. 
186 Ligji për procedurën jokontestimore (LPJK), nenet 114-124. 
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(3) Para se të marrë vendimin, gjykata do të kërkojë mendimin e Organit të 
Kujdestarisë, do ta dëgjojë të miturin dhe prindërit përkatësisht 
kujdestarin e tij. Gjykata gjithashtu do të dëgjojë personin me të cilin i 
mituri ka për qëllim të lidhë martesë, mendimin e institucionit përkatës 
shëndetësor dhe do të hetojë rrethanat tjera të rëndësishme për vendimin.  

 
Koment, neni 16 

 
16. Vështrim i përgjithshëm. Neni 16 përcakton kushtet të cilat konsiderohen për lidhje 

e martesës, kur personi nuk e ka arritur moshën 18 vjeçare pra kur personi nuk 
është madhor. Me këtë nen, parimisht sqarohet se para moshës 18 vjeç nuk mund 
të lidhet martesa, por përjashtimisht me leje të gjykatës dhe nën kushte të caktuar 
mund të lejohet lidhja e martesës e personit, respektivisht personave duke 
nënkuptuar të dy bashkëshortë nga 16 deri 18 vjet.187 

 
Paragrafi 1 

 
16.1. Sipas nenit 16 par.1 personi i cili nuk ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë vjeçare 

nuk mund të lidhë martesë. Pika 1 e nenit 16 e shpreh parimin se personi i cili nuk 
e ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë vjeçare nuk mund të lidhë martesë. Pra 
personi i tillë, sipas rregullit edhe nëse një ditë i mungon për arritjen e moshës 18 
vjeçare, atë ditë nuk mund të lidhë martesë. Martesën mund ta lidhin vetëm 
personat që kanë arritur moshën 18 vjeçare, një dispozitë të ngjashme e gjejmë 
edhe në Kodin e Familjes së Shqipërisë, ku parashihet se martesa mund të lidhet në 
mes një burri dhe një gruaje që kanë mbushur moshën 18 vjeç188. Mosha madhore 
paraqet kusht themelor për të lidhur martesë, sepse suksesi i martesës është të 
kuptuarit e rëndësisë së martesës dhe ushtrimi i detyrimeve që dalin nga martesa 
nga ana e bashkëshortëve. Mosha madhore nuk është e mjaftueshme për lidhjen e 
martesës për shkak se kërkohet edhe aftësia për të vepruar e personit që është i 
interesuar për lidhjen e martesës. Kështu që mund të ndodhë se edhe pse është 
madhor atij të i është hequr zotësia për të vepruar me vendim të Gjykatës, dhe në 
këtë rast për të ekziston pengesa martesore. 

 
Paragrafi 2 

 
16.2 Me nenin 16 par. 2, parashihet një përjashtim nga mosha madhore si kusht për 

lidhjen e martesës. Sipas këtij paragrafi për shkaqe të arsyeshme dhe sipas 
kërkesës së tij, gjykata kompetente mund t’i lejojë martesën personit të mitur më të 
vjetër se gjashtëmbëdhjetë vjet, nëse konstaton se personi i tillë ka arritur pjekurinë 
e nevojshme fizike dhe psikike për të ushtruar të drejtat e veta martesore dhe për të 
përmbushur detyrimet martesore. Paragrafi 2 i neni 16 përcakton përjashtimin nga 
pika 1 e nenit 16 pra lejohet martesa që për shkaqe të arsyeshme e me kërkesë të 

                                                 
187 Lidhur me përdorimin e shprehjeve të shumësit dhe njëjësit ose gjinisë mashkullore dhe femërore 
në rastet e caktuara shih LFK, neni 8, par. 2 dhe komenti. 
188 Shih neni 7 i KFSH. 
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personit që dëshiron të lidhë martesë, gjykata kompetente189 mund t’i lejojë 
personit të rritur më të vjetër se gjashtëmbëdhjetë vjet, nëse personi i tillë ka arritur 
pjekurinë e nevojshme fizike190 dhe psikike191 për të ushtruar të drejtat e veta 
martesore dhe për të përmbushur detyrimet martesore. Paragrafi 2 i nenit 16, në 
fakt, jep mundësinë e lidhjes së martesës nga mosha 16 vjeçare nën disa kushte të 
parapara me këtë ligj. Si kusht që arsyetohet lidhja e martesës me personin që nuk 
ka mbushur moshën 18 vjeçare, janë: shkaqet e arsyeshme192, kërkesa e personit të 
interesuar për lidhje të martesës dhe pjekuria fizike dhe pjekuria për të ushtruar të 
drejtat e veta martesore dhe detyrimet që dalin nga martesa, të gjitha këto provohen 
me vendimin e gjykatës kompetente, me të cilin lejohet lidhja e martesës e personit 
që është më i vjetër se 16 vjeç, por më i ri se 18 vjeç.  

  
Paragrafi 3 

 
16.3 Me nenin 16 par. 3, parashihet se para se të marrë vendimin, gjykata do të kërkojë 

mendimin e Organit të Kujdestarisë, do ta dëgjojë të miturin dhe prindërit, 
përkatësisht kujdestarin e tij. Gjykata gjithashtu do të dëgjojë personin me të cilin i 
mituri ka për qëllim të lidhë martesë, mendimin e institucionit përkatës shëndetësor 
dhe do të hetojë rrethanat tjera të rëndësishme për vendimin. Paragrafi 3 i nenit 16, 
kërkon një kujdes të veçantë nga ana e gjykatës para se të vendosë lejimin e 
martesës personit i cili nuk ka mbushur moshën 18 vjeçare, respektivisht që ka 
moshën së paku 16 vjeç. Kjo shihet nga fakti se gjykata është e obliguar të kërkojë 
mendimin e organit të kujdestarisë si organ që kujdeset për të miturin pa 
përkujdesje prindërore, respektivisht në këtë rast organ që mbron interesat e 
fëmijës. Pastaj kërkohet ta dëgjojë të miturin dhe prindërit respektivisht kujdestarin 
e tij nëse nuk ka prindër ose është pa përkujdesje prindërore. Gjykata poashtu do të 
dëgjojë edhe personin me të cilin i mituri ka për qëllim të lidhë martesë, në këtë 
rast mendohet se ky person është madhor dhe se kërkesa vjen vetëm nga pala tjetër 
si i mitur, mirëpo nuk mund të përjashtohet mundësia që të dy personat të jenë të 
moshës së mitur dhe kërkojnë leje nga ana e gjykatës për lidhjen e martesës. Duke 
u nisur nga parimi i barabarësisë së palëve, lejohet mundësia që të dy personat të 
jenë të mitur. Gjykata ka për detyrë të marrë edhe mendimin e institucionit 
përkatës shëndetësor të cilin e përgatisin ekspertët e fushës mjekësore, që 
përcaktojnë aftësinë shëndetësore të parashtruesit të kërkesës si dhe do të hetojë 
edhe rrethanat tjera të rëndësishme para marrjes së vendimit, me të cilin do të 
lejohet lidhja e martesës para moshës 18 vjeçare. 

 
 

                                                 
189 Shkaqe të arsyeshme mund të jenë p.sh. Shtatzënësia e padëshiruar. 
190 Pjekuria fizike nënkupton personin e interesuar për martesë të jetë fizikisht i aftë për të pranuar 
detyrimet që dalin nga lidhja e martesës. 
191 Ndërsa pjekuria psikike nënkupton pjekurinë mentale për hyrje në martesë, nuk bëhet fjalë këtu 
për sëmundje, por bëhet fjalë për pjekurinë për krijimin e familjes dhe rritjen e fëmijëve. 
192 Me shprehje të arsyeshme kuptojmë se gjykata ka parasysh pozitën e vajzës në familje dhe 
ambientin ku jeton etj. 
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Neni 17. Çertifikata për martesë – E drejta e shtetasve të huaj  
 

(1) Personat me shtetësi të huaj duhet të sjellin çertifikatën për martesë të 
ofruar nga autoritetet e vendit të vet e që dëshmon të drejtën e tyre për 
martesë sipas rregullave të këtij ligji, se nuk ka ndalesa dhe pengesa për 
martesë. 

(2) Çertifikata bëhet e pavlefshme nëse martesa nuk lidhet gjashtë muaj pas 
lëshimit të çertifikatës. Nëse çertifikata cakton afat më të shkurtë kohor, 
ky afat do të aplikohet.  

 
Koment, neni 17 

 
17. Vështrim i përgjithshëm. Neni 17 rregullon lidhjen e martesës me shtetasit e huaj, 

respektivisht përmbajtja e këtij neni ka për qëllim që të rregullojë rastet kur 
bashkëshortët e ardhshëm na paraqiten shtetasit e huaj. Në Kosovë, martesë mund 
të lidhin personat me shtetësi të njëjtë dhe me shtetësi të ndryshme të huaj. Kjo 
ndodhë për shkak se edhe shtetasit kosovarë mund të lidhin martesë në ndonjë 
shtet të huaj. Lidhur me lidhjen e martesës me shtetas të huaj, në mënyrë më të 
detajuar është rregulluar me Ligjin për gjendjen civile ku parashihen kushtet dhe 
plotësimi i dokumentacionit.193 Edhe shtetasit kosovarë kanë të drejtë të lidhin 
martesë në shtetin e huaj në mes veti ose me shtetas të huaj. 

 
Paragrafi 1 

 
17.1 Neni 17 par. 1, parasheh se personat me shtetësi të huaj duhet të sjellin 

certifikatën për martesë të ofruar nga autoritetet e vendit të vet e që dëshmon të 
drejtën e tyre për martesë, sipas rregullave të këtij ligji, se nuk ka ndalesa dhe 
pengesa për martesë. Pika 1 e nenit 17, kërkon që shtetasi i huaj për të fituar të 
drejtën e lidhjes së martesës në zyrën komunale të gjendjes civile të vendit, duhet 
të pajiset edhe me dokumente të veçanta, siç bie fjala: certifikatën për martesë të 
cilën e lëshon autoriteti i vendit me të cilën dëshmohet e drejta e tyre për martesë, 
respektivisht se nuk ka ndalesa dhe pengesa për martesë në bazë të LFK. Nga kjo 
pikë e nenit 17, del se për shtetasin e huaj kërkohet përveç dokumenteve tjera 

                                                 
193 Shih Ligji për gjendjen civile, neni 42, par. 3, 4, dhe 5 që parashohin: “3. Martesa e shtetasit të 
huaj, që banon jashtë shtetit ose është banues i përkohshëm në Republikën e Kosovës, me shtetas të 
Kosovës lidhet sipas dokumenteve të shtetit, shtetas i të cilit është ose ku ka banimin e përhershëm, të 
lëshuar jo më parë se tre muaj nga data që kërkohet të lidhet martesa, përveç rasteve kur ka mënyra 
dhe një afat tjetër, të përcaktuar në marrëveshje shumëpalëshe ose dypalëshe. 4. Për të huajt të cilët 
kanë përfituar azil në Republikën e Kosovës ose janë refugjatë si dhe personatpa shtetësi akti i 
martesës bazohet në dokumentet personale, të vërtetuara brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga organi 
përkatës brenda Ministrisë së punëve të brendshme ose drejtpërdrejt nga të dhënat e këtij organi. 5. 
Shtetasit e huaj ose personat pa shtetësi, me qëndrim të përkohshëm në Republikën e Kosovës, mund 
të lidhin martesë ndërmjet tyre në një zyrë të gjendjes civile, me dëshirën e vet. Gjithashtu, martesa 
mund të lidhet kur njëri ose të dy janë të burgosur në Republikën e Kosovës, kur në vendin e tyre nuk 
mund të lidhin martesë ose nuk mund të shkohet për shkaqe objektive. 6. Agjencia me akt nënligjor 
nxjerrë rregullat për veprimet, që do të kryejnë zyrtarët e shërbimit të gjendjes civile, për 
dokumentacionin dhe procedurën që do të ndiqet.” 
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certifikata për martesë ndërsa për shtetasin e vendit respektivisht kushtet për 
paraqitjen e lidhjes së martesës kërkohet certifikata e lindjes dhe dokumentet tjera 
sipas nevojës, në bazë të kërkesës së ofiqarit.  

 
17.1 (a) E drejta e shtetasit të huaj për të lidhur martesë është e drejtë e përgjithshme që 

bazën e ka në Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut.194 Certifikata për 
martesë195 siç e quan LFK, është dokumenti më i rëndësishëm për aftësinë 
martesore, respektivisht është dokument me të cilën provohet se nuk ekzistojnë 
pengesat dhe ndalesat martesore. Ky dokument duhet të lëshohet nga një organ 
kompetent i shtetit shtetësinë e të cilit e bartë paraqitësi i kërkesës për lidhjen e 
martesës. Organi i gjendjes civile para të cilit lidhet martesa duhet të sigurohet se 
nuk ka pengesa apo ndalesa martesore për shtetasin e huaj.  

 
17.1 (b) Në Ligj nuk parashihet të kërkuarit e ndonjë dokumenti tjetër për lidhjen e 

martesës nëse shikohet neni 17.1, por kur analizohet neni 25, përveç kërkesës 
personi i interesuar pranë ofiqarit të kuvendit komunal duhet t’i bashkangjesë edhe 
certifikatën e lindjes dhe sipas nevojës edhe dokumentet tjera në bazë të kërkesës 
së ofiqarit. Konsiderojmë se certifikata e lindjes mund të jetë një dokument 
plotësues për rastin konkret, për shkak se shumica e punëtorëve të gjendjes civile 
nuk janë edhe aq të përgatitur për njohjen dhe zbatimin e dokumenteve 
ndërkombëtare. Certifikata për martesën konsiderohet një dokument publik i 
lëshuar nga organi kompetent i shtetit, shtetas i të cilit është i fejuari ose në të cilin 
e ka vendbanimin, në të cilën vërtetohet se sipas të drejtës të atij shteti nuk ka 
pengesa ligjore që do ta pengonin lidhjen e martesës konkrete.196 Kompetenca për 
të provuarit e aftësisë martesore është e rregulluar edhe me Konventën e Hagës për 
martesën e vitit 1902, neni 4.197 

 
Paragrafi 2 

 
17.2 Neni 17 par. 2 rregullon çështjen e vlefshmërisë së certifikatës për martesë sipas 

LFK. Nga pika 2 e këtij neni del se certifikata për martesë e lëshuar nga organet 
kompetente të shtetit të shtetasit të huaj me qëllim të lidhjes së martesës, do të 
konsiderohet e pavlefshme në qoftë se kalon afati prej 6 muajsh, dhe nuk vjen deri 
te lidhja e martesës së kërkuar. Kjo nënkupton se certifikata e tillë është e vlefshme 
vetëm 6 muaj nga dita e lëshimit të certifikatës. Ligjvënësi në pikën 2 të nenit 17, 
po ashtu përcakton edhe një çështje tjetër parimore se nëse certifikata parasheh afat 
më të shkurtër kohor për vlefshmërinë e saj, atëherë ky afat do të aplikohet në 
Kosovë. Pra nuk do të jetë kohëzgjatja 6 muaj, por do të jetë aq sa është e paraparë 
në certifikatën për martesë e që nuk mund të jetë ky afat më i gjatë se 6 muaj. 

                                                 
194 Më gjerësisht shih Bernadet Bordas, porodicni pravni odnosi u medjunarodnom privatnom pravu, 
Forum, Novi Sad, 2000, fq.39 
195 Po aty, në fusnotën 93 të librit të tij, përmban se shprehjet që korespondojnë me certifikatën për 
martesë në gjuhë tjera janë; “Certificate of capacity to marry”, “Certificate of no impediment”, 
“Certificate de capacite matrimoniale”, “Ehefahigkeitszeugnis”, “certificatum nulla ostae”. 
196 Po aty, faqe 40. 
197 Po aty faqe 40, fusnota 96. 
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Dokumentet e nevojshme në bazë të të cilave lidhet martesa, parashihen në Ligjin 
për regjistrat civilë. 

 
 
3. Ndalesat dhe pengesat martesore 
 
Neni 18. Vullneti i lirë  
 

Martesa nuk do të jetë e plotfuqishme, nëse pëlqimi është arritur përmes 
shtrëngimit, kërcënimit ose lajthimit, apo të ndonjë mungese tjetër të vullnetit 
të lirë nga ana e bashkëshortëve të ardhshëm.  

 
Koment, neni 18 

 
18. Vështrim i përgjithshëm. Neni 18 i LFK, parasheh vullnetin e lirë si kusht thelbësor 

për lidhjen e martesës.198 LFK në nenin 18 parasheh; Martesa nuk do të jetë e 
plotfuqishme, nëse pëlqimi është arritur përmes shtrëngimit, kërcënimit ose 
lajthitjes, apo të ndonjë mungese tjetër të vullnetit të lirë nga ana e bashkëshortëve 
të ardhshëm. Kuptimi i nenit 18 është se në Kosovë martesa që lidhet pa dëshirën e 
bashkëshortëve të ardhshëm nuk do të jetë e plotfuqishme, respektivisht do të 
konsiderohet absolutisht e pavlefshme. Në këtë nen ligjvënësi konsideron se kemi 
pëlqim kundër vullnetit të lirë, kur ai kushtëzohet nga një shtrëngim, kërcënim ose 
lajthitje apo ndonjë mungese tjetër të vullnetit të lirë. Shprehja “shtrëngim” e 
përdorur në nenin 18 të LFK nuk është precizuar, por duhet të kuptohet për 
përdorimin e dhunës dhe frikës, si veprim të ndërmarrë për lidhjen e martesës 
kundër dëshirës. Martesë e detyruar ose imponuar.  

 
18 (a) Sipas LFK, bazë për anulim të martesës mund të jenë: frika, dhuna dhe 

kërcënimi,199 sepse këto janë rrethana që ndikojnë në mungesën e vullnetit të lirë 
për lidhjen e martesës. Deklarimi i lirë i vullnetit ekziston edhe kur ai bëhet nën 
ndikimin e lajthimit200 dhe mashtrimit. Nëse për të sqaruar nenin 18 të LFK, 
mbështetemi nën nenin 63 dhe 65 të LFK, atëherë këtu duhet theksuar se në të 
gjitha rastet kur vullneti i bashkëshortëve për lidhjen e martesës nuk është i lirë, 
kemi një martesë që konsiderohet para ligjit si martesë jo e plotfuqishme, pra e 
pavlefshme, sepse vullneti i brendshëm nuk përputhet me vullnetin e deklaruar në 
bazë të të cilit është lidhur martesa. Nga neni 18 i LFK, del se deklarimi i lirë i 
vullnetit të bashkëshortëve është njëri ndër kushtet themelore për lidhjen e 
martesës. Bashkëshortët lirshëm vendosin të jetojnë bashkë. LFK, nuk përcakton 

                                                 
198 Shih Deklaratën e Përgjithshme për të drejtat e njeriut, neni 16.2.; Martesa lidhet vetëm me 
vullnetin dhe pajtimin e plotë të atyre që kanë për qëllim të hyjnë në martesë. Kushtetuta e Kosovës 
në nenin 37.(1). parasheh: në bazë të pëlqimit të lirë, çdo kush gëzon të drejtën të martohet dhe të 
drejtën që të krijojë familje në pajtim me Ligjin. (2) Martesa dhe zgjidhja e saj rregullohen me ligj 
dhe bazohen në barazinë e bashkëshortëve. 
199 Shih LFK, neni 63, Martesa do të anulohet nëse bashkëshorti e ka dhënë pëlqimin me anë të frikës, 
dhunës ose kërcnimit serioz. Për më shumë shih pjesën e komentarit për këtë nen. 
200 Lajthimi dhe mashtrimi parashihen në nenin 65 pika 1 dhe 2, shih pjesën e komentarit për këtë 
nen. 
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çka konsiderojmë frikë, dhunë, kërcënim serioz, lajthitje apo mashtrim. Në shikim 
të parë fjalët frikë dhe kërcënim serioz mund të konsiderohen sinonime, mirëpo 
konsiderojmë se ligjvënësi ka dashtë të bëjë dallim midis tyre, por kur i përmend të 
dy shprehjet në të njëjtin nen.201 Kuptimi i shprehjes “frikë” dhe “dhunë” janë 
brenda shprehjes “shtrëngim” që përdoret në nenin 18 të LFK, ndërsa kërcënimi 
dhe lajthimi janë shprehje ligjore jashtë shprehjes “shtrëngim”. 

 
18 (b) Frika, duhet të konsiderohet një gjendje psikike që paraqitet të bashkëshortët e 

ardhshëm se nëse nuk do të lidhin martesë mund të pësojnë ndonjë të keqe ai ose 
anëtarët e familjes së tij dhe për këtë japin pëlqimin për lidhjen e martesës në 
kundërshtim me vullnetin e brendshëm të tyre. Bashkëshortët krijojnë bindjen e 
frikës.  

 
18 (c) Dhuna, ka ndikim të drejtpërdrejtë në deklarimin e vullnetit për lidhjen e 

martesës, natyrisht një vullnet i deklaruar nën ndikimin e dhunës, gjithmonë 
konsiderohet vullnet jo i lirë, dhe çdo pëlqim që jepet nën ndikimin e dhunës krijon 
një martesë të pavlefshme. Dhuna për dallim nga frika është të shkaktuarit e 
vuajtjeve fizike (shembull dëmtimet trupore) ose presion psikik (për shembull nuk 
ofrohet ushqimi, të ndalohet kontakti me opinionin), ndaj personit tjetër, me qëllim 
të detyrimit për lidhje të ndonjë pune juridike, ndërsa në rastin konkret bëhet fjalë 
për lidhjen e martesës. Dhuna, pra nënkupton të përdorurit e forcës drejtpërsëdrejti 
ndaj bashkëshortit për të lidhë martesë.202 Te dhuna kemi dhimbje fizike ose 
presion psikik, mirëpo, meqë martesa lidhet para organit shtetëror, është i vështirë 
përdorimi i dhunës; në momentin e lidhjes së martesës, mundësia ekziston dhe, si e 
tillë, shkakton dhënien e pëlqimit kundër dëshirës së bashkëshortit që është kusht 
esencial për lidhjen e martesës. Dhuna nënkupton të shkaktuarit e një të keqeje 
(dhimbje fizike ose psikike) personit, nga i cili kërkohet të deklarojë vullnetin, dhe 
krijohet një mospajtueshmëri me vetëdije në mes të vullnetit të deklaruar dhe 
vullnetit të brendshëm me rastin e lidhjes së martesës. Martesa e lidhur me dhunë 
anulohet,203 sepse martesa e lidhur nën ndikimin e dhunës ndaj bashkëshortit tjetër 
konsiderohet e pavlefshme, si pasojë e mungesës së vullnetit të lirë. Vullneti i lirë 
me rastin e lidhjes së martesës është kusht esencial (neni 18). 

 
18 (ç) Kërcënimi serioz, shkakton deklarimin e vullnetit i cili nuk është i lirë, sepse ky 

është një vullnet i imponuar nga bashkëshorti i cili e bënë kërcënimin. Kërcënimi 
serioz është të shkaktuarit e frikës ndaj bashkëshortit tjetër se do t’i shkaktohet një 
e keqe atij ose anëtarëve të familjes së tij nëse nuk e lidh martesën. Vullneti i 
dhënë nën ndikimin e kërcënimit serioz nuk prodhon efekte juridike dhe si i tillë 
edhe martesën e bën të pavlefshme. Shprehja kërcënim serioz është një çështje 
faktike dhe gjyqtari duhet të vlerësojë nga rasti në rast. Kërcënimi është një proces 
psikologjik dhe të gjithë personat nuk reagojnë në mënyrë të njëjtë nga i njëjti 
kërcënim. 

                                                 
201 Shih LFK, neni 63. Për më shumë shih pjesën e komentarit për këtë nen. 
202 Lidhur me dhunën shih Ligji 03/L-182 për mbrojtje nga dhuna në familje, neni 2, paragrafi, 1.2.1, i 
cili thotë: “përdorimin e forcës fizike ose presionin psikik të ushtruar ndaj anëtarit tjetër” të familjes 
203 Shih LFK neni 63 dhe pjesën e komentarit për këtë nen. 
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18 (d) Lajthimi, është përfytyrim i gabuar mbi ndonjë rrethanë relevante që ka ndikim 
të drejtpërdrejtë në deklarimin e vullnetit të bashkëshortit për të lidhur martesë. Në 
këtë rast kemi bindje të gabuar mbi ndonjë rrethanë e cila ka pasur ndikim që të 
deklarohet vullneti i cili konsiderohet se nuk është i lirë. Pra lajthimi shkakton 
deklarimin e vullnetit të bashkëshortit kundër dëshirës së tij dhe martesën e bënë të 
pavlefshme. LFK në nenin 65.1. kërkon që lajthimi të ketë të bëjë me identitetin e 
bashkëshortit.204 Kështu që anulimi i martesës sipas LFK mund të bëhet vetëm për 
lajthim në identitetin fizik të personit (bashkëshortit). Lajthimi në identitet të 
personit mundet me qenë, lajthimi në identitetin fizik dhe lajthimi në statusin e 
identitetit. Lajthimi për identitetin fizik ekziston atëherë kur mendon se hyn në 
martesë me një person të caktuar ndërsa është martuar me një person krejt tjetër. 
Pra, mendon se martohet me personin A në fakt është martuar me personin B. 
Lajthimi në identitetin fizik të personit është i mundur në rastet kur bashkëshortët e 
ardhshëm nuk e njohin njëri tjetrin. Kjo ndodhë sidomos midis bashkëshortëve të 
rinj, që njihen nga distanca dhe kanë mundësi të bëjnë lidhjen e martesës me 
përfaqësues, ose lidhja e martesës është bërë me ndërmjetësimin e personit të tretë, 
por edhe në rastet kur ekzistojnë binjakët. Por ka lajthim edhe për rrethana tjera të 
cilat nuk kanë ndikim në anulimin e martesës sipas LFK. Lajthimi në identitetin e 
cilësive civile ekziston atëherë kur shënimet personale të tij nuk përputhen me atë 
për të cilët ai ka qenë në dijeni. Identitetin e gjendjes civile e bëjnë emri dhe 
mbiemri, data e lindjes, shtetësia, statusi familjar, etj. Lajthimi, në këto raste krijon 
pasqyrim të gabuar për personin, bashkëshorti i ardhshëm dhe në këtë mënyrë 
deklarohet vullneti i cili nuk është në përputhje me dëshirën e bashkëshortit tjetër. 
Kur bëhet fjalë për lajthimin, nuk është me rëndësi, se si është shkaktuar lajthimi. 
E drejta jonë pozitive kërkon prezencën e palëve me rastin e lidhjes së martesës205 
dhe kjo nënkupton se nuk ka lidhje të martesës me përfaqësues as të dyve, por as të 
njërit bashkëshort. Neni 65.1 i LFK, i cili përcakton lajthimin në identitet të 
bashkëshortit, krijon hapësirë për praktikën gjyqësore që të ndërhyjë në 
përkufizimin e këtij nocioni. Por do të ishte më mirë që ligjvënësi të përcaktojë 
kuptimin e lajthimit në identitet të personit të cilën zgjidhje e gjejmë në ligjet e 
tjera për familjen.206 Martesa e lidhur me lajthim, mund të anulohet, sipas LFK nuk 
ekziston afat ligjor për anulimin e martesës së tillë, kjo nënkupton se një martesë e 
tillë mund të anulohet në çdo kohë. Konsiderojmë se ligjvënësi duhet të ketë 
parasysh se në jetën juridike lajthimi shkakton punë juridike relativisht të 

                                                 
204 Shih Nenin 65.1. të LFK; martesa mund të anulohet nëse është e lidhur në lajthim për sa i përket 
identitetit të bashkëshortit. Shih pjesën e komentarit për këtë nen. 
205 Shih nenin 28.1. dhe 3 të LFK, (1) Për të lidhur martesë është e nevojshme që dy persona të gjinisë 
së kundërt, në prani të të tjerëve, të shprehin në mënyrë të lirë vullnetin dhe pajtimin e tyre për 
martesë përpara ofiqarit. (3) Palët pjesëmarrëse gjatë lidhjes së martesës janë: bashkëshortët, dy 
dëshmitarë dhe ofiqari. 
206 Porodicni zakon Srbije, Sluzbeni Glasnik broj. 18/2005, neni 39,2; Lajthimi në personin ekziston 
kur bashkëshorti ka menduar se lidh martesë me një person, ndërsa ka lidhur martesë me personin 
tjetër (lajthimi në personin fizik), gjegjësisht kur ka lidhur martesë me të cilin ka dëshiruar, mirëpo ai 
person nuk është ajo për çka është dhënë (deklaruar), (lajthimi në cilësitë civile (të qytetarit) të 
personit), ndërsa bashkëshorti i cili është në lajthim nuk do të lidh martesën po të kishte dijeni për atë, 
par. 3 (lajthimi për veti esenciale (themelore) ekziston atëherë kur bëhet fjalë për atë veti për shkak të 
së cilës, bashkëshorti i cili është në lajthim nuk do ta lidhte martesën po ta dinte atë. 
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pavlefshme, që do të thotë se personi i cili pajtohet në të ardhmen lidhur me 
pasqyrimin e gabuar që ka pasur, ajo punë juridike mbetet e vlefshme, në këtë rast 
në mënyrë analoge martesa mund të konsiderohet e vlefshme. Nuk do të ishte 
drejtë që bashkëshortët në lajthim t’i lihet mundësia e hapur tërë jetën që për shkak 
të lajthimit të kërkojë anulimin në çdo kohë, prandaj për këto raste duhet të kisht 
afat për anulim. Ligjet e shteteve tjera kur bëhet fjalë për lajthimin parashohin 
afatin e caktuar si dhe mundësinë e paraqitjes së padisë për shkak të lajthimit, të 
cilën mund ta bëjë vetëm bashkëshorti i lajthitur.207 Lajthimi, si ndikues në 
deklarimin e vullnetit të lirë, do të duhet të konsiderohej si pengesë martesore që 
shkakton nulitet relativ e jo absolut. Praktika gjyqësore do të ketë ndikim në 
marrjen e qëndrimit lidhur me pasojën e lajthimit në lidhjen e martesës. 

 
18 (dh) Mashtrimi, është të shkaktuarit e lajthimit me vetëdije te pala tjetër me qëllim 

të lidhjes së martesës. Për dallim prej lajthimit, mashtrimi është ndërmarrje e 
drejtpërdrejt nga personi që përfiton në rastin konkret. Mashtrimi e shkakton me 
vetëdije lajthimin te bashkëshorti tjetër. Mashtrimi mundet me qenë aktiv, kur ai 
ndërmerr veprime të drejtpërdrejta ose pasiv kur hesht ndonjë rrethanë edhe pse 
kërkohet prej tij të deklarohet. P.sh. bashkëshorti i ardhshëm prezantohet me 
shënime të rrejshme lidhur me identitetin e tij ose ndonjë rrethanë tjetër, ndërsa 
personi tjetër lidh martesë duke u mbështetur në këtë rrethanë të rrejshme, që për 
ndryshe po ta kishte ditur nuk do ta lidhte martesën. LFK në nenin 65.2. përmban 
një dispozitë e cila rregullon pasojën e mashtrimit me paramendim dhe të cilat 
fakte janë pjesë e jetës së përbashkët të padurueshme, krijon mundësinë që 
bashkëshorti i mashtruar në çdo kohë të parashtrojë padi duke iu referuar 
mashtrimit që, ndër të tjera, ka shkaktuar edhe jetën e padurueshme të 
bashkëshortëve. Në këtë rast, bashkëshorti i mashtruar nuk e përdor padinë për 
shkurorëzim për shkak të jetës së padurueshme, por padinë për anulimin e 
martesës. Mashtrimi, njëjtë si edhe Lajthimi duhet të konsiderohen si bazë për 
nulitetin relativ të martesës, që do të thotë duhet t’i nënshtrohet një afati të caktuar 
brenda të cilit duhet lejuar paraqitjen e padisë bashkëshortit të mashtruar për 
anulimin e martesës. Mashtrimi është krijimi i qëllimshëm i fakteve dhe rrethanave 
të pavërteta për bashkëshortin nën ndikimin e të cilave një person lidhë martesë.208 

 
 

                                                 
207 Shih KFSH, neni 44. Ky nen parasheh paraqitjen e padisë vetëm nga bashkëshorti i lajthitur madje 
në afat prej 6 muajsh, nga dita e marrjes vesh për lajthimin, por më së voni në afat prej 3 vitesh nga 
lidhja e martesës;, porodicni zakon Srbije, neni 216, (Bashkëshorti i cili martesën e ka lidhur në 
ndikimin e shtrengimit ose lajthimit mundet të parashtrojë padi për anulimin e martesës në afat prej 1 
viti nga dita kur ka pushuar shtrengimi ose kur e ka vërejtur lajthimin), Kodi Civil Gjerman, neni 
1314, Kodi Civil Francez. 
208 Shih Aliu. A. & Gashi. H, 2007. Fq. 101 
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Neni 19. Martesa e mëparshme  
 

Askush nuk mund të lidhë martesë të re, përderisa martesa e parë nuk 
pushon juridikisht.  

 
Koment, neni 19 

 
19. Neni 19 i LFK, e afirmon edhe për në të ardhmen martesën monogame, një burrë 

një grua. Martesa ekzistuese është pengesë absolute për lidhjen e martesës së re.209 
Neni 19 i LFK është shumë i qartë kur thotë: Askush nuk mund të lidhë martesë të 
re përderisa martesa e parë nuk pushon juridikisht.210 Në fakt kjo dispozitë 
korrespondon me të drejtën e vendeve perëndimore.211 sepse ka shtete që lejojnë 
bigaminë – një burrë me shumë gra. Bigamia në të drejtën tonë në Kosovë është e 
ndaluar, por është edhe e ndëshkuar sipas Kodit Penal të Kosovës dhe konsiderohet 
vepër penale.212 Martesa ekzistuese ose siç thuhet me ligj martesa e mëparshme 
pengon lidhjen e martesës së re, dhe kjo e dyta nëse lidhet konsiderohet absolutisht 
e pavlefshme respektivisht nule, sepse martesa e dytë asnjëherë nuk mund të bëhet 
e vlefshme përderisa ekziston martesa e parë. Kjo dispozitë gëzon edhe mbrojtjen 
juridike-penale,.213 mirëpo, nëse vjen deri te lidhja e martesës edhe përkundër 
ekzistimit të martesës, ajo duhet të anulohet, por mund të mbetet në fuqi, nëse 
martesa e mëparshme pushon juridikisht, para se të shpallet nul martesa e re.214 
Qëllimi i dispozitës 19 është të pengohet lidhja e martesës derisa ekziston martesa 
e mëparshme, sepse nuk lejohet ekzistimi i një martese të re krahas martesës 
ekzistuese, e cila nuk ka pushuar juridikisht. 

 
 

                                                 
209 Shih më gjërësisht nenin 62, Kolizioni i martesës të komentuar nga Gashi. H. 
210 Të pushuarit juridikisht, nënkupton faktin që martesa ekzistuese të jetë shuar në njërën nga arsyet e 
parapara, në nenin 60 pika 1 dhe 4. (Mënyrat e shuarjes së martesës) i cili i numron mënyrat e 
shuarjes së martesës. Më gjerësisht shih komentimin e nenit 60 të LFK. 
Ligji në nenin 19 e përdor termin “pushon juridikisht” ndërsa neni 60 përdor shprehjen “shuarja e 
martesës” që në këtë rast fjalët “pushon martesa” dhe “shuhet martesa” janë sinonime (më gjerësisht 
shih fusnotën 1 të nenit 60 të komentuar nga Gashi. H.). 
211 Code Civil i vitit 1804, Dalloz 101 edition, Paris 2002, fq. 200, në nenin 147 parasheh; Askush 
nuk mund të kontraktojë (lidhë) një martesë të dytë para se të zgjidh të parën, Kodi civil i 
përgjithshëm Austriak i vitit 1811 paragrafi 62; Një njeri në të njëjtën kohë mund të jetë i martuar 
vetëm me një grua, ndërsa një grua në të njëjtën kohë vetëm me një njeri mund të jetë e martuar, 
Zbornik Gradjanskih zakonika – Titograd, 1960 fq. 292. 
212 Sipas nenit 205 të Kodit Penal të Kosovës i viti 2003 (këtu e tutje KPK), dhe nenin 244 të Kodit 
Penal të Kosovës të vitit 2012, Bigamia është vepër penale e ndëshkueshme me denim me burg deri 
në 1 vit.  
213 Në Kodin Penal të Kosovës të vitit 2012, në nenin 244, paragrafi 1, i cili thotë: “Kushdo që lidhë 
martesë të re, derisa është i martuar dënohet me burgim deri në një vit”. Paragrafi 2: “Kushdo që lidhe 
martesë me personin per të cilin e di se është i martuar, denohet me burgim deri në 1 vit”.  
214 Shih më gjerësisht komentimin e nenit 62.2. 
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Neni 20. Aftësia për të vepruar  
 

(1) Personi i cili ka qenë i privuar nga zotësia e tij/saj juridike me vendim të 
gjykatës nuk do të lidhë martesë. 

(2) Pavarësisht nga paragrafi (1) i këtij neni, përjashtimisht, gjykata mund të 
lejojë personin e tillë që të martohet me kërkesë. Në raste të tilla, gjykata 
mund të kërkojë mendimin e prindit, të mbikëqyrësit ose të kujdestarit të 
personit dhe të organit të kujdestarisë (Qendrës Komunale për Punë 
Sociale).  

 
Koment, neni 20 

 
20. Vështrim i përgjithshëm. Neni 20 rregullon çështjen e pengesës për lidhjen e 

martesës në mungesë të zotësisë së veprimit. Paaftësia për të vepruar, në të gjitha 
legjislacionet familjare paraqitet si pengesë për lidhjen e martesës. Personat fizik 
kanë zotësinë juridike që fitohet në momentin e lindjes dhe zgjatë deri në vdekje e 
cila është e përhershme dhe nënkupton zotësinë e personit që të jetë titullarë i të 
drejtave dhe detyrimeve. Ndërsa zotësia për të vepruar e personit fizik fitohet me 
moshën madhore, respektivisht 18 vjetë, përjashtimisht nga mosha 16-18 nese 
lidhë martesë me leje të gjykatës.215 Zotësia e veprimit është aftësia e personit që të 
drejtat dhe detyrimet ti ushtroj personalisht në mënyrë të pavarur. Çështje tjetër 
është, të vërtetuarit e paaftësisë për të vepruar. Me LFK kërkohet që paaftësia e të 
drejtave dhe detyrimeve të tija për shkak të sëmundjes psikike të konstatohet me 
vendim të gjykatës. Pra, nëse mungon vendimi i gjykatës atëherë ai derisa të 
vërtetohet me vendim mund të lidhë martesë e cila konsiderohet e vlefshme në 
kuptimin formal-juridik. Askush nuk mund të thotë se një person është i paaftë për 
të vepruar nëse lidhur me këtë çështje nuk ka vendim të gjykatës. Kjo mbrojtje, e 
personave të tillë është e mbështetur në Konventën Evropiane për mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut.216 LFK, ai edhe nëse ekziston heqja e zotësisë për të vepruar 
me vendim të gjykatës, mund të lejohet me vendim të veçantë të gjykatës të 
lëshuar në bazë të kërkesës të personit që dëshiron të lidhë martesë. Vendimi i 
gjykatës për lejimin e martesës për personat që nuk kanë zotësi të veprimit është 
përjashtim i mbështetur në mendimin e prindit ose të kujdestarit të personit që 
kujdeset për personin e sëmurë.  

 
Paragrafi 1 

 
20.1 Sipas nenit 20 par. 1, personi i cili ka qenë i privuar nga zotësia e tij/saj juridike 

me vendim të gjykatës- nuk do të lidhë martesë. Me LFK, paaftësia për të vepruar 
konsiderohet pengesë martesore, kështu që personat që nuk kanë zotësi veprimi 
nuk mund të lidhin martesë. Marrja e zotësisë për të vepruar bëhet me vendim të 
gjykatës me procedurë civile jokontestimore. Derisa në të kaluarën personat që 
kishin sëmundje psikike të mjaftueshme për të ju marrë zotësia për të vepruar, në 
bazë të certifikatës mjekësore përjashtoheshin nga lidhja e martesës dhe nuk 

                                                 
215 Shih LFK, neni 15, par. 2 dhe 3 si dhe komenti i këtij neni. 
216 Shih Neni 5.1, pika e, e Konventës për të Drejtat e Njeriut. 
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kërkohej vendimi i Gjykatës për heqjen e zotësisë personave të tillë. LFK, kërkon 
që personit të cilit i ndalohet lidhja e martesës për shkak të paaftësisë për të 
vepruar duhet të bëhet me vendim të gjykatës. Konventat Ndërkombëtare duke u 
mbrojtur në parimin e barazisë së qytetarëve, obligojnë shtetet që askush mos të 
diskriminohet, prandaj heqja e zotësisë për të vepruar duhet të bëhet me vendim të 
gjykatës. Kjo imponohet nga Konventa Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut.217 Aftësia për të vepruar, personit fizik mund t’i merret për shkak të ndonjë 
sëmundje psikike ose paaftësisë për të gjykuar. Sëmundja psikike duhet të jetë e 
rëndë që ta bëjë njeriun të paaftë për të gjykuar, respektivisht të paaftë për të 
kuptuar veprimet e veta dhe të të tjerëve. Në të drejtën tonë pozitive, edhe pse në 
vendet e tjera është e mundur sëmundja psikike dhe paaftësia për të gjykuar nuk 
janë ex lege pengesë martesore, sepse në të drejtën tonë kërkohet paraprakisht një 
vendim i gjykatës kompetente me të cilën personit të interesuar për martesë i 
merret zotësia për të vepruar. Derisa nuk ka vendim për heqjen e zotësisë për të 
vepruar nuk mund t’i ndalohet lidhja e martesës, sepse konsiderohet i barabartë me 
të gjithë të tjerët, mirëpo edhe vendimi i gjykatës me të cilin merret zotësia për të 
vepruar nuk është e karakterit absolut, sepse parashihet mundësia të lejohet 
përjashtimi që edhe personat e tillë të lidhin martesë, nëse një gjë të tillë e lejon 
gjykata. 

 
Paragrafi 2 

 
20.2 Sipas nenit 20 par. 2, pavarësisht nga paragrafi (1) i këtij neni, përjashtimisht, 

gjykata mund ta lejojë personin e tillë që të martohet me kërkesë. Në raste të tilla, 
gjykata mund të kërkojë mendimin e prindit, të mbikëqyrësit ose të kujdestarit të 
personit dhe të organit të kujdestarisë (Qendrës Komunale për Punë Sociale). 
Paragrafi 2 i nenit 20 paraqet një përjashtim dhe paaftësinë për të vepruar si 
pengesë martesore në raste të caktuara e vënë në pikëpyetje. Për shkak se 
gjykata218 me vendim të veçantë, mund t’i lejojë personit që i është hequr zotësia 
për të vepruar të martohet, në bazë të kërkesës së tij. Lidhja e martesës do të 
mundësohet, pasi që gjykata të kërkojë mendimin e prindit, të mbikëqyrësit ose të 
kujdestarit të personit dhe të organit të Kujdestarisë.  

 
20.2 (a) Nga përmbajtja e dispozitës del se gjykata është autonome për të lejuar në bazë 

të gjykimit të vetë lidhjen e martesës së personit që nuk ka zotësi për të vepruar, 
për shkak se në këtë paragraf thuhet: gjykata “mund të kërkojë” mendimin e prindit 
dhe të tjerëve, që do të thotë se nuk është obligim ligjor marrja e mendimit nga 
personat që kujdesen për personin e paaftë për të vepruar. Në ligjet e rajonit është i 
obligueshëm marrja e mendimit në mënyrë paraprake nga institucionet 
shëndetësore dhe organet tjera që japin ndihmë profesionale.219 Dispozita në fjalë 

                                                 
217 Me gjerësiht shih Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, neni 5.1. pika e. 
218 Gjykatë kompetente për çështje statusore do të jetë Gjykata Themelore e Prishtinës, shih Ligjin nr. 
03/L-199 për Gjykatat, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 79/24 Gusht 2010. 
219 Shih Ligjin mbi familjen i R. së Maqedonisë, Gazeta Zyrtare, 83/2004, neni 18. alinea 2, (Gjykata 
kompetente në procedurë jashtëkontestimore, mund të lejojë lidhjen e martesës personit i cili ka 
mbushur 16 vjet, nëse vërtetohet se personi ka arritur pjekuri fizike dhe psikike të duhur për kryerjen 
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sipas përmbajtjes, për kushtet e Kosovës mund të jetë e parakohshme, për shkak se 
në Kosovë mungon niveli i cilësisë së përkujdesjes shëndetësore dhe mbikëqyrja e 
mjaftueshme e personave me paaftësi për të vepruar.  

 
20.2 (b) Nëpunësi i gjendjes civile, ofiqari, nuk mund t’i detyrojë bashkëshortët e 

ardhshëm që të bëjnë kontroll mjekësore, sepse ai ka për obligim në bazë të 
dokumentacionit ekzistues, dhe nëse nuk e ka të hequr zotësinë për të vepruar me 
vendim të gjykatës duhet të lejojë lidhjen e martesës respektivisht nuk mund të 
refuzojë lidhjen e një martese të tillë. Legjislacioni i ri i Kosovës përkundër asaj që 
e lejon lidhjen e martesës personave të sëmurë që tërheqin paaftësinë për të 
vepruar, nëse nuk ka vendim të gjykatës për heqjen e zotësisë, parasheh mundësinë 
që sëmundja mendore e diagnostifikuar të jetë bazë për zgjidhjen e martesës, me 
shkurorëzim.220 

 
 
Neni 21. Gjinia e gjakut  
 

(1) Nuk mund të lidhin martesë personat në gjini të gjakut në vijë të drejtë, 
ose në vijë të tërthortë siç janë vëllau dhe motra prej një ati dhe një nëne, 
motra dhe vëllau prej atit ose nënës, xhaxhai dhe mbesa, daja dhe mbesa, 
tezja dhe nipi, as fëmijët e vëllezërve dhe motrave të një ati dhe nëne dhe 
fëmijët e vëllezërve dhe të motrave prej atit ose nënës; 

(2) Kjo do të zbatohet edhe për vëllezërit dhe motrat prej një ati ose nënës, si 
dhe nëse marrëdhënia e tillë ka pushuar së ekzistuari për shkak të 
adoptimit. Gjinia e gjakut e bashkësisë jashtëmartesore është pengesë për 
martesë si, kurse edhe ajo martesore.  

 
Koment, neni 21 

 
21. Vështrim i përgjithshëm. Gjinia, e cila mund të jetë gjinia e gjakut, gjinia e 

adoptimit, apo gjinia e krushqisë, sipas LFK janë pengesa martesore që do të thotë 
ndalojnë lidhjen e martesës në shkallë të caktuar gjinie. Gjinia përkufizohet si 
kategori biologjike dhe sociologjike, që do të thotë lidhje ndërmjet personave që 
buron nga shumë lloje të fakteve (fiziologjike, juridike, morale etj)221. Gjinia është 
përkufizuar si lidhje midis dy apo më shumë personave e pranuar nga e drejta apo 
zakoni, lidhje kjo e karakterit biologjik, ekonomik, moral, religjioz etj.222 Gjinia 
mund të jetë: gjini e gjakut, gjinia e krushqisë dhe gjinia e adoptimit, të cilën e njeh 
LFK. Gjinia e gjakut është marrëdhënie midis personave të cilët rrjedhin njëri nga 
tjetri ose kanë paraardhësin e përbashkët, por nuk rrjedhin njëri nga tjetri223. Gjinia 
e gjakut ka rëndësi të veçantë në rendin tonë juridik, sepse në rend të parë bëhen 

                                                                                                                            
e të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga martesa, paraprakisht duke marrë mendimin nga 
institucioni shëndetësor dhe ndihmë profesionale të vertetuar nga qendra për punë sociale).  
220 Më gjerësisht shih LFK, neni 64. 
221 Vepra e cituar, fq. 65, 
222 Shih Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 62 
223 Po aty 
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kufizime për shkak të afërsisë në gjini të gjakut, pastaj në të drejtën trashëgimore, 
radhët e trashëgimisë krijohen në bazë të afërsisë së gjinisë së gjakut. Nga afërsia e 
gjinisë me trashëgimlënësin caktohen edhe rendet e trashëgimisë.224 Gjinia e gjakut 
ka ndikim edhe në çështjet procedurale qoftë në fushën e së drejtës Penale apo atë 
Civile, për rastin e caktuar nuk mund të ushtrojë funksionin e vet (përjashtohet nga 
ushtrimi i detyrës për rastin konkret). P.sh Gjyqtari nuk mund ta gjykojë rastin e 
fëmijës së vet në Gjykatë. Legjislacionet e ndryshme, gjininë e gjakut si pengesë 
martesore në vijë të tërthortë e parashohin në shkallë të ndryshme.225 Gjinia e 
krushqisë është gjini e bazuar në lidhjen e bashkëshortit me të afërmit e 
bashkëshortit tjetër, përkatësisht në krushqi. Nërsa, Gjinia e adoptimit është gjini e 
bazuar në themelimin e institutit të adoptimit, që krijon marrëdhënie të caktuara 
midis adoptuesit dhe të adoptuarit. 

 
Paragrafi 1 

 
21.1 Sipas nenit 21 par.1 nuk mund të lidhin martesë personat në gjini të gjakut në vijë 

të drejtë, ose në vijë të tërthortë siç janë vëllai dhe motra prej një ati dhe një nëne, 
motra dhe vëllai prej atit ose nënës, xhaxhai dhe mbesa, daja dhe mbesa, tezja dhe 
nipi, as fëmijët e vëllezërve dhe motrave të një ati dhe nëne dhe fëmijët e 
vëllezërve dhe të motrave prej atit ose nënës. Neni 21.1. i LFK e përcakton gjininë 
e gjakut si edhe të gjitha ligjet e tjera nga fusha e së drejtës Familjare, si pengesë 
martesore e karakterit absolut dhe njëkohësisht, bën numërimin e personave që 
bëjnë pjesë në gjininë e gjakut e të cilëve u ndalohet lidhja e martesës në vijën të 
drejtë apo të tërthortë. Sipas paragrafit 1 të nenit 21, përcaktohen personat të cilët 
nuk mund të lidhin martesë për shkak se janë gjini gjaku. Paragrafi 1 kur flet për 
gjininë e gjakut në vijë të drejtë kupton se gjinia e gjakut si pengesë martesore në 
vijë të drejtë nuk ka shkallë, do të thotë është e pa kufij, qoftë në vijën zbritëse apo 
në atë ngjitëse, ndërsa për vijën e tërthortë shprehimisht përcakton se vëlla dhe 
motra prej një ati dhe një nëne, motra dhe vëllai prej atit ose nënës, xhaxhai dhe 
mbesa, daja dhe mbesa, tezja dhe nipi, as fëmijët e vëllezërve të dhe motrave të një 
ati dhe nëne dhe fëmijët e vëllezërve dhe motrave prej atit ose nënës. Ky është 
rrethi i personave që i takojnë gjinisë së gjakut në vijë të tërthortë, të cilëve u 
ndalohet lidhja e martesës midis tyre dhe nëse rastësisht ndodh lidhja e martesës 
ajo i nënshtrohet nulitetit absolut.226 Afërsia te gjinia e gjakut, llogaritet me vija 
dhe shkallë – vija e drejtë dhe vija e tërthortë. 

 
21.1 (a) Në vijë të drejtë të gjinisë së gjakut përfshihen personat që rrjedhin njëri prej 

tjetrit, dmth. që kanë paraardhësin e përbashkët, p.sh. stërgjyshi, gjyshi, nëna, djali, 
vajza, mbesa ose nipi, stërmbesa ose stërnipi. Vija e drejtë mund të jetë ngjitëse 
dhe zbritëse, ngjitëse ekziston kur llogariten të paralindurit (babai, gjyshi, 
stërgjyshi), ndërsa zbritëse kur llogaritet nga të paslindurit (babai, djali ose vajza, 
nipi ose mbesa, stërnipi ose stërmbesa). 

                                                 
224 Shih Ligji i Trashëgimit i Kosovës nr. 2004/26 i cili hyri në fuqi më 4.shkurt 2005. 
225 Ligji i Familjes i Sllovenisë si pengesë martesore në vije të tërthortë të gjinisë së gjakut parasheh 
shkallën e tretë dhe jo si në LFK që parasheh shkallën e katërt.  
226 Shih komentin e nenit 62 të LFK. 
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21.1 (b)Vija e tërthortë e gjinisë së gjakut nënkupton rrjedhjen e personave nga një 
pasardhës i përbashkët (kryefamiljar). Në vijë të tërthortë ndodhen vëllai dhe 
motra, prej një ati dhe një nëne, pastaj motra dhe vëllai prej atit ose nënës, xhaxhai 
dhe mbesa, daja dhe mbesa, tezja dhe nipi,etj.  

 
21.1 (c) Gjinia e gjakut përveç që llogaritet me vijë ajo llogaritet edhe me shkallë, që 

do të thotë se në vijë të drejtë kemi shkallën e parë, është babai me djalin, shkalla e 
dytë, gjyshi me nipin, shkalla e tretë baba me stërnipin, ndërsa në vijën ngjitëse 
kemi shkallën e parë babai me gjyshin, shkalla e dytë babai me stërgjyshin, e me 
radhë, që do të thotë kemi sa lindje aq shkallë kur bëhet fjalë për vijën e drejtë. 
Shkallët në vijë të drejtë kur është në shqyrtim martesa nuk kanë ndonjë rëndësi të 
veçantë, për shkak se u ndalohet martesa në të gjitha shkallët e gjinisë së gjakut 
personave që gjenden në vijë të drejtë. Vija e tërthortë i nënshtrohet, një 
llogaritjeje tjetër të shkallëve, sepse ato kanë të përbashkët vetëm paraardhësin, 
kështu që vëllai dhe motra janë në shkallë të dytë, xhaxhai dhe mbesa në shkallë të 
tretë, ndërsa xhaxhai dhe stërmbesa në shkallën e katërt në vijë të tërthortë në të 
njëjtën shkallë është edhe kushëri i parë me mbesën. Vija e tërthortë e gjinisë së 
gjakut fillon të llogaritet nga shkalla e dytë për në njësi zbritëse. Vëllai dhe motra 
janë në shkallë të dytë.227  

 
21.1 (ç) LFK në paragrafin 1 të nenit 21 bënë numërimin taksativ të personave të cilët 

nuk kanë të drejtë të lidhin martesë për shkak të gjinisë së gjakut si pengesë 
martesore. Me këtë veprim ligjvënësi ka bërë të mundur që mos të ketë gabime 
eventuale me rastin e llogaritjes së shkallëve të gjinisë së gjakut në vijë të tërthortë 
dhe të shkaktohet ndonjë gabim që të lejohet martesa në ndonjë shkallë të ndaluar. 
Kështu ligjvënësi e ka bërë të mundur që ofiqari i gjendjes civile me rastin e pranimit 
të dokumentacionit dhe duke e ditur afërsinë e tyre familjare ta ketë më lehtë të 
konstatojë se ekziston apo nuk ekziston gjinia e gjakut në vijë të tërthortë si pengesë 
martesore. Gjinia e gjakut nuk është e ndikuar a krijohet nga martesa apo formë tjetër 
e bashkëjetesës, sepse këtu për bazë merret lidhja biologjike. Të paslindurit mund të 
rrjedhin nga nëna dhe babai i njëjtë, p.sh. vëllezërit, motrat, fëmijët e vëllezërve dhe 
motrave, dhe konsiderohet si gjini e plotë e gjakut. Ndërsa jo të plotë e kemi atëherë 
kur pasardhësit rrjedhin nga nëna e përbashkët ose nga babai i përbashkët dhe quhet 
gjini jo e plotë. Në literaturë bëhet dallim edhe në llogaritjen e afërsisë së personave 
nga trungu i amësisë (që e përbëjnë të gjithë të afërmit në vijën e nënës) dhe trungu i 
atësisë (që e përbëjnë të gjithë të afërmit në vijën e babait). 

 
Paragrafi 2 

 
21.2 Sipas nenit 21 par.2, kjo rregull si pengesë martesore do të zbatohet edhe për 

vëllezërit dhe motrat prej një ati ose nënë, si dhe nëse marrëdhënia e tillë ka 
pushuar së ekzistuari për shkak të adoptimit. Sipas paragrafit 2 të nenit 21 nuk 

                                                 
227 Më gjerësisht shih. Draskic Maria, Prodicno Pravo I Prava Deteta, BG 2007, fq. 66, “ shkalla e 
parë në vijë të tërthortë të gjinisë së gjakut nuk ekziston, sepse formimi i vijës së tërthortë nënkupton 
së paku dy lindje. Vëllau dhe motra janë në shkallë të dytë në vijë të tërthortë të gjinisë së gjakut, 
sepse ato nga më i afërmi i përbashkët i tyre (babai) i ndan dy lindje (vëllau dhe motra). 
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lejohet lidhja e martesës as për vëllezërit dhe motrat prej një ati ose nënës edhe në 
rastin kur njëri prej tyre ndodhet në gjendje adoptimi që do të thotë ka pushuar 
marrëdhënia familjare. Për shkak se adoptimi i plotë e ndërpretë marrëdhënien 
familjare dhe krijon marrëdhënie të re familjare me adoptuesin, paragrafi në fjalë e 
mbron lidhjen biologjike para krijimit të adoptimit. 

 
Paragrafi 3 

 
21.3 Neni 21 par. 3 e përcakton si pengesë martesore gjininë e gjakut edhe ne bashkësi 

jashtëmartesore. Pra gjinia e gjakut është pengesë martesore si te bashkësia 
jashtëmartesore (bashkëjetesa) ashtu edhe te martesa ligjore.  

 
 
Neni 22. Adoptimi  
 

(1) Adoptimi është pengesë martesore. 
(2) Gjinia e themeluar me adoptim është pengesë për martesë si, kurse edhe 

gjinia e gjakut.  
 

Koment, neni 22 
 
22. Vështrim i përgjithshëm. Neni 22 tregon se adoptimi dhe gjinia e themeluar me 

adoptim janë pengesë martesore. Sipas të drejtës tonë, adoptimi mund të 
përkufizohet si institut juridik-familjar me anë të të cilit në rrugë juridike 
themelohet marrëdhënia prindërore midis fëmijës së mitur të huaj (i adoptuari) dhe 
një personi madhor (adoptuesi) me akt juridik të organit kompetent228. Adoptimi 
duke u mbështetur në dispozitat e LFK mund të përkufizohet si institut juridik që 
në mënyrë jo biologjike krijon marrëdhënien prindërore me anë të vendimit të 
gjykatës në bazë të të cilit fëmija i mitur i huaj – pa prind dhe pa përkujdesje 
prindërore ua plotëson ambientin familjar, ndërsa adoptuesit i plotëson dëshirën të 
ketë fëmijë dhe me këtë lind gjinia e adoptuesit me të adoptuarin dhe të afërmve të 
tjerë. LFK e rregullon edhe institutin e adoptimit si mënyrë e veçantë e mbrojtjes 
së fëmijëve pa prind apo pa përkujdesje prindërore me nenet 160 deri 202.229 
Ngjashëm një kujdes të veçantë adoptimit i kushtojnë edhe ligjet për familjen të 
vendeve tjera.230 Adoptimi i plotë prodhon efekte të caktuara, krijohen të drejta dhe 
detyra ndërmjet adoptuesve dhe të adoptuarit që janë të ngjashme me atë 
prindërore, gjininë e adoptimit, adoptimin si pengës martesore, adoptimin si bazë 
për dhënien e ushqimisë dhe çështje të tjera, si p.sh. për trashëgimi etj. Me 
themelimin e marrëdhënies së adoptimit themelohen marrëdhëniet e njëjta si 
marrëdhëniet prindërore, përkatësisht në mes të adoptuesit dhe të adoptuarit 
krijohen marrëdhënie si në mes të prindërve dhe fëmijëve.231 Adoptimi paraqet 
lidhje familjare që krijohet në mes të adoptuesit dhe të afërmve të tij dhe të 

                                                 
228 Shih Alinćić. M dhe të tjerët, 2001, fq. 318. 
229 Shih LFK, nenet 160-202 dhe pjesa e komentarit për këto nene. 
230 Ligji për familjen i RM, Sluzben Vesnik nr. 83/2004 (teksti i spastruar) 
231 Shih Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 67 
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adoptuarit me të paslindurit e tij. Gjinia e adoptimit llogaritet me vijë dhe shkallë, 
njëjtë si edhe gjinia e gjakut, këto i dallon baza e themelimit. I adoptuari me 
adoptuesin ndodhen në gjini adoptimi në shkallë të parë në vijë të drejtë, i 
adoptuari me fëmijët (të paslindurit e adoptuesit) ndodhen në shkallë të dytë e 
kështu me radhë. Llogaritje të ngjashme me gjininë e gjakut kemi edhe në vijën e 
tërthortë. Në të Drejtën Familjare, gjinia e adoptimit paraqitet si pengesë 
martesore. 

 
Paragrafi 1 

 
22.1 Sipas nenit 22 par. 1, adoptimi është pengesë martesore. Përmbajtja e paragrafit 1 

të nenit 22 është shumë e qartë dhe nënkupton se adoptimi respektivisht gjinia e 
adoptimit është pengesë martesore. Sipas këtij paragrafi, personat që ndodhen në 
këtë gjini nuk mund të lidhin martesë. 

 
Paragrafi 2 

 
22.2 Neni 22 par 2, përcakton se gjinia e themeluar me adoptim është pengesë për 

martesë si, kurse edhe gjinia e gjakut. Përmbajtja e par. 2 të nenit 22 thotë se gjinia 
e themeluar me adoptim, barazohet me gjininë e gjakut nga martesa, që do të thotë 
se gjinia e adoptimit është pengesë martesore që shkakton nulitetin e martesës, 
respektivisht nuk lejohet lidhja e martesës midis personave që janë në gjini të 
adoptimit. Ligjvënësi gjininë e adoptimit e ka ngritur në nivel të gjinisë së gjakut 
dhe kuptimi i këtij neni duhet të interpretohet se pengesa martesore ka të bëjë me 
të gjithë personat që përfshihen në gjininë e adoptimit. Pra nuk ka të bëjë vetëm me 
adoptuesin dhe të adoptuarin, por edhe me personat tjerë njëjtë si, kurse edhe te 
gjinia e gjakut në shkallë të caktuar. Në Kroaci, edhe pse Ligji parasheh pengesë 
martesore vetëm për adoptuesin dhe të adoptuarën, mirëpo duhet konsideruar se 
është gabim ky qëndrim, për shkak të natyrës që ka instituti i adoptimit dhe që 
krijon marrëdhënie të njëjta familjare si ajo prind–fëmijë, sepse, me adoptim 
themelohen marredhenie të pandara në mes të adoptuesit dhe të afërmeve të tij në 
njërën ane dhe të adoptuarit dhe pasardhësve të tij në anën tjeter.232 

 
 
Neni 23. Krushqia  
 

(1) Nuk mund të lidhin martesë personat në gjini krushqie; vjehrri dhe e 
reja, dhëndri dhe vjehrra, njerka dhe thjeshtëri, njerku dhe thjeshtra, pa 
marrë parasysh faktin se a ka pushuar martesa lidhja e së cilës ka sjellë 
këtë marrëdhënie.  

(2) Për shkaqe të arsyeshme, gjykata kompetente mund të lejojë lidhjen e 
martesës midis personave në gjini të krushqisë, pasi të ketë marrë 
mendimin e Organit të Kujdestarisë.  

 
                                                 
232 Më gjerësisht shih Mira Alinćić etj, 2001, fq. 70, respektivisht neni 142 i Ligjit të Familjes të 
Kroacisë. 



Abdulla Aliu 

 73 

Koment, neni 23 
 
23. Vështrim i përgjithshëm. Neni 23 ka për qëllim të regulloj edhe gjininë e krushqisë 

dhe të tregoj se kjo gjini konsiderohet pengesë martesore në shkallën që 
përcaktohet me këtë nen. Gjinia e Krushqisë është lidhja midis njërit bashkëshort 
me të afërmit e bashkëshortit tjetër. Gjinia e krushqisë krijohet me martesë, mirëpo 
ajo është marrëdhënie e përhershme dhe e pandashme që nënkupton se prishja e 
martesës nuk e shuan gjininë e krushqisë. Gjinia e krushqisë llogaritet njësoj sikur 
te gjinia e gjakut vetëm me një ndryshim që ka të bëjë, me faktin se në atë shkallë 
që ndodhet njëri bashkëshort me të afërmit e vet (personat në gjini gjaku) po në atë 
shkallë ndodhet me të afërmit e bashkëshortit të tij, por në lidhje të gjinisë së 
krushqisë. Bashkëshorti me prindërit e vet është në shkallë të parë në gjini gjaku, 
ndërsa bashkëshortja e tij është në shkallë të parë në gjini të krushqisë me prindërit 
e bashkëshortit (vjehrrin dhe vjehrrën).233 

 
Paragrafi 1 

 
23.1 Sipas nenit 23 par. 1 nuk mund të lidhin martesë personat në gjini krushqie; 

vjehrri dhe e reja, dhëndri dhe vjehrra, njerka dhe thjeshtëri, njerku dhe thjeshtra, 
pa marrë parasysh faktin se a ka pushuar martesa lidhja e së cilës ka sjellë këtë 
marrëdhënie. Paragrafi 1 i nenit 23 e përcakton gjininë e krushqisë si pengesë 
martesore midis personave taksativisht të caktuar, dhe në këtë mënyrë e lehtëson 
zbatimin e nenit në jetën e përditshme. Paragrafi i këtij neni ndalon lidhjen e 
martesës, pra e konsideron pengesë martesore gjininë e krushqisë për vjehrrin dhe 
të renë, dhëndrrin dhe vjehrrën, njerka dhe thjeshtëri, njerku dhe thjeshtra. Kjo 
pengesë martesore vlen edhe nëse ka pushuar martesa e cila e ka krijuar gjininë e 
krushqisë, pra është pengesë martesore e përhershme për grupin e personave të 
numëruar në paragrafin 1 të këtij neni. Nga kjo del se rrethi i personave që i 
përfshin pengesa martesore për shkak të gjinisë së krushqisë është më i ngushtë. 
Pengesa martesore që ndalon lidhjen e martesës për shkak të ndodhjes në gjini 
krushqie çon deri te nuliteti i martesës së tillë, mirëpo përjashtimi që njihet në këtë 
nen pika 2, e bën këtë nulitet që të jetë i karakterit relativ. 

 
Paragrafi 2 

 
23.2. Neni 23 par. 2, permban dispozitën ligjore sipas të cilës, për shkaqe të arsyeshme, 

gjykata kompetente mund të lejojë lidhjen e martesës midis personave në gjini të 
krushqisë, pasi të ketë marrë mendimin e OK. Paragrafi 2 i nenit 23, paraqet një 
përjashtim me të cilin pengesën martesore e relativizon, sepse lejohet mundësia që 
për shkaqe të arsyeshme234 të lejojë mundësinë e lidhjes së martesës së personave 
që ndodhen në gjini të krushqisë, pasi paraprakisht të ketë marrë mendimin e OK. 
Mendimi i OK edhe pse nuk shihet nga përmbajtja e këtij paragrafi të nenit 23, ai 
duhet të jetë pozitiv, sepse duhet të ketë për bazë atë çka konsiderohen shkaqe të 

                                                 
233 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 65 
234 Shkaqe të arsyeshme konsiderojmë rrethanat e veçanta familjare p.sh. vdekja e bashkëshortit, 
shtatzania e padeshiruar etj. 
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arsyeshme. Nëse mendimi i OK nuk do të ishte pozitiv, konsiderojmë se gjykata 
përkundër kompetencës që ka, nuk do të mund të lejonte lidhjen e martesës të 
personave që janë në gjini krushqie e që i nënshtrohen pengesës martesore të 
paraparë në pikën1 të nenit 23. Gjinia e krushqisë është lidhje familjare e krijuar 
për shkak të martesës dhe krijon efekte të caktuara midis të afërmve të 
bashkëshortit, kështu që lind detyrimi për mbajtjen midis njerkut dhe njerkës, si 
dhe thjeshtrit dhe thjeshtrës.235 

 
 
Neni 24. Kujdestaria  
 

(1) Martesa midis kujdestarit dhe personit nën kujdestari është e ndaluar 
gjatë kohës së kujdestarisë. 

(2) Për shkaqe të arsyeshme, gjykata kompetente mund të lejojë martesën 
midis personave siç është përcaktuar në nenin 23 të këtij Ligji, nëse ka 
marrë mendimin nga Organi i Kujdestarisë. Kujdestaria pushon pas 
martesës midis këtyre personave, ndërsa martesa vazhdon të mbetet në 
fuqi. 

 
Koment, neni 24 

 
24. Vështrim i përgjithshëm. Para se të flasim për institutin e kujdestarisë si ndalesë 

martesore, duhet sqaruar shkurtimisht çka është Kujdestaria236. Kujdestaria është 
institut juridik, si edhe institutet tjera të së drejtës familjare, kur shteti u siguron 
kujdes personave të mitur që nuk kanë përkujdesje prindërore, si dhe personave 
madhor që nuk janë të aftë të kujdesen për vete. LFK nuk bën përkufizimin e 
institutit të Kujdestarisë, por atë e përpunon me hollësi.237 Në literaturën juridike, 
Kujdestaria është institut me ndihmën e së cilës bëhet mbrojtja e personalitetit dhe 
të mirave të të miturit pa prind,238 ose kujdestaria është kujdesi i përcaktuar me 
rëndësi juridike, me zbatimin e mbrojtjes juridike dhe formave tjera të ndihmës 
dhe kujdesit, ndaj personave të rritur për të cilët nuk kanë mundësi të kujdesen për 
vete, si dhe ndaj personave të cilët nuk janë në gjendje që vet të kujdesen për të 
drejtat dhe interesat e veta.239 

 
Paragrafi 1 

 
24.1 Sipas nenit 24, par.1, martesa midis kujdestarit dhe personit nën kujdestari është e 

ndaluar gjatë kohës së kujdestarisë. Në pikën 1 të nenit 24 të LFK, në fakt 
përcaktohet se edhe marrëdhënia e kujdestarisë ndalohet lidhja e martesës midis 
kujdestarit dhe të kujdesurit për kohën sa zgjat kujdestaria. Personat nga 

                                                 
235 Më gjerësisht shih neni 295 dhe 296 i LFK. 
236 Më gjerësisht për kujdestarinë, shih komentin e nenit 215-270 të LFK me të cilat rregullohet 
Kujdestaria. 
237 LFK nenet 215-270. 
238 Carbonier J. Droit civil –La Famille, Paris. 
239 Mladenovic. M, 1981, fq. 421 
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marrëdhënia e kujdestarisë, pas ndërprerjes së kujdestarisë nëse nuk ekzistojnë 
pengesa tjera martesore, mund të lidhin martesë të vlefshme. Paragrafi 1 i nenit 24 
dallon nga rastet tjera që çojnë deri te ndalimi i lidhjes së martesës për shkak se në 
këtë nen nuk përmendet fjala pengesë martesore, por vetëm e konsideron martesën 
të ndaluar gjatë kohës së kujdestarisë në mes të kujdestarit dhe të kujdesurit. Prej 
kësaj mund të përfundojmë se kjo ndalesë është e intensitetit më të butë që mund të 
tejkalohet përmes ndërprerjes së kujdestarisë ose me vendim të gjykatës 
kompetente, mund të lejohet martesa e tillë. Kujdestaria edhe për nga natyra e saj 
nuk është e njëjtë me gjininë e gjakut, gjininë e adoptimit apo gjininë e krushqisë, 
sepse ato janë të karakterit të përhershëm, ndërsa kujdestaria ka karakter të 
përkohshëm, kur bëhet fjalë për personat që janë pa kujdes prindëror. Në fakt, 
kujdestaria konstituohet për mbrojtjen e interesave të tij, dhe nëse një martesë e 
tillë do të ishte interes i tij, ligji e sheh të arsyeshme që në bazë të institutit të 
përjashtimit në kushte të caktuara të lejojë lidhjen e martesës në mes të kujdestarit 
dhe të kujdesurit. LFK parasheh pengesat240 dhe ndalesat martesore.241 

 
Paragrafi 2 

 
24.2 Sipas nenit 24 par. 2, për shkaqe të arsyeshme, gjykata kompetente mund të lejojë 

martesën midis personave siç është përcaktuar në nenin 23 të këtij Ligji, nëse ka 
marrë mendimin nga Organi i Kujdestarisë. Paragrafi 2 i nenit 24 krijon mundësinë 
që për shkaqe të arsyeshme, dhe pasi ta sigurojë mendimin paraprakisht nga 
Organi i Kujdestarisë, personave – kujdestarit dhe të kujdesurit, gjykata t’ua lejojë 
lidhjen e martesës. Paragrafi 2 i nenit 24 merr në ndihmë nenin 23 pa pasur nevojë, 
aq më tepër kur atje ndodhen personat në gjini krushqie të cilëve u ndalohet 
martesa për shkak të gjinisë së krushqisë. Prandaj, duhet shikuar arsyen e 
mbështetjes në këtë nen, për të cilin as që ka pasur nevojë. 

 
Paragrafi 3 

 
24.3 Sipas nenit 24 par. 3, Kujdestaria pushon pas martesës midis këtyre personave, 

ndërsa martesa vazhdon të mbetet në fuqi. Paragrafi 3 i nenit 24, ofron një zgjidhje 
parimore sipas të cilës kujdestaria si mënyrë e veçantë e mbrojtjes së personit që ka 
pasur nevojë për përkujdesje, pas lidhjes së martesës midis këtyre dy personave, 
ndërsa martesa vazhdon të mbetet në fuqi, në fakt kjo paraqet një mënyrë të 
shuarjes së kujdestarisë.242 

 
 

                                                 
240 Pengesa martesore janë ato që shkaktojnë nulitetin e martesës në çdo kohë. 
241 Ndalesat martesore edhe pse e bëjnë martesën të pavlefshme, por ka mundësi që në kushte të 
caktuara me Ligj një martesë e tillë të mbetet në fuqi. 
242 Më gjerësisht shih nenin 221 të LFK.  
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4. Kërkesa për lidhjen e martesës 
 
Neni 25. Kërkesa për lidhjen e martesës 
 

(1) Personat që dëshirojnë të lidhin martesë duhet të paraqesin kërkesë pranë 
ofiqarit të kuvendit komunal. 

(2) Kërkesës për lidhjen e martesës duhet t’i bashkëngjitet çertifikata e lindjes 
dhe sipas nevojës edhe dokumente të tjera në bazë të kërkesës së ofiqarit; 

(3) Për datën e lidhjes së martesës vendos ofiqari në marrëveshje me personat 
që dëshirojnë të lidhin martesën. 

 
Koment, neni 25 

 
25. Vështrim i përgjithshëm. Neni 25 përmban dispozitën ligjore me të cilën rregullohen 

çështjet lidhur me parashtrimin e kërkesës për lidhjen e martesës, dokumentet që 
duhet bashkangjitur kërkesës si dhe caktimin e kohës për lidhjen e martesës. Në 
këtë mënyrë fillon procedura përgatitore për lidhjen e martesës para organit 
kompetent. Në fakt, kjo konsiderohet procedurë paraprake që mundëson deklarimin 
e vullnetit të personave që dëshirojnë të martohen. Paraqitja e kërkesës, në fakt, 
është një veprim i parë procedural, dhe e njëjta i dërgohet ofiqarit të kuvendit 
komunal që përcaktohet edhe me LFK, por kjo rregull parashihet edhe në Ligjin për 
Librat Amzë (LLA)243 që përcakton se personat që dëshirojnë të lidhin martesë 
duhet të paraqesin kërkesë pranë zyrtarit të gjendjes civile të kuvendit komunal. 

 
Paragrafi 1 

 
25.1 Neni 25, paragrafi 1, përcakton se kush ka të drejtë ta parashtrojë kërkesën dhe 

pranë cilit organ duhet të parashtrohet kërkesa. LKF kërkon që personat që 
dëshirojnë të lidhin martesë, duhet të parashtrojnë kërkesën pranë ofiqarit të 
kuvendit komunal. Me ligjin e LFK, personat që dëshirojnë të lidhin martesë 
konsiderohen personat të fejuar respektivisht persona me sekse të kundërta që në 
mënyrë reciproke i kanë premtuar njëri tjetrit se do të lidhin martesë për shkak se 
sipas LFK martesë mund të lidhin vetëm personat me sekse të kundërta. Kërkesa 
përmban të gjitha elementet që provojnë çështjet statusore të bashkëshortëve të 
ardhshëm244. Kërkesa përmban: emrin e Komunës, numrin e regjistrit, datën e 

                                                 
243 Ligji nr 2004/46, për librat amzë, është miratuar nga Kuvendi i Kosovës me datë, 27 shtator 2004 
dhe ka hyrë në fuqi me datë 7 Maj 2005. 
244 Formulari për martesë që nënkupton kërkesën për lidhjen e martesës përmban: Kuvendin Komunal 
ku bëhet regjistrimi, numrin rendor të regjistrit, datën e dorëzimit të kërkesës dhe gjuhën e palës, 
pastaj shënimet për paraqitësin e kërkesës në dy rubrika të dhëndrrit dhe të nuses, shënimet që 
kërkohen janë: emri dhe mbiemri, numri personal, data e lindjes, vendi i lindjes, gjendja martesore, 
shtetësia, adresa e banimit, emri i plotë i babait, emri i plotë i nënës, deklarata e bashkëshortëve për 
mbiemrin e tyre, identiteti i dëshmitarëve, personi i autorizuar, numri personal i tij, përkthyesi, numri 
personal i përkthyesve. Pas konfirmimit të identitetit të personave që dëshirojnë të martohen, personi 
zyrtar do t’i informojë ata për ndonjë nga pengesat dhe ndalesat martesore dhe përgjegjësitë penale 
për shkeljen e tyre. Pastaj kandidatët duhet të marrin udhëzimet e duhura lidhur me shëndetin e njëri 
tjetrit para se ata të martohen dhe të vizitojnë qendrën për planifikim familjar. Pastaj, deklaratën e të 
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aplikimit, gjuhën e përdorimit, emrin dhe mbiemrin e dhëndrrit dhe nuses, numrat 
personal të tyre, datat e lindjes, vendi i lindjes, gjendja martesore, shtetësia, adresat, 
emrin e plotë të babait, emri i plotë i nënës, deklaratën e bashkëshortëve për 
mbiemrin e tyre të ardhshëm, idenditeti i dëshmitarëve, shënimet për përkthyesin 
nëse është i nevojshëm, dhe pasi të plotësohet aplikimi- shërbyesi i gjendjes civile 
informon për pengesat martesore në qoftë se ekzistojnë edhe martesat e ndaluara. 
Partnerët e ardhshëm gjithashtu informohen për nenet e Kodit Penal për deklarim të 
rrejshme, kandidatët marrin udhëzimet e duhura në lidhje me shëndetin e njëri tjetrit 
para se ata të martohen, kërkohet të këshillohen prej institucioneve për çështjet e 
familjes, dhe me rastin e dorëzimit të kërkesës kërkohet të deklarojnë njëri pas 
tjetrit se kanë ndërmend të martohen me vullnetin e tyre, dhe se nuk kanë pengesa 
për t’u martuar dhe se janë të njoftuar me gjendjen shëndetësore të njërit dhe tjetrit, 
dhe në fund u lexohet aplikimi dhe nënshkruhet nga të dy parashtruesit e kërkesës 
për lidhjen e martesës, pra plotësohet kërkesa dhe nënshkruhet pas veprimeve të 
caktuara të shërbyesit të gjendjes civile dhe duhet që të dy palët të jenë prezent me 
rastin e dorëzimit.  

 
25.1 (a) Për parashtrimin e kërkesës kërkohet që personat të cilët dëshirojnë të lidhin 

martesë këtë ta bëjnë personalisht dhe mundësisht të jenë prezent së bashku para 
organit të cilit i dërgohet kërkesa. Parashtrimi i kërkesës për lidhjen e martesës sipas 
LFK nuk mund të bëhet permes përfaqësimit. Duhet bërë dallim midis prezencës 
për dorëzimin e kërkesës dhe prezencës për lidhjen e martesës, sepse LFK me rastin 
e lidhjes së martesës kërkon që personat që dëshirojnë të lidhin martesë duhet të 
jenë të dytë prezent, pra nuk mundet lidhja e martesës të bëhet përmes institutit të 
përfaqësimit as për njërin nga bashkëshortët e ardhshëm. Kërkesa për lidhjen e 
martesës bëhet me shkrim, në formular të veçantë dhe e njëjta i dorëzohet ofiqarit të 
kuvendit komunal në territorin e të cilit ndodhet vendbanimi i njërit nga 
bashkëshortët e ardhshëm. Ofiqari është shërbyes civil pranë kuvendit komunal i 
cili drejtëpërdrejtë merret me kërkesën e paraqitur nga personat që dëshirojnë të 
lidhin martesë. Personat që parashtrojnë kërkesën për lidhjen e martesës duhet të 
kenë mbushur moshën madhore, respektivisht moshën 18 vjeçare ose të kenë lejen e 
gjykatës për lidhjen e martesës para mbushjes 18 vjeçare e që nuk janë më të rinj se 
16 vjeç.  

 
25.1 (b) Personat që paraqesin kërkesën për lidhjen e martesës, duhet të kenë edhe 

certifikatën e statusit martesor të lëshuar në bazë të formularit të kërkesës për 
lëshimin e kësaj çertifikate, ky formular përmban: preambulen Republika e Kosovës 
– Ministria e Punëve të Brendshme, në brendi përmban Emrin dhe Mbiemrin e 
paraqitësit të kërkesës, gjinia, numri personal, adresën, data e lindjes, vendi i 
lindjes, shtetësia, adresa e vendbanimit, statusin martesor, rubrikën nëse ka pasur 
martesë të mëhershme ku duhet të shënohet data dhe vendi i martesës së fundit, 
rubrikën për shkurorëzim nëse ka ndodhur në martesën e mëhershme, emrin e 

                                                                                                                            
dy kanëdidatëve njëri pas tjetrit, se kanë ndërmend të martohen me vullnetin e tyre dhe se nuk kanë 
pengesa për t’u martuar dhe se janë njoftuar për kushtet shëndetësore të njëri tjetrit, dhe në fund 
lexohet, kuptohet dhe nënshkruhet nga paraqitësit e kërkesës respektivisht nga bashkëshortët e 
ardhshëm. 
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gjykatës dhe datën e aktgjykimit të plotfuqishëm të shkurorëzimit, rubrikën kur 
martesa është zgjidhur për shkak të vdekjes, data dhe vendi i vdekjes, dhe një 
rubrikë të veçantë për dokumentet e bashkëngjitura, dhe në fund vendi dhe data e 
dorëzimit të kërkesës dhe nënshkrimi i paraqitësit të kërkesës. Në bazë të kësaj 
kërkese lëshohet certifikata e statusit martesor me numër serik, që përmban: 
Komuna, numri i regjistrit të lindjes, deklaratën me të cilën vërteton emrin dhe 
mbiemrin e personit, gjininë, vendin e lindjes, datën e lindjes, numrin personal, 
shtetësinë, se është i/e pamartuar, i/e shkurorëzuar, i/e ve, dokumentin në bazë të së 
cilit është lëshuar kjo certifikatë, deklaratën me shkrim të të dy dëshmitarëve, vendi 
dhe data e lëshimit, zyrtari i gjendjes civile dhe nënshkrimi i tij si dhe vula zyrtare.  

 
Paragrafi 2 

 
25.2 Neni 25, paragrafi 2, përcakton dokumentet që duhet t’i bashkangjiten kërkesës për 

lidhjen e martesës. Kërkesës për lidhjen e martesës në rend të parë duhet t’i 
bashkangjitet certifikata e lindjes e të dy bashkëshortëve të cilat nuk mund të jenë 
më të vjetra se gjashtë (6) muaj, por me këtë paragraf lejohet mundësia që ofiqari 
sipas nevojës të kërkojë edhe dokumente të tjera me të cilat garantohet se nuk 
ekziston ndonjë pengesë apo ndalesë martesore që mund ta ndalojë lidhjen e 
martesës nga ofiqari i kuvendit komunal. Në rastet kur martesa e mëparshme ka 
pushuar me anulim, shkurorëzim, me vdekje apo me shpalljen e personit të zhdukur 
si të vdekur, atëherë kërkohet paraqitja e dokumenteve me të cilat argumentohet 
pushimi i martesës së mëparshme, kjo bëhet në bazë të certifikatës nga Libri Amzë i 
të vdekurve, nga aktvendimi për anulimin e martesës ose aktgjykimi për 
shkurorëzimin, si dhe në rastet e caktuara si dokument mund të kërkohet edhe 
vendimi i gjykatës për lejimin e lidhjes së martesës personave që nuk kanë mbushur 
moshën madhore, por ka parashtruar kërkesën për lidhjen e martesës.  

 
25.2 (a) Edhe me Ligjin e Librave Amzë parashihet që “kërkesës për lidhjen e martesës 

duhet t’i bashkëngjitet certifikata e lindjes, certifikata mbi gjendjen martesore dhe 
dokumente të tjera të parapara me akt të veçantë”245. Kur të krahasohet dispozita e 
LFK dhe ajo e LLA që kanë të bëjnë me dokumentet që duhet bashkangjitur 
kërkesës vërehet se LFK parasheh si dokument në mënyrë shprehimore vetëm 
certifikatën e lindjes, ndërsa LLA parasheh përveç certifikatës së lindjes edhe 
certifikatën e gjendjes martesore, kështu që del se dispozita e LLA kërkon edhe 
certifikatën e gjendjes martesore, pra apriori para se të ndërhyjë ofiqari i gjendjes 
civile, personat që duan të lidhin martesë kërkesës së tyre për lidhjen e martesës 
duhet t’ia bashkangjesin si certifikatën e lindjes ashtu edhe certifikatën e gjendjes 
martesore, që nënkuptojnë që janë dy certifikata të pavarura.246  

 
25.2 (b) Me rastin e pranimit të kërkesës për lidhjen e martesës dhe dokumenteve të 

tjera ofiqari i shqyrton me kujdes të gjitha të dhënat dhe kur të sigurohet se nuk ka 

                                                 
245 Shih Neni 25, par.2 
246 Certifikata e Lindjes, përmban shënimet për identitetin e paraqitësit të kërkesës, shënime që 
regjistrohen në regjistrin e të lindurve, ndërsa certifikata e gjendjes martesore përmban shënimet 
lidhur me statusin martesor të paraqitësit të kërkesës për lidhjen e martesës.  
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pengesa dhe ndalesa martesore në marreveshje me parashtruesit e kërkesës cakton 
datën e lidhjes së martesës. Nëse ofiqari konstaton se ka pengesa dhe ndalesa për 
lidhjen e martesës ai është i detyruar të refuzojë lidhjen e martesës. Më gjerësisht 
kjo çështje do të trajtohet në nenin 29 të LFK. 

 
Paragrafi 3 

 
25.3 Neni 25, paragrafi 3, përcakton mënyrën e caktimin të datës për lidhjen e 

martesës. Këtu parashihet se datën e lidhjes së martesës e cakton ofiqari gjithmonë 
në marrëveshje me personat që dëshirojnë të lidhin martesën. Kjo mundëson që 
ofiqari të respektojë orarin për datat e lidhjes së martesave duke ruajtuar 
respektimin e kërkesave të parashtruara për lidhje të martesave në njërën anë, dhe 
në anën tjetër duke lënë hapsirë që të sigurohet prezenca sipas dëshirës së 
parashtruesve të kërkesës. Respektimi edhe i vullnetit të parashtruesve të kërkesës 
për datën e lidhjes së martesës dhe vendin e lidhjes mundëson lidhjen e martesës 
në pajtim me LFK. Në këtë rast u përmend jo vetëm data e lidhjes së martesës, por 
edhe vendi për shkak se edhe pse me LFK, si vend i lidhjes së martesës lokalet e 
caktuara për këtë qëllim pranë kuvendit komunal, por si përjashtim lejohet edhe që 
vendi i lidhjes së martesës të jenë edhe lokale të tjera nëse kjo kërkohet nga 
bashkëshortët e ardhshëm dhe ekzistojnë shkaqet e arsyeshme (neni 27, par. 1 dhe 
2 LFK), si dhe neni 24, par. 9-10 i LLA. “Lidhja e martesës bëhet në Zyrën e 
Gjendjes Civile në komunë në mënyrë solemne në ambiente të dedikuara për këtë 
qëllim”, “Sipas kërkesës dhe dëshirës së bashkëshortëve lidhja e martesës bëhet 
edhe në ambiente tjera të preferuara nga ata”, për këto, më gjerësisht do të bëhet 
fjalë në nenin 27 të LFK. Data e lidhjes së martesës nënkupton përveç ditës, muajit 
dhe vitit edhe orën e saktë për lidhjen e martesës, sidomos kjo respektohet kur dita 
dhe vendi i lidhjes së martesës bëhet në lokalet e kuvendit komunal – Zyrën e 
Gjendjes Civile, respektivisht në ambientet e caktuara për këtë qëllim. Kjo vlen 
edhe për rastet kur lidhja e martesës bëhet jashtë lokaleve të kuvendit komunal. 
Shërbimi i ofiqarisë për rastet e lidhjes së martesave jashtë ambienteve të kuvendit 
komunal, mban evidencë të veçantë lidhur me orën, ditën, muajin dhe vitin për 
lidhjen e martesës. Ofiqari i gjendjes civile pasi të merret vesh për datën dhe 
vendin e lidhjes së martesës, parashtruesit e kërkesës i udhëzon dhe iu rekomandon 
që deri në datën e lidhjes martesës të marrin informohen në mënyrë të ndërsjellë 
për disa çështje që mundësojnë harmoninë e jetës martesore. Kjo, më gjerësisht do 
të trajtohet në nenin 26 të LFK. 
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Neni 26. Informatat e ndërsjella 
 

Pas parashtrimit të kërkesës për lidhjen e martesës, ofiqari do t’u rekomandojë 
personave që dëshirojnë të lidhin martesë që deri në datën e lidhjes së martesës, 
që në mënyrë të ndërsjellët të informohen lidhur me gjendjen e tyre 
shëndetësore, të vizitojnë konsulentin familjar247 për të siguruar mendimin 
profesional përkitazi me zhvillimin e marrëdhënieve harmonike martesore dhe 
familjare, të njihen me mundësitë dhe përparësitë e planifikimit të familjes, si 
dhe të pajtohen lidhur me mbiemrin e ardhshëm. 

 
Koment, neni 26 

 
26. Vështrim i përgjithshëm. Neni 26 i LFK rregullon çështjet për të cilat ofiqari i 

gjendjes u rekomandon personave të cilët kanë parashtruar kërkesën në bazë të cilës 
mund të lidhet martesa. Ofiqari i kuvendit komunal ka për detyrë sipas LFK që 
parashtruesve të kërkesës për lidhjen e martesës t’u rekomandojë informim të 
ndërsjellë deri në datën e lidhjes së martesës lidhur me gjendjen e tyre shëndetësore, 
të vizitojnë konsulentin familjar për ta marrë mendimin profesional lidhur me 
zhvillimin e marrëdhënieve harmonike dhe familjare, pastaj të njihen me mundësitë 
dhe përparësitë e planifikimit të familjes dhe të pajtohen lidhur me mbiemrin e 
ardhshëm të tyre martesor. 

 
26 (a) Informimi reciprok për gjendjen shëndetësore të personave që dëshirojnë të lidhin 

martesë është e një rëndësie të veçantë që nuk ndikon në lidhjen e martesës, por ndikon 
në jetën harmonike në martesë. Sipas LFK nuk kërkohet certifikatë për gjendjen 
shëndetësore të personave që dëshirojnë të lidhin martesë, sepse kjo nuk është pengesë 
për lidhjen e martesës. Gjendja shëndetësore, sëmundja mendore si pengesë martesore 
gjen shprehjen vetëm nëse me vendim të gjykatës i është hequr zotësia për të vepruar 
atëherë nuk do të lejohet lidhja e martesës së tillë. Derisa nuk ka vendim të organit 
kompetent për heqjen e zotësisë për të vepruar për shkak të sëmundjes mendore, 
ofiqari i gjendjes civile u rekomandon që të jenë të jenë të informuar në mënyrë 
reciproke për gjendjen e tyre shëndetësore. Porai nuk mund ta ndalojë lidhjen e 
martesës nëse ata konsiderojnë se e gjejnë lumturinë e tyre në martesën që do ta lidhin 
ata, pa marrë parasysh gjendjen e tyre shëndetësore. Me ligjin mbi martesën dhe 
marrëdhëniet familjare i vitit 1984, Gazeta Zyrtare e KSAK, nr.10/1984, është kërkuar 
edhe certifikata shëndetësore si dokument për lidhjen e martesës dhe në qoftë se ka 
ekzistuar konstatimi i mjekut për sëmundjen e ndonjërit nga bashkëshortët e ardhshëm 
nuk është lejuar lidhja e martesës. Informimi i ndërsjellë për gjendjen shëndetësore të 
tyre në rend të parë ka të bëjë me ndonjë sëmundje që nuk është e dukshme dhe e njëjta 
në të ardhmen bashkëshortëve ua bën të padurueshme jetën e tyre bashkëshortore dhe 
në këtë mënyrë rrezikohen edhe ekzistimi i vetë martesës. Martesa duhet të jetë e 

                                                 
247 Konsulenti familjar nënkupton personin kompetent për të dhënë mendime profesionale lidhur me 
çështjet shendetësore, përparësitë dhe vështirësitë që sjellë jeta bashkëshortore, respektivisht numri i 
anëtarëve të familjes. Konsulent nuk mundohet, vetëm një person, por këtu nënkupton më shumë 
persona që mund t’i ndihmojnë bashkëshortët lidhur me çështjet për të cilat i rekomandon ofiqari: 
mjeku, psikologu, sociologu. 
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qëndrueshme, sepse ajo paraqet bazë për krijimin e familjes, e familja konsiderohet si 
celulë e shoqërisë, shoqëria jonë angazhohet për lidhjen e martesave që nuk rrezikohen 
nga shkurorëzimet. Konstatimi i gjendjes shëndetësore respektivisht dijenia për 
gjendjen e tyre shëndetësore në raste të caktuara, kërkon edhe sigurimin e personit që 
mund të kuptojë shprehjen e deklarimit të vullnetit me rastin e lidhjes së martesës, p.sh. 
nëse njëri nga bashkëshortët është shurdhmemec dhe nuk di shkrim-lexim atëherë 
ofiqari duhet të sigurojë personin i cili e kupton deklarimin e vullnetit për lidhjen e 
martesës para ofiqarit, ngjashëm si, kurse me prezencën e përkthyesit kur lidhet 
martesa me shtetasit e huaj. 

 
26 (b) Rekomandimi i ofiqarit që personat që kanë parashtruar kërkesën për lidhjen e 

martesës të informohen në mënyrë të ndërsjellë duke vizituar konsulentin familjar 
për të siguruar mendimin profesional lidhur me marrëdhëniet harmonike martesore 
dhe familjare dhe çështjen e planifikimit të familjes nënkupton që bashkëshortët e 
ardhshëm të njihen në mënyrë të hollësishme me të drejtat dhe detyrimet, 
vështirësitë që mund të dalin nga jeta e përbashkët në martesë. Kjo sidomos ka të 
bëjë me bashkëshortët që lidhin martesë në moshë të re, të cilët në raste të caktuara 
nuk janë edhe aq të përgatitur për të gjitha detyrimet që dalin nga lidhja e martesës. 

 
26 (c) Planifikimi i familjes është e drejtë e veçantë e bashkëshortëve dhe si e tillë ajo 

nuk mund të cenohet. LFK nuk vë kufizime për numrin e fëmijëve që do të lindin 
nga martesa dh në këtë drejtim rekomandimi i ofiqarit për të biseduar lidhur me 
planifikimin e familjes vetëm sa mundëson të sqarohen pikëpamjet e tyre lidhur me 
planifikimin e familjes para momentit të lidhjes së martesës. Planifikimi i familjes 
pra edhe numri i fëmijëve që do të kenë në martesë është thjesht çështje personale e 
bashkëshortëve të ardhshëm.  

 
26 (d) Ofiqari i gjendjes civile me rastin e paraqitjes së kërkesës kërkon nga 

parashtruesit e kërkesës që të merren vesh lidhur me mbiemrin e tyre të ardhshëm, 
mbiemër i cili do të jetë mbiemri martesor. Mbiemri caktohet ditën e lidhjes së 
martesës, mirëpo për shkak se ekzistojnë më shumë zgjidhje lidhur me caktimin e 
mbiemrit, për këtë arsye ofiqari kërkon që ata të jenë paraprakisht ato ndërmjet veti 
të jenë marrë vesh për mbiemrin që do të kenë pas lidhjes së martesës. Kjo çështje 
në mënyrë më të hollësishme do të trajtohet me rastin e përpunimit të nenit 43 të 
LFK, i cili trajton mbiemrin martesor. 

 
 
5. Procedura për lidhjen e martesës 
 
Neni 27. Vendi për lidhjen e martesës 
 

(1) Lidhja e martesës bëhet në mënyrë solemne në lokalet posaçërisht të 
caktuara për këtë qëllim. 

(2) Lidhja e martesës mund të bëhet edhe në lokale tjera, nëse kjo kërkohet 
nga bashkëshortët e ardhshëm dhe nëse kërkesa e tyre bëhet për shkaqe të 
arsyeshme. 
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Koment, neni 27 
 

27. Vështrim i përgjithshëm. Neni 27 që ndodhet në pjesën ku bëhet fjalë për procedurën 
për lidhjen e martesës, përcakton mënyrën për lidhjen e martesës dhe vendin e 
lidhjes së martesës. Vendi i lidhjes së martesës parashihet përveç me LFK edhe me 
LLA në nenin 24, par. 9-10. Nga kjo shihet se legjislacioni ynë pozitiv me dy ligje 
pozitive, në mënyrë identike e rregullon çështjen e solemnitetit të lidhjes së 
martesës dhe vendin e lidhjes së saj. 

 
Paragrafi 1 

 
27.1 (a) Paragrafi 1, i nenit në fjalë përcakton se martesa duhet të lidhet në mënyrë 

solemne, që nënkupton se ambientet ku lidhet martesa duhet të jenë të rregulluara 
në atë mënyrë që të shihet karakteri solemn i lidhjes së saj. Kjo nënkupton se vendi 
(salla) ku do të lidhet martesa duhet të jetë e rregulluar në mënyrë të veçantë (me 
zbukurime) pastaj duhet që në vend të caktuar të qëndrojnë bashkëshortët e 
ardhshëm, dëshmitarët, ofiqari si dhe personat e tjerë që marrin pjesë në aktin 
solemn të lidhjes së martesës. Kjo atmosferë e sallës mundëson që akti i lidhjes së 
martesës të duket i një peshe të veçantë dhe t’i parapërgatitë bashkëshortët e 
ardhshëm se ditën e martesës kanë hyrë në një lidhje që nënkupton një mënyrë të 
jetës ndryshe nga ajo që kanë pasur deri tani, ndihmën reciproke midis tyre. Të 
respektohen të gjitha të drejtat dhe detyrimet që dalin nga lidhja e martesës. 

 
27.1 (b) Paragrafi 1 i këtij neni gjithashtu përcakton vendin (lokalet) ku duhet të bëhet 

lidhja e martesës. Ligjëvënësi kërkon që lidhja e martesës të bëhet në lokalet 
posaçërisht të përcaktuara për këtë qëllim. Si lokale të tilla konsiderohen ambientet 
që kuvendi komunal i ka caktuar si vend ku do të bëhet lidhja e martesës në 
mënyrën solemne. Në shumicën e rasteve ambientet e tilla janë salla të veçanta që 
mund të zëjë të gjithë personat që janë të nevojshëm sipas ligjit me rastin e lidhjes 
së martesës si dhe personat tjerë që dëshirojnë të jenë prezent në aktin solemn të 
lidhjes së martesës. Këto lokale duhet të jenë të përshtatshme që të mundësojnë 
manifestimin e solemnitetit të lidhjes së martesës. Pra, vendet dhe mënyra e 
shprehjes së deklaratës për lidhjen e martesës si dhe vetë prezenca e dëshmitarëve 
krijon karakter solemn. Lidhja e martesës lejohet të bëhet edhe në lokale të tjera me 
kërkesën e bashkëshortëve të ardhshëm. LFK nuk e përcakton praninë e publikut në 
mënyrë shprehimore, por vetë fjala mënyrë solemne dhe lokali i rregulluar për 
pjesëmarrje edhe të publikut, nënkupton se pjesëmarrja e publikut është e lejuar. Për 
dallim nga LFK, Ligji për gjendjen Civile i RSH, Ligji nr. 89/50 / 10.10.2002, 
shprehimisht e parasheh edhe praninë e lirë të publikut, sepse në Nenin 46, par 1, 
thuhet: “martesa lidhet, rregullisht në zyrat civile ose në mjedise jashtë tyre të 
caktuara për lidhjen e martesave në çdo rast, në prani të lirë të publikut”. 
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Paragrafi 2 
 
27.2 Paragrafi 2 i këtij neni parasheh rastin për mundësinë që vendi i lidhjes së martesës 

mos të jenë lokalet e kuvendit komunal, por lokale të tjera në qoftë se kjo kërkohet 
nga bashkëshortët e ardhshëm dhe nëse kjo bëhet për shkaqe të arsyeshme.  

 
27.2 (a) Lokalet e veçanta si vend i lidhjes së martesës, që caktohet me kërkesë të 

bashkëshortëve të ardhshëm, konsiderohen ambientet ku ata duan ta lidhin martesën 
e tyre për motive të ndryshme. Në këtë rast, mund të përmendim si ambiente më të 
shpeshta për lidhjen e martesës jashtë lokaleve të kuvendit komunal janë sallat e 
dasmave (Restorantet), pastaj ndonjë vend historik, respektivisht ndonjë vend që për 
bashkëshortët e ardhshëm është i një rëndësie të veçantë. Këto ambiente edhe pse 
ndodhen jashtë lokaleve të kuvendit komunal, duhet ta ruajnë elementin e 
solemnitetit të aktit të lidhjes së martesës. Pra, aspekti solemn duhet të ekzitojë 
kudo që të lidhet martesa. 

 
27.2 (b) Paragrafi 2, përveç që kërkon që vendi i lidhjes së martesës jashtë lokaleve të 

caktuara nga kuvendi komunal mund të lejohet me kërkesë të bashkëshortëve të 
ardhshëm, kërkon që kërkesa e tyre të bëhet për shkaqe të arsyeshme. Me shkaqet e 
arsyeshme kuptojmë se vendi i lidhjes së martesës kërkohet nga bashkëshortët e 
ardhshëm për arsye të justifikueshme. Si arsye të justifikueshme, marrim rastin e 
vendit ku zhvillohet ceremonia e dasmës për martesën, lokalet ku ndodhet njëri prej 
bashkëshortëve dhe nuk mund të jetë prezent në ambientet e parapara nga kuvendi 
komunal, p.sh. ambientet spitalore, ushtarake, historike dhe të ngjashme me këto. 
LFK nuk parasheh në paragrafin 2 të nenit 27, cilat janë shkaqet e arsyeshme dhe 
askush ka të drejtë të vlerësojë shkaqet e arsyeshme, por del se këtë vlerësim duhet 
ta bëjë personi që ka të drejtë të caktojë kohën dhe vendin e lidhjes së martesës e ai 
është ofiqari i kuvendit komunal. Lidhur me arsyeshmërinë e shkaqeve LLA 
shkakton një dilemë, sepse ai në nenin 24, par. 10, parasheh se “Sipas kërkesës dhe 
dëshirës së bashkëshortëve lidhja e martesës bëhet edhe në ambiente tjera të 
preferuara nga ata”, pra që nënkupton se ligji në fjalë e respekton vullnetin e 
bashkëshortëve të ardhshëm, bazohet në dëshirën e tyre dhe nuk përmend shkaqe të 
arsyeshme siç parasheh LFK në nenin 27, par. 2, mirëpo, mendojmë se edhe pse 
nuk ekziston shprehja për shkaqet e arsyeshme, gjithësesi ofiqari duhet të ketë 
kujdes dhe të vlerësojë se dëshira e tyre a është në pajtim me lidhjen e martesës si 
akt solemn dhe qëllimin që ka lidhja e martesës. Ofiqari i gjendjes civile nuk mund 
ta konsiderojë si shkak të paarsyeshëm lidhjen e martesës pas orarit të punës dhe për 
shkaqe të distancës nga lokalet ku ai ushtron veprimtarinë e tij të rregullt.  

 
 
Neni 28. Procedura para ofiqarit (nëpunësit të gjendjes civile) 
 

(1) Për të lidhur martesë është e nevojshme që dy persona të gjinisë së 
kundërt, në prani të të tjerëve, të shprehin në mënyrë të lirë vullnetin dhe 
pajtimin e tyre për martesë përpara ofiqarit. 

(2) Deklarata duhet të jetë pakushtëzuar dhe e menjëhershme. 
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(3) Palët pjesëmarrëse gjatë lidhjes së martesës janë bashkëshortët, dy 
dëshmitarë dhe ofiqari. 

(4) Secili person me aftësi për të vepruar mund të jetë dëshmitar gjatë lidhjes 
së martesës. 

 
Koment, neni 28 

 
28. Vështrim i përgjithshëm. Neni 28 përcakton procedurën e cila zhvillohet para 

ofiqarit (nëpunësit të gjendjes civile) si procedurë që i jep karakter të veprimit zyrtar 
para organit shtetëror. Në këtë nen përcaktohen personat të cilët mund të lidhin 
martesë, shprehja e vullnetit të lirë, deklarata e dhënë nga personat që dëshirojnë të 
lidhin martesë, palët pjesëmarrëse gjatë lidhjes së martesës. Lidhja e martesës para 
ofiqarit të gjendjes civile është kërkesë e rendit juridik, sepse martesa civile mund të 
lidhet vetëm para përfaqësuesit të organit shtetëror. Në të drejtën tonë, martesa 
konsiderohet e lidhur para përfaqësuesit të organit shtetëror dhe pastaj mund të 
lidhet martesa edhe para përfaqësuesit të organit fetar. Lidhja e martesës para 
personit zyrtar të organit shtetëror (ofiqarit) ka rëndësi për sigurinë juridike të 
shënimeve të cilat i merr lidhur me personat që lidhin martesën si dhe kohën e 
lidhjes së martesës si dhe të pasojave juridike që do të lindin si rezultat i lidhjes së 
martesës. 

 
Paragrafi 1 

 
28.1 Paragrafi 1 i këtij neni parasheh për lidhjen e martesës si kusht të nevojshëm 

ekzistimin e dy personave të gjinisë së kundërt dhe në prani të të tjerëve ta shprehin 
vullnetin e tyre dhe pajtimin për martesë para përfaqësuesit të organit shtetëror – 
ofiqarit. Për lidhjen e martesës ekzistimi i dy personave me gjini të kundërt është 
kusht esencial që të mund të krijohet martesa sipas LFK. Tek ne, personat e gjinisë 
së njëjtë nuk mund të lidhin martesë para organi shtetëror (ofiqarit të gjendjes 
civile), sepse ligji jonë e ka rregulluar vetëm martesën e personave me gjini të 
kundërt. Kjo shprehimisht, parashihet në nenin 14, par. 1 të LFK, ku ndër të tjera 
thuhet “martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht në mes të dy personave të 
sekseve të ndryshme…”. Ndërsa më shprehimisht këtë e parasheh Ligji i Familjes i 
Kroacisë, neni 5, ku parashihet “Martesa është bashkësi jetësore e rregulluar me ligj 
e një gruaje dhe një burri”. Po ashtu, ngjashëm e parasheh edhe Kodi i Familjes i 
Shqipërisë, neni 7, i cili parasheh: “Martesa mund të lidhet ndërmjet një burri dhe 
një gruaje që kanë mbushur moshën 18 vjeç”, mirëpo, me rastin e lidhjes së 
martesës jo vetëm që bashkëshortët e ardhshëm duhet të jenë të gjinive të ndryshme, 
por kërkohet që në prani të të tjerëve, mendohet në praninë e ofiqarit të gjendjes 
civile dhe dëshmitarëve, të shprehin në mënyrë të lirë vullnetin dhe pajtimin e tyre 
për martesë. Shprehja e lirë e vullnetit dhe pajtimi i një burri dhe një gruaje para të 
tjerëve e në rend të parë para ofiqarit të gjendjes civile, bën të mundur përjashtimin 
e dukshëm se me rastin e deklarimit të vullnetit ekziston dhuna apo lajthimi se 
deklaratën e jep personi që është i aftë për të gjykuar si dhe se e ka moshën e 
kërkuar për lidhjen e martesës, është bazë për tu vërejtur gjendja shëndetësore 
psikike e tij, aftësia e tij për ta kuptuar rëndësinë e martesës, respektivisht ofiqari 
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nga deklarimi i lirë i vullnetit ka mundësi të konstatojë ekzistimin eventual të 
ndonjë pengese martesore. por, ofiqari ka edhe prova të tjera për kushtet që 
kërkohen për lidhjen e martesës, siç bie fjala: dokumentacionin e kërkuar nga ana e 
ofiqarit, certifikatën e lindjes, certifikatën martesore, etj.  

 
28.1 (a) Dallimi i sekseve është kusht themelor për lidhjen e martesës dhe kjo më nuk 

është e nevojshme, por është e domosdoshme, sepse martesa mund të ekzistojë 
vetëm midis një gruaje dhe një burri. Gjinia e kundërt, e personave mundëson edhe 
kryerjen e marrëdhënieve seksuale midis tyre dhe lindjen e fëmijëve që nuk mund të 
kuptohet ndryshe përveç se si funksion natyror i vetë martesës. Konventa Evropiane 
për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në kohën kur është nxjerrë e ka njohur vetëm 
martesën me sekse biologjikisht të kundërta.248 Pra, mund të thuhet se vetëm 
martesa midis personave me gjini të kundërt do të quhet martesë ligjore, ndërsa nëse 
do të ketë në Kosovë bashkësi midis gjinive të njëjta ajo nuk do të quhet martesë 
ligjore, por do të ketë një emërtim krejt tjetër, sepse ajo nuk mund ta realizojë 
qëllimin e martesës ligjore. Nëse gjatë martesës personat e gjinive të ndryshme që 
kanë lidhur martesë njëri nga ata e ndërron gjininë dhe do të kishin martesë formale 
juridike midis dy personave me gjini të kundërt ndërsa në fakt, bëhet martesë midis 
gjinisë së njëjtë. Në literaturë thuhet se në këtë rast do të mund të vinte në shprehje 
anulimi i martesës për shkak të gjinisë.249 Në këto raste e drejta për shkurorëzim 
nga bashkëshorti tjetër-i cili nuk e ka ndryshuar gjininë e drejta për shkurorëzim për 
shkak të jetës të padurueshme, por në këtë rast mund të kërkohet edhe anulimi i 
martesës për shkak të qëllimit të martesës, e qëllimi i jetës së përbashkët për të 
krijuar familje është një ndër kushtet thelbësore për lidhjen e martesës.  

 
28.1 (b) Shprehja e vullnetit të lirë dhe pajtimi i tyre për martesë është domosdoshmëri 

që martesa të konsiderohet e vlefshme, sepse LFK parasheh dispozitë të veçantë me 
të cilën parshihet se “martesa nuk do të jetë e plotfuqishme nëse pëlqimi është 
arritur përmes shtrëngimit, kërcënimit, ose lajthimit apo të ndonjë pjesë tjetër të 
martesës së lirë (neni 18) si dhe dispozita e nenit 31, par. 2, e LFK, parasheh 
“Ofiqari duhet ti pyet veç e veç nëse pajtohen të martohen me njëri tjetrin”, dhe pasi 
të sigurohet pajtimi, ofiqari ka të drejtë të shpallë martesën të lidhur. Deklarimi i 
vullnetit në praninë e të tjerëve dhe përpara ofiqarit duhet ta bëjnë të dy 
bashkëshortët e ardhshëm. Ky deklarim duhet të bëhet drejtëpërdrejtë dhe aty për 
aty nga bashkëshortët e ardhshëm. Prania e të tjerëve ku shprehet vullneti i lirë, i 
personave të gjinisë së kundërt për të lidhur martesën nënkupton se kjo duhet të 
bëhet para dy dëshmitarëve, por nuk përjashtohet munëdësia që për shkak të 
ceremonialitetit të martesës në sallë të ketë edhe persona të tjerë që e përcjellin 
lidhjes e martesës, mirëpo, prezenca e dy dëshmitarëve është domosdoshmëri për 
plotfuqishmërinë e martesës. Dëshmitarët, duhet të kenë zotësinë e plotë për të 
vepruar dhe nuk ka ndikim afërsia e gjinore me bashkëshortët e ardhshëm. Ofiqari 
para të cilit bëhet shprehja e lirë e vullnetit të dy personave me gjini të kundërt për 
lidhjen e martesës është person zyrtar i autorizuar në bazë të ligjit për ta shpallur 

                                                 
248 Shih Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Neni 12. 
249 Cavdarski. K, 1998, fq.49 
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martesën të lidhur.250 Lidhur me deklarimin e lirë të vullnetit për lidhjen e martesës 
më gjerësisht shih komentin e neni 18 të LFK. 

 
Paragrafi 2 

 
28.2 Paragrafi 2 i këtij neni përcakton dhënien e deklaratës nga ana e bashkëshortëve 

të ardhshëm, për lidhjen e martesës. Deklarata duhet të jetë e pakushtëzuar dhe e 
menjëhershme. Deklarimi i vullnetit të bashkëshortëve duhet të bëhet nga të dy 
bashkëshortët personalisht dhe ai nuk mund të kushtëzohet me ndonjë kusht ose 
afat251. Në rastet kur vullneti i deklaruar për lidhjen e martesës ka të meta p.sh. 
është bërë me dhunë, mashtrim, lajthim, atëherë në ato raste mund të kërkohet 
anulimi i martesës. Deklarimi i vullnetit, e obligon ofiqarin (zyrtarin e gjendjes 
civile) që të konkludojë se a përputhet vullneti i shprehur me vullnetin e brendshëm 
të bashkëshortit, aq sa është e mundur në rrethana të tilla. Në rast të lidhjes së 
martesës gjatë deklarimit të vullnetit të tyre për lidhjen e martesës, parashohin 
kushte të caktuara duhet të ketë parasysh a janë kushte të mundshme apo të 
pamundshme, sepse nëse ato janë të pamundshme mund të merret se as që 
ekzistojnë. Nga kjo mund të thuhet se deklarata e kushtëzuar shkakton 
pavlefshmërinë e saj. Deklarata, e bashkëshortëve për lidhjen e martesës jo vetëm e 
pakushtëzuar dhe e menjëhershme, por sipas LFK, duhet të bëhet aty për aty nga të 
dy bashkëshortët dhe para ofiqarit (zyrtarit të gjendjes civile). LFK, ndalon 
mundësinë e shprehjes së vullnetit për lidhjen e martesës respektivisht dhënien e 
deklaratës me anë të përfaqësuesit me prokurë apo ligjor. Ka ligje p.sh, ai i 
Maqedonisë lejon që njëri nga bashkëshortët të përfaqësohet me rastin e lidhjes së 
martesës njëri, por jo të dytë, neni 28, parsheh “Në rastet posaçërisht të arsyeshme, 
organi kompetent për mbajtjen e librave amzë të të martuarve mundet me 
aktvendim të lejojë që martesa të lidhet në prani të vetëm njërit nga bashkëshortët e 
ardhshëm dhe personit të autorizuar të bashkëshortit tjetër, autorizimi përmban të 
dhëna personale për dhënësin e autorizimit, autorizuesin dhe personit me të cilën 
dhënësi i autorizimit dëshiron të kurorëzohet”, dhe “fletautorizimi jepet në formë të 
dokumentit publik”.  

 
Paragrafi 3 

 
28.3Paragrafi 3 i këtij neni, rregullon çështjen se kush janë palët pjesëmarrëse gjatë 

lidhjes së martesës. Palë pjesëmarrëse konsiderohen bashkëshortët e ardhshëm 
(gruaja dhe burri), që japin deklaratën para ofiqarit (zyrtarit të gjendjes civile), 
dëshmitarët që në numër duhet të jenë dy. Dëshmitar, mund jetë çdo person fizik që 

                                                 
250 Shih Ligji per Gjendjen Civile, personin zyrtar nuk e emërton me emërtimin Ofiqar siç vepron 
LFK, por e quan Zyrtari i gjendjes civile, dhe thotë “personi i cili kryen regjistrimin e gjendjes civile 
dhe është i kualifikuar në pajtim me këtë ligj. Zyrtari diplomatik ose ai konsullor i cili e ka kryer me 
sukses provimin për zyrtar të gjendjes civile, po ashtu pranohet si zyrtar i gjendjes civile”. Në rastet 
kur lidhja e martesës bëhet në përfaqësi diplomatike/konsullore, atëherë shprehja e vullnetit dhe 
pajtimi i tyre për lidhjen e martesës do të bëhet para zyrtarit diplomatik/konsullor i cili e ka kryer me 
sukses provimin për zyrtar të gjendjes civile, i cili pranohet për zyrtar të gjendjes civile. 
251 Zaqe. V, 1999, fq. 55. 
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ka zotësinë e plotë për të vepruar dhe nuk ka kurfarë ndikimi nga afërsia gjinore. Pra, 
çdokush që ka njohuri për bashkëshortët e ardhshëm mund të jetë në cilësinë e 
dëshmitarit edhe pse nuk parashtron ndonjë kusht për të kuptuar së dëshmitarët kanë 
njohuri të konsiderueshme për bashkëshortët e ardhshëm. Tolerimi i dëshmitarëve të 
tillë për lidhjen e martesës mund të kuptohet si pasojë e ceremonialitetit të prezencës 
së dëshmitarëve për lidhjen e martesës. Roli i dëshmitarëve më tepër duhet të 
shërbejë për të provuar ekzistimin e martesës se sa të provuarit e pengesave dhe 
ndalesave martesore përmes dëshmitarëve. Për shembull, dëshmitarët mund të thonë 
aq sa dijnë se këta bashkëshortë të ardhshëm nuk kanë kurorë tjetër, por deklaratat e 
tyre nuk janë vendimtare për lidhjen e martesës. Dëshmitarët, duhet të kenë zotësinë 
e plotë për të vepruar së paku deri në momentin e shpalljes së martesës.252  

 
Paragrafi 4 

 
28.4 Paragrafi 4 përcakton se kush mund të jetë dëshmitar gjatë lidhjes së martesës. 

Sipas këtij paragrafi, për cilësinë e dëshmitarit kërkohet vetëm aftësia e tij për të 
vepruar, ndërsa nuk përcakton ndonjë kufizim tjetër lidhur me personin që duhet të 
jetë dëshmitar. Dëshmia e dëshmitarit ka të bëjë me faktin se personat që martohen 
sipas dijenisë së tyre, nuk kanë ndonjë pengesë apo ndalesë martesore dhe për këtë 
ato japin deklaratë me të cilën pranojnë përgjegjësinë penale lidhur më dëshminë e 
tyre.  

 
 
Neni 29. Pajtimi i ofiqarit 
 

Ofiqari është i detyruar të lejojë procedurën për lidhjen e martesës nëse nuk 
ekzistojnë pengesa dhe ndalesa. Ofiqari është i detyruar të refuzojë 
bashkëpunimin në procedurën e martesës nëse ekziston ndonjë pengesë apo 
ndalesë. Ofiqari nuk ka të drejtë të refuzojë bashkëpunimin nëse nuk ekzistojnë 
pengesa apo ndalesa. 

 
Koment, neni 29 

 
29. Vështrim i përgjithshëm. Neni 29 përcakton detyrimin ligjor të ofiqarit që të lejojë 

procedurën për lidhjen e martesës nëse është bindur se nuk ekzistojnë pengesa apo 
ndalesa martesore. Në të kundërtën, ofiqari ka për detyrim që të refuzojë 
bashkëpunimin në procedurën e martesës nëse ai konstaton se ekziston ndonjë 
pengesë apo ndalesë martesore. Pengesat dhe ndalesat martesore shkaktojnë 
pavlefshmërinë e martesës dhe si të tillë nuk duhet lejuar as të lidhet martesa. E 
drejta e ofiqarit që të refuzojë bashkëpunimin për lidhjen e martesës me parashtruesit 
e kërkesës për lidhjen e martesës ekziston vetëm kur ai ka bindje të plotë se 
ekzistojnë pengesat dhe ndalesat martesore. Pengesat martesore janë fakte juridike që 
shkaktojnë pavlefshmërinë e lidhjes së martesës, respektivisht pengesat shkaktojnë 
anulimin e martesës që paraqet njërën ndër mënyrat për zgjidhjen e martesës.  

                                                 
252 Lidhur me momentin e shpalljes së martesës së lidhur shih LFK neni 31 dhe komentin e këtij neni. 
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29 (a) Pengesat martesore, i parasheh vet LFK. Nëse martesa është lidhur edhe 
përkundër pengesave martesore dhe nëse konstatohet më vonë shkakton anulimin e 
martesës253. Legjislacionet, shprehimisht i parashohin pengesat martesore. LFK, si 
pengesë martesore e konsideron: mungesa e vullnetit të lirë (neni 18); martesa e 
mëparshme (ekzistuese) neni 19; mungesa e aftësisë për të vepruar (neni 20); gjinia 
e gjakut (neni 21); adoptimi (neni 22); krushqia (neni 23); dhe mituria (mosha).  

 
29 (b) LFK, mosekzistimin e moshës së kërkuar me ligj e konsideron si pengesë 

martesore, sepse mosrespektimi i moshës së kërkuar është bazë e mjaftueshme për 
anulimin e martesës së lidhur. Mosha, konsiderohet pengesë martesore për shkak se 
për lidhjen e martesës dhe të kuptuarit e qëllimit të saj kërkohet një moshë e njeriut 
që nënkupton pjekurinë e tijë për jetë martesore. LFK, me neni 16, par. 1, “personi i 
cili nuk ka mbushur moshën 18 vjeçare nuk mund të lidhë martesë”, por paragrafi 2, 
“në raste të veçanta dhe për shkaqe të arsyeshme me kërkesë të personit të 
interesuar, gjykata kompetente mund të lejojë martesën personit i cili ka mbushur 
moshën 16 vjeç, dhe nëse konstatohet se ai ka arritur pjekurinë e nevojshme fizike 
dhe psikike për të ushtruar të drejtat e veta martesore dhe për të përmbushur 
detyrimet martesore që ne në literaturë e quajmë Instituti i Emancipimit”.  

 
 
Neni 30. Lidhja e martesës  
 

Lidhja e martesës fillon me raportin e paraqitur nga ofiqari, duke treguar 
prezencën e bashkëshortëve të ardhshëm dhe mosekzistimin e pengesave dhe 
ndalesave martesore të parapara me këtë Ligj. Kjo konstatohet në bazë të 
dokumenteve të parashtruara dhe deklaratave të bashkëshortëve të ardhshëm, 
si dhe deklaratave të dëshmitarëve. 

 
Koment, neni 30 

 
30. Vështrim i përgjithshëm. Neni 30 përcakton lidhjen e martesës që fillon me raportin 

të cilin e paraqet ofiqari duke treguar prezencën e bashkëshortëve të ardhshëm si 
dhe mosekzistimin e pengesave dhe ndalesave martesore të parapara me këtë ligj. 
Ofiqari këtë raport e mbështet në bazë të dokumenteve të parashtruara, certifikatës 
së lindjes dhe certifikatës martesore, por edhe dokumenteve të tjera të kërkuara në 
mënyrë plotësuese nga ana e ofiqarit, si dhe në bazë të deklaratave të 
bashkëshortëve të ardhshëm të cilët këto deklarata i kanë dhënë para ofiqarit i cili 
edhe paraqet raportin. Raporti i paraqitur nga ana e ofiqarit mbështetet edhe në 
dëshminë e dëshmitarëve të cilët janë dhënë para ofiqarit në momentin e lidhjes së 
martesës. Dëshmia e dëshmitarëve provohet me nënshkrimet e tyre në librin amzë të 
të kurorëzuarve. Në teori thuhet se pjesëmarrja e dëshmitarëve në fakt ka vetëm 
karakter solemn dhe lehtëson të provuarit e martesës në rast se martesa nuk 
regjistrohet në librin amë ose nëse ato zhduken254. 

 
                                                 
253 Lidhur me anulimin e martesës shih LFK, nenet 62-67 dhe pjesa e komentarit për këto nene. 
254 Draskić, M, 2007, fq. 206 
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Neni 31. Lidhja e martesës 
 

(1) Në rast se ofiqari konstaton mosekzistimin e pengesave dhe ndalesave për 
lidhjen e martesës, ai i njofton bashkëshortët e ardhshëm mbi dispozitat e 
këtij Ligji përkitazi me të drejtat dhe detyrimet e tyre edhe gjithashtu ua 
lexon këto dispozita. 

(2) Ofiqari duhet t’i pyes bashkëshortët e ardhshëm veç e veç nëse pajtohen të 
martohen me njeri-tjetrin. 

(3) Pasi t’i ketë siguruar deklaratat mbi pajtimin për hyrje në martesë, ofiqari 
e shpall martesën të lidhur. 

 
Koment, neni 31 

 
31. Vështrim i përgjithshëm. Përcakton veprimet të cilat pasojnë pasi që ofiqari 

konstaton se nuk ka pengesa apo ndalesa për lidhjen e martesës si dhe momentin e 
lidhjes së martesës. 
 

Paragrafi 1 
 

31.1 Paragrafi 1 i këtij neni përcakton disa detyra të ofiqarit në raport me të drejtat dhe 
detyrimet e bashkëshortëve të ardhshëm. Ai i njofton bashkëshortët e ardhshëm mbi 
dispozitat ligjore si dhe ua lexon dispozitat ligjore të cilat kanë të bëjnë me të drejtat 
dhe detyrimet që dalin nga martesa. 

 
Paragrafi 2 

 
31.2 Paragrafi 2 rregullon çështjen e deklarimit të bashkëshortëve para ofiqarit se 

pajtohen të martohen me njëri tjetrin. Ky deklarim i tyre bëhet në pyetjen e vet 
ofiqarit se a pajtohen të lidhin martesë. Ky deklarim publik në lokalin ku lidhet 
martesa është pjesë e solemnitetit me rastin e lidhjes së martesës, është simbolik e 
deklarimit të lirë të vullnetit të tyre, dëshirë për lidhjen e martesës në mënyrë të 
vullnetshme dhe të gatshëm për përmbushjen e të drejtave dhe detyrimeve që dalin 
nga martesa. Në rast se palët në pyetjen e ofiqarit se a pajtohen të martohen me njëri 
tjetrin pason heshtja ose kundërshtimi atëherë ofiqari e ndërpret procedurën e 
lidhjes së martesës dhe nuk vazhdohet me procedurë të mëtutjeshme.  

 
31.1 (a) Mospajtimi i lidhjes së martesës para ofiqarit nuk përjashton mundsinë që në të 

ardhmen, të njëjtët në një procedurë të re të lidhin martesë. Koha brenda të cilës 
bashkëshortët që kanë dështuar në lidhjen e martesës për shkak të mosdeklarimit 
para ofiqarit që pajtohen të martohen me njëri tjetrin, mund të parashtrohet në çdo 
kohë, për shkak se kjo rezulton nga fakti se Kushtetuta krijimin e familjes dhe 
lidhjen e martesës e konsideron si të drejtë themelore të njeriut andaj kur plotësohen 
kushtet ligjore askush s’mundet ta mohojë.255 Deklarimi i vullnetit për lidhjen e 

                                                 
255 Shih Alinćić, M dhe të tjerë, 2007, fq.29, të cilët shkruajnë se “nëse nga cilado arsye njëri nga ata 
ose të dy në pyetjet e ofiqarit nuk përgjigjen ose nuk pajtohen procedura e lidhjes së martesës 
ndërpritet dhe martesa nuk është lidhur”. 
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martesës para ofiqarit duhet të bëhet personalisht nga ata, sepse nuk lejohet që 
pajtimin për hyrjen në martesë ta japë dikush tjetër në vend të tyre, as në cilësinë e 
përfaqësuesit ligjor apo si i autorizuar me prokurë të veçantë.  

 
31.2 (b) Nëse deklarimi i vullnetit për hyrje në martesë bëhet nga personi që ka të meta 

dhe këto të meta ndikojnë në deklarimin e qartë të vullnetit të tijë, lejohet mundësia 
që ky deklarim i autorizuar të realizohet me ndihmën e ekspertit i cili e kupton të 
shprehurit e personit të tillë, por gjithmonë duke qenë prezent bashkëshortët e 
ardhshëm. Nëse deklarata për hyrje në martesë është dhënë nën ndikimin e forcës 
dhe ajo në momentin e lidhjes së martesës nuk duket, martesa do të lidhet, por 
bashkëshorti i cili ka dhënë pëlqimin nën ndikimin e forcës në momentin kur ai 
mundet të shprehet lirshëm ka të drejtë të kërkojë pavlefshmërinë e martesës. 

 
Paragrafi 3 

 
31.3 Paragrafi 3 përcakton momentin e shpalljes së martesës si të lidhur nga ana e 

ofiqarit. Ofiqari e shpall martesën të lidhur pasi bashkëshortët e ardhshëm japin 
deklaratat mbi pajtimin e tyre për hyrje në martesë. Shpallja e martesës së lidhur 
nga ana e ofiqarit është veprim procedural me rëndësi të veçantë, sepse me këtë 
veprim përfundon edhe akti i lidhjes së martesës (kurorëzimi). Momenti i lidhjes së 
martesës është me rëndësi për shkak se nëse ndodhë vdekja e njërit nga 
bashkëshortët pasi deklaruan se martohen dhe u shpall nga ofiqari se martesa është 
lidhur, por nuk u arrit të nënshkruhet procesverbali nga palët bashkëshortët, 
dëshmitarët dhe ofiqari dhe vjen deri te vdekja e njërit prej tyre, çfarë efektesh 
juridike do të prodhojë momenti i lidhjes së martesës.  

 
 31.3 (a) Sipas par. 3 të nenit 31 të LFK, si moment i lidhjes së martesës konsiderohet 

momenti kur ofiqari e shpallë martesën të lidhur, e këtë e bën ofiqari pasi të 
sigurojë deklaratat mbi pajtimin e bashkëshortëve për hyrje në martesë. Në 
Kosovë, Ligji për Gjendjen Civile në nenin 42, paragrafi 2, parasheh se “Martesa 
konsiderohet e lidhur kur zyrtari i gjendjes civile vërteton identitetin e secilit prej 
bashkëshortëve, pasi ka përfunduar procedura e shpalljes së martesës, sipas Ligjit 
për Familjen i Kosovës”. Prandaj, nga bazat ligjore në Kosovë – LFK dhe Ligji për 
gjendjen civile, si moment të lidhjes së martesë e përcaktojnë momentin kur ofiqari 
e shpall martesën të lidhur. Kjo është e logjikshme, sepse një zgjidhje të tillë ka 
ekzistuar edhe në LMMF të vitit 1984, nenet 45 dhe 46.256 Ligji për Familjen i 
Maqedonisë, për dallim nga ligji i Kosovës si momentin e lidhjes së martesës e 
merr momentin e nënshkrimit e bashkëshortëve të ardhshëm në librin amzë të të 
kurorëzuarve. Kjo parashihet në nenin 29, par. 5-6, ku thuhet “Martesa është e 
lidhur kur bashkëshortët e ardhshëm do të nënshkruhen në librin amzë të të 
kurorëzuarve”, “pas nënshkrimit të dy bashkëshortëve të ardhshëm, anëtari i 
këshillit komunal të komunës do të shpallë se midis burrit dhe gruas, të theksohet 

                                                 
256 Krahaso LMMF, nenet 45 dhe 46, në të cilat thuhet: neni 45 ”…Pas deklaratave të dhëna në pajtim 
mbi lidhjen e martesës, delegati i kuvendit të komunës shpall se është lidhur martesë. Neni 46 
“Martesën e lidhur e regjistron ofiqari në regjistrin amë të të martuarve në të cilin nenshkruajnë 
bashkëshortët, delegati i kuvendit të komunës, dëshmitarët dhe ofiqari.” 
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me emrat e tyre personal, është lidhur martesa”, që do të thotë se moment i lidhjes 
së martesës konsiderohet moment kur nënshkruhet libri i të kurorëzuarve nga 
bashkëshortët e ardhshëm dhe nuk lidhet për nënshkrimet e të tjerëve që lidhen më 
vonë, p.sh. nënshkrimin e zyrtarit komunal, dëshmitarëve dhe ofiqarit., por Ligji i 
Familjes së Kroacisë e ka zgjidhjen e ngjashme me atë të LFK, spese shpallja e 
lidhjes së martesës nga ofiqari merret edhe si moment i lidhjes së martesës.257 

 
31.3 (b) Ligji parasheh se me rastin e lidhjes së martesës personat që dëshirojnë të lidhin 

martesë duhet të jenë prezent që nënkupton se nuk lejohet insituti i përfaqësimit as 
të njërit as të dyve. Kjo bëhet për shkak të sigurisë për identitetin e personave që 
lidhin martesë dhe mbi të gjitha për të siguruar deklarimin e lirë të vullnetit të tyre 
para organit kompetent. 

 
 
6. Refuzimi për lidhjen e martesës 
 
Neni 32. Refuzimi për lidhjen e martesës 
 

Në qoftë se ofiqari konstaton ekzistimin e çfarëdo pengese apo ndalese 
martesore, ai i komunikon gojarisht parashtruesve të kërkesës se nuk mund të 
lidhin martesë dhe harton procesverbalin lidhur me këtë. 

 
Koment, neni 32 

 
32. Neni 32 përcakton refuzimin për lidhjen e martesës për shkak se ofiqari i gjendjes 

civile ka konstatuar se ekziston ndonjë pengesë apo ndalesë martesore. Në fakt, kur 
ofiqari konstaton se nuk janë plotësuar kushtet për lidhjen e martesës së vlefshme, 
ai gojarisht ua komunikon refuzimin e lidhjes së marteses parashtruesve të kërkesës 
(bashkëshortëve të ardhshëm) dhe për këtë ofiqari përpilon procesverbal të veçantë. 
Ofiqari i gjendjes civile edhe pse refuzimin e bën duke ua komunikuar në mënyrë 
gojore, palët e pakënaqura kanë të drejtë që këtë refuzim gojor për lidhjen e 
martesës nga ofiqari ta dorëzojë në formë të shkruar ndaj të cilës do të kenë të drejtë 
ankese. Këtë çështje e rregullon neni vijues (neni 33).  

 
 
Neni 33. Procedura administrative 
 

(1) Nëse personat që kanë paraqitur fletëparaqitjen për lidhjen e martesës 
nuk pajtohen me komunikimin verbal siç është përcaktuar në nenin 32 të 
këtij Ligji, ata mund të kërkojnë nga ofiqari që të nxjerrë aktvendim për 
refuzimin e fletëparaqitjes për lidhjen e martesës. 

(2) Paraqitja e ankesës kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni mund 
të bëhet brenda 8 ditëve nga dita e njoftimit mbi moslejimin për lidhjen e 
martesës nga organet kompetente. Sipas kërkesës nga paragrafi 2 i këtij 

                                                 
257 Alinćić. M, dhe të tjerë, 2007, fq. 56. 
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neni, organi kompetent është i detyruar që në procedurën administrative 
të nxjerrë vendim në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës. 

 
Koment, neni 33 

 
33. Vështrim i përgjithshëm. Neni 33 përcakton procedurën administrative për rastin 

kur refuzohen nga ofiqari të lidhin martesë për shkak të ekzistimit të pengesave dhe 
ndalesave martesore. Ky nen u garanton mbrojtje parashtruesve të kërkesës për 
lidhjen e martesës nëse konsiderojnë se ofiqari nuk e ka të bazuar refuzimin e 
kërkesës së tyre për lidhjen e martesës. 

 
Paragrafi 1 

 
33.1 Paragrafi 1 krijon bazë juridike për parashtruesit e kërkesës për lidhjen e martesës 

që në vend të komunikimit verbal nga ana e ofiqarit të përpilohet nga ai aktvendim 
për refuzimin e kërkesës për lidhjen e martesës.258 Në bazë të paragrafit 1 të këtij 
neni, ofiqari i gjendjes civile ka detyrim ligjor që të nxjerrë aktvendim për 
refuzimin e fletëparaqitjes (kërkesës) për lidhjen e martesës. Ligji nuk e parasheh 
kohën brenda të cilit duhet të nxirret aktvendimi, por nga përmbajtja e ligjit del se 
kur parashtruesit e kërkojnë tu lëshohet aktvendim ofiqari është i obliguar që të 
nxjerrë aktvendimin për refuzimin e kërkesës.  

 
Paragrafi 2 

 
33.2 Paragrafi 2 i këtij neni rregullon mënyrën e paraqitjes së ankesës kundër 

aktvendimit me të cilin refuzohet kërkesa për lidhjen e martesës, kohën brenda të 
cilit duhet të ushtrohet ankesa si dhe përcaktohet organi që të shqyrtojë ankesën si 
dhe nxjerrjen e vendimit të ri lidhur me ankesën e parashtruar. Paraqitja e ankesës e 
cila i lejohet kundër aktvendimit mbi refuzimin e kërkesës për lidhjen e martesës 
duhet të ushtrohet në afatin prej 8 ditësh nga dita e njoftimit (marrjes së 
aktvendimit) për moslejimin (refuzimin) e lidhjes së martesës.259  

 
 
Neni 34. Pjesëmarrja 
 

Në rast se në datën e lidhjes së martesës nusja, dhëndëri apo që të dy nuk 
paraqiten dhe mungesën e tyre nuk e arsyetojnë, kërkesa për lidhjen e 
martesës do të konsiderohet se është tërhequr. 

 
34. Neni 34 parasheh pjesëmarrjen e domosdoshme të bashkëshortëve të ardhshëm në 

datën e lidhjes së martesës. Me këtë nen parashihet që nëse në datën e lidhjes së 

                                                 
258 Terminologjia e paragrafit 1 të nenit 33, bie ndesh me nenin 25 paragrafi 1. Në nenin 25 përdoret 
termi kërkesa për lidhjen e martesës ndërsa tek neni 33 paragrafi 1, përdoret termi fletëparaqitje për 
lidhjen e martesës. Ky dallim terminologjik nuk duhet të krijoj ndonjë huti tek zbatuesi i ligjit për 
shkak se bëhet fjalë për të njëjtën çështje. 
259 Shih Ligjin për gjendjen civile Nr. 04/L-003, 23 qershor 2011, i cili e ka zavendësu LLA. 
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martesës nusja dhe dhëndrri260 apo që të dy, nuk paraqiten në vendin ku është 
paraparë të lidhet martesa dhe mungesën e tyre e kanë arsyetuar apo jo, 
konsiderohet se kërkesa për lidhjen e martesës është tërhequr nga parashtruesit e 
kërkesës, qoftë nga njëri ose të dy bashkë. Veprimi i ofiqarit të gjendjes civile që të 
konsiderojë si të tërhequr kërkesën për lidhjen e martesës të personave që nuk janë 
paraqitur në datën e paraparë për lidhjen e martesës- është detyrë ligjore të cilën 
duhet ta kryejë me përpikmëri. Në të gjitha rastet, kërkohet një kujdes i veçantë i 
ofiqarit që të sigurojë lidhjen e martesës në mënyrë të ligjshme. Ofiqari i gjendjes 
civile për moskryerjen e punëve për lidhjen e martesës në mënyrë ligjore ose me të 
meta ai i nënshtrohet përgjegjësisë disiplinore, por edhe përgjegjësisë penale, kjo 
parashihet në Kodin Penal të Kosovës (neni 245). Kërkesa për lidhjen e martesës do 
të konsiderohet e tërhequr edhe në rastin kur për njërin nga bashkëshortët e 
ardhshëm vjen përfaqësuesi me prokurë për shkak se në të drejtën tonë sipas LFK 
nuk lejohet përfaqësimi i bashkëshortëve me rastin e lidhjes së martesës.  

 
 
Neni 35. Libri amzë i kurorëzimit 
 

(1) Ofiqari e regjistron lidhjen e martesës në Librin amzë të kurorëzuarve dhe 
i njëjti libër nënshkruhet nga bashkëshortët, dy dëshmitarët dhe ofiqari.  

(2) Menjëherë pas lidhjes së martesës, bashkëshortëve u lëshohet çertifikata 
nga Libri amzë i të kurorëzuarve. 

 
Koment, neni 35 

 
35. Vështrim i përgjithshëm. Neni 35 përcakton regjistrimin e lidhjes së martesës në 

Librin amzë të të kurorëzuarve dhe i njëjti libër nënshkruhet nga bashkëshortët, dy 
dëshmitarët dhe ofiqari. Me Ligjin për gjendjen civile, parashihet regjistri për aktin 
e regjistrimit të martesës ku mbahen shënimet për martesat e lidhura (kurorëzimet) 
në territorin e caktuar. Në Kosovë, çdo kuvend komunal mban librin amzë të të 
kurorëzuarve, krahas librit amzë të të lindurve dhe librit amzë të të vdekurve.  

 
Paragrafi 1 

 
35.1 Paragrafi 1 i nenit 35, rregullon veprimin e ofiqarit me rastin e lidhjes së martesës 

dhe si detyrim i tij është që ta regjistrojë martesën në librin amzë të të 
kurorëzuarve.261 I njëjti regjistër nënshkruhet nga bashkëshortët që sipas LF të RM-
së, ky moment merret edhe si moment i lidhjes së martesës. Në aktin për 

                                                 
260 Në këtë nen për herë të parë na lajmërohen shprehjet nusja dhe dhëndrri në vend të fjalëve 
parashtruesit e kërkesës repsketivisht bashkëshortët e ardhshëm. 
261 Ligji për gjendjen civile, Nr. 04/L-003, 23 qershor 2011, në nenin 41, nuk e quan Libri Amzë i të 
të kurorëzuarve, por atë e konsideron si Regjistrim i Aktit të Martesës në regjistra të veçantë, 1. Në 
aktin e martesës pasqyrohen treguesit e mëposhtëm: zyra e gjendjes civile, ku kryhet akti i martesës; 
numri dhe data e mbajtjes së aktit të martesës; numri dhe data e shpalljes së martesës; numri dhe data 
e vendimit të gjykatës për përfundimin e martesës së kaluar nëse ekziston; vendi i lidhjes së martesës 
dhe ora; emri personal, numri personal i secilit prej bashkëshortëve të ardhshëm; vendbanimi apo 
vendqëndrimi para martesës; vendbanimi pas martesës. 
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regjistrimin e martesës, pastaj, nënshkruhen edhe dy dëshmitarët që kanë qenë 
prezent me rastin e lidhjes së martesës si dhe ofiqari si person zyrtar i autorizuar 
para të cilit lidhet martesa. 

 
Paragrafi 2 

 
35.2 Paragrafi 2 i nenit 35, flet për aktivitetin e mëtutjeshëm të ofiqarit që nënkupton se 

detyrim i ofiqarit është që bashkëshortëve t’u lëshohet certifikata e kurorëzimit nga 
regjistri për aktin e regjistrimit të martesës, menjëherë pas lidhjes së martesës. LFK, 
në nenin 19, par. 2, thotë: “Me rastin e lidhjes së martesës, zyrtari i gjendjes civile 
do t’u japë bashkëshortëve broshurën familjare dhe një certifikatë, si dëshmi se 
martesa është lidhur”. Certifikata është dokument publik që provon lidhjen dhe 
ekzistimin e martesës së bashkëshortëve të regjistruar në atë certifikatë.  

 
 
7. Rregullativa për martesën religjioze 
 
Neni 36. Preliminaret (Çështjet paraprake) 
 

Personat që dëshirojnë të lidhin martesë në pajtim me rregullat fetare 
(religjioze) nuk mund ta bëjnë një gjë të tillë, përderisa ata nuk e dëshmojnë 
lidhjen e martesës ligjore me çertifikatë të lëshuar nga regjistri i ofiqarit. 

 
Koment, neni 36 

 
36. Vështrim i përgjithshëm. Neni 36 rregullon çështjen e martesës religjioze e cila në 

legjislacionin e ri familjar të Kosovës është një risi, sepse në të kaluarën fare nuk 
është pranuar martesa religjioze, mirëpo, edhe e drejta pozitive e Kosovës, edhe pse 
e lejon martesën religjioze si vullnet i bashkëshortëve, ajo edhe më tutje e ruan 
martesën civile që do të thotë se pa ekzistimin e martesës civile nuk mund të 
pranohet martesa religjioze dhe si e tillë ajo nuk mund të regjistorhet pa pasur 
martesë të rregullt civile. Kjo do të thotë se personat që dëshirojnë të lidhin martesë, 
ata së pari duhet të formalizojnë martesën civile, pra të lidhin martesë para ogranit 
shtetëror, nga Zyra e Gjendjes Civile pranë Kuvendit Komunal.  
 

36 (a) Neni 36 shprehimisht parasheh ndalimin e lidhjes së martesës në bazë të 
rregullave fetare deri sa ato nuk e dëshmojnë lidhjen e martesës ligjore para organit 
kompetent shtetëror. Në fakt, nuk mohohet respektivisht nuk shpallet e pa vlefshme 
martesa religjioze, por kërkohet që ajo të ndodhë vetëm pas lidhjes së martesës 
ligjore. Në disa shtete, siç është Kroacia, e njeh martesën religjioze paralele me 
martesën ligjore, vetëm se parashtron disa kushte që duhet të plotësohet për tu lejuar 
martesa religjioze (fetare). 

 
36 (b) Një prej kushteve është edhe marrja e pëlqimit nga ofiqari i gjendjes civile se nuk 

ka pengesa apo ndalesa për lidhjen e martesës. Neni 8 i Ligjit mbi Familjen i 
Kroacisë parasheh “martesa në formën religjioze me efekte të martesës ligjore 
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lidhet para nëpunësit të bashkësisë fetare e cila në Republikën e Kroacisë, e cila i ka 
të rregulluara marrëdhëniet juridike për këtë çështje. Përveç kompetencës për 
lidhjen e martesës në formën religjioze me efekte të martesës civile (ligjore), ligji 
për të drejtën familjare parasheh edhe detyrimin e nuses dhe dhëndrrit që nga 
ofiqari i gjendjes civile të sigurojnë vërtetimin mbi plotësimin e kushteve të 
parapara me ligj për lidhjen e martesës.262  

 
 
Neni 37. Dokumentacioni263 
 

(1) Zyrtari nga bashkësia religjioze, përpara të cilit është lidhur martesa sipas 
rregullave fetare, i dërgon ofiqarit dokumentin e nënshkruar nga 
bashkëshortët, dëshmitarët dhe nga përfaqësuesi i bashkësisë fetare, duke 
e dokumentuar me këtë lidhjen e martesës. 

(2) Dokumenti i paraparë në paragrafin 1 të këtij neni do t’i dërgohet ofiqarit 
brenda afatit prej pesë ditësh nga dita e lidhjes së martesës. 

 
37. Vështrim i përgjithshëm. Neni 37 përcakton dokumentacionin që kërkohet për 

regjistrimin e martesës religjioze në regjistrin e librave amzë të të kurorëzuarve. 
 

Paragrafi 1 
 
37.1 Paragrafi 1 i këtij neni përcakton detyrimin e zyrtarit të bashkësisë religjioze 

përpara të cilit është lidhur martesa sipas rregullave fetare, t’i dërgojë ofiqarit 
dokumentin e nënshkruar nga bashkëshortët dhe nga dëshmitarët si dhe nga 
përfaqësuesi i bashkësisë fetare të cilat e dokumentojnë lidhjen e martesës 
religjioze. Nga ky paragraf shihet qartë se zyrtari i bashkësisë fetare duhet t’i 
respektojë ofiqarin e gjendjes civile që nënkupton se martesa religjioze është e varur 
nga martesa ligjore (civile) dhe nëse nuk respektohet kjo procedurë e paraparë në 
këtë paragraf, nuk do të lejohet as regjistrimi i martesës religjioze në librin amzë të 
të kurorëzuarve, libër i cili krahas rubrikës për regjistrimin e martesës ligjore 
ekziston edhe rubrika për regjistrimin e martesës religjioze nëse në ndërkohë edhe 
ajo është lidhur. 

 
Paragrafi 2 

 
37.2 Zyrtari i bashkësisë religjioze ka për detyrim që dokumentin e nënshkruar nga 

bashkëshortët, dëshmitarët dhe përfaqësuesit e bashkësisë fetare (religjioze) t’ia 
dërgojë ofiqarit brenda afatit prej pesë ditësh nga dita e lidhjes së martesës 
religjioze. LFK nuk parasheh rastin se si do të veprohet nëse zyrtari nuk e dërgon 
dokumentin e paraparë nga neni 37, par. 1.  

                                                 
262 Alinćić, M dhe të tjerë, 2007, fq.32 
263 Neni 37 dhe 38 janë të pa zbatueshme sepse janë bërë pa efekte juridike nga moment i hyrjes në 
fuqi të Ligjit për Gjendjen Civile i vitit 2011. Për më shumë, shih komentin e nenit 30, që flet për 
regjistrimin e martesës religjioze. 
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Neni 38. Regjistrimi 
 

(1) Ofiqari është i detyruar që të regjistrojë martesën e lidhur në mënyrë 
religjioze brenda tri ditësh pas pranimit të dokumentit të paraparë në këtë 
Ligj. 

(2) Menjëherë pas regjistrimit të martesës religjioze në librin amëz të të 
kurorëzuarve, ofiqari do të lëshojë çertifikatën e martesës fetare (religjioze). 

 
Koment, neni 38 

 
38. Vështrim i përgjithshëm. Rregullon regjistrimin e martesës religjioze në librin amzë 

të të kurorëzuarve, në rubrikë të veçantë pasi të jetë regjistruar njëherë lidhja e 
martesës ligjore (civile). 

 
Paragrafi 1 

 
38.1 Paragrafi 1 i këtij neni përcakton detyrimin e ofiqarit të gjendjes civile që ta 

regjistrojë martesën religjioze në afatin prej tre ditësh pas pranimit të dokumentit të 
paraparë me të cilën provohet (dokumentohet) lidhja e martesës fetare. Dokumenti 
duhet të përmbajë nënshrkimin e bashkëshortëve, të dëshmitarëve si dhe të 
përfaqësuesit të bashkësisë fetare.  

Paragrafi 2 
 
38.2 Paragrafi 2 i Nenit 38, obligon ofiqarin e gjendjes civile që pas aktit të regjistrimit 

të martesës religjioze në librin amzë të të kurorëzuarve t’i lëshojë certifikatën e 
martesës fetare (religjioze), mirëpo, sipas Ligjit për gjendjen civile, martesa 
religjioze nuk mund të regjistrohet në regjistrin themeltar të gjendjes civile ku 
regjistrohen martesat (Regjistri i të martuarve) dhe çdo dispozitë ligjore që është në 
kundërshtim me këtë është e pavlefshme.264 Ligji i gjendjes civile është ligj më i ri, 
i vitit 2011, dhe e zhvlerëson qëndrimin e paraparë në LFK që martesa religjioze të 
regjistrohet në regjistrin e gjendjes civile. Kështu, martesa religjioze mbetet të 
regjistrohet vetëm në regjistrin fetar dhe nuk prodhon efekte juridike-civile. Andaj, 
edhe rregullat procedurale të regjistrimit të martesës fetare sipas nenit 37 dhe 38 
dhe çdo dispozit tjetër të LFK nuk zbatohen ose ndryshe nuk prodhojnë efekte 
juridike, sepse janë abroguar nga dispozitat e Ligjit për gjendjen civile, me 
përjashtim nëse për rastet e martesës fetare themelohet ndonjë regjistër i veçantë. 

 
 

                                                 
264 Shih Ligji për gjendjen civile, Nr. 04/L-003, (2011), neni 45, par. 5 I cili thotë: “5. Martesat 
religjioze nuk mund të regjistrohen në regjistrat themeltarë sipas këtij ligji. Çdo dispozitë tjetër, që 
është në kundërshtim me këtë nen, konsiderohet e pavlefshme”. 
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8. Bashkësia faktike (Bashkësia jashtëmartesore) 
 
Neni 39. Përkufizimi 
 

(1) Bashkësia faktike (Bashkësia jashtëmartesore) konsiderohet marrëdhënia 
faktike midis burrit dhe gruas që jetojnë në çifte, e karakterizuar nga një 
jetë e përbashkët që paraqet një karakter stabiliteti dhe vazhdueshmërie. 

(2) Bashkësia faktike (Bashkësia jashtëmartesore) është e barabartë me 
statusin martesor nga aspekti i të drejtave dhe detyrimeve për përkujdesje, 
mbështetje financiare reciproke, dhe të drejtat pasurore ashtu siç është 
specifikuar në këtë ligj. 

(3) Bashkësia faktike nuk e jep efektin nga paragrafi 2 i këtij neni nëse në 
kohën e formimit të saj kanë ekzistuar këto pengesa martesore: martesa 
ekzistuese, gjinia e gjakut në shkallën e ndaluar nga ky ligj, gjinia 
adoptuese, sëmundja psikike dhe paaftësia për të gjykuar, përveç nëse 
ndonjë pengesë ka pushuar ndërkohë. 

 
Koment, neni 39 

 
39. Vështrim i përgjithshëm. Neni 39, përcakton bashkësinë faktike që e identifikon me 

shprehjen bashkësia jashtëmartesore si një fakt shoqëror që ekziston më shoqërinë 
tonë, respektivisht raport i veçantë midis një gruaje dhe një burri që ndryshe quhet 
edhe si bashkëjetesë. LFK i Kosovës, mbron edhe bashkësinë faktike si formë e 
veçantë e marrëdhënies midis burrit dhe gruas që kanë për qëllim të jetojnë në një 
lidhje të fuqishme pa e shpallur martesë. Bashkësia faktike apo bashkëjetesa apo 
bashkësia jashtëmartesore kur u jepet kuptimi i njëjtë është bashkësi jetese e një 
burri dhe një gruaje që jetojnë si një çift, por të cilët nuk kanë lidhur martesë 
ligjore,265 e cila në fakt mund të shndërrohet në martesë në çdo kohë që ata 
dëshirojnë, sepse bashkësia faktike pranohet nga ligji vetëm në rastet kur nuk 
ekzistojnë pengesat martesore që kërkohen për martesën ligjore. Terminologjia e 
përdorur në nenin 39, bashkësia faktike (bashkësia jashtëmartesore) shpeshëherë 
mund të krijojë bindjen kur përdoret termi bashkësi jashtë martesore se ligji njeh 
mundësinë edhe të martesës ligjore edhe bashkësinë martesore, por për të njëjtët 
persona edhe bashkësinë jashtëmartesore. Ligji në këtë rast me bashkësi jashtë 
martesore e kupton bashkësinë faktike ose sipas mendimit tonë, më drejtë do të 
ishte bashkëjetesa faktike të një burri dhe një gruaje ku asnjëri prej tyre nuk është në 
martesë me ndonjë person tjetër, sepse nuk mund të legalizohet bigamia. Kodi i 
Familjes i Shqipërisë e përdor termin bashkëjetesë e jo bashkësi jashtëmartesore 
(neni 163).  
 

39 (a) Edhe Kodet e vendeve perëndimore të cilat e rregullojnë bashkësinë faktike me 
ligj përdorin term “partnership”,266 që në gjuhën shqipe i bie (bashkëjetesë). 
Përdorimi i shprehjes bashkëjetesë në ligjin tonë ndoshta do të ishte më i 

                                                 
265 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq.187. 
266 Më gjerësisht, shih fusnotën e nenit 272, tek libri E Drejta Familjare, Abdulla Aliu & Haxhi Gashi, 
fq.188. 
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përshtatshëm për rregullimin e marrëdhënieve midis bashkëjetuesve në këtë 
bashkësi dhe nuk do të lejonte ndonjë paqartësi. Rregullimi bashkëkohor i 
bashkëjetesës ndihmon në zgjidhjen e çështjeve që mund të dalin nga bashkësia e 
tillë faktike e një burri dhe një gruaje, lindja e fëmijëve, krijimi i pasurisë së 
përbashkët etj. Bashkëjetesa (bashkësia faktike) ka edhe ngjashmëri, por edhe 
dallime me martesën ligjore. Bashkëjetesa krijohet me një deklarim të thjeshtë të 
vullnetit të tyre pa iu nënshtruar ndonjë formaliteti ndërsa martesa lidhet në mënyrë 
formale dhe vullneti i tyre duhet të deklarohet para organit shtetëror në mënyrë dhe 
procedurë të paraparë me LFK, në nenin 28, par. 1-2. Dallim tjetër midis martesës 
dhe bashkëjetesës është se martesa prodhon efekte juridike në të gjitha marrëdhëniet 
që lindin prej saj dhe se pushimi i martesës dhe pasojat që lindin për shkak të 
pushimit të martesës dallojnë nga ajo kur ndodhë pushimi i bashkëjetesës. 
Bashkëjetesa pushon vetëm me vullnetin e thjeshtë të bashkëjetuesve, ndërsa 
martesa mund të pushojë vetëm në mënyrë dhe për shkaqe të parapara me LFK. Jeta 
e përbashkët, lindja e fëmijëve, krijimi i pasurisë së përbashkët, krijimi i familjes, 
përkujdesi për fëmijët e lindur, ndihma reciproke, janë çështje të përbashkëta si për 
martesën ligjore gjithashtu edhe për bashkësinë faktike (bashkëjetesën). Kontaktet e 
çastit të një burri dhe një gruaje ose ato me karakter të përkohshëm që nuk kanë 
qëllim jetën e përbashkët afatgjate të tyre nuk gëzojnë mbrojtje juridike dhe ato nuk 
janë pjesë e rregullimit të LFK.  

 
39 (b) Bashkësia faktike (bashkëjetesa) ka karakter stabiliteti dhe të vazhdueshëm, tek 

ne edhe pse aspekti kohor nuk është i caktuar siç specifikohet në legjislacionete e 
vendeve të tjera, është shumë e ngjashme me jetën e përbashkët të bashkëshortëve.  

 
39 (c) Bashkësia faktike (bashkëjetesa) ka cilësitë që e bëjnë të vlefshme edhe vetë 

martesën ligjore andaj efektet juridike të saj janë të ngjashme me martesën kur ajo 
mund të shndërrohet në çdo kohë në martesë ligjore. Më qartë se në cilat raste nuk 
do të ketë efekt juridik bashkësia jashtëmartesore, Ligji për Familjen i Malit të 
Zi,267 neni 12, parasheh një paragraf të ngjashëm me paragrafin 3 të LFK. Dallimi 
midis martesës dhe bashkësisë jashtëmartesore është e karakterit juridik për shkak 
se të gjitha të drejtat pozitive martesa lidhet dhe pushon në formën dhe kufizimet të 
parapara me ligj. Ndërsa, bashkësia jashtëmartesore krijohen dhe ndahen në mënyrë 
jo-formale.268 Duhet bërë dallim midis bashkësisë faktike që e pranon LFK në nenin 
39, dhe bashkësisë eventuale midis personave me gjini të kundërt, por që kanë 
pengesë martesore, martesën ekzistuese ose ndonjë pengesë tjetër për lidhjen e 
martesës. Personat që jetojnë në bashkësi jashtëmartesore, por ende ka njëri apo të 
dytë martesën ekzistuese- ajo nuk i nënshtrohet mbrojtjes juridike që njeh neni 39 i 
LFK. Pra, një bashkësi faktike e tillë midis personave të cilët njëri ose të dytë kanë 

                                                 
267 Ligji për Familjen i Malit të Zi, SU-SK Broj 01-626/14, Podgorica, 27.12.2006, neni 12, ku thuhet 
“bashkësia jetësore e burrit dhe gruas që zgjatë një kohë të gjatë (bashkësia jashtëmartesore) është e 
barazuar me bashkësinë martesore në pikëpamje të të drejtave, për mbajtje reciproke dhe 
marrëdhënieve tjera juridike-pasurore”, par. 2, “bashkësia jashtë martesore nuk prodhon efekte nga 
paragrafi 1 i këtij neni, në qoftë se me rastin e themelimit kanë ekzistuar pengesat për lidhjen e 
martesës së plotfuqishme”.  
268 Alinćić, M, dhe të tjerë, 2007, fq.103 
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martesën ekzistuese nuk mund të realizojnë efektet juridike që i jep bashkësia 
faktike e rregulluar me nenin 39 të LFK. Personat që juridikisht kanë lidhje 
martesore e në ndërkohë krijojnë bashkësinë jashtëmartesore pa e zgjidhur martesën 
janë jashtë LFK, respektivisht nuk gëzojnë mbrojtje juridike me këtë ligj. Një 
konstatim të tillë shprehimisht e gjejmë edhe tek autorja Mira Alincic, etj. e cila 
shkruan se “Personat jashtëmartesor bashkësia e të cilëve nuk i plotëson kushtet e 
kërkuara me ligj nuk mund të fitojnë dhe as të realizojnë të drejta, do të thotë efekte 
të rregulluara në ligjin për familjen, eventualisht mund të kërkojnë zbatimin e 
instituteve juridike-pasurore, nga e drejta civile”.  

 
39 (ç) Mbrojtje juridike kanë vetëm ata persona me sekse të kundërta që kanë krijuar 

bashkësi faktike me qëllim të jetës së përbashkët të ngjashme me martesën. 
Bashkësia faktike (bashkësia jashtëmartesore) të cilat në ç’do kohë mund të 
shndërrohen në martesa ligjore, janë në rritje e sipër për shkak se nuk i nënshtrohet 
formalizimit që njeh ligji për lidhjen e martesës dhe kufizimit procedural për 
zgjidhjen e martesës ligjore. Rregullimi i bashkësive faktike me ligj mbështetet 
edhe në rekomandimin e Këshillit të Evropës, që t’u njihen kontraktimet pasurore të 
personave që jetojnë në bashkësi jashtëmartesore dhe të lejohet mundësia që atyre 
t’u bëhet e mundshme që me kontratë ose formë tjetër që t’i rregullojnë 
marrëdhëniet e tyre pasurore.269 Ligji për Familjen i Kroacisë, në nenin 3, parasheh 
“dispozitat e këtij ligji për efektet e bashkësisë jashtëmartesore zbatohen në 
bashkësinë jetësore të gruas të pamartuar dhe burrit të pamartuar e cila zgjat së paku 
tre vjet, ose më shkurt, nëse me atë bashkësi ka lindur fëmija i përbashkët. Ndërsa 
Ligji për Familjen i Maqedonisë, për bashkësinë faktike (bashkësinë 
jashtëmartesore) neni 13 parasheh “bashkësia e një burri dhe një gruaje e cila nuk 
është e themeluar në pajtim me dispozitat e këtij ligji (bashkësia jashtëmartesore) 
dhe e cila ka zgjatur së paku një vjet, është e barazuar me bashkësinë martesore për 
sa i përket të drejtës së mbajtjes reciproke dhe pasurisë së fituar gjatë kohëzgjatjes 
së asaj bashkësie”. Neni 12 i të njëjtit ligj thuhet “mbajtja është e drejtë dhe detyrë e 
prindërve, fëmijëve dhe të afërmve të tjerë të përcaktuar me këtë ligj si edhe 
personave që jetojnë në bashkësinë martesore ose jashtëmartesore”. 

 
Paragrafi 1 

 
39.1 Paragrafi 1 i nenit 39, përkufizon bashkësinë faktike (bashkësinë jashtëmartesore) si 

një marrëdhënie faktike midis burrit dhe gruas që jetojnë në çifte, në një jetë të 
përbashkët të karakterit stabil dhe të vazhdueshëm. Sipas këtij paragrafi që bashkësia 
faktike i nënshtrohet rregullave që vlejnë edhe për martesën ligjore duhet të ekzistojë 
midis një burri dhe një gruaje të cilët jetojnë në çift, që do të thotë në mënyrë 
monogamie dhe e cila karakterizohet me jetë e punë të përbashkët e cila jetë i jep 
stabilitet kësaj bashkësie faktike dhe është e drejtëpërdrejtë në qëllimin që ajo të jetë 
e vazhdueshme. Bashkësia faktike apo bashkëjetesa apo bashkësia jashtëmartesore 
kur u jepet kuptimi i njëjtë është bashkësi jetese e një burri dhe një gruaje që jetojnë 

                                                 
269 Rekomandimi Nr. R (88) 3, të cilën e ka miratuar Këshilli i Evropës, cituar sipas Mira Alinćić dhe 
të tjerët, Obiteljsko Pravo, Zagreb 2007, fq.104 
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si një çift por të cilët nuk kanë lidhur martesë ligjore,270 e cila në fakt mund të 
shndërrohet në martesë në ç’do kohë që ata dëshirojnë sepse bashkësia faktike 
pranohet nga ligji vetëm në rastet kur nuk ekzistojnë pengesat martesore që kërkohen 
për martesën ligjore. Bashkësia faktike sipas paragrafit 1 të këtij neni, nënkupton se 
personat që kanë krijuar bashkësinë faktike, duhet të sillen në mënyrë të ngjashme si, 
kurse edhe bashkëshortët martesor. Në bashkësinë faktike (bashkëjetesë) kryhen 
funksionet që dalin nga martesa e rregullt, lindja e fëmijëve, përkujdesi për edukimin 
dhe rritjen e tyre, ndihma reciproke, krijimi i pasurisë së përbashkët, etj. Mbështetja 
financiare e bashkëshortit, pasuria e përbashkët e bashkëshortëve përkujdesja ndaj 
fëmijëve janë pjesë e rregullimit të dispozitave të LFK-së.271 Bashkësia faktike 
(bashkëjetesa) shuhet me vdekjen e njërit nga dy bashkëjetuesit ose me shpalljen e 
bashkëjetuesit të zhdukur për të vdekur të cilat shkaqe janë të njejta sikurse edhe te 
martesa. Pastaj, bashkëjetesa shuhet me lidhjen e martesës kur ato nga një gjendje 
faktike kalojnë në një gjendje juridike me lidhjen e martesës midis tyre. Bashkësia 
faktike duhet të shuhet edhe në rastet kur ato lidhin martesë me persona të tretë. 
Pastaj, ajo mund të shuhet në ç’do kohë edhe me marrëveshje midis bashkëjetuesve 
dhe nuk kërkohet kurrfarë forme për zgjidhjen e bashkëjetesës dhe kjo është ajo që 
shumë persona dëshirojnë në bashkësi faktike sepse edhe krijimi por edhe shuarja e 
saj bëhen jashtë organeve të shtetit dhe pa formalitete të caktuara. Nuk përjashtohet 
mundësia që bashkëjetesa të shkëputet edhe me deklarimin e vullnetit vetëm të njërit 
nga bashkëjetuesit. Bashkësinë jashtëmartesore e njohin edhe ligjet tjera.272  

 
39.1(a) Dallimi i sekseve për bashkësinë faktike bëhet me qëllim për të shmangur 

keqkuptimin e ekzistimit të bashkësive faktike midis personave me sekse të njëjta të 
cilat ligji jonë nuk i pranon. Marrëdhënia faktike midis burrit dhe gruas që kanë për 
qëllim jetën e përbashkët dhe të vazhdueshme ajo krijon mundësi që të krijohet edhe 
familja jashtëmartesore dhe për krijimin e kësaj familjeje shih komentin e LFK, neni 
2.1(b), ku bëhet fjalë për familjen jashtëmartesore. Paragrafi 1 i nenit 39, nuk 
përcakton kohëzgjatjen siç është rasti me Ligjin për Familje të Kroacisë, ku atje 
parashihet që kohëzgjatja e bashkësisë faktike të jetë tri vjetë ose më pak nëse kanë 
fëmijë të lindur në atë bashkësi faktike,273 për dallim nga Ligji për Familjen i Serbisë 
ku po ashtu parasheh se bashkësia jashtëmartesore është bashkësi e vazhdueshme e 

                                                 
270 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq.187. 
271 Shih nenin 3, par 4, ku thuhet “fëmijët e prindërve të cilët nuk kanë qenë të martuar në kohën e 
lindjes së tyre gëzojnë të drejtat e njëjta dhe kanë detyrime të njëjta sikur se fëmijtë e lindur nga 
prindërit të cilët kanë qenë të martuar në kohën e lindjes së tyre”. Neni 58, par 2 “pasuria e fituar gjatë 
bashkësisë faktike (bashkësisë jashtëmartesore), dhe e cila pasurisë i nënshtrohet ndarjes ose 
pjesëtimit konsiderohet pasuri e përbashkët”. Dispozitat e këtij ligji lidhur me ndarjen e pasurisë së 
përbashkët të bashkëshortëve të një martese ligjërisht të regjistruar zbatohen në mënyrë analoge për 
marrëdhëniet pronësore të personave në bashkësi faktike (bashkësi jashtëmartesore). Të gjitha 
dispozitat nga detyrimi i mbajtjes ndërmjet të afërmve do të zbatohen po ashtu edhe për fëmijët nga 
prindërit e pamartuar. 
272 Ligji për Familjen i Serbisë, neni 4, par 1, ku thuhet “bashkësia jashtëmartesore është bashkësi e 
vazhdueshme e burrit dhe gruas ndërmjet të cilëve nuk ekzistojnë pengesat martesore (partnerët 
jashtëmartesore), par 2 “partnerët jashtëmartesorë kanë të drejta dhe detyrime të bashkëshortëve në 
kushtet e përcaktuara me këtë ligj”. 
273 Ligji për Familjen i Kroacisë, neni 3. 
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gruas dhe burrit, ndërmjet të cilëve nuk ka pengesa martesore (partnerët 
jashtëmartesor) dhe par 2, “partnerët jashtëmartesorë kanë të drejta dhe detyrime 
bashkëshortore nën kushtet e parapara me këtë ligj.274 Nga i njëjti ligj, del se 
kohëzgjatja e partnerëve jashtëmartesor nuk është pengesë as për realizimin e 
mbajtjes së partnerit jashtëmartesor.275 Ndërsa Ligji për Familjen i Malit të Zi, në 
nenin 12276 dhe i njëjti ligj,277 ndërkaq Kodi i Familjes i Republikës së Shqipërisë, po 
ashtu rregullon bashkësinë jashtëmartesore në nenin 163-164, ku thuhet 
“bashkëjetesa është një bashkim faktik midis burrit dhe gruas që jetojnë në çift e 
karakterizuar nga një jetë e përbashkët që paraqet një karakter stabiliteti dhe 
vazhdueshmërie. Ky nen del që është i njëjtë për kah përmbajtja me atë të LFK-së.278  

 
39.1 (b) Bashkëjetesën e karakterizon jeta e përbashkët që do të thotë se është element 

thelbësor ndër të tjera për ta pasur kuptimin që i jep LFK bashkësisë faktike 
(bashkësisë jashtëmartesore) ose më drejtë do të ishte- bashkëjetesës. Jeta e 
përbashkët ka kuptimin më të gjerë se fjala banim i përbashkët, sepse këtu përveç 
banimit nënkuptohet edhe jeta intime dhe përkujdesja, ndihma reciproke ndërmjet 
bashkëjetuesve. Lidhja e bashkëjetuesve, duhet të jetë e tillë që garanton stabilitet 
dhe vazhdueshmëri midis bashkëjetuesve, respektivisht jepen shenja se ata dy 
bashkëjetues (burri dhe gruaja) të pamartuar ligjërisht kanë për qëllim jetën e 
përbashkët. Për bashkësinë faktike të vlefshme sipas LFK, përveç që kërkohen dy 
persona me sekse të kundërta, jeta e përbashkët e tyre e karakterit stabil dhe të 
vazhdueshëm, kërkohet të mos ekzistojnë edhe pengesat tjera të cilat i njeh ligji për 
lidhjen e martesës së vlefshme duke përfshirë këtu edhe moshën madhore të tyre. 
Personat të cilët nuk e kanë arritur moshën madhore, përkatësisht nuk kanë aftësi 
veprimi, nuk mund ta krijojnë bashkësinë faktike (bashkëjetesën) e cila ka mbrojtje 
ligjore. Nuk përjashtohet ekzistimi i formave të ndryshme të bashkëjetesës, por ato 
nuk prodhojnë efekte juridike kur ekzistojnë pengesat që nuk lejojnë lidhjen e 
martesës ligjore, respektivisht shndërrimin e bashkësisë faktike në martesë ligjore. 

 
Paragrafi 2 

 
39.1 Paragrafi 2 i këtij neni, bashkësinë faktike, nga aspekti i të drejtave dhe 

detyrimeve për përkujdesje e mbështetje financiare dhe të drejtat pasurore të 
parapara me LFK, e konsideron të barabartë me statusin martesor (martesën 

                                                 
274 Ligji për Familjen i Serbisë, neni 4, par. 1-2. 
275 Po aty, neni 152, par. 1, ku thuhet “partneri jashtëmartesor i cili nuk ka mjete të mjaftueshme për 
mbajtje e është i paaftë për punë ose është i papunësuar, ka të drejtë në mbajtje nga partneri tjetër 
jashtë martesor në proporcion me mundësitë e tija”, dhe par. 2 është edhe më decidiv ku thuhet “për 
mbajtjen e partnerit jashtëmartesor zbatohen dispozitat e këtij ligji për mbajtjen e bashkëshortit”, që 
do të thotë që vlejnë rregullat e bashkëshortëve të martesës ligjore. 
276 Ligji për Familjen i Malit të Zi, neni 12, par. 1, ku thuhet “bashkësia jetësore e burrit dhe gruas e 
cila qëndron gjatë (bashkësia jashtëmartesore) është barazuar me bashkësinë martesore në pikëpamje 
të të drejtave për mbajtje reciproke dhe marrëdhënieve të tjera juridike-pasurore”, par. 2, “bashkësia 
jashtëmartesore nuk prodhon efekte juridike nga paragrafi 1 i këtij neni, në qoftë se në kohën e 
krijimit të saj kanë ekzistuar pengesat martesore për martesën e plotëfuqishme”. 
277 Po aty, neni 268, rregullon mbajtjen e partnerit jashtëmartesor. 
278 Kodi i Familjes i Shqipërisë, neni 163-164. 
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ligjore). Paragrafi 2 i nenit 39, e barazon bashkësinë faktike me martesën ligjore në 
aspektin e të drejtave dhe detyrimeve për përkujdesje, mbështetje financiare 
reciproke, dhe të drejtat tjera pasurore të bashkëshortëve të cilat i përmban LFK. 
Marrëdhëniet pronësore të bashkëshortëve jashtëmartesor i rregullon neni 58, në par 
1-2, ku thuhet “pasuria e fituar përmes punës së përbashkët ndërmjet burrit dhe 
gruas në marrëdhëniet jashtëmartesore (partneritet pa bashkëjetesë) konsiderohet 
pasuri e tyre e përbashkët, dhe paragrafi 2 “pasuria e fituar gjatë bashkësisë faktike 
e cila pasuri i nënshtrohet ndarjes ose pjesëtimit konsiderohet pasuri e përbashkët”. 
Dispozitat e këtij ligji (LFK-së), që vlejnë lidhur me ndarjen e pasurisë së 
përbashkët të bashkëshortëve të një martese ligjërisht të regjistruar, zbatohen në 
mënyrë analoge për marrëdhëniet pronësore të personave në bashkësi faktike 
(bashkësi jashtëmartesore). Ndërsa mbajtja financiare rregullohet me nenin 278, 
279, 280, dhe nenet tjera. Paragrafi 2 i nenit 39, kur e barazon bashkëjetesën me 
statusin e martesës ligjore për çështje të përkujdesjes, mbështetjes financiare 
reciproke dhe të drejtat tjera pasurore, ka parasysh atë lloj të bashkëjetesës midis 
burrit dhe gruas ku asnjëri nga bashkëjetuesit faktikë nuk është në ndonjë martesë 
me ndonjë person tjetër, pra kjo bashkësi faktike që është e barazuar me statusin e 
martesës ligjore për çështjet e përmendura mund të shndërrohet në çdo kohë në 
martesë ligjore, sepse nuk ekzistojnë pengesat martesore midis bashkëjetuesve 
faktikë, e këto pengesa martesore më hollësisht i rregullon parargrafi 3 i nenit 39.  

 
Paragrafi 3 

 
39.2 Paragrafi 3 i këtij neni përcakton se bashkësia faktike që do të kishte pengesa 

martesore nuk mund të japë efektin që parasheh paragrafi 2 i ketij neni, respektivisht 
nuk mund të barazohet me statusin martesor. Si pengesa martesore numërohen, 
martesa ekzistuese, gjinia e gjakut deri në shkallën e katërt, gjinia adoptuese, 
sëmundja psikike dhe paaftësia për të vepruar.279 Ky paragraf përcakton faktin se në 
qoftë se ndonjëra nga pengesat martesore në ndërkohë ka pushuar atëherë bashkësia 
faktike (bashkësia jashtëmartesore) do të marrë efekte juridike që nga momenti i 
ekzistimit të saj.  

 
39.3 (a) Martesa ekzistuese. Është pengesë martesore që e bën si martesën ligjore ashtu 

edhe bashkësinë faktike të pavlefshme respektivisht nule. Lidhur me martesën 
ekzistuese si pengesë martesore shih komentin e nenit 19 dhe 62, par. 1 të LFK. 
Martesa ekzistuese e bën të pavlefshme edhe bashkësinë faktike dhe në këtë mënyrë 
ajo nuk mund të barazohet me statusin e martesës ligjore për shkak të kësaj pengese 
martesore. Në legjislacionin tonë pozitiv, vlen parimi i monogamisë që do të thotë 
se lejohet vetëm një martesë midis bashkëshortëve. Martesa ligjore, por edhe 
bashkësia faktike në kuptimin e këtij ligji mund të ekzistojnë vetëm nëse nuk ka 
martesë tjetër ose martesa ekzistuese e mëparshme është e zgjidhur. Bigamia është e 

                                                 
279 Sëmundja psikike dhe paaftësia për të gjykuar në pjesën që ka të bëjë me martesën ligjore nuk 
paraqitet si pengesë martesore deri sa nuk ekziston vendimi për heqjen e aftësisë për të vepruar për 
shkak të sëmundjes psikike dhe paaftësisë për të gjykuar. 
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ndaluar dhe konsiderohet edhe vepër penale,280 kur bëhet fjalë për bashkësinë 
faktike ajo mund të funksionojë si lidhje midis burrit dhe gruas, por do të 
konsiderohet ose bashkësi e çastit apo e përkohshme dhe nuk mund të gëzojë 
mbrojtjen juridike të cilën ia njeh LFK bashkësisë faktike e cila nuk ka pengesa 
martesore dhe si e tillë mund të shndërrohet në çdo kohë në martesë ligjore. 
Bashkësia faktike e cila ekziston në pengesën e martesës ekzistuese nuk e ka 
statusin martesor të cekur me paragrafin 2 të nenit 39. 

 
39.3 (b) Gjinia e gjakut. Paragrafi 3 i nenit 39, shprehimisht e përmend edhe gjininë e 

gjakut si pengesë martesore, që nënkupton në vijë të drejtë pa kufi, dhe të tërthortë 
deri në shkallën e katërt. Më gjerësisht, për gjininë e gjakut si pengesë martesore 
shih komentin e nenit 21, par. 1-2, ku barazohet gjinia e gjakut si për lidhjen e 
martesës ligjore po ashtu edhe të gjinisë së gjakut të bashëksisë jashtë martesore 
(bashkësia faktike).  

 
39.3 (c) Gjinia e adoptimit. Gjinia adoptuese, e paraparë në paragrafin 3 të nenit 39 si 

pengesë për ekzistimin e bashkësisë faktike të mbrojtur me LFK, do të thotë se kjo 
pengesë martesore është njëkohësisht edhe pengesë për ekzistimin e bashkësisë 
faktike (bashkëjetesës). Lidhur me gjinin adoptuese si pengesë për lidhjen e 
martesës, por edhe si pengesë për bashkësinë faktike (bashkëjetesën) shih komentin 
e nenit 22 të LFK. 

 
39.3 (d) Sëmundja psikike dhe paaftësia për të vepruar. Janë gjithashtu pengesa për 

themelimin e bashkësisë faktike e cila mund të ketë mbrojtje ligjore sipas LFK. Më 
gjerësisht shih komentin e nenit 20 të LFK. 

 
 
Neni 40. Kërkesat 
 

Njerëzit konsiderohet se jetojnë në bashkësi faktike (bashkësi jashtëmartesore) 
(1) Kanë të drejtë të martohen, por nuk kanë lidhur martesë ligjore; 
(2) Kanë bashkëjetuar haptazi sikur një çift bashkëshortor. 

 
Koment, neni 40 

 
40. Vështrim i përgjithshëm. Neni 40 ka për qëllim të përcaktoj se cilat janë kërkesat 

(kushtet) që duhet plotësuar që një bashkësi faktike të prodhoj efekte juridike në 
pajtim me dispozitat e LFK. Pra ky nen kërkon që bashkësia faktike i plotëon të 
gjitha kushtet ligjore për martesë, por vetëm se personat në bashkëjetesë nuk kanë 
lidhur martesë para ofiqarit dhe kanë bashkëjetuar haptazi si një çift bashkëshortorë. 

                                                 
280 Kodi Penal i Republikës së Kosovës i vitit 2012, nenit 244, par. 1, ku thuhet “Kushdo që lidh 
martesë të re, derisa është i martuar, dënohet me burgim deri në një vit”, par. 2 “Kushdo që lidh 
martesë me personin për të cilin e di se është i martuar, dënohet me dënimin nga paragrafi 1 i këtij 
neni”, par. 3 “Nëse pas kryerjes së veprës penale nga ky nen martesa e mëparshme është prishur ose 
nuk është më e vlefshme, ndjekja për veprën nga ky nen nuk fillohet e nëse ndjekja është filluar ajo 
duhet të ndërpritet”. 
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Neni 40, qartëson dallimin midis bashkësisë faktike (bashkësisë jashtëmartesore) të 
cilin e njeh ligji sot, nga jeta e përbashkët që ekziston midis çifteve tjera të cilët 
njëri ose të dytë kanë edhe martesa ligjore. LFK e mbron vetëm bashkësinë faktike 
e cila në çdo kohë mund të shndërrohet edhe në martesë ligjore, sepse kjo bashkësi 
faktike ekziston midis personave me gjini të kundërt dhe nuk kanë pengesa për 
lidhjen e martesës civile, por ato këtë nuk e bëjnë për shkak se dëshirojnë të jetojnë 
në një gjendje të tillë faktike pa e formalizuar si martesë ligjore.  

 
Pika 1 

 
40 (1) Në piken 1 në mënyrë të qartë tregohet se bashkëshortët në bashkëjetesë nuk 

kanë asnjë pengesë ligjore për të lidhur martesë dhe këtë mund ta formalizojnë në 
martesë ligjore kur të dëshirojnë. Kjo është sqaruar me pjesën e fundit të fjalisë kur 
është thënë se, vetem se ata nuk kanë lidhur martesë ligjore. Ndërsa, bashkësitë 
jashtëmartesore kur njëri ose të dy prej tyre kanë martesë ligjore me një person të 
tretë, nuk gëzojnë mbrojtje juridike nga aspekti i të drejtave dhe detyrimeve për 
përkujdesje, mbështetje financiare reciproke, dhe të drejtat pasurore ashtu si është 
paraparë me LFK për shkak se ligji e njeh vetëm martesën monogame (një burrë e 
një grua). Në rastet kur ndonjë person ka lidhje të dyfisha (një martesë ligjore dhe 
një bashkëjetesë jashtëmartesore) nuk gëzon mbrojtje juridike nga LFK.  

 
Pika 2 

 
40 (2) Pika 2 e neni 40 përcakton se për bashkëjetesë të vlefshme kërkohet që çifti të 

bashkëjetoj në mënyrë faktike dhe haptazi sikurse është rasti me bashkëshortët në 
martesë. Pra në lidhshmëri me pikën 1 dhe pikën 2 për bashkëjetesë kërkohen 
kushtet komulative për bashkëshortët bashkëjetues: a) kanë të drejtë të martohen në 
çdo kohë por nuk kanë lidhur martesë ligjore, që do të thotë se ligji u garanton 
martesë ligjore në çdo kohë kur ata dëshirojnë për shkak se nuk kanë pengesa 
martesore, b) të jetojnë në bashkëjetesë haptazi për dijenin e publikut. 

 
 
Neni 41. Përfitimet 
 

Në bashkësi faktike (bashkësi jashtëmartesore), bashkëshortët detyrohen ndaj 
njëri tjetrit për respekt të njëjtë, mirëkuptim të dyanshëm dhe ndihmë sikur 
në bazë të martesës ligjore. 

 
Koment, neni 41 

 
41. Neni 41 përcakton përfitimet e personave në bashkësinë faktike (bashkësi 

jashtëmartesore), respektivisht se ato detyrohen ndaj njëri tjetrit për respekt të 
njëjtë, mirëkuptim të dyanshëm dhe ndihmë sikur në bazë të martesës ligjore. 
Bashkësia faktike edhe pse nuk është martesë ligjore, në të lindin të drejta dhe 
detyrime për personat që jetojnë në bashkësi faktike. Këto të drejta dhe detyrime e 
kanë bazën në vet të drejtat dhe detyrime që dalin nga martesa ligjore, sepse ligji 
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këtë bashkësi faktike e barazon me martesën ligjore më pikëpamje të respektit të 
ndërsjelltë, mirëkuptimit të dyanshëm, dhe ndihmës reciproke. 

 
 
III. TË DREJTAT DHE DETYRIMET E BASHKËSHORTËVE 
 
Neni 42. Bashkëjetesa martesore 
 

(1) Bashkëshortët në martesë janë të barabartë, në të gjitha marrëdhëniet 
personale dhe pronësore. 

(2) Martesa lidhet për tërë kohëzgjatjen e jetës. 
(3) Bashkëshortët janë të detyruar të jenë besnik ndaj njëri tjetrit dhe në 

mënyrë reciproke ta ndihmojnë, respektojnë dhe mbështesin financiarisht 
njeri tjetrin, posaçërisht në rastet kur njëri prej tyre nuk ka bazë të 
mjaftueshme materiale për jetesë. 

(4) Bashkëshortët do të zhvillojnë dhe shprehin ndjenjën e solidaritetit 
reciprok, si dhe solidaritetin ndaj fëmijëve të tyre të lindur në martesë apo 
të adoptuar. 

 
Koment, neni 42 

 
42. Vështrim i përgjithshëm. Neni 42 përcakton të drejtat dhe detyrimet e 

bashkëshortëve respektivisht të drejtat dhe detyrimet që dalin nga martesa ligjore 
civile që nënkupton martesën e lidhur para ofiqarit të gjendjes civile. Neni 42, 
rregullon në veçanti barabarësinë e bashkëshortëve në marrëdhëniet personale dhe 
pronësore, përkufizimin e kohëzgjatjes së martesës, besnikërinë e bashkëshortëve 
ndaj njëri tjetrit, ndihmën reciproke të tyre, respektin reciprok, mbështetjen 
financiare të njëri tjetrit, solidaritetin reciprok të tyre si dhe solidaritetin ndaj 
fëmijëve të tyre të lindur në martesë apo të adoptuar. Efektet juridike që i krijon 
martesa midis bashkëshortëve të cilët mbështetjen e kanë në legjislacionin e së 
drejtës familjare, por këtu gjejnë shprehjen edhe legjislacionet e tjera jashtë së 
drejtës familjare. Ndryshimet që vijnë si rezultat i lidhjes së martesës janë të 
karakterit statusor, shënime të cilat regjistrohen në librin e gjendjes civile.  

 
Paragrafi 1 

 
42.1 Paragrafi 1 i nenit 42 përkufizon barabarësinë e bashkëshortëve në marrëdhëniet 

personale dhe pronësore. Kjo do të thotë të gjitha të drejtat dhe detyrat që kanë të 
bëjnë me marrëdhëniet personale dhe ato pronësore midis bashkëshortëve ngriten 
mbi parimin e barazisë. Parimi i barabarësisë së bashkëshortëve trajtohet në 
komentimin e nenit 3, par. 1 të LFK. 281 Ndërsa në këtë nen duhet t’i kushtojmë 
kujdes se cilat janë të drejtat dhe detyrat personale të bashkëshortëve dhe cilat janë 
ato të drejta dhe detyra të bashkëshortëve të karakterit pasuror.  

 

                                                 
281 Më gjërsisht shih LFK, neni 3, par. 1 dhe komenti për këtë nen. 
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42.1 (a) Paragrafi 1 i nenit 42 përdor shprehjen marrëdhëniet personale që në fakt 
nënkupton të drejtat dhe detyrat personale të bashkëshortëve. Emërtimi i këtyre të 
drejtave dhe detyrimeve si detyra personale nënkupton faktin se këto të drejta dhe 
detyrime janë ngushtë të lidhura me personin, respektivisht me cilësinë 
bashkëshortore. Të drejtat dhe detyrimet personale të lidhura ngushtë me personin 
që ka lidhur martesë apo që janë të lidhura ngushtë me personat që janë në lidhje 
martesore, LFK i ndan në dy grupe, në të drejtat dhe detyrat personale për të cilët 
bashkëshortët nuk mund të bëjnë marrëveshje dhe të drejtat e detyrat personale për 
të cilat bashkëshortët mund të bëjnë marrëveshje. Në grupin e të drejtave për të cilat 
bashkëshortët nuk mund të merren vesh janë: barabarësia e bashkëshortëve në 
marrëdhëniet martesore, jetesa e përbashkët e bashkëshortëve, ruajtja e besnikërisë 
bashkëshortore, ndihma reciproke e bashkëshortëve, e drejta e bashkëshortit për të 
zgjedhur dhe ushtruar profesionin. 

 
42.1 (b) Barabarësia e bashkëshortëve në martesë nënkupton barazinë e burrit dhe gruas 

në të gjitha marrëdhëniet martesore. Çështja e barazisë së bashkëshortëve është që 
gjatë historisë nuk ka qenë e njëjtë, por ajo sot në Kosovë, garantohet me 
Kushtetuten e Republikës së Kosovës, me ç’rast në nenin 37, paragrafi 2, thuhet 
“Martesa dhe zgjidhja e saj rregullohen me ligj dhe bazohen në barabarësinë e 
bashkëshortëve”, gjithashtu edhe LFK me dispozitën që ne bëjmë fjalë barazinë e 
bashkëshortëve në martesë, por edhe barazinë e përgjithshme të qytetarëve e 
garantojnë edhe të gjitha Konventat Ndërkombëtare që rregullojnë çështjet për të 
drejtat e njeriut të cilat janë bazë për parimin e barabarësisë midis bashkëshortëve 
në marrëdhëniet martesore. Konventa Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut në protokollin nr.7, neni 14.282 Barazinë të cilën e garanton KEMDNJ, në 
nenin 14 është themel i çdo barazie në marrëdhënie shoqërore midis qytetarëve, pra 
edhe i barazisë midis bashkëshortëve në marrëdhënie martesore, kjo do të thotë se 
nuk mund të ketë njëri bashkëshort më shumë të drejta në marrëdhëniet e tyre 
martesore. Pra, janë krejtësisht të barabartë. Një barabarësi midis bashkëshortëve 
edhe më hollësisht e parasheh Protokolli 7, i KEMDNJ, në nenin 5.283 Andaj mund 
të thuhet lirisht se neni 42 i LFK, paragrafi 1, e legjitimon parimin e barazisë duke 
siguruar se burri dhe gruaja janë të barabartë në të gjitha marrëdhëniet që lindin 
midis tyre respektivisht lidhur me të drejtat dhe detyrimet martesore të karakterit 
personal dhe pasuror nga momenti i lidhjes vazhdimit të saj, dhe shuarjes së 
martesës. Barabarësia e bashkëshortëve në marrëdhëniet martesore është rregulluar 
me normat e karakterit imperativ, dhe nuk mund të lejohet që bashkëshortët të 
merren vesh për t’a shkelur barazinë midis tyre. Ç’do marrëveshje midis tyre, lidhur 
me pozitën e burrit apo të gruas në marrëdhëniet martesore për ligjin pozitiv të 
Kosovës është e pavlefshme. Lidhur me barabarësinë e bashkëshortëve shih parimet 

                                                 
282 Shih nenin 14 i cili thotë “gëzimi i të drejtave dhe lirive të njohura në këtë konvent duhet të 
sigurohet pas asnjë dallim të bazuar në shkaqe të tilla: seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, opinionet 
politike ose çdo opinion tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, të qenët me përkatësi i një minoritet 
kombëtar, pasuria, lindja ose çdo situatë tjetër. 
283 Shih nenin 5 i cili thotë “bashkëshortët gëzojnë barazinë e të drejtave dhe përgjegjësive me 
karakter civil midis tyre, dhe në marrëdhëniet me fëmijët e tyre në lidhje me martesën, gjatë martesës, 
dhe me zgjidhjen e saj…” 
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e nenit 3 të LFK, që trajtojnë rregullimin e marrëdhënieve familjare, posaçërisht 
paragrafin 1, ku bëhet fjalë për barazinë ndërmjet burrit dhe gruas, dhe komentin e 
këtij neni. Marrëdhëniet personale janë ato që lidhen drejtëpërdrejtë me 
personalitetin e personit ndërsa marrëdhëniet pronësore janë marrëdhënie që 
krijohen midis bashkëshortëve dhe që janë produkt i jetës së përbashkët në martesë. 
Lidhur me barabarësinë e bashkëshortëve Kodi për Familjen i Shqipërisë, kur 
përkufizon martesën deklaron barazinë morale dhe juridike të bashkëshortëve si një 
parim bazë të rëndësishëm284. Një dispozitë të tillë e ka edhe Ligji për familjen i 
Kroacisë.285 Me barabarësinë e bashkëshortëve në marrëdhëniet martesore sigurohet 
mbrojtja e dinjitetit nga diskriminimi i cilitdo qoftë, dhe nëse ka mos barazi midis 
bashkëshortëve si sanksion tërheq shkurorëzimin dhe se në procedurën e 
shkurorëzimit marrëveshja eventuale e tyre me ç’rast njëri pranon pabarazinë nuk 
ka kurrfarë ndikimi.286 

 
42.1(c) Bashkëshortët nuk mund të merren vesh edhe për jetën e përbashkët dhe 

kohëzgjatjen e martesës, pastaj ruajtjen e besnikërisë bashkëshortore, ndihmën 
reciproke të bashkëshortëve, e drejta e bashkëshortit për të zgjedhur dhe ushtruar 
profesionin, ndërsa si të drejta dhe detyra të bashkëshortëve për të cilat ato mund të 
merren vesh janë: caktimi i mbiemrit bashkëshortor, zgjedhja e vendbanimit, 
zgjedhja e shtetësisë, mbajtja e ekonomisë së përbashkët familjare dhe planifikimi 
familjar. 

 
42.1 (ç) Qëllimi i martesës duhet të jetë jeta e përbashëkt e bashkëshortëve, për t’a 

formuar një bashkësi familjare, dhe të plotësojë kushtet biologjike dhe morale të 
martesës.287 Jetesa e përbashkët edhe pse përfshin banimin e përbashkët, ajo ka 
kuptimin edhe më të gjerë, pra marrëdhëniet intime midis bashkëshortëve, ndihmën 
reciproke midis tyre, nuk lejohet të merren vesh që mos të respektohet qëllimi i 
martesës. Martesa nuk mund të limitohet për interesa të caktuara, sepse qëllimi i saj 
duhet të jetë jeta e përbashkët.288 Kodi i Familjes së Shqipërisë, në nenin 55, 
parasheh se “bashkëshortët kanë detyrimin e jetesës së përbashkët dhe se martesa e 
lidhur nga bashkëshortët pa pasur qëllim për jetë të përbashkët si burri ashtu edhe 
gruaja është e pavlefshme”. Edhe Kodi Civil Gjerman, në nenin 1353, përcakton “se 
martesa lidhet me qëllim të jetës së përbashkët”. Qëllimi i martesës, është edhe jeta 
e përbashkët e bashkëshortëve dhe si e tillë ajo rregullohet me norma imperative 
prandaj bashkëshortët lidhur me jetën e përbashkët të tyre nuk mund të bëjnë 
marrëveshje. Ndryshe është të kuptuarit e fjalës vendbanim, sepse vendbanimi është 
vendi ku do të jetojnë bashkëshortët dhe nuk identifikohet me fjalën jetë e 
përbashkët. Vendbanimi, respektivisht vendi i jetesës së bashkëshortëve është 
çështje për të cilën mund të merren vesh. Lidhur me vendbanimin do të bëhet fjalë 
në nenin 44 të LFK. 

                                                 
284 Kodi i Familjes, miratuar me ligjin nr. 9062, datë 8 maj 2003, neni 1. 
285 Shih Ligji për familjen i Kroacisë, neni 33, paragrafi 1, parasheh “në martesë bashkëshortët janë të 
barabartë”. 
286 Alinćić, Mira dhe të tjerë, 2007, fq. 64. 
287 Shih Zaçe. V, vepra e cituar fq.99 
288 Leslie J. Harris & Lee E. Teitelbaum, vep. e cit fq. 242 
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42.1 (d) Çështjet e tjera për të cilat bashkëshortët nuk mund të merren vesh është ruajtja 
e besnikërisë bashkëshortore, do të trajtohet posaçërisht në paragrafin 3 të nenit 42 
të LFK, pastaj ndihma reciproke e bashkëshortëve, e drejta e ç’do bashkëshorti për 
të zgjedhur dhe ushtruar profesionin të cilët trajtohen në mënyrë të ndarë në nenin 
42, paragrafi 3 dhe 4, pastaj në nenin 44, paragrafi 5. Në grupin e të drejtave dhe të 
detyrimeve të bashkëshortëve për të cilat bashkëshortët mund të bëjnë marrëveshje 
ligjvënësi u ka dhënë të drejtë bashkëshortëve që t’i rregullojnë me marrëveshje dhe 
mirëkuptim disa të drejta dhe detyrime, por gjithmonë në pajtim me ligjin. Në 
grupin e këtyre të drejtave dhe detyrimeve bëjnë pjesë: caktimi i mbiemrit i cili do 
të trajtohet në nenin 43 i LFK; zgjedhja e vendbanimit, neni 44, paragrafi 1; 
zgjedhja e shtetësisë, që rregullohet me ligje të veçanta.289 Pastaj mbajtja e 
ekonomisë së përbashkët edhe planifikimi familjar të paraparë në nenin 44, 
paragrafi 2; bashkëshortët lirisht do të vendosin për numrin e fëmijëve, dhe kjo 
marrëveshje e tyre mbështetjen e ka nga Konventat për të drejtat e njeriut. 

 
42.1 (dh) Përveç të drejtave personale midis bashkëshortëve, ekzistojnë edhe të drejtat 

dhe detyrat pasurore midis bashkëshortëve. Marrëdhëniet me karakter pasuror siç 
është pronësia e përbashkët e bashkëshortëve, mbajtja financiare, trajtohen në 
mënyrë të veçantë.290 

 
Paragrafi 2 

 
42.2 Paragrafi 2 i nenit 42 të LFK, përcakton kohën për të cilën lidhet martesa dhe 

legjislacioni ynë e përdor shprehjen se martesa lidhet për kohëzgjatjen e jetës, 
sepse, martesa është bashkësi jetësore e vazhdueshme midis burrit dhe gruas. Kjo 
nënkupton se martesa në të drejtën tonë nuk mund të lidhet për kohë të caktuar, pra 
nuk mund t’i caktohet afati i kohëzgjatjes së saj, e as që mund të thuhet se është e 
përjetshme në kuptimin që ajo nuk mund të zgjidhet deri në vdekje, siç ka qenë rasti 
me të drejtat familjare në ndikimin e kishës katolike. Nëse rastësisht lidhë ndokush 
martesë me marrëveshje për kohë të caktuar ose pa të drejtë të shkëputjes së saj- 
konsiderohen të pavlefshme. Qëllimi i martesës është jeta e përbashkët e 
bashëkshortëve deri sa ato jetojnë në harmoni dhe i përmbushin të gjitha të drejtat 
dhe detyrimet që lindin midis bashkëshortëve për shkak të ekzistimit të martesës. 
Prandaj edhe thuhet se martesa lidhet për tërë kohëzgjatjen e jetës, sepse qëllimi 
është të ekzistojë midis bashkëshortëve deri sa janë gjallë. Nëse rrethanat 
ndryshojnë lejohet shkurorëzimi dhe në këtë mënyrë ndërpritet edhe ekzistimi i 
martesës dhe si e tillë nuk mund të zgjasë deri në vdekjen e bashkëshortit. Jetesa e 
përbashkët e bashkëshortëve është një e drejtë dhe detyrë e natyrës personale dhe 
marrëdhëniet bashkëshortore të karakterit personal që janë rezultat i jetesës së 
përbashkët të tyre duhet të kryhen në mënyrë të ndërsjellë dhe vullnetare. P.sh. jeta 
emocionale midis bashkëshortëve është një detyrë e jetës së përbashkët martesore 

                                                 
289 Shih Konventa e OKB-së, mbi shtetësinë e grave e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme me 
datë 29.1.1957, e hyrë në fuqi më 11.8.1958; ligjet mbi fitimin e shtetësisë të Kosovës, Ligji Nr.03/L-
034, neni 5, ku thuhet “Shtetësia e Republikës së Kosovës fitohet: me lindje, me adoptim, me 
natyralizim, në bazë të marrëveshjes ndërkombëtare, në bazë të neneve 28 dhe 29 të këtij ligji”. 
290 Shih nenin 45 e tutje dhe komentin e këtij neni. 
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respektivisht e qëllimit të martesës, mirëpo në qoftë se kjo nuk bëhet vullnetarisht 
nuk mund të bëhet me mjete të dhunshme d.m.th. nuk mund të ndërhyjë gjykata në 
këto çështje, por ajo mund të jetë bazë për çrregullimin e marrëdhënieve 
bashkëshortore, respektivisht jeta e padurueshme bashkëshortore, dhe në këtë 
mënyrë mund të kërkohet shkurorëzimi, respektivisht zgjidhja e martesës me 
shkurorëzim. Martesa e cila është lidhur pa pasur për qëllim jetesën e përbashkët të 
bashkëshortëve është martesë e pavlefshme që shkakton nulitetin absolut të 
martesës.291 Praktika gjyqësore e ka kuptimin më të gjerë lidhur me jetën e 
përbashkët të bashkëshortëve për këtë.292  

 
Paragrafi 3 

 
42.3 Paragrafi 3 i nenit 42, përcakton se bashkëshortët janë të detyruar të jenë besnikë 

ndaj njëri tjetrit, të ndihmojnë në mënyrë reciproke njëri tjetrin, ta respektojnë dhe 
ta mbështesin financiarisht njëri tjetrin për shkak se në këtë i detyron parimi i 
solidaritetit dhe mungesa e mjeteve të nevojshme për jetesë. 

 
42.3 (a) Me LFK, lidhja e martesës respektivisht martesa ligjore, por edhe ajo 

jashtëmartesore, mund të ekzistojë vetëm midis dy personave me gjini të kundërt. Në 
Kosovë, dhe në vendet e tjera të Evropës, ekziston martesa monogame një burrë një 
grua. Ky parim i monogamisë e ngrit respektin e dinjitetit dhe autoritetit të ndërsjellë 
midis bashkëshortëve deri në atë shkallë sa çdo veprim tjetër që do të çonte deri në 
shkeljen e dinjitetit të tij konsiderohet i papranueshëm për jetën bashkëshortore. Në 
piedestalin e kërkesës për respekt të ndërsjellë është edhe vet detyrimi që 
bashkëshortët të jenë besnikë ndaj njëri tjetrit. Me fjalën besnikëri në rend të parë 
kuptojmë besnikërinë seksuale dhe, sepse aspekti seksual, është detyrim i 
ndërsjellëmidis bashkëshortëve. Për këtë ligji parasheh detyrimin e bashkëshortit 
tjetër që të përmbahet mos të ketë marrëdhënie seksuale me personat e tretë, në 
çfarëdo forme që kjo mund të manifestohet. Besnikëria në marrëdhëniet intime 
(seksuale) dhe ndihma reciproke përbëjnë bazën morale të jetës së përbashkët të 
bashkëshortëve.293 Detyrimi që bashkëshortët të jenë besnikë ndaj njëri tjetrit nuk 
mund të jetë për kohë të caktuar, por ajo i përcjellë bashkëshortët deri në ekzistimin e 
martesës midis tyre, pra deri në vdekje apo zgjidhjen e martesës në ndonjë formë 
tjetër. Mosrespektimi i besnikërisë bashkëshortore nuk dënohet me ligj, sepse është 
një çështje që del nga detyrimet e bashkëshortëve dhe është e karakterit personal, por 
lejon mundësinë që shkelja e besnikërisë bashkëshortore të jetë shkak për 
shkurorëzimin e martesës. Nëse vie deri tek shkelja e besnikërisë bashkëshortore të 
paraparë në paragrafin 3 të nenit 42 të LFK, është çështje që i tangon vetëm 
bashkëshortët, ndërsa në raport me të tretët nuk ka kurrfarë ndikimi. Andaj, në qoftë 

                                                 
291 LFK, neni 66, paragrafi 2, dhe komentin e këtij neni. 
292 Shih: “Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kroacisë”, GZH 750/48, dt.18.06.1948, ku thuhet “me 
ndërprerjen faktike të bashkëjetesës nuk pushon edhe vetë martesa….të drejtat e detyrimet e 
bashkëshortëve vazhdojnë derisa martesa e tyre nuk ndërpritet, gjatë kësaj kohe përveç të 
tjerashbashkëshortët janë të detyruar që të jenë besnik dhe të ndihmohen në mënyrë reciproke”, Cituar 
sipas Ilia Babic, fq.70. 
293 Alinćić, M dhe të tjerë, 2007, fq. 65. 
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se vie deri tek shkelja e besnikërisë nga njëri prej bashkëshortëve, bashkëshortit në 
dëm të të cilit është shkel detyrimi, mund të vendosë t’ia falë, apo ta injorojë një 
veprim të tillë, por njëkohësisht mund të kërkojë edhe shkurorëzimin e martesës për 
shkak të mos respektimit të detyrimit të besnikërisë bashkëshortore.294 Kërkesa 
ligjore që bashkëshortët janë të detyruar të jenë besnik ndaj njëri tjetrit, mund të 
kuptohet edhe në kuptimin e gjerë, pra përveç besnikërisë në sferën e marrëdhënieve 
seksuale ajo nënkupton edhe një besnikëri për të gjitha çështjet për të cilat ekziston 
obligimi i ndërsjellë midis bashkëshortëve. Detyrimi i mosshkeljes së besnikërisë 
vlen për të dy bashkëshortët.  

 
42.3 (b) Bashkëshortët në bazë të paragrafit 3, janë të detyruar edhe që t’a ndihmojnë 

njëri tjetrin në mënyrë reciproke. Të ndihmojnë në mënyrë reciproke do të thotë që 
në të gjitha rastet kur bashkëshorti ka nevojë atë ndihmë – përkrahje duhet ta gjejë 
në rend të parë tek bashkëshorti tjetër i cili e ka edhe detyrim ligjor edhe detyrim 
moral për shkak të jetesës së përbashkët. Ndihma midis bashkëshortëve është e 
karakterit reciprok dhe si e tillë ajo nuk është e karakterit pasuror, por është 
thjeshtë nga ndjenjat e lidhjes martesore. Detyrimi për ndihmë reciproke ndërmjet 
bashkëshortëve përfshin përkrahjen morale të cilën ia ofrojnë bashkëshortët njëri 
tjetrit në raste të vështira dhe në situata të tjera të jetesës.295 Detyrimi i ndihmës 
reciproke midis bashkëshortëve përfshin edhe kujdesin e bashkëshortit në rast të 
sëmundjes, edhe për të gjitha kërkesat procedurale të mbrojtjes së interesave të 
bashkëshortit tjetër. Detyrimi për ndihmë reciproke midis bashkëshortëve që 
nënkupton edhe respektimin e bashkëshortit tjetër lind me lidhjen e martesës dhe 
përfundon deri sa të ekzistojë martesa e tillë. Ndihmën reciproke bashkëshortët në 
jetën e tyre të përbashkët janë të detyruar ta bëjnë vetë dhe nuk mund të heqin dorë 
nga kjo dhe detyrimi për ndihmë i paraparë në paragrafin 3 i nenit 42 nuk mund të 
materializohet nga ana e tyre. Edhe detyrimi për ndihmë reciproke nëse nuk 
përmbushet midis bashkëshortëve në pajtim me përmbajtjen e paragrafit 3 të këtij 
neni, nuk mund të zhvillohet procedurë ndaj bashkëshortit i cili nuk e përmbushë 
këtë detyrim, përveç se është bazë e mjaftueshme për krijimin e gjendjes së 
padurueshme në bazë të së cilës kërkohet edhe shkurorëzimi i martesës. Këtë 
detyrim të paragrafit 3, e parashohin edhe ligjet e tjera pozitive për të drejtën 
familjare. Duhet bërë dallimin midis ndihmës reciproke dhe respektimit të 
ndërsjellë me mbështetjen financiare të njëri tjetrit, sepse ndihmesa dhe respekti 
reciprok janë të karakterit moral, ndërsa mbajtja financiare e ndërsjellë nënkupton 
dhënien e mjeteve si detyrim për mbajtjen e bashkëshortit. Dhënia e ndihmës 
nënkupton edhe ndihmën për kujdesin familjar në përgjithësi të fëmijëve dhe ndaj 
bashkëshortit në veçanti. Me këtë ndihmë të ndërsjellë bëhet plotësimi i nevojave 
familjare. Ndihma e ndërsjellë e bashkëshortëve që mund të jetë përkrahje morale 
në formë të këshillave, shprehjes së keqardhjes, ofrimit të veprimeve (përgatitjes së 
ushqimit) kur bashkëshorti është i sëmurë ose ka pengesa të tjera, etj. përbën një 
ndër tiparet themelore të familjes.296  

                                                 
294 Shih nenin 67, paragrafi 2 i LFK, dhe komentin e këtij neni. 
295 Babic. I, 2002, fq. 68 
296 Zaqe. V, 1999, fq.100 
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42.3 (c) Paragrafi 3 i nenit 42 të LFK, njëkohësisht parasheh edhe detyrimin për 
mbajtje financiare si detyrim midis bashkëshortëve posaçërisht në rastet kur njëri 
prej tyre nuk ka bazë të mjaftueshme material për jetesë. Kjo do të thotë se në 
qoftë se ndonjë nga bashkëshortët nuk ka mjete materiale për jetesë ose nuk ka 
mjete të mjaftueshme materiale për jetesë, pra ka pak mjete për jetesë, ai ka të 
drejtë të kërkojë nga bashkëshorti tjetër mbajtje financiare (alimentacion – 
ushqimia). Për dallim prej detyrimeve të lartëpërmendura, të cilat ishin të 
karakterit moral e jo material dhe për të cilat gjykata nuk ka të drejtë të marrë masa 
shtrenguese respektivisht ta detyrojë në respektimin e tyre kur bëhet fjalë për 
mbajtjen financiare, atëherë LFK, parasheh detyrimin e obligueshëm të 
bashkëshortit që të japë mjete financiare bashkëshortit tjetër i cili nuk ka mjete ose 
nuk ka mjete të mjaftueshme për jetesë. Mbajtja financiare e bashkëshortit në 
kushtet e parapara me ligj ekziston si gjatë martesës, ekziston edhe pas martesës 
kur kemi shkurorëzimin apo anulimin.297 Mbajtja financiare e bashkëshortëve është 
njëri nga detyrimet me rëndësi të veçantë për bashkëshortin në nevojë, sepse janë 
me ndikim të drejtëpërdrejtë në ekzistencën e tij. E drejta e mbajtjes financiare 
është detyrim i bashkëshortit që ka mjete të mjaftueshme ndaj bashkëshortit i cili 
nuk ka mjete të mjaftueshme për jetesë si gjatë martesës (neni 298 i LFK), si dhe 
pas shkurorëzimit apo anulimit (neni 300 dhe 316 të LFK), dhe komentet e këtyre 
neneve. Mbajtja financiare midis bashkëshortëve nuk do të trajtohet më gjerësisht, 
sepse kjo është trajtuar dhe komentuar në mënyrë të hollësishme në pjesën e tetë, 
te mbajtja financiare (278-322 i LFK). 

 
Paragrafi 4 

 
42.4 Paragrafi 4 i nenit 42 të LFK, bën afirmimin e parimit të solidaritetit reciprok (midis 

bashkëshortëve) pastaj solidaritetin e tyre ndaj fëmijëve të tyre të lindur në martesë 
apo të adoptuar. Bashkëshortët kanë detyrim, por edhe të drejtë që ndërmjet tyre ta 
shprehin ndjenjën e solidaritetit. Kjo do të thotë që secili prej bashkëshortëve bën 
përpjekje t’i kuptojë ndjenjat e bashkëshortit tjetër dhe të japë kontribut për kërkesat e 
bashkëshortit tjetër duke pasur ndjenjën e mirëkuptimit për atë që realizohet me vet 
ekzistimin e bashkësisë martesore. Ndjenja e solidaritetit reciprok është që të ofrojë 
sjellje dhe ndihmë të shumëfishtë ndaj bashkëshortit, mos të lejojnë të tjerët ta fyejnë 
apo nënçmojnë. Solidariteti i ndërsjellë nënkupton aktivitet pozitiv në marrëdhëniet 
bashkëshortore dhe përjashton dhunën në familje.298 Ndjenja e solidaritetit reciprok 
nënkupton ekzistimin e marrëdhënieve midis bashkëshortëve të një standardi njerëzor 
dhe mirëkuptues midis bashkëshortëve. Solidariteti ka të bëjë si me ndihmën morale 
edhe ashtu atë materiale. Në popull thuhet se bashkëshorti bashkëshortit i gjindet 
pranë në çdo kohë. Paragrafi 4 i nenit 42, nga prindërit (bashkëshortët) përveç që 
kërkon të shprehë ndjenjën e solidaritetit reciprok, ata i detyron edhe në zhvillimin e 
shprehjes së ndjenjës së solidaritetit edhe ndaj fëmijëve të tyre të lindur në martesë, 
apo të adoptuar. Fëmijët e tyre të lindur në martesë janë fëmijët e tyre biologjik, 

                                                 
297 Më gjerësisht shih pjesën që rregullon mbajtjen masrtesore (ushqiminë) nenet 297-316, dhe 
komentet e këtyre neneve. 
298 Në Kosovë dhuna familjare rregullohet me ligj të veçantë, Ligji Nr.03/L-182, neni 2, pika 1.2, i 
ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje. 
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ndërsa fëmija i adoptuar është fëmija i pranuar në familje dhe që ka statusin e 
barabartë me fëmijët e lindur në martesë. Detyrimi i prindërve është që të jenë shumë 
solidar për plotësimin e kërkesave të fëmijëve të tyre për shkak se janë prindërit e 
tyre,299 dhe fëmija i jashtë martesës,300 ndërkaq për adoptimin,301 prindërit kanë për 
detyrë të kujdesen lidhur me rritjen, edukimin, arsimimin, administrimin e pasurisë, 
përfaqësimin e interesave të fëmijëve, të gjitha këto janë detyrime ligjore për këtë.302 
Prindërit jo vetëm që duhet të shprehin ndjenjën e solidaritetit ndaj fëmijëve të tyre, 
por përkujdesi i tyre duhet të jetë në nivelin që kërkojnë standardet ndërkombëtare 
lidhur me përkujdesjen dhe mbajtjen e fëmijëve.303  

 
 
Neni 43. Mbiemri martesor 
 

(1) Bashkëshortët duhet të caktojnë mbiemrin e tyre të përbashkët. 
(2) Me rastin e lidhjes së martesës, bashkëshortët me marrëveshje mund të 

vendosin: 
1. që secili ta mbajë mbiemrin e vet; 
2. që i përbashkët të jetë mbiemri i njërit prej bashkëshortëve; 
3. që t’ia bashkëngjisin mbiemrin e vet mbiemrit të njërit prej bashkë-

shortëve. 
(3) Kombinimi i mbiemrit nuk do të jetë i mundur, nëse mbiemrat e bashkë-

shortëve tanimë përbëhen nga mbiemri i dyfishtë. Në rast të tillë vetëm 
njeri nga mbiemrat mund të kombinohet me emrin e bashkëshortit tjetër 
dhe të bëhet mbiemër martesor. 

(4) Në rast se bashkëshortët nuk vendosin lidhur me mbiemrin martesor, secili 
prej tyre mban mbiemrin e vet. 

 
Koment, neni 43 

 
43. Vështrim i përgjithshëm. Neni 43 përcakton mënyrën e zgjedhjes së mbiemrit 

martesor në fakt, përcakton alternativat për mbiemrin martesor. Ky nen përcakton 
nevojën e caktimit të mbiemrit të tyre të përbashkët, menyrën si mund të vihet deri 
tek mbiemri i përbashkët, rastin kur mbiemri i njërit dhe tjetrit përputhet si dhe 
situatën se çka do të ndodhë në qoftë se të dy bashkëshortët nuk pajtohen për 
mbiemrin martesor. Në rast të shkurorëzimit lejohet kthimi i mbiemrit të 
mëpërparshëm me aktgjykimin për shkurorëzim.304 

                                                 
299 Shih nenin 100 dhe komentin e këtij neni. 
300 Shih nenin 101 dhe komentin e këtij neni. 
301 Shih nenin 160 dhe komentin e këtij neni. 
302 Më gjerësisht për detyrimet e prindërve ndaj fëmijëve, shih nenet 125-145 të LFK. 
303 Më gjerësisht shih nenin 3, pika 2, të LFK, dhe komentin e këtij neni. 
304 Shih Aktgjykimet e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë: C.nr.117/2011, i datës 30.3.2011 i datës në 
dispozitivin e aktgjykimit thuhet “pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi propozueses i mbetet 
vetëm mbiemri i vajzërisë “N”, me arsyetimin meqë i autorizuari i propozueses në mënyrë 
shprehimore kërkoi që propozueses pas zgjidhjes së martesës t’i mbetet vetëm mbiemri i vajzërisë 
“N”, gjykata këtë kërkesë e aprovoi dhe duke u mbështetur në nenin 96 të LFK, vendosi që 
propozueses që pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit t’i mbetet vetëm mbiemri i vajzërisë “N”. 
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Paragrafi 1 
 

43.1 Pargrafi 1 i nenit 43 përcakton kërkesën të cilën e parashtron ligji që me rastin e 
lidhjes së martesës, bashkëshortët duhet të caktojnë mbiemrin e tyre të përbashkët, 
sepse ky mbiemer quhet mbiemer martesor. Ligji edhe pse kërkon të caktohet 
mbiemri martesor ai zgjidhjen e mbiemrit nuk e cakton ex lege, por këtë e u’a lë 
bashkëshortëve që vet ta caktojnë midis disa mundësive ekzistuese të parapara me 
ligj. Mbiemri martesor është e obligueshme për bashkëshortët e ardhshëm. Ligji 
krijon bazë juridike që me marrëveshje të rregullohet çështja e mbiemrit martesor 
midis bashkëshortëve duke pasur parasysh alternativat e numëruara në paragrafin dy 
të nenit 43. 

 
Paragrafi 2 

 
43.2 Paragrafi 2 i nenit 43, përcakton mundësinë që bashkëshortët me marrëveshje të 

zgjedhin nga tri alternativat se cili do të jetë mbiemri i tyre martesor. Lidhur me 
këtë qëllim secili nga bashkëshortët mund ta mbajë mbiemrin e vet, i cili në të 
ardhmen do të konsiderohet mbiemër martesor, pastaj që njëri nga mbiemrat e 
bashkëshortëve të bëhet mbiemer i përbashkët martesor, dhe si mundësi e tretë është 
e mundur që secili nga bashkëshortët t’ia bashkangjesë mbiemrin e vet, mbiemrit të 
njërit prej bashkëshortëve. Bashkëshortët janë të detyruar në parim që të japin 
deklaratë para ofiqarit të gjendjes civile se cili do të jetë mbiemri i tyre martesor. 
Ofiqari i gjendjes civile, në momentin kur ato e parashtrojnë kërkesën për lidhjen e 
martesës, kërkon që bashkëshortët e ardhshëm të arrijnë marrëveshje lidhur me 
mbiemrin e tyre martesor, të arrijnë marrëveshje deri në ditën e lidhjes së martesës. 
Bashkëshortët deklaratën lidhur me mbiemrin martesor mund ta bëjnë edhe në 
momentin e lidhjes së martesës.  

 
43.2 (a) Marrëveshjen lidhur me mbiemrin martesor bashkëshortët duhet ta deklarojnë 

para ofiqarit para momentin të lidhjes së martesës. Marrëveshja e bashkëshortëve që 
secili ta ruaj mbiemrin e vet si mbiemer martesor është në fakt si rezultat i ruajtjes 
së reputacionin të tyre në shoqërinë përkatëse. Ruajtja e mbiemrit ekzistues ndodh 
në të shumtën e rasteve te personat që kanë emër në mesin ku ata jetojnë. Mundësia 
e dytë ligjore që si mbiemër martesor i përbashkët të jetë mbiemri i burrit apo i 
gruas është diçka që në praktikë ndodhë më së shpeshti. Lirisht mund të thuhet se në 
mesin tonë si mbiemër martesor merret mbiemri i burrit. Në literaturë mendohet se 
marrja e mbiemrit të burrit si mbiemër i përbashkët martesor është rezultat i 
dëshirës që të gjithë anëtarët e familjes, fëmijët e pritur ta kenë mbiemrin e njëjtë.305 
Mundësia e tretë ligjore është që bashkëshortët mbiemrit të vet t’ia bashkangjesin 
mbiemrin e njërit prej bashkëshortëve. Në këtë rast, njëri nga bashkëshortët e ruan 

                                                                                                                            
Ngjashëm Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë C.nr.191/2010, i datës 25.8.2010 në 
dispozitivin e aktgjykimit ndër të tjera thuhet “tani e tutje propozuesja e mban mbiemrin e vajzërisë 
“N”. Ngjashëm Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë C.nr.133/2011, i datës 4.5.2011 ne 
dispozitivin e të cilit thuhet “pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit propozueses i kthehet mbiemri i 
vajzërisë “N”, etj. 
305 Alinćić, M dhe të tjerë, 2007, fq. 67. 
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mbiemrin e vet para martesor dhe ia bashkangjet edhe mbiemrin e njërit prej 
bashkëshortëve. Në rastet kur mbiemrit të njërit bashkëshort i bashkangjitet 
mbiemri i njërit nga bashkëshorti tjetër, duhet të përcaktohet cili mbiemër është i 
pari dhe cili është i dyti.  

 
43.2 (b) Me rastin e shkurorëzimit, bashkëshortët e gjërëtanishëm kanë të drejtë të 

kërkojnë kthimin e mbiemrit të vet që e kanë pasur para martesës, gjykata është e 
obliguar ta respektojë kërkesën e bashkëshortit i cili kërkon të heqet mbiemri i 
bashkëshortit tjetër dhe t’i kthehet mbiemri fillestar.306 Kjo e drejtë rregullohet me 
nenin 96 të LFK, ku parashihet në par. 1, “bashkëshorti i cili në rastin e martesës e 
ka ndryshuar mbiemrin, pas zgjidhjes së martesës mund të marrë mbiemrin e 
mëparshëm”, par. 2, “deklarata për marrjen e mbiemrit të mëparshëm duhet të jepet 
brenda afatit prej gjashtë muajve pas zgjidhjes së martesës”, par. 3, “deklarata i 
paraqitet ofiqarit i cili mban regjistrin amë të të martuarve për vendin në të cilin 
është lidhur martesa sipas vendbanimit të deklaratdhënësit”.307  

 
Paragrafi 3 

 
43.3 Sipas nenit 43, paragrafi 3 të LFK, e ndalon mundësinë që mbiemrat e 

bashkëshortëve të përbëhen nga mbiemri i dyfishtë. Këtu bëhet fjalë për rastet kur 
bashkëshortët kanë mbiemër të njëjtë para lidhjes së martesës dhe të njëjtët nuk mund 
t’i shënojnë si mbiemër martesor të dy mbiemrat e tyre të njëjtë. Në këto raste, njëri 
nga mbiemrat mund të kombinohet me emrin e bashkëshortit tjetër dhe të bëhet 
mbiemër martesor që do të thotë se nuk ka dyfishim të mbiemrit martesor (p.sh. në 
qoftë se edhe bashkëshortja edhe bashkëshorti kanë mbiemrin e njëjtë, atëherë 
mbiemri martesor do të jetë i njëjtë. Bashkëshortët nëse nuk vendosin lidhur me 
mbiemrin e tyre martesor, ex lege secili prej tyre mban mbiemrin e vet. Kur bëhet 
fjalë për mbiemrin e vet martesor meqë ligji nuk e ndalon, është e mundur që 
bashkëshortët, secili prej tyre në të ardhmen mund të kërkojnë ndryshimin e mbiemrit 
martesor. Procedura për ndërrimin e mbiemrit është e njëjtë me procedurën e 
ndërrimit të mbiemrit paramartesor, të paraparë me Ligjin Nr. 02/L-118 për emrin 
personal, neni 17.308 Procedura për fillimin e ndërrimit të mbiemrit martesor mund të 
niset nga secili prej bashkëshortëve dhe sipas rregullit nuk është i obligueshëm 
pëlqimi i bashkëshortit tjetër për ndryshimin e mbiemrit tjetër martesor. Pra, edhe pse 
mbiemri martesor është caktuar me marrëveshjen e bashëkshortëve. Kjo nuk do të 
thotë që nuk ka ndikim në marrëdhëniet martesore, por ajo është çështje krejt tjetër.  

                                                 
306 Shih Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.10/2010, 10.03.2011, në dispozitivin e të 
cilit pos të tjerash thuhet: “II. Paditëses pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi i kthehet mbiemri i 
vajzërisë “N”. 
307 Shih komentin e nenit 96, që ka të bëjë me mbiemrin në rast të shkurorëzimit. 
308 Procedura për ndërrimin e emrit personal, në bazë të kërkesës 17.1. Kërkesës për ndërrimin e emrit 
personal, paraqitësi i kërkesës duhet t’i bashkangjes vërtetimin se nuk është nën hetime. 17.2. Për 
kërkesën për ndërrimin e emrit personal vendos organi kompetent sipas vendbanimit, te i cili është 
bërë kërkesa. 17.3. Aktvendimi për ndërrimin e emrit personal i përcillet zyrës së gjendjes civile, ku 
është bërë regjistrimi i lindjes, respektivisht regjistrimi i lidhjes së martesës së palëve përkatëse. 
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Neni 44. Vendbanimi, Ekonomia familjare, Profesioni 
 

(1) Bashkëshortët vendosin për vendin e banimit me marrëveshje. 
(2) Bashkëshortët vendosin për udhëheqjen e ekonomisë së përbashkët 

familjare me marrëveshje. 
(3) Në rast se njëri nga bashkëshortët është përgjegjës për mirëmbajtjen e 

shtëpisë, ai udhëheq shtëpinë në përgjegjësinë vetanake. 
(4) Që të dy bashkëshortët kontribuojnë në mirëmbajtjen e familjes në propor-

cion me aftësitë e tyre individuale. 
(5) Secili bashkëshort është i pavarur në zgjedhjen e punës dhe profesionit. 

 
Koment, neni 44 

 
44. Vështrime të përgjithshme. Neni 44 i LFK rregullon çështjet lidhur me vendin e 

banimit, udhëheqjen e ekonomisë së përbashkët familjare, kontributin e 
bashkëshortëve në mirëmbajtjen e familjes, si dhe zgjedhjën e punës dhe profesionit.  

 
Paragrafi 1 

 
44.1 Pragrafi 1 i nenit 44 të LFK, autorizon bashkshortët që me marrveshje të 

vendosin për vendin e banimit të tyre pas lidhjes së martesës. Lidhur me këtë, 
bashkshortët sipas këtij neni e gjejnë bazën ligjore për arritjen e marrëveshjës për 
vendbanimin e tyre. Të zgjedhësh vendin e jetës së përbashkët mund të shikohet në 
kuptimin e gjërë dhe kuptimin e ngushtë. Në kuptimin e gjerë përfshin, 
marrëveshjën e bashkëshortëve për zgjedhjën e qytetit, pastaj banesës, 
respektivisht shtepisë në të cilën do të jetojnë bashkëshortët, sepse jeta e 
përbashkët e bashkëshortëve është manifestim i qëllimit të martesës që nënkupton 
jetën e përbashkët të tyre. Jeta e përbashkët në banesë të njejtë dhe adresë të njëjtë 
e manifeston qëllimin për jetën e vazhdueshme të tyre në martesë. Ndërkaq në 
kuptimin e ngushtë banesa e përbashkët që ka hyrje të njëjtë, që nënkupton të 
jetojnë bashkërisht në një hapësirë banuese.  

 
44.1  (a) Mungesa e jetës së përbashkët mund të shkaktojë bazën për shkurorëzimin për 

shkak të kalimit të afatit prej një viti (Neni 69, par. 2, Shkaqet e shkurorëzimit 
janë mes të tjerash: jeta e padurueshme e bashkëshortëve, shkelja e besnikërisë 
bashkëshortore, veprat penale kundër jetës së bashkëshortit, keqtrajtimi serioz, 
lënia qëllimkeqe dhe e paarsyeshme, sëmundja psikike e pashërueshme dhe 
paaftësia e vazhdueshme për të vepruar, ndërprerja e paarsyeshme e jetës faktike 
për më shumë se një vit dhe shkurorëzimi me marrëveshje të dyanshme). Kjo 
zgjidhje gjen shprehjen vetëm në qoftë se midis bashkëshortëve ekziston 
mosmarrëveshja e cila shkakton jetën e padurueshme të bashkëshortëve – lënien 
pas dore të bashkëshortit tjetër, mirëpo, nëse midis bashkëshortëve ekziston 
marrëveshje që jeta e tyre të ekzistojë edhe në mënyrë të ndarë (në banesa të 
ndryshme) ex lege nuk mund të ndodhë anulimi i martesës, sepse kjo është një 
arsye që mund ta shfrytëzojë bashkëshorti që ka interes juridik, mirëpo, në qoftë 
se konstatohet se martesa e tyre nuk e ka qëllim jetën e përbashkët, por ka për 
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qëllim shkeljen e ndonjë norme tjetër imperative p.sh. fitimin e shtetësisë në bazë 
të lidhjes së martesës, atëherë personat e autorizuar sipas nenit 67, par. 1 të LFK 
mund të kërkojë anulimin e martesës për shkak se nuk respektohet qëllimi i lidhjes 
së martesës të paraparë në nenin 66, par. 1 dhe 2 (1).309 

 
44.1(b) Martesa e lidhur pa qëllim të bashkëjetesës në mes bashkëshortëve është nule. 

Martesa është e pavlefshme kur bashkëshortët me anë të martesës në të vërtetë nuk 
kanë qenë të interesuar të krijojnë bashkëjetesë, por të fshehin disa veprime 
juridike ose fillimisht dëshirojnë të arrijnë qëllimet e tjera (siç janë trashëgimi 
ligjor, pensioni familjar, ikja nga përgjegjësia penale dhe keqpërdorimi i çfarëdo të 
drejte tjetër). Padia për anulimin e martesës për mungesë të qëllimit të jetës së 
përbashkët nuk parashkruhet, mund të parashtrohet në çdo kohë, nga personat: 
bashkëshortët, prokurori publik dhe të gjithë të tjerët të cilët kanë interes të 
drejtëpërdrejtë juridik për anulimin e martesës (neni 67, par. 1). Marrëveshja midis 
bashkëshortëve lidhur me vendbanimin për jetë të përbashkët është edhe shenjë e 
jetës së lumtur midis bashkëshortëve dhe respektit reciprok. Bashkëshortët me 
marrëveshje edhe mund ta ndërrojnë vendbanimin. Në qoftë se bashkëshortët nuk 
mund të merren vesh për vendbanimin e tyre të ardhshhëm, kanë të drejtë të 
kërkojnë shkurorëzim për jetën e padurueshme. Siç shihet, asnjëri nga 
bashkëshortët nuk mund t’ia imponojë vendbanimin bashkëshortit tjetër, sepse ata 
konsiderohen të barabartë.  

 
44.1 (c) Në të kaluarën në shumicën e rasteve vendbanimi është caktuar vendi ku 

bashkëshorti (burri) e ka pasur vendbanimin, për shkaqe të zakoneve (Kanuni i 
Lekë Dukagjinit). Sipas të drejtës zakonore familjare të shqiptarëve si tipar kryesor 
kishte sanksionimin e familjes patriarkale, që nënkupton burri dominonte gruan.310 
Sot, kuptimi i vendbanimit të bashkëshortëve është më e vështirë se kurdoherë, për 
shkak të gjetjes së punës (krijimit të marrëdhënies së punës) andaj edhe jeta e 
bashkëshortëve në banesa të ndryshme kur ka një marrëveshje të tillë që kohë pas 
kohe të takohen, konsiderohet se e kanë caktuar vendbanimin me marrëveshje, që 
nënkupton jetën e përbashkët të tyre të kohëpaskohshme. Bashkëshortët përveç që 
zgjedhin vendbanimin ato me rastin e lidhjes së martesës, duhet të kenë një 
pajtueshmëri edhe për çështjen e shtetësisë, e cila në raste të caktuara ka ndikim të 
drejtëpërdrejtë edhe në zgjedhjen e vendbanimit. Ngjashëm me LFK parashohin 
edhe kodet civile të Evropës, të shek. XIX, bie fjala: Kodi Civil i Francës 1804, 
neni 215 i ndryshuar L.n 70/459 të 04.06.1970 ku thuhet: “bashkëshortët obligohen 
të kenë vendbanimin e përbashkët”. Ndërsa me ndryshimet e vitit 1975, rezidenca e 
familjes është në vendin ku ato zgjedhin në bazë të një marrëveshjeje.  

 

                                                 
309 Shih pjesa e komentarit për nenet 66 dhe 67 të këtij ligji. 
310 Elezi. I, 2003, fq.60, “Pabarazia e gruas me burrin përbën një nga karakteristikat themelore të 
kanuneve shqiptare, kjo pabarazi ekzistonte, pabarazia në jetën familjare, pabarazia në fushën civile, 
etj.”  
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Paragrafi 2 
 
44.2 Paragrafi 2 i nenit 44 rregullon se bashkëshortët me marrëveshje vendosin lidhur 

me udhëheqjen e ekonomisë së përbashkët familjare. Në çdo rend juridik, kur 
rregullohet familja, me ligj parashihet edhe mënyra e udhëheqjes së ekonomisë së 
përbashkët familjare. Edhe në literaturë thuhet se efektet juridike të martesës 
shtrihen edhe në menaxhimin e pasurisë së përbashkët distribuimin, kontrollin, 
etj.311 Udhëheqja e ekonomisë familjare i përfshin të gjitha veprimet e përditshme 
që mundësojnë plotësimin e nevojave familjare (ushqimin, punët e shtëpisë, 
përkujdesja për fëmijët, të mbjellurat, etj.). Numri dhe lloji i punëve si dhe 
mënyra e ndarjes së tyre midis bashkëshortëve varet nga kushtet në të cilat ata 
jetojnë, nga prirjet e tyre, kohën që kanë në disponim, titullin për të cilin ata janë 
të aftësuar dhe punën që ata bëjnë jashtë shtëpisë.312 Udhëheqja e ekonomisë 
familjare me marrëveshje është domosdoshmëri për funksionim të rregulltë 
bashkëshortor. Një mungesë e vullnetit që çështjet familjare mos të kenë 
mirëkuptim, shkakton bazën për zgjidhjen e martesës me shkurorëzim. 

 
Paragrafi 3 

 
44.3 Paragrafi 3, përcakton rastin kur me marrëveshje vetëm njëri nga bashkëshortët 

bëhet përgjegjës për mirëmbajtjen e shtëpisë, atëherë ai e udhëheqë shtëpinë me 
përgjegjësinë e vet. Në këtë paragraf, nuk elaborohet përgjegjësia vetanake për 
mirëmbajtjen e shtëpisë, por mund të kuptohet se bëhet fjalë të ketë përgjegjësi 
civile, ekonomike, pasurore për udhëheqje të mossuksesshme të ekonomisë 
familjare. Në këtë rast, vetëm njëri nga bashkëshortët merr vendime për udhëheqjen 
e punëve të shtëpisë, atëherë edhe vetë do të përgjigjet. Çështja e përgjegjësisë 
vetanake gjithsesi është një çështje e rregulluar me marrëveshjen e bashkëshortëve 
si p.sh. në qoftë se dështohet në ndonjë shitëblerje atëherë për pasojat e asaj 
kontrate duhet të përgjigjet ai që ka marrë këtë vendim. Përgjegjësia për dëmin që 
shakton në rastin e manaxhimit të ekonomisë familjare duhet të bëhet sipas 
dispozitave të ligjit mbi marrëdhëniet detyrimore të Kosovës, në qoftë se nuk janë të 
parapara me marrëveshjen për besimin e mirëmbajtjes së shtëpisë. Ky paragraf 
është përjashtim për menaxhimin e ekonomisë familjare dhe nuk e shkel barazinë e 
bashkëshortëve, sepse bashkëshorti tjetër me vullnet, në bazë të marrëveshjes 
ekzistuese, pajtohet që bashkëshorti tjetër të udhëheq me ekonominë familjare. 

 
Paragrafi 4 

 
44.4 Paragrafi 4 i nenit 44, përcakton obligimin e bashkëshortëve që të kontribojnë në 

mirëmbajtjen e familjes në proporcion me aftësitë e tyre individuale. Kontributi për 
mirëmbajtjen e familjes ka parasysh detyrimet materiale të bashkëshortëve në raport 
me bashkësinë familjare. Dihet se përveç detyrimeve materiale (në para) kërkohet 
që edhe kujdesi tjetër për anëtarët tjerë të familjes, veprime të cilat shndërrohen në 
vlera pasurore. Paragrafi përcakton se kontributi i bashkëshortëve në mirëmbajtjen e 

                                                 
311 Leslie J. Harris & Lee E. Teitelbaum, 2000, fq. 6. 
312 Alinćić. M dhe të tjerë, 2007, fq.70 
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familjes duhet të bëhet në proporcion me aftësitë e tyre individuale që nënkupton se 
aftësitë midis bashkëshortëve mund të dallojnë dhe kështu që njëri të japë kontribut 
më shumë jashtë shtëpisë, duke krijuar vlera materiale, ndërsa tjetri mund të ketë 
aftësi të veçantë që të kujdeset për punët e shtëpisë të cilat nuk shprehen në para, 
por edhe ato në rrethana të tjera do të duhen të bëhen me para të gatshme si p.sh. 
pastrimi, shfrytëzimi racional i sendeve, përgatitja e ushqimit, etj. Kursimi i të 
hyrave është po ashtu kontribut i veçantë që ndihmon ekonominë familjare. 
Bashkëshortët kontributin e tyre për mirëmbajtjen e familjes mund ta japin ashtu që 
të dy të krijojnë mjete materiale nga puna e tyre jashtë shtëpisë, por edhe me 
menaxhimin e përbashkët të ekonomisë familjare. 

 
Paragrafi 5 

 
44.5 Paragrafi 5 i nenit 44, përcakton dhe jep mundësinë që secili nga bashkëshortët në 

mënyrë të pavarur të zgjedh punën dhe profesionin. Ky paragraf e mbështetet në 
parimin e barazisë së bashkëshortëve, sepse puna dhe profesioni krijojnë kushte për 
pavarësi të plotë të individit. Terminologjia e punës dhe e profesionit edhe pse 
duken të ngjashme ato edhe nga vet ligji këto dy terme trajtohen veç e veç. Puna, 
nuk është e thënë të lidhet me profesionin, sepse ajo nënkupton çdo lloj të 
veprimtarisë së njeriut. Shpeshëherë mund të ndodhë se ka profesion të caktuar 
ndërsa merret me punë të natyrave të tjera. Ndërsa profesioni është ajo për çka 
njëriu fiton dije profesionale për ta ushtruar një veprimtari të caktuar p.sh. profesor 
universiteti, gjykatës.313 E drejta për të zgjedhur punën dhe profesionin hyn në 
grupin e të drejtave themelore të njeriut314 dhe mundëson pavarësinë ekonomike të 
çdo njeriu andaj kjo e drejtë themelore e njeriut edhe në cilësinë e bashkëshortit nuk 
mund të zvogëlohet ose ndryshohet.  

 
44.5 (a) Bashkëshortët kur bëhet fjalë për zgjedhjen e punës dhe profesionit janë të 

detyruar të kenë respekt të ndërsjellë dhe mirëkuptim të veçantë, sepse me punën 
dhe profesionin që kanë krijojnë edhe begatinë materiale familjare. Bashkëshorti, në 
bazë të paragrafit 5 të nenit 44, ka të drejtë pa pëlqimin e bashkëshortit tjetër ta 
zgjedh punën dhe profesionin,, sepse lidhur me këto dy çështje nuk kërkohet 
marrëveshja midis bashkëshortëve. Megjithëse bashkëshortët janë të barbartë sa i 
përketë të drejtave dhe detyrave,315 sugjerimet e ndërsjella për zgjedhjen e punës 
dhe profesionit pra edhe një marrëveshje eventuale midis bashkëshortëve nuk 
konsiderohet shkelje e paragrafit 5 të nenit 44 të LFK, sepse një e drejtë e tillë, një 
marrëveshje e tillë e forcon edhe më shumë lidhjen martesore. Nganjëherë, puna 
mund të zgjidhet edhe me marrëveshje, por kur bëhet fjalë për profesionin në të 
shumtë e rasteve ajo është çështje e kryer, sepse kushtëzohet me arsimimin apo 
trajnimet e ndryshme të cilat kanë mundur të ndodhin para lidhjes së martesës. Nëse 
bashkëshortët krijojnë marrëdhënie të tillë pune që diskrediton familjen ajo mund të 

                                                 
313 Alinćić. M, dhe të tjerë, 2007, fq. 66, shkruan se profesioni zakonisht kuptohet si titull ndërsa me 
punën, në kuptimin e gjerë kuptohet çdo veprimtari me të cilën dikush merret për sigurimin e mjeteve 
për jetë ose për shfrytëzimin e kohës së lirë në mënyrë aktive. 
314 Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut, Protokolli I i kësaj Konvente. 
315 Shih LFK, neni 3 dhe komentin. 
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jetë një objekt i diskutimit brenda bashkëshortëve që me marrëveshje dhe 
mirëkuptim pajtohen që mos të ndodhë ajo. Nëse kurrsesi nuk pajtohen me 
zgjedhjen e punës dhe profesionit, bashkëshortëve nuk u mbetet asgjë tjetër përveç 
se të kërkojnë shkurorëzimin e martesës natyrisht për çrregullimin e marrëdhënieve 
martesore.  

 
44.5 (b) Sjellja e papranueshme e njërit bashkëshort me të cilin shkelet parimi i barazisë 

nuk ka sanksione përveç mundësisë së zgjidhjes së martesës dhe nuk mund të 
lejohet ndonjë marrëveshje me të cilën njëri nga bashkëshortët pajtohet në 
pabarazi.316  

  
 
IV. MARRËDHËNIET PASURORE TË BASHKËSHORTËVE 
 
Neni 45. Parimet themelore 

 
Në bazë të institucionit ligjor të “Pronësia e përbashkët e pronës së fituar më 
vonë” pasuria e bashkëshortëve mund të jetë pasuri e veçantë ose e përbashkët. 

 
Koment, neni 45 

 
45. Vështrim i përgjithshëm. Marrëdhëniet midis bashkëshortëve janë të karakterit 

personal, por edhe të karakterit pasuror. Rregullat ligjore me të cilat rregullohen 
marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve në martesë ndryshe kondisderohet edhe si 
regjim pasuror martesor317. Marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve trajtohen në 
nenet 45-57. Kjo tregon se rregullimi i marrëdhënieve pasurore edhe me dispozitat e 
LFK u kushtohet një kujdes i veçantë, sepse marrëdhëniet personale nuk mund të 
jenë të fuqishme, të qëndrueshme, pa marrëdhënie të shëndosha pasurore midis 
bashkëshortëve, sepse baza ekonomike ka një ndikim të drejtpërdrejtë në 
mirëqenien e familjes, por edhe të vetë bashkëshortëve. Neni 45 përcakton parimet 
themelore lidhur me marrëdhëniet pronësore midis bashkëshortëve duke vënë 
theksin në pronësinë e përbashkët të pronës së fituar pas lidhjes së martesës dhe 
duke precizuar se pasuria e bashkëshortëve mund të jetë pasuri e veçantë ose e 
përbashkët.318 Normat juridike që i përfshin LFK me të cilat rregullohen 

                                                 
316 Alinćić. M dhe të tjerë, 2007, fq. 64. 
317 Omari. S, 2007, fq. 90.  
318 Ligjvënësi në këtë rast përdor shprehjen pronësia, por edhe pasuria e bashkëshortëve, që do të 
thotë nuk bën dallim midis fjalës pronësi dhe fjalës pasuri. Me pronësi të përbashkët kuptojmë të 
drejtën pronësore të bashkëshortëve mbi një send të caktuar të fituar me punën e përbashkët gjatë 
martesës, ndërsa me fjalën pasuri kuptojmë tërësinë e sendeve të fituar nga bashkëshortët me punën e 
përbashkët gjatë martesës. Ligjvënësi si duket këtë terminologji e ka marrë nga konventa evropiane 
për të drejtat e njeriut, protokolli 1 ku thuhet: “të drejtën në gëzimin e qetë të pasurisë” në fakt kjo 
shprehje pasuria në gjuhën angleze e përdorur në gjuhën “property” është interpretuar se me këtë 
kuptojmë edhe fjalën pronësi edhe fjalën pasuri, respektivisht tërësinë e sendeve dhe të drejtën mbi 
sendin (krahaso Marek Antoni Nowicki, Rreth Konventës Evropiane: Komentar i shkurtër mbi 
Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Botimi i Qendrës Shqiptare për të Drejtat e Njeriut, 
Tiranë 2003, fq. 464). 
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marrëdhëniet pasurore midis bashkëshortëve nuk mjaftojnë për të rregulluar të 
gjitha çështjet, por normat ligjore na udhëzojnë edhe në normat juridike të ligjit në 
fuqi që rregullojnë të drejtat dhe detyrimet për pasurinë e patundshme të cilat do të 
zbatohen për çështjet që nuk parashihen ndryshe me LFK kur shqyrtohen çështjet 
për pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve (neni 48 i LFK).  

 
45 (a) Pronësia e përbashkët e bashkëshortëve, por edhe pronësia e veçantë e tyre është 

e drejtë subjektive mbi sendin që rregullohet me normat e së drejtës civile, por 
është edhe e drejtë themelore e njeriut që rregullohet me konventat ndërkombëtare 
për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe në këtë mënyrë gëzon mbrojtje 
juridike në nivelin nacional dhe në atë ndërkombëtar. Neni 45 i LFK përcakton se 
pasuria e bashkëshortëve mund të jetë pasuri e veçantë ose e përbashkët. Me pasuri 
të veçantë kuptojmë pasurinë e cila nuk është rezultat i punës së përbashkët gjatë 
martesës, por ka prejardhje tjetër. Ndërsa si pasuri e përbashkët është pasuria e 
fituar gjatë martesës si dhe të hyrat që dalin nga ajo pasuri.  

 
45 (b) Regjimi juridik i pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve është çështje që 

rregullohet në mënyra të ndryshme. Disa shtete mundësojnë që bashkëshortët mos 
të kenë pronësi të përbashkët përveç në raste të veçanta. Në këto shtete kërkohet nga 
bashkëshortët të lidhin kontratën martesore për çështje pasurore me të cilën kontratë 
bashkëshortët në momentin e lidhjes së martesës do të merreshin vesh lidhur me 
pasurinë e tyre që krijojnë gjatë martesës, që do të thotë në momentin e krijimit të 
asaj pasurie secili bashkëshort do ta kishte pronësinë e vet të veçantë dhe në qoftë se 
nuk do të kishte marrëveshje ajo do të konsiderohej bashkëpronësi në pjesë të 
barabarta, ndërsa rasti i Kosovës dhe shumë shteteve evropiane nënkupton 
ekzistimin e pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve që do të thotë pronësia e cila 
krijohet gjatë jetës së përbashkët dhe me punën e përbashkët është pronësi e 
përbashkët dhe bashkëshortët me të administrojnë dhe disponojnë bashkërisht. 
Regjimi pasuror martesor përkufizohet si një tërësi e normave juridike që 
rregullojnë marrëdhëniet ndërmjet bashkëshortëve në lidhje me pasurinë që fiton 
secili prej tyre gjatë martesës si dhe marrëdhëniet që vendosen ndërmjet tyre dhe 
personave të tretë marrjes përsipër të detyrimeve në lidhje me pasurinë e vënë gjatë 
martesës.319 Marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve në Kosovë, rregullohen 
kryesisht me LFK, Kapitulli IV, nenet 45-58, ndërsa në Republikën e Maqedonisë 
kemi risi, atje dispozitat me të cilat rregullohen marrëdhëniet pasurore të 
bashkëshortëve i gjejmë në LPDTS të vitit 2001, në nenet 66-81, ndërsa dispozitat 
që i përmbante LF i Maqedonisë i vitit 1972, u shfuqizuan. Tani, LPDTS i 
Maqedonisë rregullon marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve martesor dhe jashtë 
martesor, mendojmë se më mirë këto dispozita janë përcaktuar në LF të 
Maqedonisë, sepse gjatë vendosjes për çështje familjare zakonisht involvohet edhe 
aspekti i marrëdhënieve pasurore të bashkëshortëve dhe është më lehtë për gjyqtarin 
zbatimi i tyre. 

 
 

                                                 
319 Omari. S, 2007, fq. 90. 
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Neni 46. Pasuria e veçantë e bashkëshortëve 
 

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

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

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

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

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

 
Koment, neni 46 

 
46. Vështrim i përgjithshëm. Neni 46 rregullon pronësinë e veçantë të bashkëshortëve 

dhe i kushton një kujdes të veçantë duke u munduar të heq çdo dilemë lidhur me 
pronësinë e veçantë të bashkëshortëve. Bashkëshortët kanë pronësinë e veçantë të 
tyre dhe pronësinë e përbashkët të tyre. Neni në fjalë përkufizon faktin se çka 
konsiderohet pasuri e veçantë dhe tregon faktet në bazë të të cilave mund të fitohet 
pronësia e veçantë e bashkëshortëve si dhe rregullon administrimin e pavarur të 
pasurisë së veçantë nga secili bashkëshort veç e veç. Pasurinë e veçantë e rregullon 
edhe KFSH, dhe e quajnë pasuria vetjake.320 

 
Paragrafi 1 

 
46.1 Paragrafi1 i nenit 46, përcakton se pasuria të cilën bashkëshorti e ka pasur të fituar 

në momentin e lidhjes së martesës do të mbetet pasuri e veçantë e tij. Ky nen në 
mënyrë të qartë tregon se pasuria të cilët bashkëshortët e kanë krijuar para martesës 
në Kosovë, konsiderohet pronësi e veçantë e bashkëshortëve. Si pasuri e veçantë e 
bashkëshortit është ajo që ai e ka të regjistruar në emër të vet ose ende nuk ka arritur 
ta regjistrojë, por është e fituar para lidhjes së martesës. Këtë zgjidhje të pasurisë së 
veçantë që ka ekzistuar para martesës e parashohin të gjitha legjislacionet pozitive 
si Ligji i Kroacisë, Sllovenisë, etj.321 Pronësia e veçantë e bashkëshortëve e cila ka 
ekzistuar para lidhjes së martesës në legjislacion nuk krijon paqartësi, sepse është 
diçka faktike dhe e njohur. Pasuria e veçantë dallohet nga ajo e përbashkëta sipas 
mënyrës së krijimit dhe kohës së krijuar të asaj pronësie në raport me lidhjen e 
martesës. Pasuria e veçantë dihet se nuk është vetëm ajo që është fituar para 
martesës, por edhe ajo që fitohet më vonë nga pasuria e veçantë, pasuria e cila është 
rezultat i ndonjë titulli juridik që nuk ka të bëjë me bashkësinë familjare, me 
martesën e tyre, p.sh. në bazë të testamentit, dhuratës. Bashkëshortët në pronësinë e 
tyre të veçantë vazhdojnë gjithë jetës të jenë titullarë individual të asaj pasurie. 
Bashkëshorti, me pasurinë e tij të veçantë mund të disponojë lirshëm dhe për këtë 

                                                 
320 Kodi i Familjes i RSH-së, Neni 77, paragrafi (a-e). 
321 Shih LFK (Kroacisë, Sllovenisë, etj) 
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nuk kërkohet pëlqimi i bashkëshortit tjetër.322 Lidhur me shprehjen “ pasuri” autorët 
kanë mendime të ndryshme lidhur me kuptimin e saj.323  

 
46.1 (a) Bashkëshorti me pronësi të veçantë, ka të drejtë të lidhë të gjitha kontratat dhe 

punët e tjera juridike me të cilat mund të përdoret, shfrytëzohet, dhe të disponohet 
pronësia, mirëpo, nuk përjashtohet mundësia që administrimin edhe të pronësisë së 
veçantë t’ia lejojë bashkëshortit tjetër, por për këtë duhet të arrihet marrëveshje 
midis bashkëshortëve. Këtë shprehimisht e parasheh LPDTS neni 68, par. 3.324 
Ndërsa, LFK në nenin 46, par. 5, parasheh se pasurinë e vet të veçantë bashkëshorti 
në mënyrë të pavarur administron dhe posedon gjatë gjithë kohës së martesës, 
mirëpo, kjo dispozitë nuk mund të merret si e karakterit imperativ, sepse pronari në 
bazë të LPDTS ka të drejtë që me pronësinë e vetë të disponojë lirshëm. Kjo 
nënkupton se mund të bartë edhe administrimin e pronësisë së veçantë të tij në 
ndonjë person tjetër pra edhe në bashkëshortin e tij/saj. Natyrisht, kërkohet që 
pronësia e veçantë të ruhet dhe fitimi i saj nga kjo pronësi të evidentohet ndaras nga 
pronësia e përbashkët që krijohet gjatë martesës.  

 
46.1 (b) Nëse rastësisht pronësia e veçantë përzihet me pronësinë e përbashkët atëherë 

pjesa e pronësisë së veçantë do të ndahet ashtu siç kanë paraparë bashkëshortët me 
marrëveshje, por nuk përjashtohet mundësia që edhe kjo vlerë pasurore e pronësisë 
së përbashkët të konsiderohet kontribut i veçantë i njërit nga bashkëshortët e 
pronësisë së përbashkët.325 Marrëveshja ku objekt është pronësia e veçantë e 
bashkëshortëve duhet të jetë me shkrim dhe e vërtetuar te notari. Përndryshe, ajo do 
të vërtetohet përmes procedurës gjyqësore vetëm si kontribut shtesë (e veçantë) e 
bashkëshortëve. Paragrafi 1 është i ngjashëm edhe me paragrafit 1, të nenit 257, të 
LFK të Kroacisë.326 

 
Paragrafi 2 

 
46.2 Paragrafi 2 i Nenit 46, përkufizon bazën e krijimit të pasurisë së veçantë të 

bashkëshortëve gjatë ekzistimit të martesës. Këtu si pasuri e veçantë parashihet 
edhe pasuria e fituar gjatë kohëzgjatjes së martesës përmes trashëgimit, dhurimit, 
dhe apo forme tjetër ligjore të fitimit të pasurisë si p.sh, qiraja që del prej pasurisë 
së veçantë që ka ekzistuar në çastin e lidhjes së martesës dhe ajo e krijuar më vonë. 

                                                 
322 Zakon za sopstvenost i drugih stvarnih prava, i Maqedonisë, Neni 68, par. 3 
323 Shih Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut, protokolli 1, neni 1, dhe komentin e këtij 
protokolli, dhe Maglićić Vesna, “Zakonski režim stjecanja imovine tijekom braka”, Zagreb, 1998, 
fq.153. 
324 Secili bashkëshort pavarësisht administron dhe disponon me pasurinë e veçantë, në qoftë se 
bashkëshortët në formën me shkrim nuk janë marrë vesh ndryshe. 
325 Shih vendimin e Gjykatës Supreme të Maqedonisë, C.880/76, ZB, II/74, ku thuhet “Edhe pse 
pasuria e përbashkët e fituar gjatë martesës midis palëve ka tretman të njëjtë juridik që nënkupton në 
çdo pjesë të saj duhet të pranohet pjesa alikuote e njëjtë në harmoni me kontributin e bashkëshortit, në 
rastin kur për fitimin e sendeve të caktuara njëri nga bashkëshortët ka marrë pjesë edhe me mjetet që 
nuk janë fituar gjatë martesës, atëherë pjesa alikuote në pronësi mbi ato sende mund të jetë më ndryshe 
nga pjesa alikuote e palëve në sendet tjera që janë fituar gjatë martesës”. 
326 Obitelski Zakon, Republika e Kroacisë, narodne novine nr.162/98.  
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Nëse vjen deri tek ndarja e pronësisë së përbashkët gjatë martesës, atëherë edhe 
pjesa e ndarë merrë karakterin e pronësisë së veçantë të bashkëshortëve. 
Trashëgimia paraqet bazë të padiskutueshme të fitimit të pronësisë së veçantë së 
bashkëshortëve, pastaj bazë tjetër e fitimit të pronësisë së bashkëshortëve është edhe 
kontrata e dhurimit e cila ka për qëllim ta bëjë për pronar njërin nga bashkëshortët. 
Kjo do të thotë se dhurata është titull juridik për fitimin e pronësisë së veçantë 
vetëm nëse i jepet njërit nga bashkëshortët. Nëse sendet e dhuruara nuk paraqesin 
vlerë të madhe në raport me pronësinë e përbashkët edhe pse janë të dhuruara nuk 
do të bëjnë pjesë në pronësinë e veçantë në qoftë se ato sende kur destinimi i atyre 
sendeve është i përbashkët, p.sh. blerja e gjërave të amvisërisë, mirëpo, ekziston 
qëndrimi tjetër kur vlera e sendit të dhuruar është e madhe në raport me pronësinë e 
përbashkët, atëherë dhurata trajtohet si pronësi e veçantë e ati të cilit i është dhuruar 
edhe pse është e destinuar për përdorim të përbashkët të bashkëshortëve. Një 
konstatim i tillë vjen nga Gjykata në Maqedoni e cila ka konstatuar: “një dhomë e 
gjumit e dhuruar nga prindërit do të konsiderohet si pronësi e veçantë”.327 Edhe pse 
LFK nuk e ka specifikuar këtë çështje, praktika e gjykatës së Maqedonisë lidhur me 
dhuratën do të ishte zgjidhje e pranueshme edhe për praktikën në Kosovë. 

 
46.2 (a) Në pronësi të veçantë bëjnë pjesë gjithsesi edhe sendet që shërbejnë për 

plotësimin e nevojave personale (librat, veshmbathjet dhe stolitë personale). LPDTS 
i Maqedonisë në nenin 68, par. 2, parasheh se “si pasuri e veçantë duhet të llogaritet 
edhe pasuria dhe e drejta lidhur me pasurinë të cilën bashkëshorti duhet ta fitojë në 
bazë të trashëgimisë, legut dhe dhuratave, si dhe sendet të fituara në martesë dhe të 
cilat shërbejnë vetëm për plotësimin e nevojave të njërit prej bashkëshortëve, në 
qoftë se nuk paraqesin vlerë të madhe proporcionale në krahasim me tërë vlerën e 
pasurisë së përbashkët”. Objektet e dhuratave të imëta duhet bërë dallimin midis 
blerjeve të përbashkëta të sendeve për nevoja personale dhe dhuratave të ndërsjella 
midis bashkëshortëve për të cilat lejohet revokimi në raste të parapara me Ligjit për 
detyrimet të Kosovës i vitit 2012, Nenet 542-543-544, ku thuhet “Revokimi i 
dhuratës nga ana e dhuratëdhënësit – bëhet në këto raste: për shkak të 
mosmirënjohjes, për shkak të varfërimit të dhuratëdhënësit, dhe për shkak të 
lindjes së pastajshme”.  

 
46.2 (b) Paragrafi 2 i nenit 46, përveç që numëron trashëgiminë dhe dhurimin me fjalët 

apo në një formë tjetër ligjore të fitimin të pasurisë e lë të hapur se përveç 
trashëgimit dhe dhurimit mund të ketë edhe shumë bazat e tjera ligjore që do të 
çonin deri tek fitimi i pronësisë së veçantë të bashkëshortëve.  

 
Paragrafi 3 

 
46.3 Paragrafi 3 i nenit 46, rregullon rastin e krijimit të pronësisë së veçantë nga pjesa 

e ndarë e pronësisë së përbashkët. Me ndarjen e pronësisë së përbashkët midis 
bashkëshortëve me vendim të organit shtetëror ose me marrëveshje, pjesa e ndarë 
tani më shndërrohet nga pronësia e përbashkët në pronësi të veçantë. Gjykata me 

                                                 
327 Shih Presuda na Osnovniot sud Skopje II, 10.10.2007 VIII Nr.6.3128/06 (e nxjerrë nga teza e 
doktoratës E.Zendeli, EUJL, Tetovë 2012) 
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rastin e ndarjes së pronësisë së përbashkët duhet t’i respektojë rregullat të cilat 
kërkohen si për fitimin e pronësisë së përbashkët ashtu edhe për mënyrën e ndarjes 
së pronësisë së përbashkët. Fitimin e pronësisë së përbashkët e rregullon neni 47, 
par. 1-2-3-4. Ndërsa, ndarjen e pasurisë së përbashkët e rregullojnë nenet 52-53-45 
dhe 47 e LFK. Ndarja e banesës, që ka qenë objekt i fitimit të së drejtës banesore 
me rastin e dhënies ajo ka cilësinë e bashkëpronësisë dhe nuk mund të 
konsiderohet si pronësi e fituar me kontribut të dallueshëm të bashkëshortëve. E 
Drejta e banimit, është e drejtë e llojit sui generis, e cila krijohet mbi banesën në 
pronësi shoqërore në bazë të vendimit dhënien e banesës në shfrytëzim, kontratës 
për shfrytëzimin e banesës dhe aktin e hyrjes në banesë. Fitimi i të drejtës së 
banimit që ka ndodhë gjatë jetës së përbashkët të bashkëshortëve, është bërë në 
bazë të ekzistencës së martesës dhe objekti i banesës nuk mundet të pjesëtohet në 
bazë të kontributit të tyre, sepse fitimi i të drejtës së banimit, me rastin e krijimit, 
nuk i takon vetëm njërit bashkëshort, por të dy bashkëshortëve, edhe në rastet kur 
dokumentacioni figuron në emrin e njërit bashkëshort.  

 
46.3 (a) Me ligjin për marrëdhëniet banesore është paraparë, edhe pse regjistrohet 

vetëm në emër të njërit bashkëshort, konsiderohet se është regjistruar në emër të dy 
bashkëshortëve. Ndërsa banesa të cilën e ka blerë me kredi njëri nga bashkëshortët 
para lidhjes së martesës, mbetet pronësi e veçantë edhe nëse ratat paguhen gjatë 
jetës së përbashkët të bashkëshortëve. Në këtë rast bëhet zvogëlimi i kontributit të 
bashkëshortit që ka paguar kredi.  

 
46.3 (b) Ndërsa banesa e blerë gjatë bashkësisë martesore konsiderohet pronësi e 

përbashkët e bashkëshortëve, pa marrë parasysh cili nga bashkëshortët e ka marrë 
kredinë dhe cili e ka paguar pas zgjidhjes së bashkësisë martesore. Bashkëshorti, 
në emër të të cilit nuk është marrë kredia duhet të marrë pjesë në pagesën e ratave 
(kistev), për borxhin e arritur pas zgjidhjes së bashkësisë martesore në përpjesëtim 
me pjesën e vërtetuar të së drejtës së pronësisë në atë banesë.328  

 
Paragrafi 4 

 
46.4 Paragrafi 4 i nenit 46, objektin e pronësisë intelektuale që mund të jetë një 

prodhim i artit (piktura), një punë intelektuale konsiderohet pasuri e ndarë e 
bashkëshortit ose bashkëshortes që e ka krijuar. Kjo do të thotë, krijimtaria 
intelektuale në fushën e letërsisë, artit dhe shkencës, që paraqet të drejtën e autorit 
apo zbulimi që ka përdorim në industri krijon pronësinë industriale që së bashku 
quhen pronësia intelektuale, mund të jenë objekt i të drejtës personale prandaj, 
edhe konsiderohet prej atij që e ka krijuar. Në qoftë se një prodhim arti apo pune 
intelektuale është produkt i të dy bashkëshortëve atëherë ato quhen koautor dhe kjo 
krijimtari do të ishte objekt i pronësisë së përbashkët. Në qoftë se pjesët e tyre në 
këtë krijimtari janë të barabarta atëherë ajo do të ishte bashkëpronësi, dhe nuk do 
të lejohej që të jetë objekt i ndarë sipas kontributit që nënkupton ndarjen e pasurisë 
së përbashkët të bashkëshortëve. Kjo do të thotë se nëse në rastin e ndarjes së 

                                                 
328 Shih Presuda na Osnovniot sud Skopje II, 17/75, Zb.2/76 
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pasurisë së bashkëshortëve vërtetohet 1/3 për njërin dhe 2/3 për tjetrin atëherë në 
rastin e krijimtarisë intelektuale kjo nuk mund të zbatohet, sepse këtu që në fillim 
duhet të dihet kush është krijues i pjesës së caktuar, sepse është e drejtë personale 
mbi një krijimtari intelektuale dhe kur nuk janë pjesët të caktuara te pronësia 
intelektuale që janë krijues të dy bashkëshortët, merret gjithmonë se janë të 
barabarta dhe në këtë rast mbi krijimtarinë intelektuale vlejnë rregullat e ndarjes së 
bashkëpronësisë dhe jo rregullat e pronësisë së përbashkët.  

 
46.4  (a) Fitimet që dalin nga pronësia intelektuale janë pronësi individuale e pavarur 

dhe secili bashkëshort mund të disponojë lirshëm mbi pjesën e vet. Në këtë rast 
ato kanë cilësinë e bashkëpronarit dhe jo të pronarit të përbashkët, mirëpo, nëse 
krahasohen legjislacionet e tjera, p.sh. ai i Kroacisë329 vërehet një rregullim pak 
më i qartë dhe më ndryshe, sepse në nenin 258, par. 1, përcakton se vepra e autorit 
është pasuri personale e atij bashkëshorti që e ka krijuar, ndërsa par. 2, i të njëjtit 
nen, përcakton se fitimet pasurore nga e drejta e autorit dhe të drejtave të tjera të 
ngjashme me të drejtën e autorit, të realizuara gjatë bashkësisë martesore janë 
pasuri e përbashkët e bashkëshortëve (fitim bashkëshortor). Një dispozitë e njëjtë 
e ka edhe LFS (Ligji për Familjen i Serbisë),330 i cili në nenin 173, rregullon 
vetëm fitimin e pasurisë me realizimin e pasurisë intelektuale dhe parasheh 
“Pasuria e fituar me shfrytëzimin e pronësisë intelektuale gjatë kohës së jetës së 
përbashkët në martesë paraqet pasuri të përbashkët”. Kjo krijon një dilemë lidhur 
me LFK, ku nuk parashihet dallimi midis fjalëve e drejta e pronësisë intelektuale 
dhe fitimi i pasurisë nga realizimi i pronësisë intelektuale gjatë martesës.  

 
46.4  (b) Meqë në LFK nuk është paraparë se kujt i takon fitimi që del nga pronësia 

intelektuale e krijuar gjatë jetës bashkëshortore, nga njëri prej bashkëshortëve 
duhet përcaktuar se ai fitim është pronësi e veçantë për shkak se edhe objekti i 
sajë në të drejtën tonë konsiderohet pronësi personale. por, konsiderojmë se të 
ardhurat e realizuara (fitimet) nga një pronësi e tillë në kuptim të par. 4 të nenit 46 
të LFK, duhet të konsiderohen pasuri e përbashkët e bashkëshortëve derisa ata 
jetojnë bashkërisht, një zgjidhje e njëjtë si në Kroaci. 

 
Paragrafi 5 

 
46.5 Paragrafi 5 i nenit 46, përcakton mënyrën e administrimit dhe pushtetin faktik mbi 

pasurinë e veçantë të secilit bashkëshort. Ligji garanton pavarësinë e plotë në 
administrim dhe posedim të pasurisë së veçantë të bashkëshortëve gjatë gjithë 
kohës së martesës. Kjo nënkupton se bashkëshortët nuk kanë nevojë që për 
administrimin dhe posedimin e pasurisë së veçantë, por edhe disponimin e saj të 
kërkojnë pëlqimin e bashkëshortit tjetër. Në rast kontesti lidhur me administrimin, 

                                                 
329 Alinćić. M dhe të tjerë, 2007, fq. 
330 Sluzbeni glasnik RS, br.18/2005, neni 168, par. 1 ku thuhet “pasuria të cilën bashkëshorti e ka 
fituar para lidhjes së martesës paraqet pasurinë e veçantë të tij”, par. 2 “pasuria të cilën bashkëshorti e 
ka fituar gjatë kohëzgjatjes së martesës me ndarjen e pasurisë së përbashkët respektivisht me 
trashëgimi, me dhuratë, ose punë tjetër juridike me të cilën fitohen të drejta ekskluzive paraqet pasuri 
të veçantë të tij”.  
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posedimin dhe disponimin e pasurisë së veçantë të bashkëshortit, barra e të 
provuarit në pikëpamje të fitimit të pronësisë së veçantë bie në paditësin i cili 
duhet ta rrëzojë prezumimin ligjor që pasurinë e përbashkët e bëjnë sendet që janë 
fituar me punë gjatë kohë së bashkësisë martesore. Ky qëndrim nënkupton se ajo 
që është krijuar gjatë martesës është pronësi e përbashkët dhe kur duhet të 
provohet ndryshe, si i paditës del pretenduesi i pronësisë së veçantë dhe në këtë 
rast ky duhet ta provojë se kjo pasuri nuk është pjesë e pasurisë së përbashkët, por 
është pasuri e veçantë. Administrimi dhe disponimi mbi pjesën e veçantë, 
nënkupton se titullari i kësaj të drejte që në fakt është njëri nga bashkëshortët, 
respektivisht secili për pjesën e vet të veçantë, mundet që pa pajtimin e 
bashkëshortit tjetër të lidhë kontratën e shitëblerjes, dhurimit, dhe të bëjë çfarë të 
dëshirojë me pasurinë e tijë të veçantë në raport me bashkëshortin tjetër apo me 
personat e tretë. Mënyra se si është rregulluar administrimi i pasurisë së veçantë 
del se kjo normë juridike paraqet rregullimin ligjor të administrimit dhe posedimit 
të pasurisë së veçantë nga ana e bashkëshortit i cili ndodhet në martesë. 

 
 
1. Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve 
 
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; 

 
Koment, neni 47 

 
47. Vështrim i përgjithshëm. Kërkesa që të bëhet dallimi midis pasurisë së veçantë dhe 

asaj të përbashkët ka të bëjë me administrimin dhe disponimin e këtyre dy llojeve të 
pasurive. Për pasurinë e veçantë vlejnë rregullat e së drejtës civile, ndërsa kur është 
edhe pasuri (pronësia) e përbashkët, atëherë involvohen normat e ligjit të familjes 
që në disa raste pronësinë e përbashkët të bashkëshortëve e rregullojnë në mënyrë të 
hollësishme. Në Kosovë, LPDS përmban dispozitën e përgjithshme që rregullon 
çështjet e pronësisë së përbashkët ku parashihet në nenin 77, par. 1: “Nëse disa 
persona kanë të drejtë pronësie mbi një send në atë mënyrë që pjesët e tyre nuk janë 
të caktuara, atëherë ata janë pronarë të përbashkët”. Ndërsa, par. 2 i të njëjtit nen, 
përcakton se pronësia e përbashkët mund të krijohet përmes ligjit ose përmes 
kontratës. Pronësia e përbashkët mund të krijohet vetëm në bazë të ligjit. Pasuria e 
përbashkët e bashkëshortëve, sipas nenit 47 të LFK, është ajo që fitohet me punën e 
përbashkët gjatë vazhdimit të martesës, por edhe ajo që del si produkt i pasurisë së 
përbashkët si dhe pasuria të cilën bashkërisht do ta fitojnë siç bie fjala, nga dhuratat 
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e përbashkëta të të dy bashkëshortëve, të ardhurat që dalin nga kamatat e kursimeve 
të përbashkëta, etj. Bashkëshortët në martesë janë të barabartë edhe lidhur me 
marrëdhëniet pasurore, sepse në martesë realizojnë edhe interes pasuror. Pronësia e 
fituar gjatë martesës, me punën e përbashkët të bashkëshortëve, fitimet që dalin nga 
pasuria e tillë, pastaj këtu përfshihen edhe të drejtat sendore, p.sh. fitimet nga qiraja 
afatgjate, nga lojërat e fatit, etj. Neni 47, i LFK, shprehimisht këtë lloj të pasurisë së 
bashkëshortëve e përkufizon si pronësi e përbashkët e bashkëshortëve dhe nuk 
lejohet të ndryshohet me marrëveshje natyra juridike e pasurisë së përbashkët, por 
kjo pasuri e përbashkët e bashkëshortëve mund të ndahet në çdo kohë, pra si gjatë 
martesës ashtu edhe pas zgjidhjes së martesës. Kjo ndarje e pasurisë së përbashkët 
mund të bëhet me marrëveshje apo me vendim të gjykatës për të përcaktuar pjesët e 
tyre në qoftë se nuk e pranojnë zgjidhjen ligjore të LFK se bashkëshortët janë 
pronar të përbashkët në pjesë të barabarta të pasurisë së përbashkët. Ligji i Familjes 
i Kroacisë e ka lëshuar konceptin e pronësisë së përbashkët dhe ka pranuar institutin 
juridik të bashkëpronësisë në pjesë të barabarta për pasurinë e fituar gjatë martesës 
në qoftë se bashkëshortët me rastin e martesës ose më vonë nuk kanë lidhur kontratë 
martesore për rregullimin e pasurisë të cilën do ta fitojnë me punën e përbashkët 
gjatë martesës. Pronësia e përbashkët në Kroaci ka ekzistuar deri në vitin 1999, 
ndërsa nga 1 Korriku i vitit 1999, kemi institutin e bashkëpronësisë kur 
bashkëshortët nuk lidhin kontratë martesore për marrëdhëniet e tyre pasurore.  

 
Paragrafi 1 

 
47.1 Paragrafi 1 i nenit 47, shprehimisht përcakton se si pronësi e përbashkët e 

bashkëshortëve në radhë të parë është pasuria e fituar me punë.331 Që të krijohet 
pronësia e përbashkët janë të domosdoshme dy kushte. Kushti i parë është ekzistimi 
i martesës dhe fitimi i pronësisë me punë të përbashkët gjatë martesës. Pasuria e 
përbashkët e bashkëshortëve mund të fitohet vetëm gjatë ekzistimit të martesës, 
respektivisht nga momenti i themelimit të martesës deri në momentin e ndërprerjes 
së saj. Ekzistimi i martesës nuk nënkupton vetëm ekzistimin formal të saj, por duhet 
të ekzistojë edhe jetesa e përbashkët e bashkëshortëve që për qëllim ka funksionin e 
familjes apo ruajtjen e familjes. Me qëllim të krijimit të pronësisë së përbashkët, në 
bazë të marrëveshjes midis bashkëshortëve nuk përjashtohet mundësia që duke e 
ruajtur martesën edhe në vende të ndryshme pune të krijojnë pronësi të përbashkët 
bashkëshortore. Këtë e kushtëzon dinamika e jetës dhe vendi i punës në qytete të 
ndryshme. Duhet të ekzistojë qëllimi i krijimit të pasurisë së përbashkët që i 
nënshtrohet regjimit juridik të pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve të rregulluar 
me LFK. Nëse bashkëshortët nuk kanë një jetesë të përbashkët dhe kanë vënë në 
dijeni njëri tjetrin se nuk duan të jetojnë bashkë, atëherë edhe pse ekziston kurora 
kjo pasuri e krijuar në këto rrethana konsiderohet pasuri e veçantë. Andaj, me këtë 

                                                 
331 Gjatë vazhdimit të martesës dhe njëkohësisht pronësi e përbashkët e bashkëshortëve do të jenë 
edhe të hyrat që rrjedhin nga pasuria e përbashkët e bashkëshortëve. Nocionin punë, i cili përdoret në 
paragrafin 1 të nenit 47, duhet kuptuar në kuptim shumë të gjerë, sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për 
punën, që ka kuptimin e marrëdhënies së punës në bazë të të cilës krijohen vlera pasurore, pra fitimi i 
parave, por këtu duhet kuptuar edhe edukimin e fëmijëve, ruajtjen e tyre, ndihmën e tyre në shkollim, 
punët e ndryshme në shtëpi (blerja e sendeve ushqimore) dhe të ngjashme.  
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pasuri secili nga bashkëshortët ka të drejtë të disponojë lirshëm ndërsa me pasurinë 
që është krijuar gjatë jetës së përbashkët bashkëshortët nuk mund të disponojnë 
lirshëm, sepse kërkohet pëlqimi reciprok për administrimin dhe disponimin e lirë të 
saj. Kushti i dytë që ka ndikim të drejtëpërdrejtë në krijimin e pasurisë së 
përbashkët të bashëkshortëve është edhe puna e përbashkët ose e ndarë e 
bashkëshortëve gjatë ekzistimit të martesës. U përmend, se me punë nuk duhet 
kuptuar aktivitetet që sjellin vlera ekonomike (pasurore), por edhe veprimet dhe 
aktivitetet e tjera që ndikojnë në plotësimin e nevojave familjare siç janë 
mirëmbajtja e shtëpisë, kujdesi dhe edukimi i fëmijëve, kujdesi dhe ruajtja e 
pasurisë, etj. Puna e bashkëshortëve mund të jetë individuale dhe e përbashkët që 
nënkupton se bashkëshortët mund të punojnë ndaras dhe të krijojnë të ardhura dhe 
fitime që e rrisin vlerën e pasurisë së përbashkët. Me fjalën pasuri kuptohen të gjitha 
të drejtat pasurore që i takojnë një subjekti të së drejtës qoftë ato të drejta sendore (e 
drejta e pronësisë, e drejta e pengut, e drejta e servitutit, barra sendore, e drejta e 
ndërtimit), ose të drejta të detyrimeve (të drejtat e kërkesave ndaj personave të tretë 
që dalin nga marrëdhëniet e detyrimeve), në kuadër të të drejtave pasurore bëjnë 
pjesë edhe të drejtat e autorit dhe të drejtat e pronësisë industriale.332 

 
Paragrafi 2 

 
47.2 Paragrafi 2 i nenit 47, përcakton se objekt i pasurisë së përbashkët mund të jenë 

edhe të drejtat sendore si dhe të drejtat e detyrimeve. Me një fjalë, të gjitha të drejtat 
subjektive civile që marrin karakterin pasuror. Kur objekt i pasurisë së përbashkët të 
bashkëshortëve, janë të drejtat sendore mendohet në të drejtën e pronësisë mbi 
sendet e luajtshme dhe të paluajtshme si dhe frutat që jep sendi, pastaj e drejta e 
servitutit, e drejta e pengut, e drejta nga barrat sendore dhe e drejta e ndërtimit. 
Ndërsa, kur objekt janë të drejtat e detyrimeve, mendohet në të drejtat subjektive që 
do të thotë, kërkesat e ndryshme me karakter pasuror, që dalin nga marrëdhëniet e 
detyrimeve, p.sh. me rastin e shitblerjes së sendit i cili ka qenë objekt i pasurisë së 
përbashkët. Shpërblimi i dëmit që i është shkaktuar pasurisë së përbashkët, 
shpërblimi për fitimin e humbur, etj. 

 
Paragrafi 3 

 
47.3 Paragrafi 3 i nenit 47, përcakton se edhe pasuria e bashkëshortëve e fituar 

bashkërisht përmes lojërave të fatit konsiderohet pasuri e përbashkët. Në fakt, fjalët 
“e fituar bashkërisht” që i përmban ligji, na bëjnë të kuptojmë se mund të ketë fitim 
të pasurisë përmes lojërave të fatit edhe nga pasuria e veçantë e bashkëshortit. Kur 
thuhet e fituar bashkërisht nënkupton se loja e fatit është luajtuar me pasurinë e 
përbashkët të bashkëshortëve. Ndërsa, në qoftë se bashkëshorti fitues i pasurisë 
përmes lojërave të fatit e provon se kjo është rezultat nga pasuria e veçantë e tij, 
atëherë fitimi i pasurisë përmes lojërave të fatit do të jetë pasuri e veçantë e 
bashkëshortit. Nëse shikojmë legjislacionet e tjera, p.sh. atë të RS (Republikës së 
Serbisë), neni 172, shpreh shumë qartë dallimin midis fitimit të pasurisë përmes 

                                                 
332 Čavdarski. K, 1998, fq.328 
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lojërave të fatit nga pasuria e përbashkët dhe mundësia e fitimit të kësaj pasurie nga 
angazhimi i pasurisë së veçantë. Në ligj, thuhet se pasuria e fituar përmes lojërave të 
fatit, gjatë kohëzgjatjes së jetës në martesë konsiderohet pasuri e përbashkët, përveç 
nëse bashkëshorti që ka realizuar fitimin nuk e provon se në lojë ka futur pasurinë e 
veçantë si p.sh nga llogaria e kursimit të mjeteve të veta vetanake (pasuri e veçantë) 
merr pjesë në lojërat e fatit, në këtë rast fitimi nga loja e fatit i takon atij që ka 
investuar me fondin e vet (fondin e veçantë). 

 
Paragrafi 4 

 
47.4 Paragrafi 4 i nenit 47, përcakton se bashkëshortët parimisht janë pronarë të 

përbashkët në pjesë të barabarta në gjithë pasurinë e përbashkët duke theksuar nëse 
ndryshe nuk janë marrë vesh bashkëshortët. Kjo dispozitë, është e karakterit ligjor 
dhe si e tillë ajo pronësinë e bashkëshortëve të fituar gjatë martesës me punën e 
përbashkët dhe formave të tjera konsiderohet pasuri e përbashkët në pjesë të 
barabarta. Nga fjalët që përmban paragrafi 4, se bashkëshortët janë pronarë të 
përbashkët në pjesë të barabarta nëse ndryshe nuk janë marrë në momentin kur e 
bëjnë pjesëtimin e pasurisë.333 Marrja vesh, sipas kësaj dispozite, duhet kuptuar se 
bashkëshortët nuk kanë marrëveshje me rastin e ndarjes së pasurisë dhe jo se nuk 
kanë pasur marrëveshje gjatë ekzistimit të martesës. Mungesa e marrëveshjes nuk 
përjashton mundësinë që palët të insistojnë në kontributin e tyre me rastin e ndarjes 
së pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve dhe të bëhet dallimi i pjesëve të 
pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve duke u përcaktuar pjesa e pasurisë për 
secilin bashkëshort veç e veç.  

 
47.4 (a) Meqë pasuria ishte tërësi e sendeve dhe të drejtave tjera subjektive me karakter 

pasuror, atëherë në gjithë pasurinë e bashkëshortëve realizohet vëllimi i pasurisë së 
ndarë dhe kjo nuk bëhet mbi secilin send veç e veç për shkak se sendet në pasuri të 
përbashkët duke respektuar parimin e unitetit të pasurisë del se bashkëshortët kanë 
vetëm një pasuri të përbashkët e cila është fituar gjatë martesës dhe si e tillë ajo u 
takon në mënyrë proporcionale në bazë të kontributit të tyre lidhur me fitimin e saj. 
Pra, gjykata kontributin e cakton për të gjitha sendet që paraqesin objekt të pasurisë 
së përbashkët. Në qoftë se ndonjë send, përjashtohet nga objektet e pasurisë së 
përbashkët atëherë mbi atë send mund të ketë proporcion tjetër midis pjesëve të 
krijuara në pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve. Për shembull, ordinanca 
mjekësore mbi të cilën ekziston e drejta e pronësisë së përbashkët, por shërben për 
ushtrimin e profesionit të vet mund të veçohet për pjesëtim me kusht që 
bashkëshorti tjetër t’i jepet kundërvlerë në sende tjera ose para siç parashihet me 
rregullat e nenit 90.334  

 
47.4 (b) Në Kosovë, ende ka banesa mbi të cilat ekziston e drejta e banimit. E drejta e 

banimit është e drejta e shfrytëzimit të banesës në pronësi shoqërore e cila me rastin 
e fitimit të së drejtës së banimit mbi atë banesë nesë kanë qenë të martuar, 

                                                 
333 Lidhur me pjestimin e pasurisë së përbashkët shih LFK, nenet 89, 90 dhe pjesea e komentimit të 
këttyre neneve. 
334 Shih LFK, neni 90 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
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konsiderohen titull i të drejtës së pranimit. Në Kosovë është nxjerrë Ligji për blerjen 
e këtyre banesave, respektivisht privatizimi i tyre, ku të drejten e përparësisë së 
blerjes e ka titullari i të drejtës së banimit dhe në këtë blerje bashkëshortët janë të 
barabartë.335 Përcaktimi i pjesës në pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve është 
çështje ligjore dhe ajo mund të jetë vetëm e barabartë ose përcaktimi i pjesëve nga 
kontributi i tyre për krijimin e pasurisë së përbashkët. Disa legjislacione familjare, 
njohin edhe kontratën martesore për regjimin pasuror të fituar gjatë martesës. Këto 
legjislacione, lejojnë mundësinë e lidhjes së kontratës martesore me të cilën 
përjashtohet regjimi ligjor i pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve. Me kontratën 
martesore që krijohet me vullnetin e lirë të tyre evitohet zbatimi i dispozitave ligjore 
që kanë të bëjnë me marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve. Ligji për Familjen i 
Kroacisë336 si dhe Kodi i Familjes i Shqipërisë.337 lejojnë mundësinë e rregullimit të 
marrëdhënieve pasurore, respektivisht rregullimin e regjimit juridik të pasurisë që 
fitohet gjatë martesës. Kontrata e tillë martesore mund të lidhet para lidhjes së 
martesës si dhe në çdo kohë gjatë martesës. Në rastet kur nuk ka kontratë martesore 
atëherë pasuria e bashkëshortëve e fituar gjatë martesës ka statusin e 
bashkëpronësisë338 dhe secili nga bashkëshortët u takon ½ e fitimit martesor. 
Kontrata martesore kanë të drejtë ta lidhin personat që kanë lidhur martesë.  

 

                                                 
335 Ligji nr. 04/l-061 për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore, Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Kosovës nr. 01 / 12 janar 2012, neni 9. 
336 Obiteljski Zakon, Narodne Novine, 17/04, Neni 249, parasheh: 1) bashkëshortët në pjesët e 
barabarta janë bashkëpronarë në fitimin martesor nëse ndryshe nuk janë marrë vesh, 2) nusja dhe 
dhëndrri gjegjësisht bashkëshortët munden ndryshe t’i rregullojnë marrëdhëniet e tyre me kontratë 
gjegjësisht fitimin martesor, ndërsa në nenin 255, parashihet “se me kontratën bashkëshortore mund 
të rregullohen marrëdhëniet pasurore në pasurinë ekzistuese apo të ardhshme dhe sipas paragrafit 3 
kërkohet që kontrata martesore të lidhet në formën me shkrim ndërsa nënshkrimet e bashkëshortëve 
duhet të jenë të vërtetuara.  
337 Kodi i Familjes së Shqipërisë, Fletorja Zyrtare e RSH, Nr.49, 2003, 8-122. (këto nene rregullojnë 
pronësinë e përbashkët me kontratë, ku shprehimisht thotë “bashkëshortët në kontratën e martesës 
mund të ndryshojnë bashkësinë ligjore me marrëveshje e cila nuk duhet të vijë në kundërshtim me 
nenet 66 dhe 67 të këtij kodi, bashkëshortët mund të bien dakord që a) bashkësia të përfshijë pasuritë 
e luajtshme para martesës dhe fitimet nga pasuritë vetijake gjatë martesës; b) të ndryshojnë rregullat 
mbi administrimin; c) të kenë pjesë jo të barabarta; ç) të ketë ndërmjet tyre bashkësi universale; dhe 
d) rregullat e bashkësisë ligjore mbeten të zbatueshme për të gjitha pikat që nuk janë objekt i 
kontratës së martesës ndërmjet palëve.  
338 Më gjerësisht shih: “Mira Alinćić dhe të tjerë, Obiteljsko Pravo”, Zagreb 2007, fq.501 dhe 503, i 
njëjti autor në faqën 504, arsyeton zgjidhjen ligjore që pasuria e bashkëshortëve të konsiderohet 
bashkëpronësi duke theksuar se anë pozitive e kësaj zgjidhjeje është shkurtimi i kontesteve të gjata 
gjyqësore lidhur me atë sa dhe cili nga bashkëshortët ka kontribuar në fitimin e pasurisë kontestuese, 
marrëdhënieje pronësore të qarta, zbatimi i parimit të solidaritetit dhe barazisë së bashkëshortëve, etj. 
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Neni 48. Zbatimi 
 

Ligjet në fuqi me të cilët rregullohen të drejtat dhe detyrimet në pasuri të 
patundshme do të zbatohen për pasurinë e përbashkët, përveç rasteve kur me 
këtë Ligj parashihet ndryshe. 

 
Koment, neni 48 

 
48 Vështrim i përgjithshëm. Neni 48, përcakton se cilat ligje do të zbatohen për të drejtat 

dhe detyrimet kur bëhet fjalë për pasurinë e patundshme që është objekt i pasurisë 
së përbashkët të bashkëshortëve. Këtu lejohet mundësia që të zbatohen edhe ligjet 
me të cilat rregullohen të drejtat dhe detyrimet në pasuri të paluajtshme në Kosovë, 
duke përjashtuar rastet që LFK parasheh ndryshe. Pra, LPDTS i Kosovës, duhet të 
zbatohet edhe në çështjet e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve, në qoftë se 
mungojnë dispozitat në LFK, nëse nuk është paraparë ndryshe me ligj.  

 
48 (a) Pronësia e patundshme, dallon nga pasuria e tundshme e bashkëshortëve jo për 

nga autorizimet që i ka ajo, por për kah mënyra e fitimit dhe realizimit të parimit të 
publicitetit për të drejtat sendore. E drejta e pronësisë në sendet e paluajtshme është 
e drejtë që garantohet me Kushtetutë, dhe në këtë drejtim si akt juridik më i lartë i 
Shtetit, ajo në nenin 46, par. 1-5, rregullon çështjen e pronës dhe ngrit në nivelin e 
kategorisë kushtetuese.339 Njëherit, e drejta e pronësisë është ngritur edhe me 
konventat ndërkombëtare, në nivelin e së drejtës themelore të njeriut dhe me 
Kushtetutën e përmendur zbatohen edhe Konventat ndërkombëtare në fushën e 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe ato janë në kierarki mënjëherë pas 
Kushtetutës, por gjithmonë para Ligjeve tona Nacionale.340 Pastaj, si Ligj i 
aplikueshëm në Kosovë, për pronësinë në patundshmëri, është Ligji për Pronësinë 
dhe të Drejtat tjera Sendore i Kosovës341 i cili në mënyrë shumë të hollësishme i 
rregullon të drejtat sendore në Kosovë, duke përfshirë edhe pronësinë e përbashkët 
si formë e veçantë e pronësisë. Ligj tjetër i aplikueshëm është edhe Ligji per 
Themelimin e Regjistrit të të drejtave të paluajtshme.342  

 
48 (b) Në Kosovë, në të kaluaren, për fitimin e pronësisë është dashur të nxirret Tapia si 

dokument publik, në bazë të të cilit është vërtetuar pronësia e titullarit, mirëpo, kjo 

                                                 
339 Kushtetuta e Republikës së Kosovës e miratuar më 9 Prill 2008; e hyri në fuqi më 15 Qershor 
2008: “Neni 45 [Të Drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes]  
1. Çdo shtetas i Republikës së Kosovës që ka arritur moshën tetëmbëdhjetë vjeç, qoftë edhe ditën e 
zgjedhjeve, gëzon të drejtën të zgjedhë dhe të zgjedhet, me përjashtim kur kjo e drejtë i kufizohet me 
vendim gjyqësor.  
2. Vota është personale, e barabartë, e lirë dhe e fshehtë.  
3. Institucionet shtetërore mbështesin mundësitë për pjesëmarrjen e çdonjërit në aktivitete publike dhe 
të drejtën e secilit për të ndikuar në mënyrë demokratike në vendimet e organeve publike”. 
340 Shih Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Kapitulli II, Neni 21 dhe 22, ku parashihet zbatimi i 
konventave ndërkombëtare më të rëndësishme që garantojnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut.  
341 Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore, hyri në fuqi më 25 Qershor 2009. 
342 Ligji nr. 2002/5, për themelimin e regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtshme, me ndryshime 
dhe plotësime të mëvonshme që rregullon fitimin e të drejtave mbi paluajtshmërinë.  



Abdulla Aliu 

 132 

ka qenë një çështje shumë e rëndë, dhe procedurë e veçantë andaj të pakta janë 
Tapitë të cilat i kanë nxjerrur qytetarët, mirëpo, me nxjerrjen e Ligjit për themelimin 
dhe regjistrit të të drejtave të pronësisë së paluajtshme, këtu e tutje LPTHRDPP, ka 
mundësuar konstituimin e regjistrit për regjistrimin e të drejtave mbi sendet e 
paluajtshme të cilat mund të jenë të drejta të përbashkëta të bashkëshortëve, p.sh. e 
drejta e pronësisë regjistrohet zakonisht me emrin e njërit bashkëshort edhe pse ligji 
kërkon që pronësia e përbashkët të regjistrohet në emër të të dy bashkëshortëve. 
Pastaj, është ligji për Hipotekat,343 Ligji për shitjen e banesave në të cilin ekzsiton e 
drejta e banimit. 

 
 
Neni 49. Administrimi i pasurisë së përbashkët 
 

Pasurinë e përbashkët bashkëshortore gjatë martesës bashkëshortët e admini-
strojnë dhe e disponojnë bashkërisht dhe me marrëveshje. 

 
Koment, neni 49 

 
49. Vështrim i përgjithshëm. Neni 49 i LFK, rregullon çështjen e administrimin dhe 

disponimit të pasurisë së përbashkët bashkëshortore, gjatë kohëzgjatjes së martesës 
e cila mund të bëhet bashkërisht, por edhe me marrëveshje si përjashtim. Ligji 
garanton të drejtën e administrimit dhe disponimit për pasurinë e përbashkët të 
bashkëshortëve që bëhet nga të dy, por nuk përjashton mundësinë që bashkëshortët 
me marrëveshje të vendosin se si do të administrohet pasuria e përbashkët 
bashkëshortore që do të thotë që mundet njëri nga ata të autorizohet për administrim 
dhe disponim të pasurisë së përbashkët bashkëshortore. Administrimi, nënkupton 
kujdesin dhe realizimin e qëllimit të pasurisë së përbashkët. Në fakt, administrimi 
nënkupton gjithë aktivitetin me të cilën ruhet objekti dhe shfrytëzimi i pasurisë së 
përbashkët, ndërmarrja e veprimeve juridike, lidhja e kontratave të ndryshme, p.sh. 
marrja e fryteve që i jep sendi si dhe punët tjera që bëhen për mirëmbajtjen e sendit, 
ndërsa disponimi nënkupton mundësinë e shitjes së objekteve të pasurisë së 
përbashkët bashkëshortore, shitjes, dhurimit, ndërrimit, ngarkimit-lënies hipotekë, 
deri tek shkatërrimi i sendit p.sh. rrënimi i ndërtesës për të bërë ndërtesë të re.  

 
49 (a) Administrimi dhe disponimi me pasurinë e përbashkët bashkëshortore që bëhet 

nga ana e bashkëshortëve apo njërit nga bashkëshortët ndodhë midis personave të 
cilët me rastin e lidhjes së martesës kanë premtuar solidaritetin, ndihmën reciproke 
prandaj në shumicën e rasteve administrimi dhe disponimi bëhen në mënyrë të 
heshtur pa ekzistuar ndonjë pëlqim i veçantë. Kodi i familjes së Shqipërisë, neni 90, 
parasheh “secili bashkëshort ka të drejtën e administrimit të zakonshëm të pasurisë 
në bashkësi, secili bashkëshort është përfaqësues ligjor edhe i bashkëshortit tjetër 
përpara organeve administrative dhe gjyqësore për çështjet që kanë të bëjnë me 
administrimin e zakonshëm në pasuri”. Kryerja e veprimeve që kapërcen veprimin e 
zakonshëm u takon bashkërisht të dy bashkëshortëve. LPDTS i Maqedonisë, 

                                                 
343 Ligji Nr. 2002/4, për Hipotekat, hyri në fuqi më 17 Tetor 2002. 
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parasheh mundësinë e administrimit dhe disponimit me marrëveshje të veçantë në 
nenin 208, par. 1-2-3-4. Ligji i Familjes i Maqedonisë, nenet që kanë të bëjnë me 
çështjet pronësore i ka hequr dhe i ka rregulluar me LPDTS të Maqedonisë. Në këtë 
rast, në këtë shtet si ligj special për këto çështje është LPDTS i RM-së. Ndërsa në të 
drejtën tonë, kjo rregullohet gjerësisht në LFK, neni 49. Sipas Ligjit të Familjes të 
Kroacisë, administrimin dhe disponimin e ushtrojnë në mënyrë të barabartë sipas 
dispozitave ligjore që rregullojnë këto çështje, për shkak se në të drejtën familjare të 
Kroacisë, bashkëshortët nëse nuk e lidhin kontratën martesore për çështjet pasurore, 
pasuria e tyre ex lege konsiderohet si bashkëpronësi, në mbështetje të parimit të 
barabarësisë së bashkëshortëve.344 Në fushën e marrëdhënieve pasurore të 
bashkëshortëve njihet, në të drejtën kroate, parimi i solidaritetit në rast të zbatimit të 
ligjit për çështjet pasurore, mbrojtja e autonomisë së vullnetit të palëve, dhe 
mbrojtja e të drejtave të personave të tretë me mirëbesim.345  

 
49 (b) Neni 49, rregullon edhe çështjen e disponimit e cila mund të bëhet bashkërisht 

dhe me marrëveshje. E drejta e disponimit paraqet autorizimin më të lartë që ka 
titullari mbi të drejtën e pronësisë- që do të thotë, mund ta shesë, mund ta dhurojë, 
mund ta shkatërrojë, mund ta lërë peng, etj, mirëpo, kur bëhet fjalë për pasurinë e 
përbashkët të bashkëshortëve ligji obligon që e drejta e disponimit të bëhet 
bashkërisht që do të thotë se kërkohet pëlqimi i bashkëshortëve ose me marrëveshje 
midis bashkëshortëve që nënkupton se autorizohet njëri nga ata të administrojë dhe 
disponojë. Fjala marrëveshje ka kuptimin se bashkëshortët administrimin e pasurisë 
së përbashkët jo vetëm që duhet ta administrojnë bashkërisht dhe ta disponojnë 
bashkërisht, por kërkohet që këtë ta bëjnë në bazë të mirëkuptimit, që këtu e ka 
fjalën me marrëveshje, pra ata gjithmonë duhet të arrijnë pajtim të plotë për 
administrimin dhe disponimin me pasurinë e përbashkët të tyre.346 Në këto raste 
atëherë si palë kontraktuese do të paraqitet vetëm pala e cila në bazë të 
marrëveshjes ka të drejtën e disponimit. Në këtë nen, nuk parashihen pasojat në 
raport me personin e tretë kur me pasurinë e përbashkët disponon vetëm njëri nga 
bashkëshortët. Do të thotë, çka ndodhë me punën juridike të lidhur midis 
bashkëshortit i cili është evidentuar si pronar i vetëm i pasurisë së përbashkët dhe 
nuk ka shenja që mund të konstatohet se ajo është pasuri e përbashkët. Sipas të 
drejtës së Kroacisë, personat e tretë gëzojnë mbrojtje juridike në qoftë se lidhet 
kontrata në mungesë të pëlqimit të bashkëshortit tjetër me personin e tretë duke u 

                                                 
344 Shih Alinćić. M, dhe të tjerë, 2007, fq. 499. 
345 Po aty 
346 LPDTS i RM-së, Neni 73, parasheh “nëse për administrimin me pasurinë e përbashkët ose për 
punët e caktuara lidhur me administrimin bashkëshortët nuk mund të pajtohen (të arrijnë 
marrëveshje), ndërsa asnjëri nga ata nuk kërkon caktimin e pjesëve të pronësisë së përbashkët, gjykata 
në procedurë jokontestimore mundet me propozim të njërit nga bashkëshortët të caktojë masa të 
nevojshme që kanë të bëjnë lidhur me administrimin”. Ky nen nënkupton se nëse bashkëshortët nuk 
mund të pajtohen lidhur me administrimin e pasurisë së përbashkët dhe nuk nisin proceduren për 
caktimin e pjesëve të përbashkëta atëherë gjykata më propozim të njërit nga bashkëshortët që kanë të 
bëjnë me pasurinë e përbashkët kjo do të thotë se gjykata merr masa për dhënien me qira të objektit, 
përdorimin e qirasë për sendet e caktuara dhe ngjashëm. Këto masa të nevojshme gjithsesi janë të 
karakterit kalimtar (të përkoshme) që do të thotë deri sa bashkëshortët të pajtohen (të arrijnë 
marrëveshje) ose të bëhet ndarja e pasurisë së përbashkët e tyre në procedurë të rregullt gjyqësore.  
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mbështetur në besueshmërinë e librave publik. Kontrata do të jetë e plotfuqishme në 
qoftë se në bazë të kontratës martesore janë të regjistruara në regjistrat publik. Për 
shkak se pasuria e përbashkët e bashkëshortëve në mungesë të kontratës martesore 
konsiderohet bashkëpronësi dhe në këto raste disponimi me pjesën e vetë bëhet nga 
secili bashkëshort veç e veç, sepse ajo barazohet me të drejtën e pronësisë 
individuale dhe nuk mund të ndodhë lidhja e kontratës kur bëhet fjalë për sendet e 
paluajtshme, sepse ato në ligj gjithëherë janë të regjistuar si bashkëpronar.  

 
49 (c) LFK-ja, nuk parasheh dispozitë, por për shkak të veprimit të testamentit që ka 

efekt në rast të vdekjes së bashkëshortit e kjo nënkupton edhe ndarjen e pronësisë së 
përbashkët duhet pranuar të drejtën e disponimit të bashkëshortit mbi pjesën e vet 
me anë të testamentit. Mundësia e lënies së pjesës nga pasuria bashkëshortore me 
testament më së miri del nga LPDTS i RM-së, neni 70, par. 2, ku shprehimisht 
parashihet “bashkëshorti nuk ka të drejtë që pjesën e vetë në pasuri të përbashkët ta 
tjetërsojë e as ta ngarkojë me punë juridike Inter Vivos (për së gjalli), ngjashëm e 
kemi edhe në Kodin Civil Gjerman, neni 1450.347 Në rast se pjesa e disponuar me 
testament do të konstatohet gjatë trashëgimisë me marrëveshje ose në procedurë 
gjyqësore.348 Edhe sipas RM-së, neni 59 i LPDTS, par. 3, përcakton se “kur sendi 
është në pronësi të përbashkët nuk ka kurrfarë ndikimi në të fakti se në librin publik 
është i regjistruar në emrin e vetëm njërit prej tyre, mirëpo kjo nuk i prek të drejtat e 
personave të tretë të cilët nuk kanë ditur ose nuk kanë qenë të detyruar të dinë”. Kjo 
do të thotë se personat e tretë të cilët nuk kanë qenë në dijeni se objekti i kontratës 
është pronësi e përbashkët do të bëhen pronar mbi atë send edhe pa pëlqimin e 
bashkëshortit tjetër, ndërsa bashkëshortit i mbetet e drejta e kompensimit 
(shpërblimit) nga ana e bashkëshortit tjetër për vlerën dhe dëmin e pësuar.  

 
 
Neni 50. Pasuria e paluajtshme 
 

(1) Të drejtat e bashkëshortëve për sendet e paluajtshme, të cilat janë pasuri e 
tyre e përbashkët, ashtu siç parashihet në nenin 47 të këtij Ligji, 
regjistrohen në Regjistrin publik të pasurive të paluajtshme në emër të të 
dy bashkëshortëve, si pasuri e përbashkët në pjesë të papërcaktuara. 

(2) 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. 

(3) Në rastet kur që të dy bashkëshortët janë të regjistruar në Regjistrin 
publik të paluajtshmërive si pronarë të përbashkët në pjesë të caktuara, 
konsiderohet se ata në këtë mënyrë e kanë bërë pjesëtimin e pasurisë së 
përbashkët. 

                                                 
347 BGB: “Bürgerliches Gesetzbuch BeurkundungsG AGB-Gesetz Wohnungseigentums-gesetz 30. 
Auflage”. Beck-Texte im dtv, 1987, Artikulli 1450, par. 1-2, fq.284 
348 Shih Vuković. S, 2005, fq.147 
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Koment, neni 50 
 
50. Vështrim i përgjithshëm. Neni 50 në të 3 paragrafët, parasheh regjimin juridik të 

pasurisë së paluajtshme349. Disa legjislacione, si për shembull ai i Republikës së 
Shqipërisë i numëron taksativisht sendet e paluajtshme, i cili thotë: “Janë sende të 
paluajtshme toka, burimet edhe rrjedhjet e ujrave, drurët, ndërtesat, ndërtimet e tjera 
notuese të lidhura me tokën dhe çdo gjë që është e trupëzuar në mënyrë të 
qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën. Të gjitha sendet e tjera, 
duke përfshirë edhe çdo energji tjetër natyrore, janë sende të luajtshme”. Ndërsa në 
ligjin mbi pronësinë dhe të drejtat e tjera sendore të Republikës së Kroacisë, për 
sendet e paluajtshme thuhet: “Paluajtshmëritë janë ngastra të sipërfaqes tokësore së 
bashku me të gjitha ato që janë të lidhura me tokën përgjithmonë, mbi dhe nën 
sipërfaqe, nëse me ligj nuk është caktuar ndryshe”. Nocioni i sendit të luajtshëm në 
të drejtën tonë pozitive përcaktohet me ligj, " Sendet e luajtshme janë objektet 
trupore të pavarura, që nuk janë në mënyrë të përhershme të lidhura me tokën ose 
pjesët e tokës dhe që në përgjithësi mund të lëvizin.”350 

 
50 (a) Send i paluajtshëm është ai send i cili nuk mund të bartet prej një vendi në vendin 

tjetër pa e ndryshuar esencën. Kjo nuk ndodh gjithmonë kështu, prandaj kërkohet që 
legjislacioni civil vetë të përcaktojë shprehimisht se cilat sende konsiderohen të 
paluajtshme, e cilat të luajtshme. Në këtë mënyrë ka vepruar Kodi Civil i 
Republikës së Shqipërisë, shprehimisht parasheh se cilat janë sende të paluajtshme, 
duke bërë numërimin taksativ të tyre dhe duke i shpallur si sende të luajtshme të 
gjitha ato sende që nuk numërohen si sende të paluajtshme. Paluajtshmëria e fituar 
gjatë martesës me punën e tyre të përbashkët (të paraparë në nenin 47, par. 1-2, të 
cilat të drejta sendore për t’u konsideruar pronësi e përbashkët duhet të regjistrohen 
në regjistrin publik të të drejtave të pronës së paluajtshme (regjistrin publik) të 
organizuar sipas Ligjit për themelimin e regjistrit të të drejtave të pronës së 
paluajtshme.351 

 
50 (b) Regjistrimi i të drejtave sendore në Regjistrin Publik bëhet me qëllim që të dihet 

kush është titullar i të drejtës së pronësisë mbi atë paluajtshmëri, kur titullar është 
individi është pronësi e veçanti e tij, nëse titullarë janë më shumë persona është 
pronësi e përbashkët ose bashkëpronësi, respektivisht është pronësi në emër të të 
cilëve figuron paluajtshmëria, kur bëhet fjalë për bashkëshortët me ligjet pozitive 
konsiderohet se edhe kur është në emër të njërit bashkëshort konsiderohet se 

                                                 
349 Në bazë të LPDTS të Kosovës, neni 10, par. 1-2, ku thuhet “Paluajtshmëria është një pjesë e 
caktuar e sipërfaqes tokësore, e cila është e kufizuar ose mund të kufizohet. Paluajtshmëria përfshin 
pasuritë natyrore nëntokësore, bimët me rrënjë nëntokësore dhe objektet tjera të lidhura me bazament 
tokësor. Dhe, “Një paluajtshmëri përfshin edhe: një ndërtesë, e cila është në pronësi të një personi 
tjetër për dallim nga pronari i paluajtshmërisë, mbi të cilën është ndërtuar ndërtesa; një njësi e 
ndërtuar që rregullohet sipas neneve 57-62; e drejta e ndërtimit sipas neneve 271-281; e drejta e 
qirasë sendore sipas dispozitave përkatëse mbi qiranë. 
350 LPDTS, neni 9, par. 1. 
351 Ligji nr. 2002/5, për Themelimin e të drejtave të pronës së paluajtshme, i cili ka hyrë në fuqi më 
17.10.2002, dhe Ligjit nr. 2003/13 mbi ndryshimet dhe plotësimet e ligjit nr. 2002/5 për themelimin e 
të drejtave të pronës së paluajtshme, hyri në fuqi më 18.8.2003. 
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regjistrimi është bërë në emër të të dy bashkëshortëve. Të drejtat sendore që mund 
të regjistrohen në paluajtshmëri numërohen në nenin 2, par. 2.2, ku thuhet: “Të 
drejtat e pronave të paluajtshme përfshijnë: a. pronësinë; b. hipotekat; c. servitutet; 
d. të drejtat e shfrytëzimit të pronave shoqërore dhe pronave shtetërore”, neneve të 
të Ligjit nr.2002/5 për Themelimin e regjistrit të të drejtave të pronës së 
paluajtshme, pika d). e nenit 2, është një pikë përmbledhëse për disa të drejta që 
mundësojnë shfrytëzimin e sendit që mund të jetë pronësi shoqërore (shtetërore) 
p.sh. barrët sendore, e drejta e ndërtimit dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore në kohë 
afatgjate. 

 
Paragrafi 1 

 
50.1 Paragrafi 1, i nenit 50, përcakton të drejtën e bashkëshortëve që të jenë titullarë të 

të drejtave në sendet e paluajtshme si pronar të përbashkët. Pronar të përbashkët 
janë bashkëshortët që nënkupton që secili prej tyre është titullar i të drejtës në 
sendin e caktuar që konsiderohet paluajtshmëri e përbashkët në pajtim me nenin 47 
të LFK. Me këtë nen, përcaktohet çka është pasuri e përbashkët, ndër të tjera si 
pronësi e përbashkët mund të përfshin edhe të drejtat sendore dhe të detyrimeve 
(neni 47.2). Ky nen i përkushtohet rregullimit të të drejtave të bashkëshortëve në 
sendet e paluajtshme respektivisht obligon regjistrimin e këtyre të drejtave në 
regjistrin publik ku bëhet regjistrimi i të drejtave mbi sendet e paluajtshme dhe 
obligon që ky regjistrim të bëhet në emër të dy bashkëshortëve kur bëhet fjalë për 
pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve dhe ky regjistrim352 i pasurisë së 
përbashkët të bashkëshortëve të bëhet në pjesë të papërcaktuara. Kjo do të thotë se 
me rastin e regjistrimit të pronësisë mbi sendin e paluajtshëm ose krijimit të ndonjë 
të drejte tjetër mbi atë send lëhet që pjesët e tyre të jenë të papërcaktuara deri sa të 
arrihet një marrëveshje midis palëve ose ajo të zgjidhet nëpërmjet rrugës 
gjyqësore. Një dispozitë e ngjashme e përmban edhe LPDTS i RM-së, i cili ka nen 
të ngjashëm me nenin 50 të LFK353 ndërsa LPDTS i Kroacisë, nuk parasheh 
mundësinë e regjistrimit të pronësisë si pronësi e përbashkët e bashkëshortëve, 
sepse me këtë ligj kërkohet që kjo të jetë e rregulluar me kontratën martesore dhe 
në mungesë të kontratës martesore pjesët e tyre regjistrohen si bashkëpronësi e 

                                                 
352 Nevoja e regjistrimit të pronësisë në sendet e paluajtshme është kërkesë e ligjit për themelimin e 
regjistrit të sendeve të paluajtshme, neni 2, që parasheh të drejtat e pronave të paluajtshme ku thuhet 
“Të drejtat e pronave të paluajtshme, ashtu siç rregullohen me dispozitat e ligjeve në fuqi, që i takojnë 
tokës, ndërtesave dhe banesave (në tekstin e mëtejmë: “pronat e paluajtshme”) do të regjistrohen në 
Regjistër”. Paragrafi 2: “Të drejtat e pronave të paluajtshme përfshijnë: a) pronësinë; b) hipotekat; c) 
servitutet; d) të drejtat e shfrytëzimit të pronave shoqërore dhe pronave shtetërore”. Më gjerësisht 
shih: Aleksander Püner dhe Abdulla Aliu: “Komentar i ligjit nr.2002/5, për Themelimin e një regjistri 
për regjistrimin e të drejtave të pronës së paluajtshme, Prishtinë, 2006  
353 LPDTS i RM-së, Neni 69, “E drejta e pronësisë së bashkëshortëve mbi paluajtshmërinë që është 
pronësi e përbashkët e tyre në pajtim me nenin 67 të këtij ligji, regjistrohet në librat publik në emër të 
të dy bashkëshortëve si pasuri e tyre e përbashkët”, par. 2.”nëse në librat publikë si pronar i pasurisë 
së përbashkët është regjistruar vetëm njëri nga bashkëshortët, do të konsiderohet se regjistrimi është 
bërë në emër të të dy bashkëshortëve, dhe par. 3: “në qoftë se në librin publik janë regjistruar të dy 
bashkëshortët si bashkëpronar në pjesë të caktuara do të konsiderohet se në këtë mënyrë i kanë 
përcaktuar pjesët në pasurinë e përbashkët”. 
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bashkëshortëve që do të thotë se mbi një send të caktuar secili prej bashkëshortëve 
në momentin e regjistrimin në librin publik e di pjesën e vet mbi atë send që 
shprehet me përqindje (p.sh. 10%; 50%) ose me thyesa (1/2; 1/3; 1/5, etj), 
përndryshe edhe LPDTS i Kroacisë, parasheh regjistrimin e pronësisë së 
përbashkët që nënkupton papërcaktueshmërinë e pjesëve në pronësi dhe këtë 
pronësi të përbashkët e rregullojnë në nenet 57-65. Sipas nenit 57 të LPDTS të 
Kroacisë, paragrafi 2 “sendi mund të jetë në pronësi të përbashkët vetëm në bazë të 
ligjit, pra kur e parasheh ligji konkret”. Në këtë ligj sqarohet edhe situata kur ligji e 
njeh pronësinë e përbashkët mbi një send ndërsa në regjistrat është regjistruar në 
pronësi të vetëm njërit person atëherë parashihet se nuk ka ndikim fakti i 
regjistrimit në emër të njërit, konsiderohet se është pronësi e përbashkët. Edhe ky 
ligj i mbron personat e tretë me mirëbesim në rast se vjen deri tek qarkullimi i 
sendit që është objekt i pronësisë së përbashkët ndërkaq është i shënuar në emër të 
vetëm të një pronari të përbashkët.354 Kodi Civil i Shqipërisë, në nenin 231, i cili 
është i karakterit udhëzues parasheh “bashkëpronësia ndërmjet bashkëshortëve 
rregullohet me dispozita të Kodit të Familjes”, ndërkaq Kodi i Familjes me nenet 
73-107 e rregullon pronësinë e bashkëshortëve.  

 
Paragrafi 2 

 
50.2 Paragrafi 2 i nenit 50, sqaron kuptimin e regjistrimit të së drejtës pronësore për 

pasurinë e përbashkët në regjistrin e të drejtave në sendet e paluajtshme, duke vënë 
në pah se do të konsiderohet se regjistrimi është bërë në emër të të dy 
bashkëshortëve edhe pse faktikisht është regjistruar në emër të njërit prej 
bashkëshortëve. Kjo dispozitë krijon kushte që edhe bashkëshorti i cili nuk është i 
regjistruar si titullar mbi sendin e paluajtshëm, kur është në shqyrtim pasuria e 
përbashkët, ex lege konsiderohet se edhe ai është i regjistruar që do të thotë se 
krahas emrit të njërit bashkëshort të evidentuar (regjistruar) nënkuptohet edhe emri i 
bashkëshortit tjetër të paregjistruar. Paragrafi 2 i këtij neni, në vazhdim rregullon se 
pasuria e cila është e regjistruar në librin publik si pasuri e përbashkët e 
bashkëshortëve në sendet e luajtshme nuk mund të tjetërsohet pa pëlqimin e të dy 
bashkëshortëve ashtu siç përcaktohet me ligjin në fuqi. Sipas LFK, nënkuptohet se 
nuk mund të lejohet bartja e pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve vetëm nga 
njëri bashkëshort, por kërkohet pëlqimi i të dy bashkëshortëve. Kjo dispozitë, nuk e 
rregullon çështjen e pasojave nëse do të vinte deri tek bartja e pasurisë së 
përbashkët në sendin e paluajtshëm pa e dhënë pëlqimin bashkëshortit tjetër, por 
vetëm duke u mbështetur në regjistrin publik të paluajtshmërisë.  

 
50.2 (a) Gjithashtu, me ligj nuk parashihet mundësia e kohëzgjatjes për dhënien e 

pëlqimit lidhur me sendin e paluajtshëm të shitur me të cilin ka disponuar vetëm 
njëri nga bashkëshortët. Regjistri publik për shënimet e të drejtave mbi sendet e 
paluajtshme ndërtohet edhe në bazë të parimit të besueshmërisë së të dhënave të 
shënuara në libër, po ashtu disa legjislacione në mënyrë shprehimore, parashohin se 
të drejtat e personave të tretë që janë me mirëbesim nuk do të ndikohen nga pëlqimi 

                                                 
354 Shih LPDTS i Kroacisë, neni 57, paragrafi 2. 
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i bashkëshortëve. Kjo do të thotë se në këto raste, blërësi (përfituesi i pronësisë mbi 
sendin e paluajtshëm) që ka qenë pronësi e përbashkët e bashkëshortëve, nëse nuk e 
ka ditur e as që ka mundur ta dijë, ai do të mbetet pronar ndërsa bashkëshorti/ja, e 
cila është dashur të jap pëlqimin për bartjen e tillë ka të drejtë në kompensim që do 
të thotë mund të kërkojë pjesën e vetë, por tanimë në para, si dhe dëmin që ka 
pësuar me rastin e bartjes e paluajtshmërisë që ka qenë objekt i pronësisë së 
përbashkët të bashkëshortëve.  

 
50.2 (b) LPDTS i Kosovës, në nenin 77, par. 3, thuhet “pronarët e përbashkët 

disponojnë së bashku me pronësinë dhe përgjigjen së bashku për detyrimet në lidhje 
me këtë pronësi”, dhe nuk përmban ndonjë zgjidhje që qartëson shitjen eventuale në 
rastet kur në regjistrat publik është evidentuar vetëm njëri nga bashkëshortët. Me 
fjalën disponojnë së bashku me pronësinë nënkuptojmë se e drejta e disponimit 
është e drejtë e rezervuar për të dy bashkëshortët dhe në fakt, kur është 
paluajtshmëria pronësi e përbashkët e bashkëshortëve do të mund të konsiderohet si 
e pavlefshme kontrata për bartjen e paluajtshmërisë vetëm në pjesën që do t’i 
takonte bashkëshortit, pëlqimi i të cilit është dashur të merrej, kështu që fituesi i të 
drejtës së pronësisë nga bashkëshorti i cili nuk e ka respektuar pëlqimin e 
bashkëshortit tjetër, ai ose bashkëshorti që ka bërë shitjen e sendit të paluajtshëm 
mund të nisin iniciativën për zgjidhjen e pronësisë së përbashkët ku do të përfshihet 
edhe paluajtshmëria që është objekt i pronësisë së përbashkët. Në të kundërtën, 
kontrata do të mbetej e vlefshme ndërsa bashkëshorti që ka bërë bartjen duhet t’ia 
kompensojë pjesën tjetër bashkëshortes. Nëse bashkëshortja pranon çmimin së 
bashku me bashkëshortin që ka bërë bartjen, del se pëlqimi për disponimin e 
pasurisë bashkëshortore është në mënyrë të heshtur. Në literaturë thuhet se, nëse në 
regjistër është regjistruar vetëm njëri nga bashkëshortët, pajtimi i bashkëshortit 
tjetër mund të jepet në çfarëdo forme bile edhe me heshtje.355  

 
Paragrafi 3 

 
50.3 Paragrafi 3 i nenit 50, rregullon çështjen kur të dy bashkëshortët regjistrohen në 

regjistrin publik të paluajtshmërive si pronarë të përbashkët në pjesë të caktuara, 
atëherë konsiderohet se kjo është një mënyrë e pjesëtimit të pasurisë së përbashkët, 
pra fakti që janë regjistruar në pjesë të caktuara, e pjesët e caktuara mund të 
shprehen në përqindje (%) ose thyesa (1/2), ose hapësira, ex lege nënkupton se 
tanimë ka ndodhur pjesëtimi i pasurisë së përbashkët në paluajtshmërinë e pasurisë 
së përbashkët të bashkëshortëve që është e regjistruar si e tillë. Kjo nënkupton, 
faktin se ato ndërmjet veti kanë një marrëveshje për vëllimin e të drejtave mbi 
pronësinë e paluajtshme të përbashkët. 

                                                 
355 Čavdar. K, 2001, fq.59 
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Neni 51. Marrëveshjet kontraktuese për posedim dhe administrim 
 

(1) Bashkëshortët mund të kontraktojnë që administrimi dhe disponimi i 
pasurisë së përbashkët, në tërësi ose pjesë të saj, të bëhet nga njëri prej 
bashkëshortëve. 

(2) Kontrata mund të kufizohet edhe vetëm në administrim ose vetëm 
disponim. Kur nuk është kontraktuar ndryshe, administrimi përfshin edhe 
posedimin në kuadër të aktiviteteve të rregullta. 

(3) Kontrata po ashtu mund t’i referohet të gjitha akteve të veçanta të 
administrimit të rregullt ose akteve të veçanta të përcaktuara. 

 
Koment, neni 51 

 
51. Vështrim i përgjithshëm. LFK duke pasur parasysh vështirësitë që lindin lidhur me 

administrimin dhe disponimin e pasurisë së përbashkët, lejon mundësinë që 
bashkëshortët me marrëveshje të veçantë (kontratë) të rregullojnë çështjen e 
administrimit dhe të disponimit në pasurinë e përbashkët. Ligji parasheh mundësinë 
që administrimi dhe disponimi i pasurisë së përbashkët të bëhet bashkërisht nga 
bashkëshortët, mirëpo kur palët dëshirojnë ndryshe, ato mund të përcaktojnë që njëri 
prej tyre të autorizohet për administrim dhe disponim të pasurisë së përbashkët. Neni 
51 i LFK, lejon mundësinë që me marrëveshje të autorizohet administrimi apo vetëm 
disponimi i pronësisë së paluajtshme të bashkëshortëve. Këtë nen e përmbajnë edhe 
ligjet si ai i Maqedonisë,356 Serbisë,357 Kroacisë,358 Shqipërisë,359 etj. 

 
Paragrafi 1 

 
51.1 Paragrafi 1 i nenit 51, përcakton se bashkëshortët, për arsye të ndryshme mund të 

kontraktojnë kontratën ku për çështjet për administrimin dhe disponimin me 
pasurinë e përbashkët të tyre në tërësi ose në pjesë të saj do të bëhet respektivisht do 
të përfaqësohet nga njëri prej bashkëshortëve. Pra, kontrata e cila do të lidhet 
ndërmjet bashkëshortëve do të autorizojë bashkëshortin e autorizuar që të bëjë si 
administrimin ashtu edhe disponimin në tërë pasurinë e përbashkët të 

                                                 
356 LPDTS i Maqedonisë, neni 71, par. 1 ku thuhet “bashkëshortët në formën me shkrim mund të 
merren vesh që administrimi dhe disponimi me pasurinë e përbashkët ose me pjesën e saj ta bëj njëri 
prej tyre”, par. 2 “marrëveshja mund të bëhet për të gjitha punët e administrimit dhe disponimit ose 
vetëm për administrim të rregullt ose për punë të përcaktuara saktësisht”, par. 3 “kur ndryshe nuk janë 
marrë vesh, administrimi përfshin edhe disponimin në kuadër të punëve të rregullta”, par. 4 “çdonjëri 
nga bashkëshortët mund ta zgjidhë kontratën për administrim ose disponim të pronësisë së përbashkët 
në çdo kohë përveç kur me zgjidhjen haptas i shkaktohet dëm bashkëshortit tjetër”. 
357 Ligji për Familjen i Serbisë, neni 174, par. 2: “konsiderohet që punët e administrimit të rregullt 
bashkëshorti gjithmonë i ndërmerrë me pëlqimin e bashkëshortit tjetër”. 
358 Sipas Ligji për Familjen të Kroacisë, nuk ekziston instituti i pronësisë së përbashkët për shkak se 
me nenin 255, par. 1 parashihet “me kontratën martesore mund të rregullohen marrëdhëniet juridike-
pasurore në pasurinë ekzistuese dhe të ardhmen”.  
359 Kodi i Familjes i Republikës së Shqipërisë, neni 190, par. 1 ku thuhet “secili bashkëshort ka të 
drejtën e administrimit të zakonshëm të pasurisë në bashkësi”, par. 2 “secili bashkëshort është 
përfaqësues ligjor edhe i bashkëshortit tjetër përpara organeve administrative dhe gjyqësore për 
çështje që kanë të bëjnë me administrimin e zakonshëm të pasurisë në bashkësi”.  
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bashkëshortëve ose pjesë të saj. Në këto raste, dhënia e autorizimit për administrim 
dhe disponim të pasurisë së përbashkët nënkupton dhënien e pëlqimit permanent 
edhe për bartjen e asaj paluajtshmërie. Në rastet kur ka kontratë e tillë, kontrata të 
cilën e lidhë bashkëshorti i autorizuar, konsiderohet se është edhe përfaqësues i 
bashkëshortit tjetër dhe si e tillë ajo kontratë është kontratë e vlefshme dhe nuk 
mund të kërkohet zgjidhja e asaj kontrate për shkak të mos dhënies të pëlqimit 
drejtëpërdrejtë nga bashkëshorti tjetër.  

 
51.1 (a) Administrimi nënkupton udhëheqjen e të gjitha punëve lidhur me sendin që 

paraqet pasuri të përbashkët të bashkëshortëve. Ai që është i autorizuar të udhëheqë 
me një paluajtshmëri me autorizim të përgjithshëm nënkupton veprimet e caktuara 
për ruajtjen dhe përdorimin e atij sendi dhe marrjen e përfitimeve që jep sendi i 
caktuar, por natyrisht ai në këtë rast mund të bëjë blerje të ndryshme për 
mirëmbajtjen e sendeve, por edhe shitjen e sendeve, respektivisht fryteve që jep 
sendi i cili administrohet. Në këto raste, duhet të kemi një kujdes të veçantë lidhur 
me atë se çka konsiderohet përdorim i rregulltë i sendit, përndryshe nëse nuk 
caktohet kufiri i këtyre gjërave mund të vije në shprehje disponimi me pjesë të 
pasurisë së përbashkët për të cilën në këtë rast nuk e ka autorizimin, sepse 
autorizimin e ka vetëm për administrimin e rregullt të sendit të pasurisë së 
përbashkët të bashkëshortëve. Në rastet kur kontraktohet përfaqësimi edhe për 
disponimin e sendeve në pasuri të përbashkët të bashkëshortëve ajo duhet të bëhet 
me kontratë, por kontrata duhet të jetë e atillë siç e kërkon ligji për punën juridike 
me të cilën disponohet sendi që është objekt i pasurisë së përbashkët, p.sh. LPDTS 
i Kosovës, për bartjen e pronësisë mbi sendet e paluajtshme kërkon që kontrata të 
jetë me shkrim dhe e vërtetuar nga organi kompetent (noteri). Për shembull LPDTS 
i Kosovës në nenin 52, ku thuhet “Kontrata në bazë të së cilës transferohet titulli i 
paluajtshmërisë ose përmes së cilës krijohet një e drejtë tjetër subjektive për 
paluajtshmërinë, duhet të lidhet në formën e shkruar”. Në këtë rast, është obligim 
ligjor që edhe forma e kontratës me të cilën autorizohet bashkëshorti për shitjen e 
paluajtshmërisë në pronësi të përbashkët të jetë me shkrim. Paragrafi 1, në fakt 
rregullon mundësinë e kontraktimit midis bashkëshortëve se cili prej tyre do të 
administrojë dhe do të disponojë me pasurinë e përbashkët ose me pjesët e saj.  

 
51.1  (b) Për dallim nga administrimi që nënkupton kryerja e punëve të përditshme e 

sendeve qe janë pasuri e përbashkët të disponuarit me send nënkupton besimin e 
autorizimit më të lartë mbi sendin e bashkëshortit tjetër me anë të marrëveshjes që 
do të thotë se ky autorizim përfshin tjetërsimin ose marrjen e obligimeve të 
ndryshme për sendin që paraqet pronësi të përbashkët. Pra, tjetërsimi i pronësisë së 
përbashkët nënkupton shuarjen e pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve në 
sendin e caktuar, sepse ai në mënyrë të pavarur përmes punëve juridike siç është 
shitja, dhurimi, apo këmbimi, kalon të drejtën e pronësisë në persona të tjerë të 
cilët e fitojnë pronësinë në mënyrë derivative. E drejta e disponimit të 
bashkëshortit të autorizuar që sendin në pronësi të përbashkët ta lërë hipotekë, të 
krijojë të drejtën e servitutit, krijimin e barrave sendore, të lejojë krijimin e së 
drejtës së ndërtimit e deri tek zhdukja e sendit që është objekt i paluajtshmërisë. E 
drejta e disponimit, mund të jetë në sendet e luajtshme dhe sendet e paluajtshme. 
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Të disponuarit me pronësinë e përbashkët duhet të bëhet bashkërisht në qoftë se 
nuk ka kontratë me të cilën autorizohet njëri nga bashkëshortët që të ketë disponim 
të lirë në sendet që janë pasuri e përbashkët e bashkëshortëve.360  

 
Paragrafi 2 

 
51.2  Paragrafi 2, i nenit 51, rregullon çështjet që me kontratë të veçantë autorizimi të 

kufizohet vetëm në administrimin e pasurisë së përbashkët ose vetëm në 
disponimin e pasurisë së përbashkët. Bashkëshortët, për ta lehtësuar aktivitetin 
lidhur me administrimin e pasurisë së përbashkët mund të merren vesh që ky 
administrim, t’i besohet njërit prej bashkëshortëve ose në pjesë të caktuar të 
pjesëve të pasurisë së bashkëshortëve. Është e mundur që me kontratë 
bashkëshortët të merren vesh se cili prej bashkëshortëve duhet ta administrojë me 
disa prej sendeve që janë në pronësi të sendeve bashkëshortore dhe cilat prej 
sendeve duhet të administrohen nga bashkëshorti tjetër. Kështu që, sendet që janë 
tokë bujqësore të administrohen nga njëri ndërsa banesat të administrohen nga 
bashkëshorti tjetër. Kjo bën të mundur që secili prej tyre të administrojë një pjesë 
të sendeve që janë pronësi e përbashkët.  

 
51.2  (a) Natyrisht, ky administrim bëhet në bazë të kontratës e cila në mënyrë precize i 

numëron sendet që janë objekt i pronësisë së përbashkët dhe do të administrohen 
nga bashkëshortët veç e veç. Ky rregullim kontraktues për shkak të natyrës që ka 
pasuria e përbashkët është më i shpeshti, sepse sendet që janë në funksion të 
punëve shtëpiake zakonisht administrohen nga bashkëshortja, por nuk është e thënë 
që gjithmonë të administrohet nga bashkëshortja. P.sh. mbjellja e tokës dhe kujdesi 
për prodhimet që duhet t’i japë ajo, është një detyrë më e rëndë dhe do të ishte e 
arsyeshme që me ato të administrojë bashkëshorti i cili konsiderohet si më 
profesional në administrimin e tyre. Ndërsa administrimi i banesave që kërkon 
mirëmbajtje të përditshme si: pastrimin, furnizimin, etj. do të ishte në duart e 
bashkëshortes, mirëpo, kjo dispozitë nuk e përjashton mundësinë që i tërë 
administrimi mbi pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve të bëhet nga njëri prej 
bashkëshortëve, por gjithsesi do të ishte një punë më e vështirë.  

 
51.2 (b) E drejta e kontraktimit të së drejtës së disponimit (ius abutendi) nënkupton që 

kjo e drejtë t’iu takojë njërit prej bashkëshortëve ose në mënyrë të ndarë për sendet e 
veçuara veç e veç. Në këto raste, kur kontrata ka të bëjë me disponimin e sendeve që 
janë objekt i pasurisë së përbashkët, lejon mundësinë që sendi të shitet, të dhurohet, 
dhe të lehet hipotekë, respektivisht mbi atë send të shuhen të drejtat sendore ose të 
krijohen të drejtat sendore. Disponimi me pronësinë e përbashkët është një detyrë e 
rëndë për bashkëshortët dhe një besim i tillë kërkohet të bëhet me kujdes të veçantë. 
Kontrata me të cilën autorizohet bashkëshorti ose bashkëshortët që të disponojnë me 
pjesë të pasurisë së përbashkët, mund të revokohet në çdo kohë ose në rast të 
mosmarrëveshjes mund të kërkohet po ashtu në çdo kohë pjesëtimi (ndarja) e 
pasurisë së përbashkët, ndërkaq mënyra e pjesëtimit parashihet në nenin 53, të LFK.  

                                                 
360 Zhivkovska, Rodna. Po povod donesuvanje na Zakonot za sopstvenost i drugi stvarni prava, 
Zbornik vo čest na Asen Grupće, Skopje, 2001, fq.17 
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51.2 (c) Paragrafi 2 i këtij neni po ashtu paraqet rastin kur administrimi nuk është 
kontraktuar ndryshe duke përfshirë edhe posedimin në kuadër të aktiviteteve të 
rregullta. Posedimi nënkupton pushtetin faktik mbi sendin që do të thotë zotërimin 
e sendit i cili është objekt i administrimit. Pushteti faktik (posedimi) gëzon 
mbrojtje juridike dhe në këtë rast atij që i besohet administrimi me kontratë nëse 
nuk janë marrë vesh ndryshe, jepet e drejta që të kërkojë mbrojtje juridike të 
posedimit mbi sendin që është pronësi e përbashkët e bashkëshortëve. Kjo do të 
thotë që në bazë të kontratës që paraqet marrëveshje për administrimin e sendit në 
pasuri të përbashkët, padinë para gjykatës do ta paraqet personi i cili e ka pushtetin 
faktik mbi atë send dhe në këtë mënyrë do t’i ushtrojë të gjitha mundësitë e 
mbrojtjes së pushtetit faktik. Pushteti faktik mbrohet me vetëmbrojtje dhe me padi. 
Vetëmbrojtja nënkupton përdorimin e forcës për të shmangur zhveshjen nga 
posedimi. Çdo kush mund ta largojë sulmin e paligjshëm të atij çasti, të 
drejtpërdrejtë mbi objektin e posedimit të vet. Pra, poseduesi ka të drejtë në 
vetëndihmë kundër çdo subjekti i cili në mënyrë të kundërligjshme e shqetëson, ose 
që i’a ka marrë sendin. Për të përdorur vetëndihmën duhet të plotësohen tri kushtet 
themelore: a) rreziku të jetë i drejtpërdrejtë; b) vetëndihma të jetë e nevojshme dhe 
c) t’i përgjigjet rrethanave të rrezikut. LPDTS i Kosovës në nenin 103, ku thuhet se 
“Personi i cili e ushtron pushtetin faktik mbi një send është posedues i 
drejtpërdrejtë”, ndërsa neni 112, paragrafi 1-2, ku shprehimisht thuhet “Poseduesi 
mund të përdorë forcën e arsyeshme për mbrojtje nga veprimet e paligjshme në 
pengimin e posedimit të tij, në qoftë se ndërhyrja është e atçastshme dhe janë 
ndërmarrë masat adekuate (proporcionale) për mbrojtje, menjëherë me paraqitjen 
e ndërhyrjes (rrezikut). Dhe par. 2, thotë: “Nëse një send i luajtshëm i merret 
poseduesit me pengim të kundërligjshëm, poseduesi mundet të përdorë forcë të 
arsyeshme që ta heq sendin nga penguesi i cili është zënë në vepër ose ndiqet”. 
Poseduesi gjithashtu mund të ushtrojë edhe padi për mbrojtjen e posedimit në 
afatin subjektiv (30 ditë), apo në afatin objektiv (1 vit). Paragrafi 3 i këtij neni, 
paraqet një dispozitë ligjore, që e zgjeron kuptimin për administrimin e rregullt të 
sendit që është në pronësi të përbashkët. Sipas këtij neni kontrata mund t’i 
rregullojë edhe të gjitha aktet e veçanta të administrimit të rregullt, por edhe aktet 
e veçanta të përcaktuara. Fjalët e akteve të veçanta, janë shprehje e aktiviteteve të 
karakterit dallues p.sh. shndërrimi i lokalit banesor në lokal afarist, ndërrimi i 
destinimit të tokës, etj. 
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2. Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve 
 
Neni 52. Parimet 
 

Asnjëri nga bashkëshortët nuk mund që në mënyrë arbitrare të privohet nga 
pasuria e tij. 

 
Koment, neni 52 

 
52. Vështrim i përgjithshëm. LFK, me nenin 52, sjell parimin e njohur dhe të garantuar 

me Kushtetutë dhe Konventa Ndërkombëtare.361 Kushtetuta e Republikës së 
Kosovës e miratuar më 10.4.2008, dhe që ka hyrë në fuqi më 25.6.2008, e garanton 
të drejtën e pronësisë362. 

 
52 (a) Neni 52, në një paragraf të vetëm, e sjellë parimin se asnjëri nga bashkëshortët 

nuk mund që në mënyrë arbitrare të privohet nga pasuria e tij. Ky parim në rend të 
parë mbështetet në barabarësinë e bashkëshortëve dhe ndalon privimin arbitrar të 
tyre nga pasuria. Privim arbitrar nënkupton marrjen e pasurisë së bashkëshortëve 
respektivisht bashkëshortit në mënyrë të kundërligjshme. Neni në fjalë, nuk 
përcakton prej kujt mund të ndodhë privimi arbitrar i bashkëshortit, por g jithësesi 
mendon në ndërhyrjen e shtetit në privimin nga pasuria e tij në mënyrë të 
kundërligjshme. Mbi të gjitha, kjo nënkupton se për çfarëdo veprimi të jetës 
bashkëshortore, bashkëshorti nuk mund të privohet nga pasuria e tij.  

 
52 (b) Ligji pozitiv i Kosovës, nuk mund të parasheh dispozita me të cilën mund të 

privohet njëri nga bashkëshortët ose të dy bashkëshortët për veprimet e tyre që kanë 
të bëjnë apo janë të lidhur me jetën bashkëshortore. Pronësia e përbashkët e 
bashkëshortëve garantohet edhe në rastet e zgjidhjes së martesës për shkak të 
shkeljes së besnikërisë, edhe në rastet kur kemi bashkëjetesë, bile edhe në rastet kur 
pronësia e përbashkët krijohet në bashkësinë jashtëmartesore, sepse pronësia nuk 
mund t’i mohohet askujt, dhe as që mund të zhveshet nga pronësia përveç nëse 
është interesi i përgjithshëm ose nëse sendi është objekt me të cilin është kryer 
vepra penale. P.sh. në qoftë se vetura e njërit prej bashkëshortëve nëse shërben për 

                                                 
361 Shih: Nenin 1 të Protokolit 1, të Konventës Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut, ku thuhet: “çdo 
personi fizik ose juridik i takon e drejta e gëzimit paqësor të pasurisë së tij, që nënkupton se 
bashkëshortët janë persona fizikë dhe si të tillë gëzojnë mbrojtje juridike të pasurisë së tyre edhe me 
Konventa ndërkombëtare”. 
362 Shih: Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 46, par. 1-5, ku thuhet: “E drejta e pronës është e 
garantuar”. par. 2: “Shfrytëzimi i pronës rregullohet me ligj, në pajtim me interesin publik”, par. 3: 
“Askush nuk do të privohet në mënyrë arbitrare nga prona. Republika e Kosovës ose autoriteti publik 
i Republikës së Kosovës mund të bëj ekspropriimin e pronës nëse ky ekspropriim është i autorizuar 
me ligj, është i nevojshëm ose i përshtatshëm për arritjen e qëllimit publik ose përkrahjen e interesit 
publik, dhe pasohet me sigurimin e kompensimit të menjëhershëm dhe adekuat për personin ose 
personat prona e të cilave ekspropriohet, par. 4: “Kontestet që lindin nga akti i Republikës së Kosovës 
ose autoritetit publik të Republikës së Kosovës për të cilat pretendohet se përbëjnë ekspropriimin, do 
të zgjidhen nga gjykata  
kompetente”, par. 5: “Prona intelektuale mbrohet me ligj”. 
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transport (bartje të drogës) ajo do të konfiskohet për shkak të vepres penale, dhe në 
këtë mënyrë do të kishim privim jo arbitrar, por ligjor të pasurisë së përbashkët të 
bashkëshortëve. Fakti që ligji garanton se askush nuk mund të privohet nga pasuria 
e përbashkët do të thotë se në rastet e caktuara nëse vjen deri tek shkelja 
respektivisht privimi nga pronësia e përbashkët e bashkëshortëve atëherë ekziston 
mbrojtja e pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve që mund të ushtrohet si ndaj 
personave të tretë ashtu edhe ndaj vet shtetit. Bashkëshortët, si titullarë të 
përbashkët të pronësisë bashkëshortore kanë të drejtë që bashkërisht ta mbrojnë 
pronësinë e tyre.  

 
52 (c) Mbrojtja e së drejtës së pronësisë bëhet në rastet kur shkelet e drejta e tyre e 

garantuar me Kushtetutë dhe me LPDTS, por edhe me ligje të tjera pozitive. 
Bashkëshortët, mund të parashtrojnë padi mbi sendin apo mbi tërë sendin që është 
objekt i pasurisë së përbashkët. Padia parashtrohet kundër personave të tretë. Neni 
93 i LPDTS të Kosovës, parasheh se: “pronari mund të kërkojë kthimin e sendit prej 
secilit i cili nuk ka të drejtë posedimi”, respektivisht neni 54, parasheh: “Secili 
bashkëpronar mund të parashtrojë kërkesat kundër personave të tretë. Kërkesa për 
kthim dhe për prestimet që sipas natyrës së tyre janë të pandashme mund të 
parashtrohen nga bashkëpronari vetëm në atë mënyrë që prestimi të bëhet ndaj të 
gjithë bashkëpronarëve. Citohet kjo dispozitë ligjore për faktin se neni 77 i LPDTS, 
që rregullon pronësinë e përbashkët në par. 5, parasheh: “Dispozitat për 
bashkëpronësinë do të zbatohet për pronësinë e përbashkët përveç nëse me ligj 
parashihet ndryshe”. Nga kjo del se bashkëshortët si pronarë të përbashkët janë të 
barabartë në mbrojtjen e pasurisë së përbashkët ndaj personave të tretë dhe këta 
persona kanë të drejtë t’i ushtrojnë të gjitha paditë që përdoren për mbrojtjen e së 
drejtës së pronësisë, pra padinë për kthimin e sendit; padinë për ndaljen e 
shqetësimeve (mohimin) që bëhet nga personi i tretë. Bashkëshortët, janë pronarë të 
përbashkët të sendeve që përbëjnë objektin e pasurisë së përbashkët kur ato 
konsiderohen edhe si bashkëposedues të sendit dhe për këtë arsye kanë të drejtë që 
krahas padive për mbrojtjen e pronësisë në rast nevoje të ushtrojnë edhe paditë për 
mbrojtjen e posedimit, pushtetit faktik mbi sendin. Këto dy padi janë padia për 
pengim posedim dhe padia për rikthimin e sendit në posedim. 

 
 
Neni 53. Pjesëtimi me marrëveshje 
 

(1) Bashkëshortët, në çdo kohë, mund të pjesëtojnë pasurinë e tyre të 
përbashkët me marrëveshje. 

(2) Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët mund të bëhet kur bashkëshortët 
caktojnë ose kërkojnë t’u caktohen pjesët e tyre në pasurinë e përbashkët 
dhe kështu bëhen pronarë në pjesë të caktuara. 

(3) Marrëveshja nga paragrafi 1 dhe 2 e këtij neni duhet të bëhet medoemos 
me shkrim në pajtim me kërkesat formale, të përcaktuara me ligjin në fuqi 
mbi pasurinë për arritjen e marrëveshjeve të tilla. 
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Koment, neni 53 
 
53. Vështrim i përgjithshëm. Neni 58, rregullon pjesëtimin e pronësisë së përbashkët të 

bashkëshortëve në mënyrë paqësore, respektivisht me marrëveshje. Pronësia e 
përbashkët e bashkëshortëve e krijuar gjatë martesës ajo është krijuar me punën e 
përbashkët, rregullohet me norma të veçanta të së drejtës familjare, sepse paraqet një 
institut juridik të veçantë, mirëpo, pronësia e fituar që ka statusin e pronësisë së 
përbashkët ajo në çdo kohë mund të shndërrohet në pronësi të veçantë, në bazë të 
marrëveshjes midis bashkëshortëve apo përmes një vendimi të gjykatës. Kështu që 
pronësia e përbashkët, nga një regjim i veçantë juridik kalon në një regjim tjetër 
juridik. Kur bëhet pjesëtimi i pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve njëkohësisht 
vjen edhe deri tek shuarja e pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve dhe lind 
pronësia e veçantë e bashkëshortëve në qoftë se ata janë ende në martesë për pjesën e 
pjesëtuar (ndarë). por, nëse vazhdon martesa edhe më tej, sërish themelohet pronësia e 
re e përbashkët për pjesën e krijuar pas momentit të pjesëtimit. Pronësia e përbashkët, 
mund të bëhet gjatë martesës si dhe me rastin e zgjidhjes së martesës që mund të jetë 
shkurorëzimi, vdekja, apo shpallja e personit të zhdukur për të vdekur.363 Pjesët e 
bashkëshortëve në pronësinë e përbashkët konsiderohen si të barabarta, në qoftë se 
nuk arrihet marrëveshja midis bashkëshortëve, kjo parashihet në nenin 47, par. 4 ku 
thuhet “bashkëshortët janë pronar të përbashkët në pjesë të barabarta të pasurisë së 
përbashkët nëse ndryshe nuk janë marrë vesh”. Bashkëshortët në rast se nuk e përfillin 
këtë nen (nenin 47) paragrafi 4, atëherë kanë të drejtë të vërtetojnë pjesët e tyre në 
bazë të kontributit që kanë dhënë për fitimin e pronësisë së përbashkët të 
bashkëshortëve. Edhe në rast të mos respektimit të nenit 47, par. 4, bashkëshortët 
pjesëtimin e pasurisë mund ta bëjnë me marrëveshje ose në rrugë gjyqësore.  

 
Paragrafi 1 

 
53.1  Paragrafi 1 i nenit 53, përcakton se bashkëshortët kanë të drejtë që në çdo kohë të 

pjesëtojnë pasurinë e tyre të përbashkët me marrëveshje. Kjo nënkupton se bashkëshortët 
gjatë gjithë kohës së zgjatjes së martesës, kanë të drejtë në pjesëtimin e pasurisë së 
përbashkët, në rend të parë me marrëveshje, por në rast të mos arritjes së marrëveshjes 
ata edhe mund t’i drejtohen gjykatës. Marrëveshja nënkupton pajtimin e tyre me shkrim 
që garanton pjesëtimin (ndarjen) e pasurisë në mënyrë të qetë dhe kjo marrëveshje do të 
përcaktojë pjesët e tyre që u takojnë me rastin e ndarjes dhe këto pjesë tanimë 
konsiderohen si pronësi e veçantë. Pjesëtimi i pronësisë së përbashkët i bashkëshortëve 
ka si rrjedhojë edhe krijimin e bashkëpronësisë në qoftë se ato kërkojnë të kenë pjesën e 
vet. Bashkëshortët me marrëveshje, për dallim nga pjesëtimi me vendim gjyqësor mund 
t’i ndajnë sendet që janë objekt i pronësisë së përbashkët bashkëshortore dhe kështu që të 
krijohet e drejta e pronësisë në sendin e caktuar dhe të përjashtohet instituti i 
bashkëpronësisë. Përndryshe, gjykata do të bëjë pjesëtimin e pronësisë së përbashkët jo 
duke i ndarë sendet, por duke përcaktuar pjesën e njërit bashkëshort në pasurinë e 
përbashkët, në pasurinë e tërësishme që quhet pasuri e përbashkët bashkëshortore.364  

                                                 
363 Lidhur me pjesëtimin e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve shih LFK, neni 89 dhe 90 me 
pjesën e komentit. 
364 Draskic. M, 2007, fq. 405. 
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53.1  (a) Marrëveshja për pjesëtimin e pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve bëhet 
me gojë, me shkrim, ose me akt noterial, varësisht prej asaj se a bëhet fjalë për 
sende të luajtshme apo sende të paluajtshme që janë objekt i pjesëtimit. Pjesëtimi i 
pasurisë së bashkëshortëve me marrëveshje kur ndodhë gjatë martesës, është formë 
më e shpeshtë. Kontratën për ndarjen e pronësisë së përbashkët mund ta lidhin si 
gjatë kohëzgjatjes së bashkësisë martesore ashtu edhe pas pushimit të saj. Me rastin 
e lidhjes së kontratës për ndarjen e pasurisë së bashkëshortëve kur ajo bëhet me 
pajtim të plotë të bashkëshortëve, mund t’i parashohë të gjitha zgjidhjet që mund t’i 
dëshirojnë bashkëshortët. Kontrata për pjesëtimin e pronësisë së përbashkët mund 
të përfshijë edhe një pjesë të pronësisë së përbashkët, ndërsa pjesa tjetër mund të 
jetë objekt i ndarjes në procedurë gjyqësore. Për shkak se procedura për pjesëtimin 
e pronësisë së përbashkët nuk zhvillohet sipas detyrës zyrtare (ex officio), por në 
bazë të propozimit të njërit nga bashkëshortët, atëherë edhe gjykata nuk ka të drejtë 
të kërkojë ndarjen edhe të asaj pjese të pasurisë së përbashkët për të cilën 
bashkëshortët janë marrë vesh365. Me LPDTS të RM-së, neni 74, par. 2, 
shprehimisht parashihet se “me ndarjen e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve 
lind (krijohet) regjimi i pasurisë së veçantë”.  

 
53.1 (b) Ndarjen e pronësisë së përbashkët, përveç që kanë të drejtë ta kërkojnë 

bashkëshortët, këtë mund ta kërkojë edhe kreditori i njërit prej bashkëshortëve. 
Kërkesa e tij për ndarjen e pasurisë së përbashkët është për realizimin e kërkesave 
të veta ndaj bashkëshortit i cili nuk ka pronësi të veçantë, por ka pronësi të 
përbashkët bashkëshortore dhe duke bërë ndarjen e saj, krijohet pronësia e veçantë 
e bashkëshortit që ka detyrime ndaj kreditorit. Kreditori, në të drejtën tonë mund ta 
parashtrojë kërkesën për ndarjen e pasurisë së përbashkët në çdo kohë kur janë 
plotësuar kushtet për përmbushjen e kërkesës nga pasuria e debitorit-titullarit të 
pasurisë së përbashkët. Ngjashëm parasheh edhe LPDTS i RM-së.366 Në literaturë 
thuhet se pjesëtimi i pasurisë së përbashkët ka të bëjë vetëm me atë që është krijuar 
deri në momentin e ndarjes dhe nuk lejohet të pjesëtohet ajo qe do të fitohet më 
vonë nga ana e bashkëshortëve.367  

 
Paragrafi 2 

 
53.2 Paragrafi 2, i nenit 53, përcakton se pjesëtimi i pasurisë së përbashkët mund të 

bëhet kur ato vetë i caktojnë ose kërkojnë nga gjykata tu caktohen pjesët e tyre në 
pasurinë e përbashkët edhe kështu ata bëhen pronar në pjesë të caktuara. Si pronar 
në pjesë të caktuara, ata tanimë mund të disponojnë lirshëm me pjesët e tyre ose me 
të drejtën mbi sendet që u kanë takuar me rastin e pjesëtimit të pasurisë së 
përbashkët. Bashkëshortët, mund të lajmërohen si bashkëpronar mbi sendin kur ai 

                                                 
365 Shih Presuda na osnoven sud, Skopje II.28.02.2008 XII P.br.600/04, ku thuhet: “për ndarjen e 
atyre sendeve për të cilat bashkëshortët kanë lidhur kontratë, nuk nevojitet intervenimi i gjykatës”. 
366 Neni 64, parasheh: “Të drejtën që të kërkojnë të caktohet cila pjesë e pronësisë i takon secilit prej 
pronarëve të përbashkët në emër të pjesës së tijë, në pronësinë e përbashkët të sendit: kreditorit lidhur 
me pjesën e debitorit të tijë, trashëgimtarët lidhur me pjesën në masën trashëgimore, dhe çdokush në 
pjesën e secilit pronar të përbashkët nëse për këtë ka interes juridik. 
367 Qavdarski. K, 1998, fq. 350. 
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send u takon në pjesë të barabarta (alikuote) të dy bashkëshortëve, p.sh. ½ e 
shtëpisë ose si titullar i plotë i pronësisë mbi sendin e caktuar p.sh. pronësia mbi 
veturën që i ka takuar me rastin e pjesëtimit të pasurisë së përbashkët. Me rastin e 
pjesëtimit me marrëveshje, rregullat e pjesëtimit të pasurisë së përbashkët 
përcaktohen nga vullneti i lirë i bashkëshortëve që do të thotë, ato vetë vendosin se 
cilat sende do të jenë pronësi e veçantë e bashkëshortëve dhe nuk do të bëhen objekt 
i pjesëtimit të pasurisë së përbashkët dhe cilat sende do të pjesëtohen nga pasuria e 
përbashkët. Paragrafi 3 i nenit 53, përcakton se kontratat të cilat do t’i lidhin 
bashkëshortët duke pasur parasysh paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni, duhet të bëhet 
patjetër me shkrim dhe në pajtim me formën të cilën e përcakton ligji në fuqi që 
kërkohet për marrëveshje të tilla. Kontrata do të jetë me shkrim dhe e vërtetuar tek 
organi kompetent kur bëhet fjalë për sendet e paluajtshme që janë të pasurisë së 
përbashkët për shkak se e drejta e pronësisë mbi sendet e paluajtshme mund të 
regjistrohet në librin publik vetëm në bazë të ndonjë titulli juridik. Ligji kërkon, që 
për kontratat me të cilat bartet paluajtshmëria të jenë të formës me shkrim dhe të 
vërtetuara nga organi kompetent. Në Kosovë, me konstituimin e noterisë do të jetë e 
mundur që ndarja e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve të bëhet edhe me anë 
të aktit noterial i cili akt do të jetë i mjaftueshëm që bashkëshortët pronësitë e tyre të 
veçanta t’i regjistrojnë në regjistrin për regjistrimin e të drejtave në paluajtshmëri 
me ç’rast secilit prej tyre i lëshohet certifikatë e veçantë për të drejtën e pronësisë 
apo të bashkëpronësisë mbi sendin e caktuar. 

 
 
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. 

 
Koment, neni 54 

 
54. Vështrim i përgjithshëm. Neni 54, me rastin e ndarjes së pasurisë së përbashkët, 

njëra prej detyrave më të vështira është të vlerësuarit e pasurisë së përbashkët të 
bashkëshortëve në rast të mosmarrëveshjes.368 Nuk është lehtë të përcaktohet pjesa 

                                                 
368 Momarrëveshja nënkupton, pretendimin e palëve për pjesë më të madhe të pronësisë së përbashkët 
në krahasim me atë që i ofrohet. Po të mos kishte mosmarrëveshje çështja do të vendosej me pajtim të 
palëve. 
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e fituar që quhet pjesë e pasurisë së përbashkët me punën e tyre gjatë martesës për 
një kohë zakonisht shumë të gjatë dhe të vlerësuarit e kontributit për krijimin e 
pronësisë së përbashkët është një detyrë jo e lehtë për gjyqtarin, sepse kontribut 
është thënë edhe më herët nuk konsiderohet vetëm puna që sjellë fitime të pastërta 
monetare, por edhe krejt aktiviteti për mirëmbajtjen, administrimin e pasurisë, si 
dhe edukimi dhe rritja e fëmijëve, përgatitja e ushqimit, etj. Prandaj, disa 
legjislacione kërkojnë nga bashkëshortët që me rastin e lidhjes së martesës t’i 
rregullojnë marrëdhëniet e tyre me kontratë të veçantë dhe nëse këtë nuk e bëjnë 
konsiderohet se bashkëshortët janë pajtuar që pasuria e tyre të rregullohet me 
normat juridike që rregullojnë të drejtën e bashkëpronësisë.369 Në qoftë se ndarja e 
pronësisë së përbashkët bëhet me marrëveshje, atëherë ajo quhet Kontrata për 
ndarjen e pronësisë së përbashkët e cila mund të lidhet gojarisht, me shkrim ose në 
formë të aktit noterial.  

 
54 (a) Kur është çështje ndarja e sendeve të paluajtshme për shkak të regjistrimit, ajo 

duhet të bëhet në formën me shkrim dhe e vërtetuar nga organi kompetent, sepse 
kjo kontratë është titull juridik në bazë të të cilit secili prej tyre do të ketë të drejtë ta 
regjistrojë pronësinë e veçantë të veten që është si rezultat i ndarjes së pronësisë së 
përbashkët. Ndarja e pronësisë së përbashkët nënkupton edhe pasojën e 
shkurorëzimit lidhur me marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve. Ndarja e 
pronësisë së përbashkët mund të bëhet pra me marrëveshje dhe në procedurë 
gjyqësore. Në Kosovë, gjykata e cila bën ndarjen e pronësisë së përbashkët, 
gjithmonë niset nga supozimi se bashkëshortët janë pronarë të barabartë të sendeve 
në pronësi të përbashkët370 që do të thotë se gjykata mënyrën tjetër të ndarjes e bën 
vetëm me propozim të njërit nga bashkëshortët që pretendon se ka të drejtë në pjesë 
më të madhe të pronësisë së përbashkët. Bashkëshortët e shkurorëzuar, shumë rrallë 
pajtohen që ndarjen e pasurisë së përbashkët ta bëjnë me marrëveshje, për shkak të 
pretendimeve të tyre dhe kjo i lehet gjithmonë gjykatës që ajo të vendosë se sa është 
pjesë e secilit prej tyre në pasurinë e përbashkët.371  

 
54 (b) Në legjislacionet e ndryshme të botës, njohim sisteme të ndryshme të ndarjes së 

pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve. Legjislacioni i Kosovës, u tha edhe më 
lartë, niset nga fakti se pronësia e përbashkët e bashkëshortëve duhet të ndahet në 
pjesë të barabarta, pra që është i ngjashëm me kuptimin e bashkëpronësisë, por vet 
ligji udhëzon nëse bashkëshortët nuk pajtohen me këtë lloj të ndarjes atëherë duhet 
të respektohet kontributi i tyre si fakt për fitimin e pronësisë së përbashkët. Në 
esencë, ky sistem respekton solidaritetin midis bashkëshortëve lidhur me pronësinë 
e përbashkët të tyre, por edhe i ka hapur rrugë edhe kuptimit absolut të pronësisë që 
do të thotë që secili të merr atë që i takon atij, respektivisht atij i cili edhe e ka 

                                                 
369 Obiteljsko Pravo, Ligji i Kroacisë, Neni 249, ku thuhet “bashkëshortët janë bashkëpronarë në 
pasurinë e fituar në pjesë të barabarta, në qoftë se nuk kanë kontratuar diçka tjetër”. Bashkëpronësia 
është pronësi e më shumë personave në të njëjtin send të pandarë fizikisht në pjesë të caktuara 
alikuote. 
370 LFK i Kosovës, neni 47, par. 4 ku thuhet “bashkëshortët janë pronarë të përbashkët në pjesë të 
barabarta të pasurisë së përbashkët nëse ndryshe nuk janë marrë vesh”.  
371 Më gjerësisht shih: Marko Mladenovic, porodicno Pravo, Knjiga II, Beograd 1981. 
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krijuar atë pronësi. Gjithmonë, kërkohet që pretenduesi të argumentojë kontributin e 
tij që ka çuar deri të dallimi i pjesës së tijë në pronësinë e përbashkët në raport me 
bashkëshortin tjetër.372  

 
Paragrafi 1 

 
54.1 Paragrafi 1, i nenit 54, rregullon rastin kur bashkëshortët nuk kanë arritur 

marrëveshje derisa pjesa e secilit prej bashkëshortëve i takon pasurisë së 
përbashkët, në kohën kur pasuria e tyre trajtohet si pasuri e përbashkët e 
bashkëshortëve, atëherë ndarja e pronësisë së përbashkët duhet të vendoset nga 
gjykata. Gjykata është organi shtetëror i cili në procedurë kontestimore do të 
vendosë për pjesët e tyre të pronësisë së përbashkët. Ngjashëm, parasheh edhe 
LPDTS i RM-së.373 Vendimi i Gjykatës në këtë rast duhet të bazohet në kontributin 
e bashkëshortëve. Gjykata këtë e bën duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat, pra 
jo duke marrë parasysh vetëm të ardhurat personale dhe të hyrat tjera monetare të 
secilit bashkëshort, por edhe ndihmën e njërit prej bashkëshortëve të ofruar 
bashkëshortit tjetër. Me ndihmën e njërit prej bashkëshortëve të ofruar bashkëshortit 
tjetër ligji e numëron, kujdesin për fëmijët, udhëheqjen e punëve të shtëpisë, 
përkujdesjen dhe mirëmbajtjen e pasurisë, por shton edhe fjalët si dhe çfarëdo 
forme tjetër të punës dhe të bashkëpunimit lidhur me administrimin, mirëmbajtjen 
dhe shtimin e pasurisë së përbashkët. Gjykata rrethanat e lartëpërmendura i vërteton 
në bazë të deklaratave dhe provave të tjera të bashkëshortëve, por mbështetet edhe 
në vlerësimin e ekspertëve të cilët caktohen për të vlerësuar kontributin e 
bashkëshortëve me të cilën është fituar pasuria e përbashkët e tyre. Vlerësimi i të 
gjitha rrethanave, bëhet me qëllim që të provohet se pjesët e tyre të pronësisë së 
përbashkët a do të shpallen si të barabarta me pajtim me nenin 47, par. 4, ku thuhet 
“bashkëshortët janë pronar të përbashkët në pjesë të barabarta të pasurisë së 
përbashkët nëse ndryshe nuk janë marrë vesh”, ose do të caktohen pjesët e pronësisë 
së përbashkët të bashkëshortëve në bazë të kontributit, që do të thotë se njëri do të 
ketë më shumë pjesë të veçantë dhe tjetri më pak. Për të ndodhur kjo, bashkëshorti 
pretendues duhet të argumentojë kontributin e tij më të madh në bazë të të cilit 
kërkon edhe t’i takojë pjesa më e madhe nga pronësia e përbashkët.  

                                                 
372 Lidhur me kontributin e bashkëshortit mund të prezentojmë një Aktgjykim të Gjykatës Themelore 
në Tetovë, P.Br.423/1997, 15.10.1997, në të cilin thuhet: “kërkesa e paditëses bashkëshortes është 
pranuar pjesërisht, sepse ajo nuk ka arritur të vërtetojë kontributin e pretenduar në kërkesë padi, 
paditësja (bashkëshortja) kërkon nga gjykata që të vërtetojë të drejtën e pronësisë në ½ e pjesës ideale 
të shtëpisë, duke pretenduar se ajo është ndërtuar nga mjetet e fituara me punë gjatë kohëzgjatjes së 
bashkësisë martesore. Gjykata ka vërtetuar se paditëses i takon 1/10 e ndërtesës. Gjykata nuk vë në 
dyshim faktin se ajo është kujdesur për rritjen dhe edukimin e fëmijëve si dhe për punët e tjera të 
amvisërisë, mirëpo, edhe pse ka patur licencë për mjeshtri ondulimi ajo ka ushtruar këtë profesion për 
një kohë shumë të shkurtër, kështu që nuk ka patuar mundësi të krijojë të ardhura me efekt financiar 
me të cilat do të kontribuonte në ndërtimin e shtëpisë. Në anën tjetër i padituri (bashkëshorti) ka 
arritur që me argumente ta bind gjykatën se mjetet për ndërtimin e shtëpisë i ka krijuar vetë ai duke 
punuar në një periudhë prej 13 (trembëdhjetë) vitesh jashtë shtetit. Në këtë mënyrë i padituri 
bashkëshorti ka arritur të argumentojë se ai ka dhënë kontribut dhjetë herë më të madh nga 
bashkëshortja në fitimin e mjeteve për fitimin e shtëpisë”. 
373 LPDTS i RM-së, Neni 75 parasheh “nëse nuk vjen deri tek marrëveshja, ndarjen e pasurisë së 
përbashkët me kërkesë të njërit nga bashkëshortët e bën gjykata në procedurë jokontestimore”. 



Abdulla Aliu 

 150 

 
54.1 (a) Procedura për pjesëtimin e pronësisë së përbashkët në qoftë se nuk ka kontest, 

zhvillohet sipas ligjit të procedurës jokontestimore. Me rastin e pjesëtimit të 
pasurisë së përbashkët zbatohen dispozitat e LFK të Kosovës, dhe ligjet e tjera në 
fuqi, pra LPDTS i Kosovës, Ligji për procedurën kontestimore dhe Procedurën 
Jokontestimore. Kodi Civil i Shqipërisë është më decidiv, i cili në paragrafin 1, të 
nenit 54, përcakton se gjykata do të vendosë për pjesët e tyre nga pasuria e 
përbashkët në qoftë se këtë nuk e kanë bërë me marrëveshje bashkëshortët deri sa 
kanë pasur kohë e kjo do të thotë gjatë ekzistimit të pronësisë së përbashkët të 
tyre374. Ndërsa, pas shkurorëzimit në rast të vdekjes dhe në rast të shpalljes së 
bashkëshortit të zhdukur, me propozim të njërit nga bashkëshortët apo personave të 
tjerë që kanë interes juridik mund të kërkohet vendimi i gjykatës për ndarjen e 
pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve të cilin vendim bashkëshortët nuk e 
kontestojnë. Kjo nuk do të thotë që ndalohet e drejta e ankesës, por nënkupton se 
ato nuk kanë vërejtje lidhur me pjesët që u’a ndanë gjykata në procedurë jashtë 
kontestimore. Ndërsa, nëse ka mosmarrëveshje lidhur me pjesët e pasurisë së 
bashkëshortëve të paraparë nga paragrafi 1, atëherë kompetente do të jetë gjykata 
tjetër e cila sigurisht se vendosë në procedurë kontestimore edhe pse nuk parashihet 
shprehimisht.  

 
54.1 (b) Procedura jokontestimore, për ndarjen e pasurisë së përbashkët të 

bashkëshortëve fillon me propozimin me shkrim të cilin mund ta parashtrojë njëri 
nga bashkëshortët ose në raste të caktuara edhe të dy bashkëshortët bashkërisht.375 
Ndërsa sipas Kodit të Familjes të Shqipërisë, parasheh diçka ndryshe lidhur me 
pozitën e kreditorit.376 Gjykata në seancën gjyqësore, për ndarjen e pasurisë së 
përbashkët të bashkëshortëve përveç bashkëshortëve, mund të thërras edhe subjekte 
të tjera të cilët mund të kenë ndonjë të drejtë sendore mbi sendet që janë objekt i 
ndarjes së pasurisë së përbashkët. 

 
Paragrafi 2 

 
54.2 Paragrafi 2, i nenit 54, përcakton rregullen se gjykata kompetente do të vendosë 

edhe në rastet e ekzistimit të mosmarrëveshjes së bashkëshortëve apo personave të 
interesuar lidhur me pjesët e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve të paraparë 
sipas këtij neni. Në këtë rast, procedura do të zhvillohet para një gjykate 
kontestimore kompetente, që do të thotë do të shqyrtohen kundërshtimet e 

                                                 
374 Shih Kodi i Familjes i RSH-së, neni, 107: “Pjesëtimi i pasurisë së bashkëshortëve bëhet sipas këtij 
Kodi, Kodit Civil dhe Kodit të Procedurës Civile”. 
375 LFK, neni 56, par. 2, ku thuhet: “Të drejtën që të kërkojnë pjesëtimin e pasurisë së përbashkët 
janë: bashkëshortët, trashëgimtarët e bashkëshortit të vdekur ose 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.  
376 Kodi i Familjes i RSH-së, neni 98, par. 2, ku thuhet “ndarja e pasurisë mund të kërkohet nga njëri 
prej bashkëshortëve ose nga përfaqësuesi i tij ligjor. Kreditorët e njërit bashkëshort nuk mund të 
kërkojnë vetë ndarjen e pasurisë, sepse me nenin 99 parashihet kur procedura për pjesëtimin e 
pasurisë ka filluar, kreditorët mund të kërkojnë të njihen me kërkesën dhe dokumentet e paraqitura 
nga bashkëshortët si dhe të ndërhyjë në seancën gjyqësore për mbrojtjen e të drejtave të tyre”. 
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bashkëshortëve lidhur me pjesët e pasurisë së bashkëshortëve të paraparë sipas këtij 
ligji. Në fakt, në këtë procedurë do të provohet kontributi i kontestuar lidhur me 
pjesët e pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve. Secili prej bashkëshortëve me 
padi mund të kërkojë që gjykata të vërtetojë pjesën e pronësisë së përbashkët ose 
pjesën e pronësisë së përbashkët në ndonjë send të caktuar. Në këtë rast, gjykata ka 
parasysh rrethanat të cilat janë të kontestuara dhe vendimi i saj kur të bëhet i formës 
se prerë paraqet mënyrën e ndarjes së pronësisë së përbashkët në rrugë gjyqësore. 
Për dallim nga vendosja në procedurë jokontestimore, që bëhet me aktvendim i cili 
përmban të dhënat për sendet që ndahen, mënyrën e ndarjes së tyre, si dhe të drejtat 
e të tretëve, në procedurë kontestimore gjykata vendosë me aktgjykim e i cili 
aktgjykim përmban titullarët e pjesëve të veçanta të pronësisë pas ndarjes, pjesën e 
veçantë nga pronësia e përbashkët e cila në fakt është mbi të gjitha sendet që 
paraqesin pasuri të përbashkët të bashkëshortëve ose pjesët e veçanta mbi ndonjë 
send të vetëm që ka qenë objekt i ndarjes së pasurisë së përbashkët. Ky aktgjykim 
për palët në procedurë që kanë kërkuar ndarjen e pasurisë së përbashkët dhe 
shndërrimin e saj në pronësi të veçantë në formë pronësie individuale ose formë 
bashkëpronësie paraqet titull juridik për të regjistruar këto të drejta në librin publik 
ose për të bërë përmbarimin e kërkesave të karakterit detyrimor. 

 
 
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 kompensimin nëse investimet kanë qenë të 
domosdoshme dhe të dobishme. Kompensimi do të jetë në proporcion me 
pjesën e tij në atë send.  

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

 
Koment, neni 55 

 
55. Vështrim i përgjithshëm. Neni 55, rregullon përcaktimin e pjesëve, mënyrën e 

ndarjes së sendeve që janë objekt i pasurisë së përbashkët, gjendjen e pasurisë së 
shtuar pas ndërprerjes së bashkësisë martesore. Përcaktimi i pjesëve në pasurinë e 
përbashkët të bashkëshortëve gjithmonë do të niset nga parimi se ata janë të 
barabartë deri sa njëri nga bashkëshortët nuk deklarohet që pjesët e tyre mos të jenë 
të barabarta, por të përcaktohet në bazë të kontributit të dhënë për fitimin e asaj 
pasurie të përbashkët të bashkëshortëve. Pjesët konsiderohen se janë të barabarta 
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deri sa nuk kërkohet diçka tjetër, sepse nga kjo që parashihet në nenin 47, par. 4 të 
LFK, i cili paragraf bazën e ka në parimin e barazisë së bashkëshortëve377 si dhe në 
parimin e solidaritetit midis bashkëshortëve. LFK-ja, nuk parasheh mundësinë e 
dallimit të sendeve që nuk do të hynin në pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve.  

 
55 (a) Sipas LFK, pasuria e përbashkët ekziston mbi çdo send që ka kuptimin e pasurisë së 

përbashkët, kjo do të thotë se llogariten në pasurinë e përbashkët edhe sendet që janë 
në përdorim të bashkëshortëve, për shkak të veprimtarive të tyre që kanë ato. Në këtë 
mënyrë, të gjitha sendet e bashkëshortëve qofshin për ushtrimin e veprimtarisë apo për 
qëllime të tjera familjare janë objekt i pasurisë së përbashkët që i nënshtrohet pjesëtimit 
të tyre. LFK, në nenin 89, rregullon marrëdhëniet pasurore pas shkurorëzimit 
respektivisht pjesëtimin e pasurisë së përbashkët, duke përcaktuar se “Pjesëtimi i 
pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve mund të kërkohet gjatë martesës dhe pas 
mbarimit të saj me shkurorëzim”. Ndërsa në nenin 90, rregullohet mënyra pjesëtimit të 
pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve që zbatohet si ndaj bashkëshortëve martesorë 
ashtu edhe ndaj pasurisë së përbashkët të krijuar në bashkësinë faktike (bashkësinë 
jashtëmartesore). Neni 90, në paragrafin 1, përcakton se “me rastin e pjesëtimit të 
pasurisë së përbashkët, borxhi i pasurisë së përbashkët do të llogaritet në pjesën e 
secilit bashkëshortë, kjo nënkupton se do të zbritet pasiva dhe si masë pasurore e 
pasurisë së përbashkët do të mbetet vetëm aktiva. Në fakt, pjesët e bashkëshortëve që 
dalin nga pjesëtimi i pasurisë së përbashkët do të zvogëlohen për aq sa ekzistojnë 
borxhe në raport me pasurinë e përbashkët. Ndërsa paragrafi 2 i nenit 90, përcakton se 
kur bëhet pjesëtimi i pasurisë me kërkesë të njërit prej bashkëshortëve, të një martese 
ligjërisht të regjistruar, duhet kushtuar vëmendje për të siguruar që pjesa e tij të 
përfshijë ato sende të pasurisë së përbashkët të cilët i shërbejnë zanatit apo profesionit 
të tij. Pra gjykata, do t’i veçojë sendet të cilat i shërbejnë zanatit apo profesionit të tij. 
Këtu nuk është me rëndësi kush është parashtruesi i kërkesës për pjesëtimin e pasurisë, 
por me rëndësi është që sendet e tilla cilit prej tyre i shërbejnë në profesionin e tij. 
Paragrafi 3 i nenit 90, e udhëzon gjyqtarin që: nëse vlera e sendeve nga paragrafi 2 i 
këtij neni është joproporcionalisht e madhe në krahasim me vlerën e pasurisë së 
përgjithshme të përbashkët do të bëhet pjesëtimi edhe i atyre sendeve përveç nëse 
bashkëshorti të cilit këto pjesë duhet t’i takojnë nuk ia siguron pagimin me para ose 
vlerë përkatëse ose të përafërt ose nuk ia procedon bashkëshortit tjetër sipas pëlqimit të 
tij sendet e tjera me vlerë përkatëse ose të përafërt. Me këtë dispozitë, shihet qartë se 
gjyqtari duhet të ketë parasysh në çfarë proporcioni sendet e pasurisë së përbashkët të 
cilat i shërbejnë zanatit apo profesionit të tij. Përndryshe, do të duhet që edhe ato të 
bëhen pjesë e pjesëtimit midis bashkëshortëve, ky pjesëtim nuk do të lejohet në qoftë 
se bashkëshortit të cilit i shërbejnë në profesion i paguan në para vlerën e tyre ose i jep 
sende të tjera si zëvendësim në qoftë se për këtë pajtohet bashkëshorti tjetër. Paragrafi 
4 i nenit 90, bëhet nga bashkëshorti tjetër do t’i dorëzohen sendet që i shërbejnë atij për 
shërbimin personal.378  

                                                 
377 LFK neni 42, par. 1, ka përcaktuar se “bashkëshortët në martesë janë të barabartë në të gjitha 
marrëdhëniet personale dhe pronësore”. Po aty, paragrafi 4, “bashkëshortët do të zhvillojnë dhe 
shprehin ndjenjën e solidaritetit reciprok si dhe solidaritetin ndaj fëmijëve të tyre të lindur në martesë 
apo të adoptuar”.  
378 Shih LFK, neni 90 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
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55 (b) LFK, lejon që me rastin e pjesëtimit të pasurisë së përbashkët të përdorën edhe 
paratë që do të balanconin vlerën e pjesës së tij. Në këtë rast, njëri nga 
bashkëshortët mund të paguaj me para bashkëshortit tjetër për pjesën e pasurisë së 
përbashkët që është joproporcionale se pjesa e bashkëshortit tjetër. Kur bëhet fjalë 
për sendet e luajtshme, gjykata duke respektuar nenin 92, me kërkesën e secilit nga 
bashkëshortët sendet e luajtshme të pasurisë së përbashkët në emër të pjesës t’i 
mbetet bashkëshortit tjetër i cili i ka mbajtur së paku tre vjet pa ndërprerë e 
bashkëshorti tjetër mund të kërkojë në emër të pjesës së vet sende tjera të luajtshme 
ose dallimi t’i paguhet në të holla. LFK, një kujdes i kushton mbrojtjes së pasurisë 
së fëmijëve me rastin e pjesëtimit të pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve dhe 
në nenin 93 parashihet “bashkëshortit që i besohet në ruajtje dhe edukim përveç që 
merr pjesën e vetë atij i ndahen edhe sendet që i shërbejnë vetëm fëmijëve ose që 
kanë të bëjnë me fëmijët për përdorimin e tyre të drejtëpërdrejtë, përveç kur vlera e 
atyre sendeve është joproporcionalisht e madhe në krahasim me vlerën e pasurisë së 
përgjithshme të përbashkët”.  

 
55 (c) LFK, rregullon edhe të drejtën e parablerjes midis bashkëshortëve kur bëhet 

pjesëtimi i pasurisë së përbashkët. Me nenin 94, përcaktohet se “kur pjesa e 
bashkëshortit nga pasuria e përbashkët përcaktohet në formë të prerë, bashkëshorti 
tjetër ka të drejtën e parablerjes të asaj pjese”. E drejta e parablerjes nënkupton blerjen 
e pjesës nga bashkëshorti tjetër në kushte të barabarta që do të thotë me çmim të cilin 
i’a ofrojnë të tjerët. Në procedurën e ndarjes nga ana e gjykatës, të pasurisë së 
përbashkët, është edhe caktimi se kush do të jetojë në banesën martesore dhe në qoftë 
se ajo nuk arrihet me marrëveshje midis bashkëshortëve atëherë do të vendosë gjykata 
duke pasur parasysh mirëqenien e fëmijëve dhe pozitën sociale të bashkëshortëve379. 
Me rastin e pjesëtimit nuk ekzistojnë disa rregulla se në cilat sende ka të drejtën e 
përparësisë bashkëshorti për ndarjen e pasurisë së bashkëshortëve. Ngjashëm edhe 
LPDTS i RM-së, ofron zgjidhje të caktuara se si do të veprohet me një kategori të 
pasurisë së përbashkët e cila është objekt i pjesëtimit.380  

 
Paragrafi 1 

 
55.1 Paragrafi 1 i nenit 55, përcakton se pjesa e pasurisë së bashkëshortëve duhet të 

caktohet duke u mbështetur në kontributin e bashkëshortëve dhe duke vlerësuar të 
gjitha rrethanat si të ardhurat personale, apo të hyrave të tjera të secilit bashkëshort, 

                                                 
379 Për udhëzimet e pjesëtimit të pasurisë së përbashkët të rregulluar me nenet 90-95, më gjerësisht 
shih komentin e këtyre neneve përkatëse. 
380 LPDTS i RM-së, neni 76, paragrafi 1 parasheh “me rastin e ndarjes së pasurisë së përbashkët me 
kërkesën e bashkëshortit në pjesën e tij fillimisht do të hyjnë ato sende të pronësisë së përbashkët që 
shërbejnë për kryerjen e veprimtarisë së tijë”, par. 2: “nga pasuria e përbashkët do të ndahen dhe do 
t’i dorëzohen bashkëshortit krahas pjesës së tij edhe ato sende të fituara me punë gjatë bashkësisë 
martesore që shërbejnë ekskluzivisht për përdorimin e tij personal”. par. 3: “nëse vlera e sendeve nga 
paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni është shumë më e madhe se vlera e pasurisë së tërësishme të përbashkët, 
do të bëhet ndarja edhe të atyre sendeve përveç nëse bashkëshorti i cili duhet t’i pranonte këto sende 
nuk i’a kompenzon bashkëshortit tjetër vlerën përkatëse, ose bashkëshorti tjetër me pajtimin e tij nuk i 
lë sende të tjera”. Një zgjidhje e tillë e lehtëson mënyrën e ndarjes së pasurisë së përbashkët, qoftë me 
mërrëveshje, qoftë me vendim të gjykatës.  
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por edhe ndihmën e njërit prej bashkëshortëve të ofruar bashkëshortit tjetër gjatë 
jetës normale, por edhe për shkaqe shëndetësore, kujdesin për fëmijët, udhëheqjen e 
punëve të shtëpisë, përkujdesjen dhe mirëmbajtjen e pasurisë, dhe krejt kontributin 
e dhënë me rastin e administrimit, mirëmbajtjes dhe shtimit të pasurisë së 
përbashkët. Neni 47 i LFK, në mënyrë shprehimore tregon se çka konsiderohet 
pasuri e përbashkët e bashkëshortëve duke thënë se pasuri e përbashkët e 
bashkëshortëve është pasuri e fituar me punë gjatë martesës si dhe të hyrat që 
rrjedhin nga pasuria e tillë (paragrafi 1), pastaj se të drejtat dhe detyrimet janë po 
ashtu pjesë e pasurisë së përbashkët (paragrafi 2), si dhe pasuria e bashkëshortëve 
që fitohet bashkërisht përmes lojërave të fatit konsiderohet pasuri e përbashkët. 
Fjala bashkërisht nuk nënkupton faktin që të kenë luajtur lojëra të fatit bashkë të dy 
bashkëshortët, por mjafton që mjetet e përdorura të jenë pasuri e përbashkët e tyre. 

 
Paragrafi 2 

 
55.2 Paragrafi 2 i nenit 55, përcakton se pjesa më e madha e pasurisë së bashkëshortit në 

një send të caktuar apo në një të drejtë të caktuar që veçohet nga sendet e tjera të 
pasurisë së përbashkët mund të përcaktohet nga gjykata vetëm nëse ai send ose e 
drejtë ekonomikisht është e pavarur në krahasim me sendet dhe të drejtat tjera të 
pasurisë së përbashkët dhe kur bashkëshorti për fitimin e atij sendi ose të drejte ka 
marrë pjesë nga pasuria e tyre e veçantë. Kjo nënkupton se në disa raste mund të 
kemi ndarjen e pasurisë së përbashkët në të gjitha sendet bashkërisht, por lejohet 
mundësia që për ndonjë send të veçantë të ketë proporcion në ndonjë send apo të 
drejtë të caktuar p.sh. e drejta e pronësisë së përbashkët në banesë do të veçohej nga 
pronësia e përbashkët me sendet tjera ose e drejta e pronësisë në një (makinë 
shtëpiake) me vlerë të madhe ekonomike do të veçohej nga sendet tjera të 
përbashkëta. Kjo do të thotë se në tërësinë e sendeve që paraqesin pasuri të 
përbashkët të bashkëshortëve do të kishim proporcion të barabartë ndërsa për një 
send tjetër të veçuar do të kishim përpjesëtim tjetër të pjesëve të pronësisë mbi atë 
send. Në atë sendin e veçantë i cili ka vlerë të madhe në proporcion me sendet e 
tjera ose në atë të drejtë që ka vlerë të madhe në proporcion me sendet e tjera të 
pasurisë së përbashkët do të vlente një proporcion, p.sh. 2/3 për njërin dhe 1/3 për 
njërin. Kriter për tu veçuar sendi nga pasuria e përbashkët është edhe fakti nëse 
bashkëshorti për fitimin e atij sendi apo të drejte ka angazhuar të hyrat nga pasuria e 
tij e veçantë, që do të thotë se përveç kontributit të përbashkët në atë send është 
angazhuar edhe pronësia e veçantë e bashkëshortit.  

 
Paragrafi 3 

 
55.3 Paragrafi 3, i nenit 55, rregullon rastin kur pas pushimit të bashkësisë martesore 

njëri nga bashkëshortët e rrit vlerën e pasurisë së përbashkët dhe se në këtë rast 
bashkëshorti i cili ka bërë investimet ka të drejtë të kërkojë kompensimin e 
investimeve nëse këto investime kanë qenë të domosdoshme dhe të dobishme.381 

                                                 
381 Investime (shpenzime) të domosdoshme lidhur me sendin e caktuar janë ato shpenzime me të cilat 
shpëtohet sendi nga shkatërrimi, p.sh. shpenzimet për shmangien e ujit që mos të rrezohet shtëpia, 
blerja e barnave për shërimin e kafshëve, etj. Ndërsa shpenzime të dobishme janë ato shpenzime me 
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Lidhur me shpenzimet e domosdoshme dhe të dobishme të cilat mund t’i bëjë 
bashkëshorti pas pushimit të bashkësisë martesore do të zgjidhen sipas dispozitave 
të LPDTS të Kosovës.382 Në këto raste, kompensimi nga bashkëshorti tjetër do të 
jetë në proporcion me pjesën e tij në atë send, kjo do të thotë se nëse ka pjesën e 
veçantë me 1/3, atëherë edhe kompensimi do të jetë 1/3 e shpenzimeve të bëra. 

 
Paragrafi 4 

 
55.4 Paragrafi 4, i nenit 55, parasheh zgjidhjen kur bashkëshorti tjetër mund të lirohet 

nga kompensimi për investimet e bëra, në qoftë se ai pajtohet që të shtohet pjesa e 
veçantë e bashkëshortit në proporcion me shpenzimet e bëra nga ana e bashkëshortit 
pasi ka pushuar bashkësia martesore. Kjo zgjidhje krijon mundësinë që bashkëshorti 
që duhet t’i kompensojë investimet mos të angazhojë mjete të veçanta për 
kompensimin e atyre investimeve, por të zvogëlohet nga pjesa e veçantë që do t’i 
takonte me rastin e ndarjes së pasurisë së përbashkët në atë send. 

 
 
Neni 56. Afatet dhe subjektet  
 

(1) Ndarja e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve mund të kërkohet gjatë 
martesës dhe pas pushimit të saj. 

(2) Të drejtën që të kërkojnë pjesëtimin e pasurisë së përbashkët janë: 
bashkëshortët, trashëgimtarët e bashkëshortit të vdekur ose të 
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. 

 
Koment, neni 56 

 
56. Vështrim i përgjithshëm. Neni 56 në mënyrë të qartë rregullon kohën kur mund të 

kërkohet ndarja e pasurisë së përbashkët si dhe cilët janë subjektet (personat) që 
kanë të drejtë të kërkojnë ndarjen e pasurisë së përbashkët. LFK ka qartësuar këtë 
çështje, sepse me ligjet e mëhershme e drejta për ndarjen e pasurisë së përbashkët 
gjatë ekzistimit të martesës është menduar se ekziston vetëm për kreditorët ndërsa 
bashkëshortët këtë kanë mundur ta bëjnë vetëm me rastin e zgjidhjes së martesës 
(shkurorëzimit). Ndërsa sipas LFK pjesëtimi i pasurisë së përbashkët mund të bëhet 
gjatë ekzistimit të martesës dhe pas zgjidhjes së martesës. 

                                                                                                                            
të cilat rritet vlera (komoditeti) i sendit për të cilën janë bërë shpenzimet e dobishme, p.sh. rregullimi i 
ballkoneve, zbukurimi i oborrit, rregullimi i fasadës së bukur, etj. 
382 Shih LPDTS, neni neni 96, par. 1: “Poseduesi me mirëbesim mund të kërkojë nga pronari 
kompensimin e shpenzimeve të nevojshme si dhe të shpenzimeve të dobishme të lidhura me mbajtjen 
e sendit”, par. 2: “Një shpenzim i nevojshëm është harxhimi i pasurisë, i cili në kohën e harxhimit 
ishte i nevojshëm për mbajtjen ose mbarëvajtjen e sendit sipas rregullit dhe standardit objektiv”, par. 
3: “shpenzim i dobishëm është çdo harxhim i pasurisë, i cili sipas standardit objektiv shpie tek rritja e 
vlerës së sendit”, par. 4: “Poseduesit me mirëbesim i takon e drejta e retencionit në send derisa 
pronari t'ia kompensoj poseduesit të gjitha shpenzimet e nevojshme dhe të dobishme”, par. 5: 
“Kërkesa për kompensimin e shpenzimeve parashkruhet në afat prej tri vjetësh nga dorëzimi i sendit”. 
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Paragrafi 1 
 
56.1 Paragrafi 1, i nenit 56, në mënyrë koncize përcakton se pasuria e përbashkët e 

bashkëshortëve mund të ndahet si gjatë martesës ashtu edhe pas pushimit të saj. 
Ndarjen e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve gjatë martesës mund ta kërkojë 
njëri nga bashkëshortët ose të dy bashkërisht si dhe kreditori i cili kërkesën e vet 
nuk mund ta përmbush nga pjesa e veçantë e bashkëshortit debitor. Ndërsa, pas 
pushimit të martesës, të gjithë personat që parasheh paragrafi 2 i këtij neni, mund ta 
realizojnë ndarjen e pasurisë së përbashkët. Koha kur mund të bëhet ndarja e 
pasurisë së përbashkët e bashkëshortëve është me rëndësi, sepse pjesët e tyre nga ai 
moment shndërrohen në pjesë të veçanta të pronësisë dhe ndryshon mënyra e 
administrimit dhe disponimi me pjesët e tyre. Ndarja e pasurisë së përbashkët e 
bashkëshortëve vlen vetëm për atë që është krijuar deri në momentin e ndarjes, 
ndërsa nuk mund të prodhojë efekte për në të ardhmen. 

 
Paragrafi 2 

 
56.2 Paragrafi 2, i nenit 56, përcakton subjektet që kanë të drejtë të kërkojnë pjesëtimin 

e pasurisë së përbashkët dhe e njëjta të shndërrohet në pjesë të veçantë të pasurisë. 
Në bazë të këtij paragrafi, subjektet që mund të kërkojnë ndarjen e pasurisë janë 
bashkëshortët, trashëgimtarët e bashkëshortit të vdekur ose të bashkëshortit të 
shpallur për të vdekur si dhe kreditori i njërit prej bashkëshortëve nëse kërkesa e 
kreditorit nuk mund të realizohet nga pasuria e pjesëtuar e atij bashkëshorti. Në 
bazë të paragrafit 2, qartë shihet se secili prej bashkëshortëve kanë të drejtë të 
kërkojnë pjesëtimin e pasurisë së përbashkët në çdo kohë gjatë martesës si dhe në 
rast të pushimit të martesës.  

 
56.2  (a) Përveç bashkëshortëve, e drejta që të kërkojnë pjesëtimin e pasurisë së 

përbashkët u takon edhe trashëgimtarëve të bashkëshortit të vdekur, ose të 
bashkëshortit të shpallur për të vdekur me qëllim që të realizojnë trashëgiminë në 
pjesën e veçantë të trashëgimlënësit. Trashëgimtarët mund të paraqiten në cilësinë 
e trashëgimtarëve ligjor apo testamentar. Trashëgimtarët ligjor të drejtën e 
trashëgimisë e nxjerrin nga vetë ligji ndërsa trashëgimtarët testamentar në bazë të 
testamentit të lënë nga trashëgimlënësi. Për shkak se bashkëshorti me pjesën e vetë 
të pronësisë së përbashkët të pa pjesëtuar nuk ka mundur të disponojë me punët 
juridike Inter Vivos (ndërmjet të gjallëve), por mundet me pjesën e vetë të 
papjesëtuar të disponojë Mortis Causa (në rast vdekjeje).  

 
56.2  (b) Trashëgimtarët testamentarë do të pranojnë vetëm atë pjesë që do t’u takojë në 

bazë të testamentit nga pjesa e veçantë e pronësisë së trashëgimlënësit pasi të bëhet 
ndarja e pasurisë së përbashkët e cila në këtë rast do të bëhet me vendim të 
gjykatës. Përveç bashkëshortëve dhe trashëgimtarëve e drejta e pjesëtimit të 
pasurisë së përbashkët madje si gjatë martesës ashtu edhe pas pushimit të saj i 
takon edhe kreditorit i cili kërkesën e vetë nuk ka mundur ta përmbushë nga 
pasuria e veçantë e bashkëshortit debitor.  
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Neni 57. Përgjegjësitë dhe detyrat 
 

(1) Bashkëshortët janë përgjegjës për detyrimet e tyre personale që rezultojnë 
nga pasuria e pjesëtuar dhe detyrimet e tyre që rezultojnë nga pjesa e tyre 
në pasurinë e përbashkët. 

(2) Të dy bashkëshortët janë të ngarkuar me detyrimet e përbashkëta dhe 
individuale përmes pasurisë së tyre të përbashkët dhe të pjesëtuar, për 
detyrimet që njëri nga bashkëshortët duhet të përmbushë kundrejt personave 
të tretë si dhe detyrimet që duhet të përmbushen nga të dy bashkëshortët. 

(3) Bashkëshorti, i cili përmes pasurisë së tij të veçantë e ka përmbushur 
detyrimin solidar, ka të drejtë të kërkojë që bashkëshorti tjetër t’ia 
shpërblejë pjesën e detyrimit që e ka përmbushur. 

 
Koment, neni 57 

 
57. Vështrim i përgjithshëm. Neni 57, rregullon përgjegjësitë dhe detyrat e 

bashkëshortëve të krijuara nga pasuria e pjesëtuar dhe detyrimet e tyre që dalin nga 
pasuria e përbashkët. Bashkëshortët mund të kenë detyrime reciproke, por edhe 
detyrime në raport me personat e tretë dhe me rastin e pjesëtimit të pasurisë së 
përbashkët përmbushen të gjitha detyrimet për të cilën janë përgjegjës bashkëshortët 
veç e veç ose së bashku. Bashkëshortët mund të kenë detyrime të cilat kanë lindur 
para lidhjes së martesës ose edhe gjatë lidhjes ekzistimit të martesës, por me 
pronësinë e tyre të veçantë dhe këto duhet të jenë të njohura me rastin e ndarjes së 
pronësisë së përbashkët dhe për to përgjegjësia i takon secilit nga bashkëshortët veç 
e veç dhe kjo nuk është çështje e vështirë për tu konstatuar.  

 
Paragrafi 1 

 
57.1 Paragrafi 1, i nenit 57, përcakton se bashkëshortët janë përgjegjës që dalin nga 

pasuria e besuar dhe për detyrimet e tyre nga pjesa e tyre nga pasuria e përbashkët. 
Në këtë paragraf, qartë shihet se bashkëshortët mund të kenë dy lloje detyrimesh, 
detyrimet e veçanta të tyre për pjesët e veçanta të pronësisë dhe detyrimet e 
përbashkëta, respektivisht detyrimet që dalin nga pjesa e tyre e pasurisë së 
përbashkët. Detyrimet që lindin gjatë martesës lidhur me pronësinë e përbashkët të 
bashkëshortëve është një çështje mjaft e vështirë, që të provohet se ato detyrime a 
janë të lidhura me pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve apo janë të krijuara për 
nevojat personale të bashkëshortit dhe se ato detyrime i obligojnë të dy 
bashkëshortët. Si obligime të përbashkëta mund të jetë pagimi i qirasë për banesën, 
ndërsa si detyrim i veçantë mund të jetë ndonjë shpenzim për të përkrahur ndonjë 
anëtarë të familjes jashtë bashkësisë familjare, p.sh. blerjen e pajës për vëllanë. 

 
Paragrafi 2 

 
57.2 Paragrafi 2, i precizon detyrimet e bashkëshortëve që janë të përbashkëta dhe 

individuale përmes pasurisë së tyre të përbashkët dhe të pjesëtuar (të veçantë) si dhe 
për detyrimet për njërin nga bashkëshortët që duhet të përmbush ndaj personit të tretë 
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si dhe për detyrimet që do t’i përmbushin nga të dy bashkëshortët. Bashkëshortët në 
raport me pasurinë e përbashkët mund të kenë detyrime individuale dhe këto detyrime 
individuale i llogariten në pjesën e pasurisë së përbashkët që do të thotë secilit nga 
bashkëshortët detyrimet duhet t’i llogariten në pjesën e pasurisë së përbashkët. 
Bashkëshortët mund të kenë edhe detyrime të ndërsjella që bazën nuk e ka në pasurinë 
e përbashkët, por në pasurinë e pjesëtuar dhe në këtë mënyrë bashkëshortët do të bëjnë 
përmbushjen e saj me rastin e ndarjes së pasurisë së përbashkët ose ky detyrim (borxh) 
do t’i llogaritet në pjesën e veçantë nga pasuria e përbashkët e bashkëshortëve. Njëri 
nga bashkëshortët mund të ketë detyrime kundrejt personave të tretë e cila si detyrim 
është pasivë e pasurisë së përbashkët, edhe pse është obligim i njërit bashkëshort i 
krijuar për pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve, do të konsiderohet si detyrim i 
përbashkët respektivisht detyrim solidar që nënkupton se edhe bashkëshorti tjetër duhet 
të marrë pjesë në përmbushjen e këtij detyrimi. Në qoftë se të dy bashkëshortët kanë 
detyrim të përbashkët ndaj personave të tretë atëherë ai detyrim (borxh) nuk do të 
llogaritet në masën pasurore të pasurisë së përbashkët respektivisht do të veçohet vlera 
që duhet të përmbushen detyrimet e përbashkëta të bashkëshortëve të krijuara lidhur 
me pasurinë e përbashkët, në raport me personat e tretë. Detyrimet e përbashkëta të 
bashkëshortëve nuk mund të lindin pasi të ndodhë edhe ndarja e jetës së përbashkët që 
detyrimet e përbashkëta, p.sh. blerja e automobilit ende të papaguar.  

 
Paragrafi 3 

 
57.3 Paragrafi 3, përcakton rastin kur bashkëshorti i cili nga pasuria e veçantë e ka 

përmbushur detyrimin e tij solidar,383 lidhur me detyrimet solidare zbatohen 
dispozitat e Ligjit për Detyrimet i Kosovës.  

 
 
Marrëdhëniet pronësore të bashkëshortëve jashtëmartesor 
 
Neni 58. Parimet 

 
(1) Pasuria e fituar përmes punës së përbashkët të burrit dhe të gruas në 

marrëdhëniet jashtëmartesore (partneritet pa bashkëjetesë) konsiderohet 
pasuri e tyre e përbashkët. 

(2) Pasuria e fituar gjatë bashkësisë faktike (bashkësisë jashtëmartesore) dhe 
e cila pasuri i nënshtrohet ndarjes ose pjesëtimit konsiderohet pasuri e 
përbashkët. Dispozitat e këtij Ligji lidhur me ndarjen e pasurisë së 
përbashkët të bashkëshortëve të një martese ligjërisht të regjistruar 
zbatohen në mënyrë analoge për marrëdhëniet pronësore të personave në 
bashkësi faktike (bashkësi jashtëmartesore). 

                                                 
383 Detyrim solidar do të thotë, kur dy e më tepër debitorë kanë obligim ta përmbushin detyrimin ndaj 
kreditorit ndërsa kreditori ka të drejtë të kërkojë shlyrjen e detyrimit nga cilido debitor, atëherë 
personi që ka paguar në emër të të dyve ka të drejtë që nga bashkëshorti tjetër të shpërblejë pjesën e 
detyrimit që e ka përmbushur për të, kjo ndryshe thuhet se bashkëshorti ka të drejtën e regresit, sepse 
në këtë rast për përmbushjen e detyrimit solidar nuk është përdorur pasuria e përbashkët e 
bashkëshortëve, por pasuria e veçantë e bashkëshortit. 
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Koment, neni 58 
 
58. Vështrim i përgjithshëm. Neni 58 i LFK, përcakton vetëm parimet lidhur me 

pasurinë që fitohet me punën e përbashkët të burrit dhe të gruas që janë në 
marrëdhënie jashtëmartesore dhe të atyre që janë në bashkësi faktike. Neni 58, 
përmban 2 paragrafe, në paragrafin 1, përdor shprehjen marrëdhëniet 
jashtëmartesore (partneritet pa bashkëjetesë) ndërsa në paragrafin e 2-të, përdorë 
shprehjen bashkësi faktike (bashkësi jashtëmartesore) që do të thotë se pasuria e 
fituar si nga partnerët pa bashkëjetesë ashtu edhe në bashkësinë faktike fitimi i 
pasurisë me punën e përbashkët konsiderohet pasuri e përbashkët e tyre384. Kjo do 
të thotë se kur dy bashkëshortët nga cilado bashkësi e përmendur në këtë nen, kanë 
kontribuar bashkërisht në krijimin e pasurisë së përbashkët, e kanë të drejtën e 
barabartë edhe në ndarje sipas rregullave të pjesëtimit të pasurisë së përbashkët të 
bashkëshortëve në martesë. 

 
Paragrafi 1 

 
58.1 Paragraf 1, i nenit 58, rregullon rastin kur edhe personat që krijojnë pasuri të 

përbashkët në marrëdhënie jashtëmartesore, respektivisht partneritet pa bashkëjetesë 
të cilës ligji nuk i jep mbrojtje juridike, po pasurinë e tyre të fituar bashkërisht e 
konsideron pasuri të përbashkët për shkak të mënyrë së krijimit të saj. Për këtë, do 
zbatohen dispozitat për çështje pasurore të së drejtës civile. LFK, njeh pasurinë e 
përbashkët në nenin 77, par. 1 ku thuhet: “nëse disa persona kanë të drejtë pronësie 
mbi një send në atë mënyrë që pjesët e tyre nuk janë të caktuara atëherë ata janë 
pronarë të përbashkët”, që do të thotë se ligji nuk e ka mbyll qarkun e pronësisë së 
përbashkët vetëm të bashkëshortët apo te familjet e mëdha apo te trashëgimia nga 
momenti i hapjes së trashëgimisë deri në momentin e ndarjes së saj, por ofron një 
dispozitë të përgjithshme, që përcakton se kur ekziston pronësia e përbashkët edhe 
për bashkëshortët jashtëmartesor (partneritet pa bashkëjetesë) dhe bashkësinë 
faktike (bashkësinë jashtëmartesore). Kjo dispozitë është e mjaftueshme që në raste 
të caktuara dy persona edhe pse kanë partneritet pa bashkëjetesë me punën e tyre 
mund të krijojnë pasuri e cila konsiderohet si pronësi e përbashkët, për shkak se nuk 
dihen pjesët e tyre deri në momentin e ndarjes. Në këtë rast edhe LPDTS i Kosovës, 
por edhe LFK, krijon bazë që pronësia e tyre e fituar të ketë statusin e pronësisë së 
përbashkët, sidomos paragrafi 2 i nenit 77, LPDTS të Kosovës, shprehimisht 
parasheh “pronësia e përbashkët mund të fitohet përmes ligjit ose përmes 
kontratës”, dhe përcakton se pronarët e përbashkët disponojnë së bashku me 
pronësinë dhe përgjigjen së bashku për detyrimet në lidhje me këtë pronësi dhe se 

                                                 
384 Shrehja “shprehja partneritet pa bashkëjetesë“ e ka kuptimin e një bashkësie ndërmjet një burri dhe 
një guaje kur nuk jetojnë së bashku, sepse njëri ose të dy prej tyre kanë martesë të ligjshme me një 
person tjetër dhe kjo e përjashon jetën e përbashkët të tyre. Ndërsa shprehja,“bashkësi faktike 
(bashkësi jashtëmartesore)“, nënkupton bashkjetese e një burri dhe një guaje të cilët asnjëri prej tyre 
nuk kanë martesë me një person të tretë, dhe kjo bashkësi i plotëson të gjitha kushte ligjore sipas LFK 
neni 39, që të ketë mbrojtje ligjore dhe në çdo kohë mund të shëndrrohet në martesë. Lidhur me këtë 
terminologji shih edhe nenin 1 të LFK, pjesën e komentit në 1 (d) së bashku me fusnotën, mirëpo, 
ligji i barazon të dy bashkëshortët sa i përketë çështeve të pasurisë së krijuar me kontributin e tyre të 
përbashkët. 
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pronarët e përbashkët mund të kërkojnë shitjen e pjesëve të pronësisë së përbashkët, 
por jo në kohë të papërshtatshme. LPDTS i Kosovës, më gjerësisht rregullon 
bashkëpronësinë andaj edhe çështjet e tjera të parregulluara për pronësinë e 
përbashkët do të zgjidhen në bazë të dispozitave që rregullojnë bashkëpronësinë, 
përveç nëse me ligj parashihet ndryshe (shih nenin 77, par. 5). 

 
Paragrafi 2 

 
58.2 Paragrafi 2 i nenit 58, përcakton rastin kur pasuria fitohet gjatë bashkësisë faktike 

(bashkësisë jashtëmartesore) dhe e cila pasuri është pasuri e përbashkët e tyre dhe i 
nënshtrohet pjesëtimit. Paragrafi 2 përcakton se edhe për pjesëtimin e pasurisë së 
përbashkët të bashkësisë faktike (bashkësisë jashtëmartesore) vlejnë dispozitat e 
këtij ligji që rregullojnë ndarjen e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve të një 
martese ligjërisht të regjistruar. Edhe pasuria e fituar në bashkësinë faktike 
(bashkësinë jashtëmartesore) apo siç kemi thënë ne në bashkëjetesë, e që i 
nënshtrohet ndarjes për shkak se nuk dihen pjesët e tyre të fituara në bazë të 
kontributit- konsiderohet pasuri e përbashkët. Se çka është pasuri e përbashkët 
parashihet në LPDTS të Kosovës, në nenin 47, par. 1,2,3,4, e rregullon pasurinë e 
përbashkët të bashkëshortëve e cila zgjidhje vlen edhe për bashkësinë faktike 
(bashkësinë jashtëmartesore). Në këtë rast lidhur me pasurinë e tyre të përbashkët 
do të vlejnë të gjitha dispozitat që rregullojnë pasurinë e përbashkët të 
bashkëshortëve e të komentuara më lartë si dhe dispozitat ligjore që gjendet në 
LPDTS të Kosovës, lidhur me pronësinë e përbashkët. LFK, në paragrafin 2 të nenit 
39, shprehimisht parasheh “bashkësia faktike (bashkësia jashtëmartesore) është e 
barabartë me statusin martesor nga aspekti i të drejtave dhe detyrimeve, për 
përkujdesje, për mbështetje financiare reciproke dhe të drejtat pasurore ashtu siç 
është specifikuar me këtë ligj”. Natyrisht, bashkësia faktike duhet të jetë e tillë që i 
plotëson kushtet në çdo kohë të shndërrohet në martesë ligjore. Në paragrafin 2 të 
nenit 58, shprehimisht përcaktohet se dispozitat e LFK, që kanë të bëjnë me ndarjen 
e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve të një martese ligjërisht të regjistruar, 
zbatohen në mënyrë analoge për marrëdhëniet pronësore të personave në bashkësi 
faktike (bashkësi jashtëmartesore). Kjo tregon se jo vetëm për fitimin e pasurisë së 
përbashkët, por edhe për ndarjen e saj do të zbatohen dispozitat me të cilat 
rregullohet fitimi dhe ndarja e pasurisë së përbashkët e bashkëshortëve martesor. 
Meqë këto dispozita janë të komentuara, atëherë edhe komentet e bëra për ato nene 
vlejnë edhe për fitimin dhe ndarjen e pasurisë së përbashkët në bashkësinë faktike. 
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Prof. Dr. iur. Haxhi Gashi 
 
PJESA E TRETË 
 
SHUARJA E MARTESËS 
 

Koment, Pjesa e Tretë, Shuarja e Martesës 
 
III. Vështrim i përgjithshëm. Shuarja e martesës paraqet institutin juridik-familjar që në 

bazë të dispozitave ligjore rregullohet përfundimi i saj. Çdo martesë qoftë e 
ligjshme ose e paligjshme mund të përfundojë në bazë të kushteve dhe procedurës 
që e parasheh ligji. Shuarja e martesës385 mund të bëhet në disa mënyra si: me 
anulim, me shkurorëzim, dhe fakte tjera që në mënyrë natyrore ndikojnë në 
refundimin e martesës.386 Sipas Ligjit për Familjen i Kosovës (këtu e tutje LFK) 
shuarja e martesës mund të bëhet: me anulim, me shkurorëzim, me vdekje dhe me 
shpalljen e personit të zhdukur për të vdekur.387 Katër mënyrat ligjore të shuarjes 
së martesës dallojnë mes veti për nga kushtet ligjore dhe aspektet procedurale të 
cilat çojnë deri te shuarja e martesës.  

 
III (a) Shuarja e martesës me vdekjen e bashkëshortit- Vdekja e bashkëshortit/es si 

ngjarje natyrore shkakton edhe shuarjen e martesës. Kësaj forme të shuarjes nuk i 
paraprinë ndonjë veprim procedural gjyqësor i palëve, por konsiderohet formë 
natyrore e shuarjes së martesës si pasojë e vdekjes së bashkëshortit.  

 
III (b) Shuarja e martesës me shpalljen e bashkëshortit të zhdukur për të vdekur- është 

formë e shuarjes së martesës po ashtu në mënyrë natyrore si pasojë e shpalljes së 
bashkëshortit të zhdukur për të vdekur dhe barazimit me vdekjen. por, te kjo formë 
e shuarjes i paraprin veprim procedura, përkatësisht vendimi gjyqësor mbi 
shpalljen e personit të zhdukur për të vdekur.388 

 
III (c) Shuarja e martesës me anulim- Anulimi i martesës është mënyrë e shuarjes së 

martesës së pavlefshme në bazë të një procedure gjyqësore dhe si pasojë që 
martesa nuk i plotëson kushtet ligjore për lidhjen e saj ose me fjale të tjera, martesa 
është lidhur në kundërshtim me ligjin. Kjo formë e shuarjes së martesës 
konsiderohet edhe si shuarje e martesës së paligjshme.389  

                                                 
385 Në tërë tekstin e komentimit do të përdorët shprehja “shuarje e martesës” me qëllim që të ruhet 
termi i përdorur në ligj dhe të jetë më i qartë për zbatim praktik. Megjithatë, shprehja “shuarje e 
martesës”, “përfundim i martesës” ose “zgjidhje e martesës” paraqesin sinonime dhe kanë të njëjtën 
domethënie në këtë komentar. Përdorimi i njërës apo tjetrës shprehje do të behet varësisht nga 
konteksti i fjalive dhe dispozitat ligjore nëse në ndonjë raste është e domosdoshme përdorimi i të dy 
shprehjeve.  
386 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 147. 
387 Shih LFK, neni 60. 
388 Lidhur me shpalljen e një personi për të vdekur, shih Ligji i procedurës jokontestimore, neni 59. 
389 Lidhur me anulimin e martesës, shih nenet 62 deri 67 dhe komenti i këtyre neneve. 



Haxhi Gashi 

 162 

III (ç) Shuarja e martesës me shkurorëzim390- Shkurorëzimi është mënyrë e shuarjes së 
martesës së ligjshme me procedurë gjyqësore dhe për shkaqe të parapara me ligj. 
shkurorëzimi është një mënyrë e shuarjes së martesës e cila në aspektin ligjor ka 
qenë e lidhur në mënyrë të ligjshme, mirëpo paraqiten rrethana dhe fakte tjera të 
parapara me ligj të cilat çojnë deri te shkurorëzimi.  

 
III (d) Në dispozitat përkatës të cilat i referohen secilës formë të shuarjes së martesës, do të 

jepen sqarime më të hollësishme. Për këtë moment është me rëndësi të theksohet së 
LFK i ka përfshirë të gjitha mënyrat e përfundimit të martesës respektivisht zgjidhjes 
brenda termit “shuarje” qoftë kur është fjala për anulimin e martesës së pavlefshme 
qoftë kur është fjala për shkurorëzimin ose rastet e vdekjes apo shpalljes së 
bashkëshortit të zhdukur për të vdekur. Legjislacionet e vendeve të tjera kanë zgjidhje 
të ndryshme. Për shembull: Kodi i Familjes së Republikës së Shqipërisë (këtu e tutje 
KFSH), anulimin e martesës nuk e kategorizon si zgjidhje të martesës. Ky Kod, kur 
është fjala për anulimin e martesës përdorë shprehjen pavlefshmëria e martesës dhe 
nuk e renditë në mënyrat e zgjidhjes së martesës391. Ndërsa ky Kod, përdor shprehjen 
“mbarim i martesës” që përfshin: mbarimin e martesës me vdekjen e njërit 
bashkëshort, me shpalljen e vdekjes së njërit bashkëshort dhe me zgjidhjen e martesës 
së tyre.392 Zgjidhja e martesë i korrespondon shkurorëzimit që është përdorur në LFK 
si zgjidhje e martesës. Kodi Civil Gjerman i viti 1900 (këtu e tutje KCGJ), për 
martesën e pavlefshëm përdor shprehjen “anulim i martesës”, ndërsa anulimin e 
martesës e konsideron si mënyrë të zgjidhjes së martesës së pavlefshme.393 Ndryshe, 
Kodi Civil Francez i viti 1804 (këtu e tutje KCF), me shprehjen “zgjidhje e martesës” 
përfshin zgjidhjen e martesës në rastin e vdekjes së njërit bashkëshort dhe 
shkurorëzimit (divorcin).394 Sipas këtij Kodi, anulimi i martesës nuk hyn në kuadër të 
termit zgjidhje e martesës. Anulimi përdoret si shprehje për prishjen e martesës së 
pavlefshme.395 Vendet që e kanë këtë qëndrim, siç është rasti i KCF, martesa 
konsiderohet e pavlefshme që nga fillimi (ab imito) dhe martesa konsiderohet se fare 
nuk është lidhur.396 Ndërsa ngjashëm me LFK, Ligji i Maqedonisë, si mënyra të 
zgjidhjes (përfundimit) të martesës i konsideron, vdekjen e bashkëshortit, shpalljen e 
bashkëshortit të zhdukur për të vdekur, anulimin dhe shkurorëzimin.397 

                                                 
390Termi “shkurorëzim” në terminologjinë juridike dhe ligjore është përdorur për faktin se me lidhjen 
e martesës si akt i fundit procedural është Kurorëzimi i bashkëshortëve. Në rastin e shuarjes së 
martesës të ligjshme, në këtë ligj është përdorur termi “shkurorëzim” për të treguar prishjen e Kurorës 
dhe për të dalluar shuarjen e martesës së ligjshme nga anulimi i martesës.  
391 Shih Kodi i Familjes i Shqipërisë, Ligji nr.9062, datë 8.5.2003, (këtu e tutje KFSH), Kreu III, 
nenet 33-49. 
392 Shih KFSH, neni 123. 
393 Shih KCGJ, neni 1313. Në këtë nen thuhet: “Martesa mund të anulohet vetëm në bazë të vendimit 
të gjykatës bazuar në padi. Martesa është zgjidhur kur vendimi bëhet final (përfundimtar) dhe 
absolut”. 
394 Shih KCF, neni 227. Në këtë nen thuhet:”Martesa është zgjidhur: 1) me vdekjen e njërit 
bashkëshort 2) me shkurorëzim “.  
395 Shih KCF, chapter IV.  
396 Shih Coester-Waltjen, D & Coester, M, 1997, p. 96. 
397 Shih Ligji për Familjen i Maqedonisë (LFM), nr. 80/92, neni 34. 
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III (dh) Në pjesën e komentimit do t’i përmbahemi tekstit ligjor të LFK lidhur me 
shprehjen shuarje e martesës duke përfshirë në këtë shprehje, anulimin, zgjidhjen e 
martesës me vdekjen e bashkëshortit, zgjidhjen e martesës me shpalljen e 
bashkëshortit të zhdukur për të vdekur dhe shkurorëzimin. Ky qëndrim do të ndiqet 
për arsye që komentimi t’i përgjigjet teksti të ligjit dhe të jetë i qartë për zbatimin e 
ligjit. Ndërsa në pjesën e tekstit të komentimit për secilën mënyrë të shuarjes së 
martesës, do të ofrohen sqarime të nevojshme në bazë të të cilave do të dallohen 
mënyrat e shuarjes së martesës.  

 
 
I. PARIMET 
 
Neni 59. Parimet e përgjithshme  
 

Gjykata dhe çdo person i interesuar për shuarje të martesës do t’i ketë 
parasysh parimet e mëposhtme te përgjithshme. 
(1) institucioni i martesës duhet te ruhet; 
(2) bashkëshortet ne martese e cila mund te jete shkëputur duhet te 

inkurajohen ti marrin te gjitha hapat e zbatueshëm përmes këshillimit 
për martese, procedurave te pajtimit te parashikuara ne këtë ligj ose tjera 
për te ruajtur martesën.  

(3) martesa e cila ne mënyrë te pakthyeshme është shkëputur duhet te 
shuhet: 
a. me një minimum te shqetësimit për palët dhe fëmijët e prekur; 
b. te zgjidhet ne atë mënyrë qe te promovoj sa ma mire marrëdhënie te 

vazhdueshme mes palëve dhe fëmijëve te prekur si është e mundur ne 
rrethanat, dhe  

c. pa shpenzime te paarsyeshme te përfshira ne lidhje me procedurat qe 
duhet ndjekur ne sjelljen e martesës ne një përfundim, dhe 

(4) se çdo rrezik për te keqe ose dhune ndaj bashkëshortëve dhe fëmijëve 
duhet te shmanget. 

 
Koment, neni 59 

 
59. Vështrim i përgjithshëm. Neni 59 rregullon parimet e përgjithshme që duhet 

ndjekur në rastin e shuarjes së një martese. Kjo dispozitë ligjore i detyron të gjitha 
organet kompetente në radhë të parë gjykatën, por edhe palët dhe personat tjerë të 
përfshirë në një procedure të shuarjes së një martese, zbatimin e parimeve të 
parapara në këtë nen. Pavarësisht nga nenet tjera që i referohen shuarjes së 
martesës, të cilat mund të parashohin veprime të caktuara në procedurë,398 të gjitha 
veprimet procedurale duhet të shoqërohen me veprime të cilat parashihen në këto 
parime dhe nuk mund të bien në konflikt me to, sepse këto janë parime bazë për të 
gjithë procedurën e shuarjes së një martese. Dispozitat e veçanta që parashohin 
ndryshe ose veprimet të caktuara, mund të zbatohen nëse nuk janë në kundërshtim 

                                                 
398 Shih për shembull neni 69 i këtij ligji i cili parasheh shkaqet e shkurorëzimit me ekzistimin e të 
cilave njëri ose të dy bashkëshortet mund të kërkoj shkurorëzim. 
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me parimet themelore. Neni 59 i ka numëruar në mënyrë taksative disa parime që 
njëkohësisht janë edhe veprime procedurale të cilat duhet të ndiqen gjate 
iniciativës ose procedurës së shuarjes së një martese.  

 
Pika 1 

 
59.1 Parimi: “Institucioni i martesës duhet të ruhet”. Ky parim i inkorporuar në nenin 

59, ka për qellim inkurajimin e të gjitha palëve që të ndërmarrin veprimet e 
mundshme për ruajtjen e një martese. Qëllimi i këtij parimi nuk qëndron në 
pengimin e zgjidhjes së një martese, sepse në pikën 3 të këtij neni është paraparë 
parimi shuarja e një martese e cila është e pamundur të ruhet, por qëndron në faktin 
e intensifikimit të përpjekjeve për ruajtjen e martesës duke pasur parasysh pasojat 
që lindin për bashkëshortët dhe fëmijët pas shuarjes së martesës399. Mbi këtë bazë, 
është shumë më e rëndësishme dhe e arsyeshme ruajtja e një martese së sa shuarja 
e saj. Është rregull procedurale që para së t’i dërgohet padia bashkëshorti të 
paditur, gjykata cakton seance të posaçme me qëllim të pajtimit të bashkëshorteve. 
Me dispozita ligjore shprehet aspirata që të ruhet martesa si marrëdhënie me 
rëndësi shoqërore.400 E drejta në martesë dhe krijimin e familjes është e drejtë e 
garantuar edhe me instrumente ndërkombëtare.401 Këto instrumente ndërkombëtare 
kanë për qëllim mbrojtjen e privatësisë respektivisht martesës nga ndërhyrjet e 
shtetit dhe personave të tretë. Neni 16 par. 1 i DUDNJ përcakton obligimin e 
shtetit në mbrojtje të së drejtës në martesë kundër ndërhyrjes së palës së trete.402 Po 
ashtu KEMDNJ nenet 8, 12 dhe protokolli 7 neni 5, garantojnë privatësinë, jetën 
familjare, shtëpinë, dhe të drejtën e martesës dhe krijimin e familjes dhe mbrojtje 
të barabartë të bashkëshortëve.403 Në këtë kuptim duhet pasur kujdes në ndërhyrje 
në martesë dhe bere përpjekje për ruajtjen e martesës si e drejte private. në anën 
tjetër ruajtja e martesës është interes edhe i shoqërisë respektivisht shtetit, duke 
pasur parasysh pasojat qe shkaktohen në rastin e prishjes së martesës sidomos 
pasojat lidhur me mbajtjen, rritjen, edukimin dhe zhvillimin e përgjithshëm të 
fëmijëve. Megjithatë, interpretimi i kësaj dispozite ligjor nuk duhet të jete i ngurte 
qe domosdoshmërish një martese të mbetet në fuqi, sepse ajo mund të këtë edhe 
konotacione negative për jetën e bashkëshorteve dhe fëmijëve të tyre sidomos kur 
marrëdhëniet bashkëshortore janë çrregulluar seriozisht ashtu që jeta e përbashkët 
e bashkëshortëve është e pamundur.  

                                                 
399 Pas shuarjes së martesës, përveç tronditjeve emocionale të bashkëshortëve, rrjedhin edhe 
shqetësime emocionale për fëmijët të cilat ndikojnë në mirërritjen dhe edukimin e tyre. Gjithashtu pas 
shuarjes së martesës lindin pasoja edhe lidhur me mbajtjen e bashkëshortit të pasiguruar, mbajtjen e 
fëmijëve, pjesëtimin e pasurisë së përbashkët etj. Për me shumë shih nenet 89-98 të këtij ligji. 
400 Brestovci F. E drejta procedurale civile II, Prishtine, 2004, fq. 119. 
401 Deklarata e Universale e Kombeve të Bashkuara për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut e viti 1948, 
(këtu e tutje DUDNJ), neni 16; Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe 
Kulturore e viti 1966 (këtu e tutje KNDESK), neni 10; Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile 
dhe Politike e viti 1996 (këtu e tutje KNDCP), nenet 17 dhe 23; Konventa Evropiane për Mbrojtjen e 
të Drejtave të Njeriut (këtu e tutje KEMDNJ), neni 8 dhe 12 si dhe Protokolli 7 neni 5. 
402 Lagoutte S. & Thór Árnason A, 1999, fq. 330. 
403 Gomien, D, 2000, fq. 61. 
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Pika 2 
 

59.2 Në pikën 2 të këtij neni është parapare parimi: “bashkëshortet në martesë e cila 
mund të jete shkëputur duhet të inkurajohen ti marrin të gjitha hapat e zbatueshëm 
përmes këshillimit për martese, procedurave të pajtimit të parashikuara në këtë 
ligj ose tjera për të ruajtur martesën”. Edhe ky parim është në funksion të ruajtjes 
së martesës. Për me shumë ky parim i inkurajon bashkëshortët në martesë e cila 
mund të jetë shkëputur404 përkatësisht është ndërprerë jeta faktike e bashkëshortëve 
që të këshillohen për martesë. Këshillimet e bashkëshortëve mund të bëhen në 
këshillimoret përkatëse qe janë Qendrat Komunale për Punë Sociale ose Instituti 
për Politika Sociale405. Përmes këshillimeve që ofrojnë këto institucione synohet 
t’u sqarohet bashkëshortëve rëndësia e ruajtjes së martesës dhe pasojat e 
mundshme në rast të zgjidhjes së saj. në kuadër të kësaj iniciative përparësi i jepet 
edhe zhvillimit të procedurës së pajtimit të bashkëshortëve e cila është paraparë me 
ligj, para së të zhvillohet procedura e shkurorëzimit. Nëse është filluar një 
procedurë të zgjidhjes së martesës qoftë me padi ose me propozimin e përbashkët 
të bashkëshortëve, ligji parasheh procedurën e detyrueshme të pajtimit të 
bashkëshortëve e cila zhvillohet nga gjykata ose mund të bartet në kompetencë të 
organit të kujdestarisë.406 Përveç, kësaj bashkëshortët mund të përdorin edhe 
procedurën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve me ndërmjetësim që parashihet sipas 
Ligjit për ndërmjetësimin,407 ku në veçanti kontestet civile mund të zgjidhen edhe 
me ndërmjetësim. E gjithë kjo ka për qellim ruajtjen e martesës para se të 
zhvillohet procedura e prishjes, përkatësisht shkurorëzimit të saj. 

 
Pika 3 

 
59.3 Në pikën 3 të këtij neni parashihet parimi: “martesa e cila në mënyrë të 

pakthyeshme është shkëputur duhet të shuhet”. Sipas kësaj depozite parimore për 
martesat të cilat janë shkëputur dhe si të tilla janë të pakthyeshme duhet të shuhen. 
Kjo dispozitë ligjore e vë theksin në ndërprerjen e jetës faktike të bashkëshortëve 
duke nënkuptuar faktin kur jeta e përbashkët e bashkëshortëve si qëllim i martesës 
është e pamundur atëherë duhet marrë vendimin e shuarjes së martesës. në rastet 

                                                 
404 Në këtë dispozitë është përdorur shprehja “martesa e cila mund të jetë shkëputur”, që e ka 
kuptimin e ndërprerjes së jetesës së përbashkët (jetës faktike) të bashkëshortëve, dhe nuk e ka 
kuptimin e shuarjes përkatësisht përfundimit të martesës. Shuarja e martesës mund të behet vetëm me 
vendim të gjykatës dhe martesa e përfunduar në këtë mënyrë nuk mund të kthehet nëse ekziston 
vendim i gjykatës i formës së prerë.  
405 LFK për këto institucione përdor termin “Organi i Kujdestarisë” që i referohet qendrave sociale 
komunale. Për më tepër, shih neni 6 i këtij ligji. Për më shumë për funksionin e Qendrave Sociale dhe 
Institutit të Politikave Sociale shih Ligjin për shërbimet sociale dhe familjare, Gazetat Zyrtare e 
Republikës së Kosovës, nr. 12/2007, 1 Maj 2007 (këtu e tutje LSHSF), nenet 4 dhe 7. 
406 Për më shumë për procedurën e pajtimit shih LFK, nenet 76 deri 83. Sipas këtyre neneve 
parashihet procedura e pajtimit, kushtet, afatet dhe organi kompetent para të cilit duhet të zhvillohet 
procedura e pajtimit. në nenin 76 par. 1. Thuhet: “Vendimi për shkurorëzim duhet të merret pas një 
periudhe të përpjekjeve të zhvilluara nga gjykata në seanca të veçanta...”. Me këtë dispozite është 
detyruar gjykata që të zhvillojë procedurën e pajtimit para se të zhvillojë procedurën e shkurorëzimit.  
407 Ligji për ndërmjetësimin, nr. 03/L-057./ 
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kur martesa formalisht është në fuqi, mirëpo nuk realizohet bashkëjetesa faktike e 
bashkëshortëve apo ekziston çrregullimi serioz i marrëdhënieve bashkëshortore, 
gjykata gjithmonë lejon shkurorëzimin duke u bazuar në faktin e mos-përmbushjes 
së qëllimit të martesës.408 Si shembull: Me Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në 
Prishtine, C.nr.114/2008, si gjykatë e shkalles së parë është bërë zgjidhja e 
martesës me shkurorëzim për shkak të ndërprerjes së jetës faktike dhe çrregullimit 
serioz të marrëdhënieve bashkëshortore ashtu që jeta e përbashkët e 
bashkëshortëve është vlerësuar si e pamundur. në paragrafin e dytë në pjesën e 
arsyetimit të këtij Aktgjykimi thuhet se bashkëshortët “... nga fillimi kanë jetuar të 
ndarë dhe pa një afërsi, dhe se për shkak të kontakteve të rralla nuk ka kurrfarë 
interesimi për vazhdim të jetës së përbashkët”. Po ashtu, shih Aktgjykimin e 
Gjykatës së Qarkut në Prishtine, C.nr. 539/2007 i datës 07.12.2009. në paragrafin e 
parë të pjesës së arsyetimit thuhet: “ në këtë çështje procedurale është inicuar me 
padinë e paditësit për shkak të mospajtimeve të cilat bashkëjetesën e kanë bërë të 
pamundur. Ndërkaq, të dy bashkëshortët gjatë procedurës janë deklaruar se padia 
për shkurorëzim duhet të konsiderohet propozim i përbashkët meqë bashkëshortët 
nuk shohin se ka mundësi të rivendosjes së raporteve të mira bashkëshortore”, 
mirëpo, mos realizimin e jetës faktike e tregojnë fakte dhe rrethana të cilat duhen 
të vërtetohet dhe nuk mund të vendoset në mënyrë mekanike vetëm për faktin se ka 
përkohësisht ndërprerje të jetës faktike, që nënkupton se duhet të vërtetohet efekti i 
ndërprerjes së jetës faktike në vazhdimin e jetës së përbashkët të bashkëshortëve. 
Me një vendim të Gjykatës Supreme të Kosovës, është prishur Aktgjykimi i 
Gjykatës së Qarkut mbi argumentet se ka lejuar shkurorëzimin për shkak të ndarjes 
faktike, mirëpo nuk e ka arsyetuar gjendjen faktike lidhur me ndërprerjen e jetës 
faktike dhe çrregullimin serioz të marrëdhënieve bashkëshortore që e bëjnë të 
pamundur realizimin e qëllimit të martesës.409 Për këtë qellim, ligji ka përdorur 
shprehjen “martesa e cila në mënyrë të pakthyeshme është shkëputur” që do të 
thotë se ekziston ndërprerja e jetës faktike dhe si rezultat i kësaj ekziston edhe 
çrregullimi serioz i marrëdhënieve bashkëshortore ashtu që e bën të pamundur 
jetën e përbashkët të bashkëshortëve.  

 
59.3 (a) Në piken 3 të këtij neni, shprehja nën piken a) me një minimum të shqetësimit 

për palët dhe fëmijët e prekur, si pjesë e parimit për shuarjen e martesës e cila në 
mënyrë të pakthyeshme është shkëputur shpreh qëndrimin parimor se kur 
ekzistojnë rrethana ligjore për shuarjen e një martese, shuarja duhet të bëhet me 
pak shqetësime ose mundësisht të evitohen shqetësimet për palët (bashkëshortët) 
dhe fëmijët e tyre që janë prekur nga shuarja e kësaj martese. Ligjvënësi me këtë 
dispozite ligjore e ka vendosur theksin në kujdesin që duhet treguar të gjitha 
organet e përfshira në një procedurë të shuarjes së martesës, që veprimet 
procedurale duhet të jenë të kujdesshme dhe të arsyeshme ashtu që zgjidhja e një 
martese të reflektojë sa me më pak pasoja negative për palët dhe fëmijët, duke 
nënkuptuar shqetësimet, tronditjet psikike, emocionale etj. Kjo për faktin se nëse 

                                                 
408 Shih Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtine, C.nr.114/2008 i datës 19.06.2008 i vërtetuar 
me Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës Ac.nr.53/2008 i datës 13.10.2008; Aktgjykimin e 
Gjykatës së Qarkut në Prishtine, C.nr. 539/2007 i datës 07.12.2009. 
409 Shih Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Ac. nr. 10/2006 i datës 14.3.2006.  
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një shkëputje e martesës krijon pasoja të rënda negative në jetën e fëmijëve dhe 
bashkëshortëve, organet kompetente (gjykata dhe Organi i Kujdestarisë) duhet 
sqaruar këtë fakt palëve dhe duke bërë përpjekje për ruajtjen e martesës ashtu siç 
parashihet me ligj. Nëse rrethanat janë të atilla të cila domosdoshmërish çojnë në 
zgjidhjen e martesës (p.sh. ekziston çrregullimi serioz i marrëdhënieve 
bashkëshortore) atëherë gjykata duhet të shtojë kujdesin për evitimin e pasojave 
negative të zgjidhjes së martesës duke treguar kujdes për bashkëshortin e 
pasiguruar dhe besimin e fëmijëve për mbajtje, ruajtje dhe edukim gjatë procedurës 
së zgjidhjes së martesës, por edhe pas saj me qëllim të evitimit të efekteve negative 
dhe mbrojtjen e të drejtave të personave të përfshirë në një zgjidhje martese.410  

 
59.3 (b) Pjesa e parimit se martesa “të zgjidhet në atë mënyrë që të promovojë sa më 

mirë marrëdhënie të vazhdueshme mes palëve dhe fëmijëve të prekur si është e 
mundur në rrethanat” e caktuara, shpreh qëndrimin parimor për ruajtjen e 
marrëdhënieve të mira në mes bashkëshortëve dhe fëmijëve pas zgjidhjes së 
martesës. Në shumë raste, ruajtje e marrëdhënieve të mira në mes ish-
bashkëshortëve është e vështirë, por duhet bërë përpjekje për evitimin e 
shqetësimeve të mundshme që prodhon një zgjidhje e martesës, ndërsa ruajtje e 
marrëdhënieve të mira i kontribuon ruajtjes dhe edukimit të shendosh të fëmijëve. 
Marrëdhëniet e mira në mes ish-bashkëshortëve reflektohen edhe në kontaktet rreth 
ruajtës dhe edukimit të fëmijëve. Gjithashtu marrëdhënie të mira duhet të ruhen 
edhe në mes prindërve dhe fëmijëve. Gjykata duhet të marrë vendimin për besimin 
e fëmijëve për ruajtje dhe edukim si dhe vendimin për mbajtje financiare 
(alimentacion) i cili i kontribuon më së miri interesave të fëmijëve, por që 
njëkohësisht ruan edhe raporte të mira mes prindërve dhe fëmijëve. Përkujdesja 
ndaj fëmijëve pas zgjidhjes së martesës është një problem mjaft i madh jo vetëm 
teorik, por edhe një problem mjaft i ndërlikuar praktik i ndërlidhur edhe me 
pasurinë e fëmijëve, por edhe mbajtjen (alimentacionin) dhe përkujdesjen për rritje 
dhe edukim411. Prandajm ruajtja e marrëdhënieve të mira në mes ish-
bashkëshortëve do t’i kontribuojë edhe ruajtjes së marrëdhënieve të mira në mes 
prindërve dhe fëmijëve që është një interes madhor për mirëqenien e fëmijëve pas 
zgjidhjes së martesës.  

 
59.3 (c) Në piken 3 të nenit 59, parimi i përfshirë në nënpikën c) pa shpenzime të 

paarsyeshme të përfshira në lidhje me procedurat që duhet ndjekur në sjelljen e 
martesës në një përfundim, i referohen ekonomizmit të procedurës së zgjidhjes së 
martesës. Me këtë parim ligjvënësi ka dashur të detyrojë organet kompetente dhe 
palët qe t’i reduktojnë shpenzimet e panevojshme procedurale dhe zgjidhja e 
martesës të bëhet me një procedurë ekonomike. Parimi i ekonomizmit të 

                                                 
410 Shih nenin 70 dhe 71 të LFK, sipas këtyre neneve parashihen masa mbrojtjes për bashkëshortin 
dhe fëmijët gjate procedurës në konteste martesore të cilat gjykata duhet t’i këtë parasysh dhe mund të 
caktojë masa të përkohshme për sigurimin e mbajtjes financiare për bashkëshortin, por edhe fëmijët.  
411 Leslie J. Harris & Lee E. Teitelbaum, “Parent-child support”, Family Law, Aspen Law & 
Business, New York, 2000, fq. 561. Autori thekson se në rastin e vendosjes gjykata duhet t’i shqyrtoj 
të gjitha rrethanat relevante që Aktgjykimi mbi besimin e fëmijëve për mbikëqyrje të realizohet në 
interes të fëmijëve, por edhe pa i cenuar të drejtat e prindërve për të pasur kontakte me fëmijët e tyre. 
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procedurës gjyqësore nënkupton faktin se gjykata duhet të jetë efikase dhe pa 
zvarritje procedurale të zgjidhë kontestet martesore të cilat drejtpërdrejt do të 
ndikojnë edhe në zvogëlimin e shpenzimeve procedurale. Parimi i ekonomizmit 
është parim themelor i procedurës civile.412 Ekonomizmi i procedurës nuk duhet të 
ndikojë në zgjidhjen e çështjes juridike, sepse ajo duhet të trajtohet në të gjitha 
aspektet dhe shqyrtuar të gjitha rrethanat, por dispozita ligjore sugjeron që gjatë 
procedurës duhet të evitohen shpenzimet e panevojshme dhe zvarritjet procedurale.  

 
Pika 4 

 
59.4 Në nenin 59 pika 4, është paraparë parimi specifik për të evituar çfarëdo dhune 

gjatë procedurës së zgjidhjes së martesës qoftë ndaj bashkëshortit ashtu edhe ndaj 
fëmijëve. Për më tepër, ky parim thekson se: “se çdo rrezik për të keq ose dhunë 
ndaj bashkëshortëve dhe fëmijëve duhet të shmanget”. Raportet martesore dhe 
familjare janë raporte të ndjeshme personale. Acarimi i raporteve personale në mes 
të bashkëshortëve ka si pasojë edhe çrregullimin e marrëdhënieve bashkëshortore 
me efekt edhe në prishjen e martesës. Prandaj, procedurat e zgjidhjes së martesës 
mund të shoqërohen edhe me forma të ndryshme të presionit dhe dhunës së 
ndërsjell ndaj bashkëshortëve, por edhe ndaj fëmijëve. Dispozita ligjore sugjeron 
dhe detyron të gjitha organet, por edhe personat e përfshirë në një procedurë të 
zgjidhjes së martesës t’i ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për pengimin e 
çfarëdo dhune ndaj bashkëshortëve dhe fëmijëve. Gjykata është e detyruar që gjatë 
procedurës të përkujdeset ex offcio për masa preventive dhe vendime paraprake për 
të siguruar mbrojtjen e domosdoshme të fëmijëve. 

 
 
Neni 60. Mënyrat e shuarjes së martesës 
 

(1) Martesa shuhet me vdekjen e bashkëshortit, shpalljen e bashkëshortit të 
zhdukur të vdekur, anulimit dhe shkurorëzimit. 

(2) Martesa zgjidhet vetëm pas parashtrimit të padisë dhe me vendim të 
gjykatës përmes anulimit (martesa e pavlefshme) ose zgjidhjes 
(shkurorëzimit). 

(3) Anulimi ose shkurorëzimi prodhojnë efekte juridike kur aktgjykimi i 
gjykatës për anulimin ose shkurorëzimin e martesës marrin formën e 
prere. 

(4) Kur bashkëshorti i zhdukur shpallet i vdekur, martesa zgjidhet në ditën 
kur vdekja e bashkëshortit të zhdukur arrihet me aktvendimin e formës 
së prerë.  

 

                                                 
412 Shih Ligji nr. 03/L-006 për procedure kontestimore (këtu e tutje LPK), neni 10, par. 1, i cili thotë: 
”Gjykata ka për detyrë që procedura të zhvillohet pa zvarritje dhe sa me ma pak shpenzime, si dhe të 
bëj të pamundur çdo shpërdorim të të drejtave procedurale që ju takojnë palëve sipas këtij ligji”. 
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Koment, neni 60 
 
60. Vështrim i përgjithshëm. Neni 60 i LFK përcakton mënyrat e shuarjes së martesës 

si dhe efektet juridike që prodhohen vetëm pas vendimit të formës së prerë për 
zgjidhjen e martesës. Ky nen ka bërë të qartë ose me fjale të tjera ka numëruar 
mënyrat se si mund të zgjidhet një martesë duke nënkuptuar se një martesë mund 
të zgjidhet vetëm në njërën nga këto mënyra: me vdekjen e bashkëshortit, shpalljen 
e bashkëshortit të zhdukur për të vdekur, anulim dhe shkurorëzim. Ndërsa, më tej 
ky nen sqaron edhe aspektet procedurale se një martesë mund të zgjidhet me 
anulim ose shkurorëzim vetëm pas paraqitjes së padisë dhe nxjerrjes së vendimit të 
gjykatës, kurse për të prodhuar efekt juridik për zgjidhjen e martesës vendimi i 
gjykatës duhet të jetë i formës së prerë.413 Para se të merret vendim i formës së 
prerë, një martesë nuk mund të konsiderohet e zgjidhur. Gjithashtu edhe vendimi i 
gjykatës për shpalljen e bashkëshortit të zhdukur për të vdekur duhet të jete i 
formës së prerë për të prodhuar efekt juridik, përkatësisht për tu konsideruar se një 
martesë është zgjidhur me aktin e vdekjes.  

 
Paragrafi 1 

 
60.1 Në paragrafin 1 të nenit 60, janë paraparë katër mënyra të shuarjes së martesës: 

Vdekjen e bashkëshortit, shpalljen e bashkëshortit të zhdukur për të vdekur, 
anulimin dhe shkurorëzimin.  

 
60.1 (a) Shuarja e martesës me vdekjen e bashkëshortit. Me këtë nen, vetëm është 

përcaktuar se një martesë mund të shuhet me vdekjen e bashkëshortit, ndërsa ky nen 
nuk përmban ndonjë dispozitë e cila sqaron se si do të përfundojë, përkatësisht cili 
është akti ose momenti që konsiderohet se martesa është shuar. Megjithatë, duhet 
sqaruar se vdekja e bashkëshortit është një ngjarje natyrore e cila shënon edhe 
shuarjen e martesës. Në të gjitha sistemet juridike vdekja e shuan martesën.414 
Prandaj, mund të thuhet se vdekja është mënyrë e zakonshme e zgjidhjes së martesës 
së plotfuqishme bazuar në vdekjen e bashkëshortit si ngjarjen natyrore. Me shuarjen 
e martesës me vdekje, bashkëshorti tjetër ka të drejte të lidhe martesë të re.415 Vdekja 
regjistrohet në regjistrin e Librave të gjendjes civile, përkatësisht Librin amzë të të 
vdekurve.416 Ndërsa me rastin e regjistrimit të aktit të vdekjes, lëshohet certifikatë që 
dëshmon vdekjen e personit respektivisht bashkëshorti.417 Regjistrimi i aktit të 
vdekjes së bashkëshortit në regjistrin amzë të të vdekurve duhet konsideruar si 
moment të shuarjes së martesës me vdekjen e bashkëshortit, pasi që kjo mund të 
dëshmohet me certifikatën e vdekjes e cila është e domosdoshme të paraqitet nëse 

                                                 
413 Shih LPK, neni 166, par.1: “Aktgjykimi i cili nuk mund të goditet me anë të ankesës bëhet i 
formës së prerë për aq sa është vendosur me të mbi kërkesëpadinë apo kundërpadinë”. 
414 Shih Heldrich. A & Steiner. A, 1995, fq. 36. 
415 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 147. 
416 Shih Ligji nr. 2004/46 mbi regjistrat e gjendjes civile, Gazeta Zyrtare e Kosovës, nr. 13, datë 1 
qershor 2007 (këtu e tutje LRGJC), neni 33. I zëvendësuar me Ligjin nr.04/L-003 për gjendjen civile, 
neni 46, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 6/22 Korrik 2011. 
417 Po aty, neni 38.5.  



Haxhi Gashi 

 170 

bashkëshorti pasjetues vendos të lidhë martesë të re. Vdekja e shuan pengesën 
martesore për bashkëshortin pasjetues për të lidhur martesë të re. Ai mund të lidhë 
martesë të re nëse këtë e dëshiron, ndërsa shuarjen e martesës së vjetër mund ta 
dëshmojë me certifikatën e vdekjes së bashkëshortit. 

 
60.1 (b) Shuarja e martesës me shpalljen e bashkëshortit të zhdukur për të vdekur. Me 

nenin 60, par. 1, është paraparë shuarja e martesës kur njëri bashkëshort është i 
zhdukur, por shpallet si i vdekur në rast se plotësohen kushtet ligjore. Personat e 
zhdukur për të cilët nuk ka njohur për vendndodhjen dhe jetën e tyre dhe mund të 
supozohet se janë të vdekur mund të shpallen për të vdekur,418, mirëpo, për të inicuar 
një procedurë të shpalljes së një personi të zhdukur për të vdekur duhet të plotësohen 
disa kushte substanciale juridike të parapara me ligj.419 Shpallja e një personi të 
zhdukur për të vdekur bëhet sipas Ligjit për procedurën civile jokontestimore.420 
Vendimi i gjykatës duhet të shënohet në regjistrin amë të të vdekurve, ndërsa ky 
vendim duhet të jetë i plotfuqishëm për të shkaktuar shuarjen e martesës421. Shpallja e 
bashkëshortit të zhdukur për të vdekur, shkakton pasoja të njëjta si në rastin e vdekjes 
ashtu që shuhet martesa dhe bashkëshorti pasjetues ka të drejte të lidhë martesë të re.  

 
60.1 (c) Shuarja e martesës me anulim. Dispozita ligjore e nenit 60 par. 1, ka përcaktuar se 

martesa mund të zgjidhet me anulim, ndërsa anulimi është një mënyrë e zgjidhjes së 
martesës së pavlefshme. Martesë e pavlefshme konsiderohet martesa e cila është lidhur 
në kundërshtim me ligjin. Me ligj parashihen kushtet ligjore për lidhjen e një martese.422 
Nëse nuk plotësohen kushtet ligjore një martesë nuk mund të lidhet dhe zyrtari (ofiqari) 
i gjendjes civile duhet të refuzojë lidhjen e një martese,423 mirëpo, për çfarëdo arsye ose 

                                                 
418 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 148. 
419 Brestovci. F, 2004, fq. 250.  
420 Për më shumë, shih Ligji i procedurës jokontestimore (këtu e tutje LPJK), neni 59. Sipas këtij neni 
secili person që ka interes të drejtpërdrejtë juridik si dhe organi i kujdestarisë mund të inicojë 
procedurën e shpalljes së një personi të zhdukur për të vdekur. Një person i zhdukur mund të shpallet 
për të vdekur me vendim të gjykatës: 1) kur kanë kaluar tri vite nga dita e shpalljes së tij për të 
zhdukur, me vendim të gjykatës sipas neneve 49-58 të LPJK; 2) për jetën e të cilit gjatë 5 vjetëve të 
fundit nuk ka pasur kurrfarë informate, kurse nga lindja e tij kanë kaluar 65 vjet; 3) për jetën e të cilit 
gjatë 5 vjetëve të fundit nuk ka pasur kurrfarë informatash, kurse rrethanat në të cilat është zhdukur 
bëjnë të besohet se nuk është më i gjallë; 4) ka humbur gjatë luftës lidhur me veprimet luftarake dhe 
kjo vërtetohet nga organet kompetente ushtarake, për jetën e të cilit nuk ka pasur kurrfarë informatash 
për 1 vit nga dita që ka hyrë në fuqi marrëveshja e paqes ose 2 vite nga mbarimi i veprimeve 
luftarake; 5) që ka humbur në një fatkeqësi komunikacioni, zjarri, përmbytje, tërmete ose ndonjë 
rrezik tjetër të drejtpërdrejtë për jetën, kurse për jetën e tij nuk ka pasur kurrfarë informatash për 6 
muaj nga dita e heqjes së rrezikut.  
421 Shih LPJK, neni 66; LRGJC, neni 35, 36 dhe 37; LFK, neni 60, par. 4 dhe komentin e këtyre 
neneve. 
422 Për të lidhur një martesë duhet të plotësohen kushtet si në vijim: zotësia e veprimit e palëve; 
vullneti i lirë; dallimi i sekseve; mos-ekzistimi i pengesave martesore siç janë: martesa ekzistuese, 
gjinia e gjakut në vije të drejtë në pakufi dhe në vije të tërthortë deri në shkallën e katërt, gjinia e 
krushqisë deri në shkallën e parë, gjinia e adoptimit në shkallë dhe vij ë të njëjtë si gjinia e gjakut; 
mos-ekzistimi i ndalesave martesore si: nuk lejohet lidhja e martesës në mes të kujdestarit dhe të 
kujdesurit, si dhe lidhja e martesës sipas procedurës ligjore dhe pranë organit kompetent. Për më 
shumë, shih LFK, nenet 14-31. 
423 Shih LFK, neni 32 dhe komenti i këtij neni. 
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rrethana të caktuara një martesë është lidhur pa u plotësuar kushtet ligjore ose pengesat 
ligjore për lidhjen e një martese kanë qene të panjohura, një martesë e tillë është e 
pavlefshme dhe duhet të anulohet. Për këtë ligjvënësi ka paraparë procedurën e anulimit 
të martesës së pavlefshme.424 Procedura e anulimit është procedurë gjyqësore, ndërsa 
padinë për anulim, përveç bashkëshortëve, mund ta bëjnë edhe prokurori publik dhe 
personat tjerë që kanë interes juridik për anulimin e martesës. 

 
60.1 (ç) Shuarja e martesës me shkurorëzim. Me paragrafin 1 të nenit 60, është 

përcaktuar edhe shkurorëzimi si mënyrë e shuarjes së martesës. Shkurorëzimi është 
mënyrë e shuarjes së martesës së vlefshme. Shuarja e martesës me shkurorëzim 
dallon nga shuarja e martesës me anulim, sepse me anulim shuhet martesa e 
pavlefshme ndërsa me shkurorëzim shuhet martesa e vlefshme. Shkurorëzimi mund 
të kërkohet vetëm nga bashkëshortët dhe për shkaqe të cilat i ka parapare ligji.425  

 
Paragrafi 2 

 
60.2 Paragrafi i 2 i nenit 60 përmban një dispozitë substanciale procedurale sipas të cilës 

një martesë mund të shuhet qoftë me anulim ose shkurorëzim vetëm me parashtrimin 
e padisë dhe nxjerrjes së vendimit të gjykatës. Me këtë dispozitë sqarohet fakti se 
procedura e anulimit dhe e shkurorëzimit është procedurë gjyqësore dhe mund të 
zhvillohet vetëm pranë gjykatës kompetente.426 Ndërsa inicimi i procedurës për 
anulim mund të behet vetëm me padi, kurse shkurorëzimi mund të behet me 
parashtrimin e padisë ose propozimit të përbashkët të bashkëshortëve.427  

 
Paragrafi 3 

 
60.3 Dispozita ligjore e paragrafit 3 të nenit 60, tregon se anulimi dhe shkurorëzimi 

prodhojnë efekte atëherë kur vendimi i gjykatës qoftë për anulim qoftë për 
shkurorëzim marrin formën e prerë. Vendimet në procedurën civile janë të formës 
së prerë atëherë kur nuk mund të goditen me mjete të zakonshme juridike (ankesë 
ose prapsim). Në përgjithësi, vendimi i formës së prerë i korrespondon termit 
“çështje e gjykuar”. Një vendim mund të marrë formën e prerë në dy situata: 1) kur 
është nxjerr vendimi i shkalles së parë dhe kur pala ka hekë dorë nga ankesa ose 
nuk ka paraqitur ankesë kundër tij, përkatësisht është lëshuar afati i ankesës ose me 
ligj është caktuar se nuk mund të goditet me ankesë dhe 2) kur nxjerret vendimi i 
shkalles së dytë sipas ankesës, me të cilin vërtetohet vendimi i shkallës së parë, apo 
i njëjti ndryshohet dhe nga gjykata që vendosë sipas ankesës.428 Prandaj, sipas 

                                                 
424 Shih LFK, nenet 62-67 me të cilat përcaktohen kushtet dhe procedura e anulimit të martesës. 
425 Shih LFK, nenet 68 dhe 69 dhe komentimi i këtyre neneve. 
426 Me ligjin mbi organizimin e gjykatave kompetent për të vendosur në çështjet martesore lidhur me 
anulimin dhe shkurorëzimin ka qenë gjykata e qarkut. Me ligjin e ri të gjitha çështjet civile përfshirë 
edhe kontestet martesore dhe familjare janë në kompetencë të gjykatës së shkalles së parë të quajtura 
gjykatat themelore. Për më shumë shih Ligji për Gjykatat (këtu e tutje LGJ), Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Kosovës, nr.79/2010, datë 24 Gusht 2010. 
427 Shih LFK neni 67 dhe 68 dhe komentin e këtyre neneve. 
428 Brestovci, F, 2004, fq. 55-56. 



Haxhi Gashi 

 172 

kësaj dispozite ligjore një vendim i tillë nuk mund të zbatohet para se vendimi i 
gjykatës për anulim ose shkurorëzim të marr formën e prerë.  

 
Paragrafi 4 

 
60.4 Me dispozitën ligjore të paragrafit 4 të nenit 60 është parashikuar fakti se kur 

martesa zgjidhet me shpalljen e bashkëshortit të zhdukur për të vdekur, shuarja e 
martesës ka efekt juridik vetëm pasi aktvendimi i gjykatës për shpalljen e 
bashkëshortit të zhdukur për të vdekur merr formën e prerë. Edhe aktvendimet me 
të cilat zgjidhet çështja kryesore marrin formën e prerë në mënyrë të njëjtë sikur 
aktgjykimet. Vetëm pasi aktvendimi të këtë marre formën e prerë, mund të 
regjistrohet në regjistrin amzë të të vdekurve.429 Me vendimin e formës së prerë 
shuhet martesa në rast të shpalljes së bashkëshortit të zhdukur për të vdekur. 

 
 
Neni 61. Nuk kërkohet veprim ligjor zyrtar 
 

Për ta shuar një bashkësi faktike apo një bashkësi jashtëmartesore nuk 
kërkohet veprim ligjor zyrtar.  

 
Koment, neni 61 

 
61. Vështrim i përgjithshëm. Dispozita ligjore e nenit 61 e rregullon mënyrën e shuarjes së 

një bashkësie faktike (bashkëjetese) ose shuarjen e një bashkësie jashtëmartesore.430 
Themelimit të një bashkësie faktike ose edhe bashkësie jashtëmartesore nuk i 
paraprijnë ndonjë procedurë e veçantë para organit kompetent. Krijimi qoftë i njërës 
apo tjetrës bashkësi është çështje faktike, sepse themelohet vetëm me jetesën e 
përbashkët të bashkëshortëve. Bashkëjetesa faktike ka mbrojtje ligjore dhe barazohet 
me martesën sa i përket të drejtave dhe detyrave midis bashkëshorteve me kusht që të 
jenë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për lidhjen e një martese, përveç faktit se 
bashkëshortët në bashkësi faktike nuk e kanë lidhur martesën.431 Në anën tjetër, 
bashkësia faktike në të cilën kanë ekzistuar pengesat martesore nuk gëzon mbrojtje 
juridike.432  

                                                 
429 Shih LPJK, neni 66 në lidhje me nenin 35 të LRGJC. 
430 Bashkësia faktike është bashkëjetesa e një burri dhe një gruaje për një kohë të caktuar në të cilën 
asnjeri prej tyre nuk kanë ndonjë martesë ose bashkëjetesë me personin e tretë dhe nuk kanë pengesa 
martesore për lidhjen e martesës (shih LFK neni 39 dhe 40 ). Ligji në kllapa e përdor edhe termin 
bashkësi jashtëmartesore. Megjithatë bashkësia jashtëmartesore është bashkësia e një burri dhe një 
gruaje kur njeri nga bashkëshortët në martesë ka krijuar edhe një bashkësi jashtë martese me personin 
tjetër, përkatësisht njëri nga bashkëshortët në bashkëjetesën faktike ka edhe një lidhje martesore me 
personin e tretë.  
431 Shih LFK, neni 40 sipas të cilit: njerëzit konsiderohen se jetojnë në bashkësi faktike (bashkësi 
jashtëmartesore) nëse ata: 1) kanë të drejt të martohen, por nuk kanë lidhur martesë ligjore dhe 2) 
kanë bashkëjetuar haptazi sikur një çift bashkëshortor. 
432 Shih LFK, neni 39, par. 2, si pengesa konsiderohen “…martesa ekzistues, gjinia e gjakut në 
shkalle të ndaluar nga ky ligj, gjinia adoptuese, sëmundja psikike dhe paaftësia për të gjykuar përveç 
nëse ndonjë nga pengesat ka pushuar ndërkohe”.  
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61 (a) Kuptimi i kësaj dispozite ligjore qëndron në faktin se për shuarjen e cilësdo 
bashkësi faktike, qoftë bashkëjetesë ose bashkësisë jashtëmartesore nuk zhvillohet 
ndonjë procedurë ligjore para ndonjë organi kompetent. Shkëputja është çështje 
faktike që do të thotë mjafton deklarimi i thjeshtë i vullnetit të bashkëshortëve për 
ta shkëputur jetesën e përbashkët. Përveç deklarimit shkëputja mund të bëhet edhe 
me veprime faktike duke mos e paralajmëruar bashkëshortin, por vetëm duke e 
braktisur jetesën e përbashkët.  

 
 
II. ANULIMI I MARTESËS 
 

Koment, Pjesa e Tretë, nën-pjesa 2, anulimi i martesës 
 
III.2 Vështrim i përgjithshëm. Martesa është një institut juridike i cili është i rregulluar 

me ligj qe nga momenti i lidhjes, ekzistimit dhe shuarjes së saj. Me ligj parashihen 
kushtet për lidhjen e një martese të vlefshme.433 Mos ekzistimi i kushteve ligjore 
për lidhjen e martese e bën një martese të pavlefshme, respektivisht sjelle anulimin 
e martesës. Pavlefshmëria e martesës është një institut i veçante ligjor qe ka për 
qellim të parandalojë lidhjen e martesës në kundërshtim me cilindo kusht qe ka 
parapare ligji për vlefshmërinë e martesës.434 Anulimi i martese mund të behet 
vetëm me procedure gjyqësore. Megjithatë, çdo martese e lidhur supozohet qe 
është e vlefshme përderisa nuk paraqiten faktet për anulimin e saj. Faktet për 
anulimin e një martese mund t’i paraqesin personat e përcaktuar me ligj.435 në 
doktrinën juridike kushtet për lidhjen e martesës konsiderohen kushtet themelore të 
cilat duhet të përmbushen për lidhjen e një martese si dhe mos ekzistimi i disa 
pengesave dhe ndalesave martesore.436 Ndërsa, mungesa e këtyre kushteve sjelle 
pavlefshmërinë e martesës, mirëpo, shkaqet qe sjellin pavlefshmërinë kanë efekt të 
ndryshëm, qe si rrjedhoj disa shkaktojnë pavlefshmëri absolute dhe disa shkaktojnë 
pavlefshmëri relative të martesës. Edhe pse LFK nuk sqarohet se ka anulim absolut 
dhe anulim relativ, por shkaqet që shkaktojnë anulimin kanë efekte të ndryshme. 
Prandaj, për të pasur më të qartë këtë çështje to t’i sqarojmë në vazhdim këto dy 
lloje të anulimit – anulimin absolut dhe anulimin relativ. 

 
III.2 (a) Anulimi absolut i martesës. Anulimi absolut i martesës ekziston atëherë kur 

nuk plotësohen kushtet e caktuar me ligj për lidhjen e martesës, dhe anulimi i 
martesës mund të bëhet në çdo kohe, kurse rrethi personave për të kërkuar 
anulimin është me i gjerë së sa të shkurorëzimi. Anulimi absolut ka këto 
komponentë: 1) shkaqet e anulimit, 2) paafatshmerin e anulimit 3) rrethin e 
personave qe mund të kërkojnë anulimin.  

 

                                                 
433 Shih LFK, nenet 14-31 dhe pjesën 60.l.3 të këtij komentari. 
434 Zaçe, V. 1999, fq. 71. 
435 Shih LFK, neni 67, par. 1. Sipas këtij neni personat me të drejtë për të paraqitur padi për anulimin 
e martesës kanë, bashkëshortët, prokurori publik dhe çdo person qe ka interes të drejtpërdrejte juridik 
për anulimin e martesës. 
436 Shih Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 150. 
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III.2 (b) Ligji nuk specifikon së cilat janë shkaqet qe shkaktojnë anulimin absolut, por 
nga pasojat juridike qe sjellin disa shkaqe mund të kualifikohen si shkaqe me 
karakter absolut për anulimin e martesës. Si shkaqe të cilat shkaktojnë anulimin 
absolut konsiderohen: martesa ekzistues; paaftësia për të vepruar, mos-respektimi i 
dallimit të sekseve; gjinia (e gjakut, e adoptimit dhe e krushqisë), lidhja e martesës 
para moshës 16 vjeçare, shmangja nga qëllimi i martesës dhe mos respektimi i 
procedurës për lidhjen e martesës.  

 
III.2 (ç) Për anulimin e martesës qe është me pavlefshmëri absolute nuk ka ndonjë afat 

për paraqitjen e padisë. Kjo do të thotë se në çdo kohë kur bëhet e ditur së 
ekzistojnë shkaqet qe shkaktojnë anulimin e martesës, mund të kërkohet anulimi. 
Martesa është konsideruar jo vetëm si interes i bashkëshortëve, por edhe interes i 
shoqërisë, përkatësisht shtetit, prandaj edhe për anulimin nuk vlen ndonjë afat. 
Madje martesa absolutisht e pavlefshme konsiderohet se nuk është lidhur fare.  

 
III.2 (d) Rrethi i personave qe mund të kërkojnë anulimin absolut është mjaft i gjere. 

Me ligj është përcaktuar se anulimin e martesës mund ta kërkojnë, bashkëshortët, 
prokurori dhe çdo person qe ka interes të drejtpërdrejt për anulimin e martesës.  

 
III.2 (dh) Anulimi relativ i martesës. Anulimi i relativ po ashtu është mënyrë e 

anulimit të një martese të pavlefshme, sepse mungojnë disa kushte ligjore për 
vlefshmërinë saj. Klasifikimi në anulim relative mund të behet bazuar në shkaqet 
qe shkaktojnë pavlefshmërinë ndërsa anulimi mund të kërkohet vetëm sipas padisë 
private dhe në afat të caktuar. Sipas përmbajtjes së dispozitave ligjore lidhur me 
shkaqet e anulimit të martesës të parapara në nenet 62-67 të LFK si shkaqe qe 
shkaktojnë anulimin relative mund të konsiderohen: mungesa e vullnetit për të 
lidhur martese, lidhja e martesës me personin nen moshën 18 vjet, përkatësisht nga 
16 deri 18 vjet dhe paaftësia për të vepruar.437 

 
III.2 (e) Raporti i shkaqeve të shkurorëzimit dhe i shkaqeve të anulimit. Gjithmonë kur 

ekzistojnë shkaqet për anulimin e martesës, duhet zhvilluar procedura e anulimit 
dhe këto shkaqe nuk mund të përdorën për procedurën e shkurorëzimit. Këtë 
qëndrim duhet ndjekur për faktin se anulimi është procedurë për zgjidhjen e 
martesës së pavlefshme dhe shkaqet e tilla për anulim ekzistojnë para lidhjes së 
martesës dhe nuk mund të përdorën për shkurorëzim sepse shkurorëzimi është 
zgjidhje e martesës së vlefshme dhe për shkaqe që paraqiten gjatë ekzistimit të 
martesës. Këto fakte nuk mund ti ndryshojnë as bashkëshortët. Gjykata duhet të 
kujdeset sipas detyrës zyrtare nëse ka shkaqe për anulimin e martesës si p.sh 
mashtrimi ose mungesa e qëllimit të jetës së përbashkët të bashkëshortëve ka 
ekzistuar para lidhjes së martesës, në këtë rast duhet zhvilluar procedurën e 
anulimit dhe jo të shkurorëzimit. 

                                                 
437 Shpjegime për këto shkaqe do të jepen në nenet pasuse përkatëse qe i referohen anulimit të 
martesës bazuar në shkaqet që shkaktojnë anulimin relative. 
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Neni 62. Kolizioni i martesës 
 

(1) Martesa e lidhur në kohën e ekzistimit të martesës së mëparshme të njërit 
nga bashkëshortët është nule 

(2) Martesa e re e lidhur në kohën e ekzistimit të martesës së mëparshme të 
njërit nga bashkëshortët nuk do të anulohet, nëse martesa e mëparshme 
është zgjidhur në ndërkohë. 

(3) Kur të dy martesat zgjidhen në ndërkohë për shkak të vdekjes së 
bashkëshortit i cili ka hyre në martese të re duke qene i martuar me 
personin e tjetër, martesa e re do të anulohet, përveç në rastet kur 
martesa e re ka zgjatur disa vite dhe kur bashkëshorti nga martesa e 
mëparshme nuk ka ndërmarrë veprime për të rithemeluar bashkësi 
martesore dhe bashkëjetese.  

 
Koment, neni 62 

 
62. Vështrim i përgjithshëm. Neni 62 rregullon anulimin e martesës për shkak të 

ekzistimit të kolizionit të martesës, respektivisht lidhjes së martesës së re pa u 
zgjidhur martesa e mëparshme. Martesa ekzistuese është pengesë martesore e 
rëndësisë absolute ekzistimi i të cilës sjellë anulimin absolut të martesës. Për këtë 
arsye edhe lidhja e martesës në këtë mënyrë konsiderohet si nule. Martesa nul 
është martesë absolutisht e pavlefshme. Ligji njeh parimin e monogamisë që do të 
thotë se vlen vetëm një martesë e lidhur në mes një burri dhe një gruaje. 
Legjislacioni nuk njeh si të vlefshme bigaminë, përkatësisht lidhjen e dy martesave 
në të njëjtën kohë. Për më shumë bigamia është dhe e sanksionuar si vepër 
penale.438 Ky qëndrim parimor është në pajtim me konceptin e pranuar edhe në 
vendet perëndimore, të cilat me legjislacionin e tyre e ndalojnë lidhjen e dy 
martesave në të njëjtën kohë.439 Shoqëritë moderne perëndimore e kanë 
institucionalizuar monogaminë për arsye morale, religjioze dhe ekonomike440 dhe 
kanë pranuar qëndrimin se një burrë ka të drejt të martohet vetëm me një grua. 
Ndërsa martesa e dytë mund të lidhet vetëm nëse është zgjidhur martesa e parë. Ky 
koncept është në vijën e trajtimit të barabarte të bashkëshortëve në martesë, gjatë 
martesës dhe pas përfundimit të saj.441  

 

                                                 
438 Shih Kodi i Penal i Kosovës, neni 205, par. 1 dhe 2, i cili thotë: 1) kushdo që lidhë martes ë të re, 
derisa është i martuar, dënohet me burgim deri në një vit; 2) kushdo që lidhë martesë me personin për 
të cilin e di se është i martuar dënohet me burgim nga paragrafi 1 i këtij neni”.  
439 Shih për shembull: KCGJ, 1900, neni 1306; “ Martesa nuk mund të lidhet nëse ekziston martesa 
ose bashkëjetesa civile (civil partnership) me personin e tretë e njërit apo të dy personave që 
dëshirojnë të martohen”; KCF, 1804, neni 147: “ Askush nuk mund të lidhë martesën e dytë para se të 
zgjidhet martesa e parë”, dhe neni 184 i cili referohet anulimit të martesës nëse nuk është respektuar 
neni 147.  
440 Shih Leslie J. Harris & Lee E. Teitelbaum, 2000, fq. 275.  
441 KEMDNJ, Protokolli 7, neni 5. Sipas këtij neni: “ Bashkëshortët gëzojnë barazinë e të drejtave dhe 
përgjegjësive me karakter civil midis tyre dhe në marrëdhëniet me fëmijët e tyre në lidhje me 
martesën, gjatë martesës dhe me zgjidhjen e saj...”.  
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Paragrafi 1 
 
62.1 Me paragrafin 1 të nenit 62 në mënyrë eksplicite është sanksionuar qëndrimi se 

martesa e lidhur në kohën e ekzistimit të martesës tjetër është e pavlefshëm dhe si 
e tillë kualifikohet si nule. Shprehja “nule” e përdorur në këtë dispozitë tregon se 
bëhet fjalë për pavlefshmëri absolute, sepse një martesë e tillë asnjëherë nuk mund 
të bëhet e vlefshme përderisa ekziston martesa e mëparshme. Për anulimin e kësaj 
martese ky nen nuk parasheh ndonjë afat. Kjo duhet të interpretohet se padia për 
anulim mund të bëhet në çdo kohë nga personat e autorizuar me ligj, kur merret 
vesh për lidhjen e martesës së dytë pa u zgjidhur martesa e parë. Interpretimi i tillë 
është i domosdoshëm përderisa ligji e ka ndaluar lidhjen e martesës së dytë pa u 
zgjidhur martesa e parë.  

 
Paragrafi 2 

 
62.2 Në paragrafin e 2 të nenit 62, është paraparë një përjashtim i anulimit të martesës 

së dytë, me kusht që martesa e parë të jetë anuluar në ndërkohë. Ligjvënësi për 
arsye oportuniteti ka vendosur që martesa e dytë mund të mbetet në fuqi edhe pse 
është lidhur në kohën e ekzistimit të martesës së parë, por me kushte që martesa e 
parë të jetë zgjidhur në ndërkohë. Në këtë nen nuk përmendet ndonjë afat se kur 
mund të zgjidhet martesa e parë, por kuptimi i dispozitës qëndron në faktin se në 
çdo kohë kur personat e interesuar mund të ngritin padinë për anulimin e martesës 
së dytë, martesa e parë duhet të jetë zgjidhur. Në të kundërtën, nëse martesa e parë 
nuk është zgjidhur, gjykata duhet të vazhdojë procedurën e anulimit të martesës së 
dytë. Në praktiken gjyqësore shumë pak gjinden vendime për anulimin e martesës 
së dytë. Kjo është e kuptueshme së kujdesi ndaj këtij fakti ligjor është më i madh, 
sepse lidhja e martesës së dytë pa u zgjidhur martesa e parë përveç që prodhon 
sanksion juridik – familjar (anulimin e martesës) shkakton edhe pasoja penale për 
të gjitha palët (zyrtarin e gjendjes civile, bashkëshortët dhe personat e tjerë) që 
kanë pasur dijeni për lidhjen e martesës së dytë.442 Megjithatë, edhe LFK, por edhe 
Kodi Penal, e përjashtojnë përgjegjesinë nëse në ndërkohë është zgjidhur martesa e 
parë. Për këtë arsye në praktikë ka gjasa që kur lidhet martesa e dytë zhvillohen 
procedura për prishjen e martesës së parë.443 Është e rëndësishme të theksohet se 
ligjvënësi ka lejuar mundësinë e qëndrimit të martesës së dytë, duke respektuar 
vullnetin e bashkëshortëve në këtë martesë, por është ndaluar qëndrimi në dy 
martesa në të njëjtën kohë. 

 

                                                 
442 Shih Kodi Penal i Kosovës, nenet 205 dhe 206. I zëvendësuar me Kodin Penal të Kosovës të vitit 
2012, neni 245. 
443 Në të shumtën e rasteve, në praktikë gjinden raste gjyqësore kur me qellim të mbetjes në fuqi të 
martesës së dytë janë zhvilluar procedurat e zgjidhjes së martesës së parë. Prandaj, në gjykata shumë 
pak ka vendime lidhur me anulimin e martesës, por në të shumtën e rasteve kemi vendime për 
zgjidhjen e martes ës së parë me shkurorëzim, pasi që njeri ose bashkëshorti tjetër kanë krijuar 
bashkësi martesore me personin tjetër, duke u mbështetur në faktin e çrregullimit të jetës 
bashkëshortore dhe ndërprerjes së bashkëjetesës faktike si qellim esencial i martesës.  
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Paragrafi 3 
 
62.3 Paragrafi 3 i nenit 62, flet për një rregull specifik të zgjidhjes së martesës me rastin 

vdekjes së bashkëshortit, dhe për të drejtat e bashkëshortit pasjetues. Kjo rregull 
ligjore flet për rastet kur kanë ekzistuar dy martesa në të njëjtën kohë, por ka vdekur 
bashkëshorti i cili ka lidhur martesën e dytë duke qene në lidhje martesore edhe në 
martesën e parë, respektivisht e ka lidhur martesën e dytë pa e zgjidhur martesën e 
parë. Në rastin e tillë, vdekja e bashkëshortit do të shkaktojë zgjidhjen e martesës së 
parë dhe të dytë, mirëpo, sipas kuptimit të kësaj dispozite, martesa e parë zgjidhet 
për shkak të vdekjes, ndërsa martesa e dytë anulohet. Gjithashtu, kjo dispozitë ligjore 
ka edhe një përjashtim sipas të cilit martesa e re (e dytë) nuk do të anulohet kur ka 
zgjatur disa vite dhe kur bashkëshorti nga martesa e mëparshme nuk ka ndërmarrë 
veprime për të rithemeluar bashkësi martesore dhe bashkëjetese. Kjo dispozitë 
ligjore, lë të kuptohet se martesa e dytë e cila ka qëndruar disa vite nuk do të 
anulohet, por se martesa e parë shuhet për shkak se bashkëshorti nga martesa e parë 
nuk ka ndërmarr veprime për ri-themelin e bashkësisë martesore, përkatësisht 
rikthimin e jetës faktike. Mungesa e jetës faktike në martesën e parë e bën atë të 
pavlefshme për shkak të mungesës së qëllimit të martesës për jetë të përbashkët.444 
Interpretimin i përjashtimit në këtë dispozite qëndron se martesa e dytë mbetet në 
fuqi ndërsa martesa e parë shuhet, anulohet për shkak të humbjes së qëllimit të 
martesës. por, ky rast vlen vetëm kur vdes bashkëshorti i cili ka dy martesa në të 
njëjtën kohë dhe nën kushtet e caktuara dhe vetëm nën kushtet e përmendura më 
lartë- martesa e dytë nuk do të anulohet, dhe nuk duhet interpretuar për rastet tjera, 
sepse parimisht me paragrafin 3 të nenit 62, është paraparë anulimi i martesës së 
dytë. Kur anulohet martesa e parë, martesa e dytë është mbetur në fuqi dhe në këtë 
rast bashkëshorti nga martesa e dytë e ka të drejtën e trashëgimit për bashkëshortin e 
vdekur si trashëgimtarë ligjorë sipas Ligjit të Trashëgimit. 

 
 
Neni 63. Frika, dhuna, kërcënimi 
 

Martesa do te anulohet nëse bashkëshorti e ka dhënë pëlqimin me ane te 
frikës, dhunës ose kërcënimit serioz.  

 
Koment, neni 63 

 
63. Vështrim i përgjithshëm. Dispozita ligjore e nenit 63, flet për anulimin e martesës 

për shkak se bashkëshorti ka dhënë pëlqimin për lidhjen e martesës nën ndikimin e 
frikës, dhunës apo kërcënimit si rrethana që ndikojnë në mungesën e vullnetit të 
lirë për të lidhë martesë. Deklarimi i vullnetit të lirë të bashkëshortëve është njëri 
nder kushtet esenciale për lidhjen e martesës.445 Çfarëdo forme e dhunës dhe 

                                                 
444 Shih LFK, neni 66 i cili thotë: “Martesa e lidhur pa qellim të bashkëjetesës në mes të bashkëshortëve 
është nule”. 
445 Shih LFK neni 14, i cili në mes tjerash thotë: “Martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht në 
mes të dy personave të sekseve të ndryshme, me anë të së cilës ata lirshëm vendosin që të jetojnë së 
bashku me qëllim të krijimit të familjes”. Për më tepër, shih nenin 18 të LFK i cili specifikon si vijon: 
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presionit e shkaktuar ndaj bashkëshortit cenon barazinë e tyre në martesë.446 
Pajtimi i bashkëshortëve për të lidhur martesë duhet të jetë i lirë dhe i shprehur 
personalisht në prezencën e autoriteteve kompetente për solemnitetin e lidhjes së 
martesës.447 Mungesa e deklarimit të lirë të vullnetit, shkakton pavlefshmërinë e 
martesës. Kur vullneti i bashkëshortit është dhënë nën ndikimin e frikës, dhunës, 
kërcënimit apo lajthimit, atëherë vullneti i deklaruar nuk përputhet me vullnetin e 
brendshëm të bashkëshortit. Rrethanat që e shkaktojnë mungesën e vullnetit për 
lidhjen e martesës janë: Lajthimi, mashtrimi, kërcënimi dhe dhuna. Neni 63 duhet 
të interpretohet në lidhje me nenet 14 dhe 18 të LFK, sepse dispozitat e këtyre 
neneve e plotësojnë njëra tjetrën. Ndërsa paraqitja e padisë për anulimin e 
martesës, për shkak të frikës, dhunës dhe kërcënimit, duhet të interpretohet në 
lidhje me nenin 67 të LFK.  

 
63 (a) Anulimi i martesës për shkak të frikës. Në nenin 63 është paraparë frika si një 

nga shkaqet që çon deri te anulimi i martesës. Frika konsiderohet si një rrethanë që 
ndikon në deklarimin e vullneti të bashkëshortit për të lidhur martesë pa vullnetin e 
tij, respektivisht ndikon në mungesën e vullnetit. Frika është rrethanë psikike e 
shkaktuar te bashkëshorti si pasojë e një perceptimi se mund të pësojë ndonjë të 
keqe personalisht ose anëtarët e familjes së tij, dhe si pasojë e kësaj, personi i 
frikësuar lidhë martesë. Në këtë rast kemi mos-përputhje në mes të vullnetit të 
deklaruar për martese dhe vullnetit të brendshëm. 

 
63 (b) Anulimi i martesës për shkak të dhunës. Dhuna ndaj bashkëshortit të ardhshëm 

është një rrethanë e cila domosdo që shkakton mungesën e vullnetit të lirë për 
martesë. Dhuna konsiderohet si të shkaktuarit e vuajtjeve fizike dhe morale448 të 
personit i cili lidhe martesë. Pra, dhuna është manifestim i drejtpërdrejtë i forcës 
ndaj personit që do të lidhë martesë. Shembull: personi A ka shkaktuar dhune 
fizike (rrahje) ose psikike ndaj personit B me qellim të detyrimit për të lidhur 
martesë. Megjithatë, dhuna mund të përdoret qoftë ndaj njërit apo të dy 
bashkëshortëve. Dhuna e shkaktuar ndaj bashkëshortit të ardhshëm ndikon në 
mungesën e vullnetit, përkatësisht vullneti nuk është i lirë dhe nuk përputhet 
vullneti i deklaruar me vullnetin e brendshëm. Ndërsa vetpërmbajtja e dhunës 
duhet të jetë serioze dhe e vërtetë që do të thotë me të vërtetë të ndikojë në 
vullnetin e bashkëshortit për të lidhur martesë. Martesa e lidhur nën ndikimin e 
dhunës ndaj bashkëshortit është e pavlefshme si pasojë e mungesës së vullnetit të 
lirë që është kusht thelbësor për lidhjen e martesës në kuptim të nenit 18 të LFK 
dhe një martesë e tillë duhet të anulohet.  

                                                                                                                            
“ Martesa nuk do të jetë e plotfuqishme, nëse pëlqimi është arritur përmes shtrëngimit, kërcënimit ose 
lajthimit apo të ndonjë mungese tjetër të vullnetit të lirë të bashkëshortëve të ardhshëm”.  
446 Më gjerësisht për parimin e barabarësisë në mes të burrit dhe gruas, shih pjesën e komentarit për 
nenin 3 të LFK. 
447 Konventë për Pajtimin për Martesë, moshën minimale për martesë dhe Regjistrimin e martesave, 
OKB, A.P. Rez. 1763 A (XVII), 17 Nëntor 1962, Dok. i OKB A/5217 (1962), Neni 1. 
448 Shih Gams. A,1986, fq. 310. 
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63 (c) Anulimi i martesës për shkak të kërcënimit. Gjithashtu, neni 63 e parasheh 
kërcënimin si rrethanë që ndikon në mungesën e vullnetit të lirë për të lidhë 
martesë. Kërcënimi apo ndryshe kanosja është manifestim i veprimit shtrëngues 
ndaj njërit apo të dy bashkëshortëve dhe nën ndikimin e kësaj rrethane kërcënuese 
jepet deklarata për lidhjen e martesës. Kanosja apo kërcënimi nënkupton 
mundësinë e të shkaktuarit të ndonjë të keqe ndaj vetë personit që lidhë martesë 
apo familjes dhe të afërmeve të tijë. Shembull: kërcënimi se nëse nuk lidhë martesë 
do të pësojë ndonjë të keqe (rrahje, vrasje, etj.) bashkëshorti personalisht ose të 
afërmit e tij. Kërcënimi duhet të jetë shkak i deklarimit të vullnetit me të meta. Që 
do të thotë se duhet të ekzistojë lidhja kauzale shkak-pasojë, shkak-kanosja, 
pasoja-deklarimi i vullnetit për lidhjen e martesës. Kanosja ka tri komponentë për 
të prodhuar efekte juridike: 1) të jetë serioze; 2) e mundshme dhe 3) e 
kundërligjshme. Është serioze kur në të vërtetë ndikon në vullnetin e lirë të 
bashkëshortit. Është e mundshme kur rrethanat e çdo rasti tregojnë se pasoja e 
dëmshme mund të shkaktohet nëse nuk lidhet martesa dhe është e kundërligjshme, 
atëherë kur veprimi kërcënues bie ndesh me ligjin. Martesa e lidhur nën ndikimin e 
kërcënimit duhet të anulohet, sepse shkelet dispozita ligjore e nenit 18 të LFK që 
kërkon deklarimin e vullnetit të lirë të bashkëshortëve për të lidhur martesë.  

 
 
Neni 64. Mungesat formale 
 

Martesa mund te anulohet nëse kërkesat formale për martese te parapara në 
nenet 14-25 dhe 28 te këtij ligji nuk janë plotësuar. Respektivisht nëse: 

(1) bashkëshorti nuk ka aftësi për te vepruar për shkak te sëmundjes 
psikike te diagnostifikuar apo shkaqeve tjera. 

(2) Martesa është lidhur në mes te personave në gjini gjaku, ose 
personave në gjini te adoptimit apo në gjini te krushqisë.  

 
Koment, neni 64 

 
64. Vështrim i përgjithshëm. Neni 64 e ka rregulluar çështjen e anulimit të martesës 

nëse nuk respektohen kushtet formale për lidhjen e një martese, të parapara me 
nenet 14-25 dhe 26 të këtij ligji. Ndërsa në mënyrë eksplicite i ka veçuar edhe dy 
rrethana që ndikojnë në anulimin e martesës: 1) anulimin për shkak të paaftësisë 
për të vepruar si pasojë e sëmundjes psikike të diagnostifikuar ose sëmundje tjetër 
dhe 2) kur është lidhë martesa me personat në gjini (gjaku, adoptimi apo krushqie) 
në shkallë të ndaluar sipas ligjit. Çdo martesë duhet të lidhet sipas kushteve të 
parapara me këtë ligj. Mungesa e plotësimit të kushteve për lidhjen e martesës 
mund të çojë deri të martesa e pavlefshme dhe anulimi i martesës. Në teori martesa 
e pavlefshme i referohet martesës nule, ndërsa martesa e anulueshme i referohet 
martesës nule, por për këtë duhet të vendosë gjykata ose organi i ngjashëm i 
përcaktuar me ligj.449 Ky klasifikim shpesh gjendet edhe si anulim absolut dhe 
anulim relativ. 

                                                 
449 Stark. B, International Family Law: An Introduction, Burlington USA, 2005, fq.17 
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Paragrafi 1 
 
64.1 Anulimi i martesës për shkak të mungesave formale të parapara me nenet 14-25 të 

LFK. Me nenet 14-25 dhe 28 parashihen kushtet për lidhjen e martesës si: parimet 
themelore (dallim i sekseve dhe vullneti i lirë i bashkëshortëve dhe lidhja e 
martesës në mënyrë të ligjshme); liria e personave për të lidhe martese pa kurrfarë 
diskriminimi450; aftësia për martesë (mosha madhore); e drejta e shtetaseve të huaj 
për të lidhur martesë dhe procedura e lidhjes së kësaj martese; ndalesat dhe 
pengesat martesore (mungesa e vullnetit, martesa e mëparshme, aftësia për të 
vepruar, gjinia e gjakut; adoptimit, krushqisë dhe kujdestaria); procedura e lidhjes 
së martesës (paraqitja e kërkesës dhe organi kompetent). Ky nen në mënyrë 
shprehimore tregon se kur janë shkelur kushtet ligjor për lidhjen e martese në 
kuptim të këtyre neneve (14-25 dhe 28) duhet të anulohet martesa.451 Por duhet 
shtuar se vetëm kur shkelen dispozitat e nenin 14, par. 1 martesa është e 
pavlefshme sepse paragrafi 2 i nenit 14 nuk përmban kushte për lidhjen e martesës, 
vetëm se e përcakton barabarësinë e qytetarëve para ligjit dhe o referohet të drejtës 
publike ashtu që shteti duhet ti trajtoj të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë. 
Nëse shkelet ndonjë e drejtë e qytetarëve gjatë procedurës nuk bëhet fjalë për 
anulim të martesës, por për shkelje të drejtave të njeriut nga organet shtetërore si 
p.sh nëse për ndonjë kategori të qytetarëve parashihet procedurë tjetër për lidhjen e 
martesës, ndërsa për kategorinë tjetër ofrohen lehtësira procedurale ose kushte 
tjera. Në aspektin e të drejtës private, palët respektivisht bashkëshortët janë të lirë 
që më vullnetin e tyre e zgjedhin bashkëshortin, dhe ndërhyrja në këtë aspekt është 
shkelje e të drejtës private (civile). 

 
Paragrafi 2 

 
64.2 Neni 64 në piken 1 në mënyrë të veçantë ka rregulluar anulimin e martesës kur 

bashkëshorti nuk ka aftësi për të vepruar për shkak të ndonjë sëmundje psikike ose 
tjetër qe e bën atë të paafte për të vepruar, përkatësisht për të qen në gjendje ti 
kuptojë veprimet e veta, mirëpo, ky nenë kërkon qe sëmundja të jete e 
diagnsotifikuar, që do të thotë e dëshmuar me dokumente përkatëse mjekësore. 
Sipas LFK personat qe nuk kanë aftësi për të vepruar nuk mund të lidhin 
martesë.452 Prandaj, nëse personi është me sëmundje të diagnostifikuar, për këto 

                                                 
450 Kur behet fjalë për diskriminimin në nenin 14, par. 2, duhet theksuar se kjo dispozitë ka veprim 
vetëm në relacion me organet shtetërore të cilat nuk mund t’i diskriminojnë palët gjatë lidhjes së një 
martese duke refuzuar lidhjen e ndonjë martese bazuar në diskriminim. Ndërsa, vetë bashkëshortët 
janë të lirë të zgjedhin personin me të cilin mund të lidhin martesë, sepse kjo bije në kuadër të 
vullnetit të lirë të bashkëshortëve që rregullohet me nenin 14, par. 1 dhe nenit 18.  
451 Lidhur me kushtet themelore të lidhjes së martesës, shih nenet 14-25 dhe 28 të LFK. 
452 Shih LFK, neni 15, 16 dhe 20. Neni 15 thotë: 1) aftësia për të lidhur martesë fitohet me arritjen e 
moshës madhore; 2) mosha madhore fitohet me të mbushur 18 vjet dhe 3) Aftësia e plote për të 
vepruar fitohet me arritjen e moshës madhore dhe me lidhjen e martesës para moshës madhore. Sipas 
kësaj dispozite, parimisht, martesa mund të lidhet vetëm nga personi i moshës 18 vjet që konsiderohet 
si arritje e moshës madhore. por ka edhe një përjashtim se mosha madhore mund të fitohet edhe me 
lidhjen e martesës para moshës madhore duke nënkuptuar rastet e lidhjes së martesës së personave 
nga 16-18 vjet, por që ju lejohet lidhja e martesës me vendim të gjykatës (shih neni 16 par. 1 i këtij 
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shkaqe ai duhet të shpallet me vendim të gjykatës si person me pa zotësi për të 
vepruar.453 Vetëm personat të cilët me vendim të gjykatës i’u merret zotësia për të 
vepruar nuk mund të lidhin martesë sipas LFK. Prandaj, nëse një person ka lidhur 
martese për shkak të sëmundjes psikike, por qe i është marre zotësia e veprimit, 
atëherë martesa e tille duhet të anulohet.  

 
Paragrafi 3 

 
64.3 Anulimi i martesës së lidhur nga personat në gjini të ndaluar. Dispozita ligjore e nenit 

64 pika 2 flete për rastet e anulimit të martesës së lidhur nga personat në gjini gjaku, 
adoptimi ose krushqie në shkalle të ndaluar sipas ligjit.454 Me neni 21 është paraparë së 
nuk mund të lidhin martese personat në gjini të gjakut në vijë të drejtë në pakufi dhe në 
vijë të tërthortë (vëllai dhe motra prej një nëne dhe një ati, prej një ati ose një nëne; 
xhaxhai dhe mbesa, daja dhe mbesa, tezja dhe nipi, dhe as fëmijët e vëllezërve dhe 
motrave të një ati dhe një nëne dhe as fëmijët e vëllezërve dhe motrave të një ati ose 
një nëne). Kjo rregull vlen edhe për gjininë e gjakut në bashkësi jashtë martesore. Me 
nenin 22 është përcaktuar së adoptimi është pengesë martesore dhe gjinia e adoptimit 
është pengesë martesore në mënyrë të njëjtë sikur gjinia e gjakut. Me nenin 23 
parashihet se nuk mund të lidhet martesë e personave në gjini krushqie si: vjehrri dhe 
reja, vjehrra dhe dhëndërri, njerka dhe thjeshtëri, njerka dhe thjeshtëri, pavarësisht a ka 
pushuar lidhja e martesës e cila e ka krijuar këtë lidhje krushqie. Martesa e lidhur në 
mes personave qoftë në gjini gjaku, adoptimi, por krushqie, por që është në shkalle të 
ndaluar sipas ligjit- do të anulohet.  

 
 
Neni 65 Lajthimi dhe mashtrimi 
 

(1) Martesa mund te anulohet nëse është lidhur në lajthim për sa i përket 
identitetit te bashkëshortit; 

(2) Martesa e lidhur me mashtrim te paramenduar për faktet për te cilat po te 
njiheshin me kohe do ta ndalonin bashkëshortin tjetër ta lidhte këtë martese 
dhe qe tani e bëjnë jetën e përbashkët te padurueshme do te anulohet. 

 
Koment, neni 65 

 
65. Vështrim i përgjithshëm. Neni 65 rregullon anulimin e martesës për shkak të deklarimit 

të vullnetit të bashkëshortëve nën ndikimin e lajthimit dhe mashtrimit si rrethana që 
ndikojnë në mungesën e deklarimit të lirë të vullnetit. Lajthimi dhe mashtrimi janë dy 

                                                                                                                            
ligji). Ndërsa sipas nenit 20 par. 1 të LFK, personi që ka qenë i privuar me vendim të gjykatës nga 
zotësia e tij juridike për të vepruar, nuk mund të lidhe martesë. Paragrafi i 2 i nenit 20, parasheh edhe 
një përjashtim, se pavarësisht rasteve nga paragrafi 1, gjykata për shkaqe të arsyeshme duke vlerësuar 
se personi është në gjendje të kuptojë veprimet e veta lidhur me martesën mund t’i lejojë një personi 
që të lidhë martesë.  
453 Shpallja e personave me pa zotësi për të vepruar mund të bëhet vetëm me procedurë gjyqësore, 
sipas Ligjit të procedurës jokontestimore. Për më shumë, shih LPJK, nenet 31-48.  
454 Shih LFK, nenet 21, 22 dhe 23.  
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rrethana të cilat në mes veti dallojnë në esencë, por që të dy këto ndikojnë në vullnetin 
e lirë të bashkëshortëve si kushte esenciale për lidhjen e një martese në kuptim të nenit 
18 të LFK. Prandaj, ligjvënësi me dispozitën ligjore të nenit 65, e ka paraparë 
mundësinë e anulimit të martesës nëse vullneti i bashkëshortëve është deklaruar me të 
meta (jo i lirë) si pasojë e këtyre dy rrethanave, lajthimit dhe mashtrimit.  

 
Paragrafi 1 

 
65.1 Anulimi i martesës për shkak të lajthimit. Lajthimi është rrethanë e cila shkakton 

te bashkëshorti përfytyrim ose bindje të gabuar lidhur me ndonjë fakt ose rrethanë 
relevante nën ndikimin e të cilave shkaktohet lidhja e martesës. Por dispozita 
ligjore fletë vetëm për lajthimin në identitet si p.sh personi ka lidhur martesë me 
personin A duke menduar se ka lidhur martesë me personin B. Kështu vetëm për 
lajthim në identitetin e personit mund të kërkohet anulimi i martesës. Lajthimi 
mund të jetë në personin fizik, në personin qytetar (atributet personale të personit) 
dhe cilësitë thelbësore të personit. Lajthimi shkaktohet nga vetë personi i lajthitur 
ose nga personat tjerë, por pa qellim. Shembull: lajthimi në person ekziston atëherë 
kur bashkëshorti lidhë martesë me personin A duke menduar se lidhë martesë me 
personin B. Lajthimi në personin qytetar ekziston kur personi është lajthitur lidhur 
me atributet personale të personit, si emri, mbiemri, datëlindja, vendbanimi, 
shtetësia etj. Shembull: kur bashkëshorti mendon se bashkëshorti tjetër është i 
moshës 25 vjeçare, ndërsa ai është i moshës 30 vjeçare etj. Lajthimi në ndonjë nga 
cilësitë e personit fizik ekziston kur njëri nga bashkëshortët e ardhshëm nuk ka 
dijeni për të metat e bashkëshortit tjetër si p.sh sëmundjet psikike, paaftësia për të 
gjykuar, paaftësia seksuale etj, ashtu që po ti dinte këto rrethana nuk do të lidhte 
martesë. Ekzistimi i lajthimit shkakton mungesën e vullnetit, sepse ekziston mos 
përputhje e vullnetit të brendshëm me vullnetin e deklaruar si pasojë e përfytyrimit 
të gabuar mbi ndonjë fakt ose rrethanë. Sikur personi të kishte dijeni për këto fakte, 
nuk do ta deklaronte vullnetin për lidhjen e martesës. Për të prodhuar efekte 
juridike në anulimin e martesës, lajthimi duhet të jetë i vërtetë që do të thotë se 
personi i lajthitur nuk është në dijeni për rrethanat e caktuara dhe po të kishte 
dijeni nuk do të lidhte martesë. Neni 65 par. 1, ka përmendur në mënyrë eksplicite 
se anulimi i martesës mund të kërkohet vetëm për shkak të lajthimit për identitetin 
e bashkëshortit. Kështu, vetëm për shkak të lajthimit në identitet, martesa mund të 
anulohet, por jo edhe për lajthim për shkaqe tjera. Ndërsa për anulimin për shkak të 
lajthimit nuk është caktuar ndonjë afat specifik, vetëm se në nenin 69, par. 1, është 
thënë se martesa mund të anulohet për shkak të lajthimit. Disa legjislacione të 
vendeve të tjera kanë caktuar afat të posaçëm për anulimin e martesës për shkak të 
lajthimit.455 Kjo mund të konsiderohet si një mungesë në ligj, sepse lajthimi në të 
gjitha legjislacionet e tjera konsiderohet si rrethanë që shkakton anulimin relativ 
për faktin se vetëm personi i lajthitur (bashkëshorti) ka të drejtë të parashtrojë padi 
për lajthim dhe atë në afat të caktuar. Kjo zgjidhje ekziston edhe në KCGJ, sepse 
martesa mund të mbetet në fuqi edhe pse ka pasur lajthim, por pranohet lajthimi 

                                                 
455 Shih KFSH, neni 44. Ky nen parasheh paraqitjen e padisë vetëm nga bashkëshorti i lajthitur madje 
në afat prej 6 muajsh nga dita e marrjes vesh për lajthimin, por m ë së voni në afat prej 3 vitesh nga 
lidhja e martesës; KCGJ, neni 1314. 
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me vullnetin e bashkëshortit kur zbulohet kjo rrethanë dhe pajtohen për të 
vazhduar martesën.456  

 
Paragrafi 2 

 
65.2 Anulimi i martesës për shkak të mashtrimit. Mashtrimi është krijimi i qëllimshëm i 

fakteve dhe rrethanave të pavërteta për bashkëshortin nën ndikimin e të cilave një 
person lidhë martesë.457 Mashtrimi dallon nga lajthimi, sepse te mashtrimi, 
përfytyrimi i gabuar lidhur me ndonjë rrethanë apo fakt krijohet me qëllim nga 
personi tjetër, ndërsa te lajthimi është i paqëllimshëm. Ajo që duhet theksuar është 
se personi që e shkakton mashtrimin është i vetëdijshëm për rrethanën e gabuar 
ndërsa personi që është mashtruar nuk duhet të jetë në dijeni, sepse po t’i dinte nuk 
do të lidhte martesë. Shembull, personi A i prezantohet në mënyrë të rrejshme dhe 
me qellim personit B lidhur me moshën, ashtu që personi B po t’i dinte këto 
rrethana nuk do të lidhte martesë. Në mënyrë specifike, paragrafi 2 i nenit 65 ka 
potencuar se martesa e lidhur me mashtrim të paramenduar për faktet për të cilat 
po t’i dinte me kohë, bashkëshorti tjetër do ta ndalonte lidhjen e martesës, ashtu që 
këto rrethana e bëjnë jetën e padurueshme, prandaj do të anulohet. Kështu 
dispozita ligjore e vë theksin se mashtrimi është i shkaktuar me qellim, 
respektivisht me paramendim dhe se rrethanat janë shkaktuar si pasojë e këtij 
qëllimi.  

 
65.2 (a) Duhet theksuar se dispozita e nenit 65 par. 2, përmban një dispozitë mjaftë 

interesante, por edhe specifike për lidhjen e martesës me mashtrim. Në paragrafin 
2 të këtij neni përveç qe thuhet se martesa e lidhur me mashtrim me paramendim 
për fakte të cilat po ti kishte ditur bashkëshorti nuk do të lidhte martesë (do ta 
ndalonin) thuhet: “...dhe që tani e bëjnë jetën e përbashkët të padurueshme do të 
anulohet”. Kjo dispozitë e vë theksin në mënyrë të veçantë në anulimin e martesës 
me iniciativë private, respektivisht te anulimi relativ dhe jo në mënyrë të 
domosdoshme, sepse konstaton se vetëm kur rrethana e mashtrimit e bën jetën e 
përbashkët të padurueshme. Kuptimi i saj qëndron në faktin se nëse bashkëshorti 
nuk dëshiron të ngritë padi për anulim të martesës, për shkak të mashtrimit, duke 
nënkuptuar se kjo rrethanë nuk ndikon në çrregullimi e jetës së përbashkët, martesa 
mund të vazhdojë. Ajo që e vërteton edhe më shumë këtë qëndrim është fakti se 
mashtrimi është rrethanë subjektive që mund ta dijë vetëm bashkëshorti.  

 
65.2 (b) Ndikimi i mashtrimit në jetën bashkëshortore dhe çrregullimin e saj, është 

rrethanë që prapë mund ta dijë vetëm bashkëshorti. Prandaj, edhe pse ligji nuk e ka 
thënë në mënyrë shprehimore se vetëm bashkëshorti mund të ngritë padi, nga 
përmbajtja e dispozitës del se vetëm bashkëshorti i mashtruar mund të ngritë padi 
për anulimin e martesës nëse rrethana e mashtrimit ndikon në jetën e padurueshme 
bashkëshortore. E kundërta e kësaj, nëse rrethana e mashtrimit nuk është e 
intensitetit që çrregullon marrëdhëniet bashkëshortore dhe nuk bëhet publike 

                                                 
456 KCGJ, 1315, par. 4. 
457 Shih Aliu, A. & Gashi. H, 2007, fq. 101. 
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përmes padisë nga bashkëshorti i mashtruar, martesa mund të vazhdojë dhe nuk do 
të anulohet. 

 
 
Neni 66. Mungesa e qëllimit 
 

(1) Martesa pa qellim te bashkëjetesës në mes bashkëshortëve është nule. 
(2) Martesa është e pavlefshme kur bashkëshortët me ane te martesës në te 

vërtetë nuk kanë qene te interesuar te krijojnë bashkëjetesë, por te 
fshehin disa veprime juridike ose fillimisht dëshirojnë te arrijnë qëllime 
tjera (siç janë trashëgimia ligjore, pensioni familjar, ikja nga përgjegjësia 
penale, dhe keqpërdorimi i çfarëdo te drejte tjetër). 

(3) Martesa e tille nuk do te anulohet nëse me vone dëshirohet te krijohet 
bashkëjetesa. 

 
Koment, neni 66 

 
66. Vështrim i përgjithshëm. Neni 66 i LFK, rregullon një çështje mjaft të rëndësishme, 

por edhe esenciale për martesën siç është anulimi i martesës për shkak të mungesës 
së qëllimit të martesës. Martesa lidhet me qellim të jetës së përbashkët të 
bashkëshortëve.458 Jeta e përbashkët e bashkëshortëve është edhe njëri nga 
qëllimet, por edhe elementet themelore për lidhjen e martesës të parapara me 
ligj.459 Prandaj, martesa pa pasur qëllimin e jetës së përbashkët të bashkëshortëve, 
nuk mund të lidhet ose ndryshe nëse ndodh lidhja e një martese të tillë duhet të 
anulohet. Duhet shtuar se mungesa e qëllimi i martesës është edhe pengesë 
martesore dhe një gjë e tillë është dashur të rregullohet edhe në pjesën e LFK, sipas 
nenit 18 ku rregullohen pengesat martesore, sepse një fakt i tillë – mungesa e 
qëllimit të jetës së përbashkët, pa qenë pengesë martesore, nuk mund të shkaktojë 
as anulimin e martesës. Megjithatë, ligjvënësi e ka renditur këtë fakt në kuadër të 
shkaqeve të anulimit, që domosdoshmërisht nënkupton se ky është edhe kusht 
esencial për lidhjen e martesës.  

 
Paragrafi 1 

 
66.1 Me paragrafin 1 të nenit 66, shprehimisht është sanksionuar se “martesa pa qëllim 

të bashkëjetesës në mes bashkëshortëve është nule”. Sipas kësaj dispozite, çdo 
martesë e cila nuk ka qëllim jetën e përbashkët të bashkëshortëve konsiderohet e 

                                                 
458 Jeta e përbashkët e bashkëshortëve nuk duhet nënkuptuar dhe ngatërruar me banimin e përbashkët. 
Jeta e përbashkët (bashkëjetesa e bashkëshortëve ) është një komponentë shoqërore që përfshin 
marrëdhënie të ndërsjella në mes të bashkëshortëve duke nënkuptuar, banimin e përbashkët (në disa 
raste mund të ketë përjashtime, veçanërisht kur bashkëshortët punojnë në vende të ndryshme), 
marrëdhëniet intime, ushqimin e përbashkët, kujdesin dhe respektin e ndërsjellë ndaj njeri tjetrit, 
lindjen, rritjen dhe edukimin e fëmijëve të përbashkët.  
459 Shih LFK, neni 14, par. 1 i cili thotë: “Martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht në mes të dy 
personave me sekse të ndryshme, me anë të së cilës ata lirshëm vendosin qe të jetojnë së bashku me 
qëllim të krijimit të familjes”. Siç shihet nga ky nen, pjesa e dytë e fjalisë e ka sanksionuar parimin se 
martesa lidhet me qëllim të jetës së përbashkët dhe krijimit të familjes.  
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pavlefshme (nule). Martesa e pavlefshme (nule) anulohet me vendim të gjykatës, 
sepse nuk janë plotësuar kushtet themelore që kërkon ligji për lidhjen e një martese 
të vlefshme.460 Martesat e lidhura pa qellim jetën e përbashkët janë martesa 
absolutisht nule, sepse përveç që shkelet interesi i bashkëshortëve, shkelen edhe 
interesat e shoqërisë (shtetit). Kjo nënkupton se me një martesë të tillë fiktive, 
bashkëshortët mund të realizojnë interesa të ndryshme të kundërligjshme (p.sh. 
fitimin e shtetësisë së shtetit tjetër nga vjen njëri bashkëshort, trashëgiminë etj), 
prandaj si të tillë duhet anuluar. Ndërsa kërkesa për anulim mund të paraqitet jo 
vetëm nga bashkëshortët, por edhe nga çdo person që ka ndonjë interes juridik për 
ta anuluar martesën e tille të pavlefshme. Dispozita ligjore e par. 1 përmban një 
formulim të përgjithshëm duke mbuluar çdo rast në të cilin nuk ekziston qëllimi i 
jetës së përbashkët të bashkëshortëve, që do të thotë se rastet dhe arsyet mund të 
jenë të ndryshme dhe duhet vërtetuar në çdo rast konkret. 

 
Paragrafi 2 

 
66.2 Në paragrafin 2 të nenit 66, në mënyrë të qartë dhe shprehimisht, ligjvënësi sqaron 

se martesa është e pavlefshme kur bashkëshortët nuk kanë pasur për qellim jetën e 
përbashkët, por fshehjen e ndonjë qëllimi tjetër. Më tej kjo dispozitë, për dallim 
nga par.1 që ka një formulim të përgjithshëm, kjo dispozitë e paragrafit 2 është 
mbështetëse për paragrafin 1 ashtu që sqaron disa raste kur ekziston fshehja e 
qëllimit të martesës si: trashëgimia ligjore, pensioni familjar, ikja nga përgjegjësia 
penale ose keqpërdorim i ndonjë të drejte tjetër. Por pavarësisht nga rastet e 
përcaktuar në këtë paragraf mund të ketë edhe raste tjera të fshehjes së qëllimit të 
martesë të cilat duhet vërtetuar në çdo rast veç e veç. Fshehja e qëllimit të martesës 
mund të jetë nga njëri ose të dy bashkëshortët. në praktikë, në të shumtën e rasteve 
haset vendimi kur njëri bashkëshort ka lidhur martesë jo për qellim jetën e 
përbashkët, por fitimin e ndonjë statusi juridik, p.sh shtetësinë (të ashtuquajturat në 
terminologjinë popullore “Letrat”) e një shteti tjetër të cilin e ka njëri bashkëshort, 
“bashkëshorti me letra”.461 Për shembull: në Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në 
Mitrovicë, C.nr.87/09, në pjesën e arsyetimit, paragrafi 6 në mes tjerash thuhet: 
”...gjykata në mënyrë të bindshme vërtetoi faktin se qëllimi i të paditurit është 
fshehur me rastin e lidhjes së kësaj martese, i cili qëllim nuk i është bërë i ditur 
paditëses me këtë rast, se ky qëllim nuk ka qenë qëllimi i fillimit të bashkëjetesës 
martesore dhe krijimi i familjes me paditësen, por udhëtimi legal për në Gjermani 
me vizë dhe qëndrimi legal në Gjermani në bazë të kësaj martese”. Prandaj, në 
bazë të këtyre fakteve gjykata e ka anuluar martesën në kuptim të nenin 66 të LFK. 
Në këto raste, fshehet qëllimi i martesës dhe martesa e tillë duhet anuluar. Fshehja 
e qëllimit të martesës mund të ekzistojë edhe për shkak të trashëgimit, fitimit të 
pensionit ose të drejte tjetër.  

 

                                                 
460 Shih për shembull Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë, C.nr.87/90, i datës 12.5.2009. 
Me këtë vendim gjykata e ka anuluar martesën për shkak të mos realizimit të qëllimit të martesës-
jetës së përbashkët. 
461 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë, C.nr.87/09, i datës 12.5.2009.  
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66.2 (a) Martesa sipas ligjit, është bazë për fitimin e trashëgimit.462 Në praktikë, mund 
të këtë qëllime vetëm për të fituar trashëgiminë. Në raste të tjera pensionin e 
bashkëshortit ose ndonjë të drejte tjetër e cila mund të fitohet në bazë të martesës. 
Prandaj, ligjvënësi e ka sanksionuar lidhjen e martesës e cila nuk ka qëllim jetën e 
përbashkët të bashkëshortëve. Duhet theksuar se mungesa e qëllimit të martesës 
mund të jetë shkak i anulimit atëherë kur bashkëshortët para fillimit e lidhjes së 
martesës nuk kanë pasur qëllim jetën e përbashkët. Pormund të jetë edhe shkak i 
shkurorëzimit atëherë kur jeta e përbashkët e bashkëshortëve nuk realizohet gjatë 
jetës bashkëshortore pas lidhjes së martesës.463 Shih për shembull: Aktgjykimi i 
Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr.109/08. Me këtë vendim, gjykata e ka zgjidhur 
martesën për arsye se nuk është realizuar jeta e përbashkët e bashkëshortëve pas 
lidhjes së martesës. në paragrafin 6 të pjesës së arsyetimit të këtij Aktgjykimi në 
mes tjerash thuhet:” …Gjykata konsideron se martesa e ka humbur qëllimin dhe 
efektin e vet për te cilën është lidhë…Në rastin konkret bashkësia martesore as që 
ka filluar”. Në këtë rast, gjykata ka gjetur se edhe pse është lidhur martesa, jeta e 
përbashkët e bashkëshortëve nuk është realizuar, prandaj edhe martesa e ka 
humbur qëllimin e saj dhe për këtë shkak gjykata e ka zgjidhur martesën në baze të 
nenit 69 të LFK duke e konsideruar si shkak të shkurorëzimit mos-realizimin e 
qëllimit të martesës – jetën e përbashkët.  

 
66.2 (b) Kështu, neni 66, flet për rastet e anulimit të martesës kur martesa është lidhur 

formalisht pa pasur qellim jetën e përbashkët. Mos realizimi i qëllimit të jetës së 
përbashkët mund të jetë i njërit apo i të dy bashkëshortëve. por, është e 
rëndësishme që gjykata të konstatojë se mungesa e qëllimit të martesës a është 
rrethanë që i përket anulimit apo shkurorëzimit. 

 
Paragrafi 3 

 
66.3 Paragrafi 3 i nenit 66, ka një dispozitë ligjore që bën një përjashtim. Sipas kësaj 

dispozite, martesa e tillë (pra martesa që nuk e ka qellim jetesën e përbashkët) nuk 
do të anulohet nëse më vonë bashkëshortët dëshirojnë të krijohet bashkëjetesa. Me 
këtë dispozitë, ligjvënësi i jep përparësi qëllimit të jetës së përbashkët dhe jo 
rrethanave që i kanë paraprirë lidhjes së martesës, që do të thotë se edhe sikur 
martesa fillimisht është lidhur pa pasur qëllim jetën e përbashkët të 
bashkëshortëve, po qe se më vonë ata vendosin të bashkëjetojnë, një martesë e tillë 
nuk do të anulohet. Ky qëndrim është në funksion të oportunitetit dhe respektimin 
e vullnetit të lirë të individit. Pra, nëse ata vendosin që të jetojnë bashkërisht, një 
martesë e cila në fillim ishte e pavlefshme, më vonë nëse plotësohet kushti i 
vlefshmërisë ”qëllimi i jetës së përbashkët” mund të mbetet në fuqi.  

                                                 
462 Shih Ligji i trashëgimit i Kosovës. Sipas këtij Ligji, bashkëshorti është trashëgimtar ligjor dhe 
mund të konkurrojë për trashëgim: në rendin e parë me fëmijët, rendin e dytë me prindërit e 
bashkëshortit dhe pasardhësit e tyre dhe rendin e tretë. 
463 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Peje, C.nr.109/08 i datës 2.4.2009.  
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Neni 67. E drejta për te parashtruar padi 
 

(1) Personat qe kanë te drejtë të parashtrojnë padi për anulimin e martesës 
për shkaqe të parapara me këtë ligj janë bashkëshortët, prokurori publik, 
dhe të gjithë personat e tjerë të cilët kanë interes të drejtpërdrejtë juridik 
për anulimin e martesës. 

(2) Kur shkaqet e paraparë me këtë ligj shuhen, e drejta për të parashtruar 
padi për anulimin e martesës i takon vetëm bashkëshortit i cili ka pësuar 
sëmundje psikike apo për shkaqe të tjera ka qenë i paaftë për të vepruar. 
Padia duhet të parashtrohet brenda një viti nga data kur shkaqet e 
lartpërmendura shuhen.  

 
Koment, neni 67 

 
67. Vështrim i përgjithshëm. Neni 67 rregullon një aspekt të rëndësishëm procedural të 

anulimit të martesës. Me këtë nen rregullohet e drejta e personave për të 
parashtruar padi dhe rrethi i personave të cilët mund të paraqesin padinë për 
anulimin e martesës. Duhet thënë se anulimi i martesës mund të bëhet vetëm me 
vendim të gjykatës464 dhe në atë rast me parashtrimin e padisë nga personat e 
autorizuar që i parasheh ligji. Me anulimin e martesës shkelen dispozitat ligjore 
cogente (imperative) prandaj anulimi i martesës jo vetëm që është interes i 
bashkëshortëve, por është edhe interes i shoqërisë, përkatësisht shtetit. Mbi këto 
arsye ligji parasheh paraqitjen e padisë edhe nga organi shtetëror, respektivisht 
prokurori publik. Duhet shtuar se ky nen nuk bën dallimin e paraqitjes së padisë 
kur është fjala për anulim relativ dhe anulim absolut dhe as përcaktimin e afateve 
për anulimin e martesës që duhet konsideruar si një mungesë ligjore e cila në të 
ardhmen duhet plotësuar. 

 
Paragrafi 1 

 
67.1 Në paragrafin 1 të nenit 67, është përcaktuar në mënyrë eksplicite rrethi i 

personave që mund të paraqesin padi për anulimin e martesës. Përcaktimi i 
personave për të drejtën e paraqitjes së padisë për anulim të martesës është mjaft 
me rëndësi, sepse anulimi dallon nga shkurorëzimi në kuptimin e personave me të 
drejtë të paraqitjes së padisë. Kështu sipas këtij neni, personat që kanë të drejtë për 
paraqitjen e padisë për anulimin e martesës janë: 1) bashkëshortët, 2) prokurori 
publik, dhe 3) të gjithë personat e tjerë që kanë interes të drejtpërdrejtë për 
anulimin e martesës. 

 

                                                 
464 Me kompetencë lëndore për zhvillimin e procedurës së anulimit të martesës është Gjykata e 
Qarkut. Për më shumë, shih Ligjin për organizimin e gjykatave. Me ligjin e ri për gjykatat të gjitha 
lëndët civile përfshirë edhe atë në çështjet familjare do të shqyrtohen nga gjykatat e shkalles së parë të 
cilat sipas këtij ligji quhen Gjykatat Themelore. Për më shumë, shih Ligjin për Gjykatat (këtu e tutje 
LGJ), Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr.79/2010, datë 24 Gusht 2010, neni 9 në lidhje me 
nenin 11, par. 1. 
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67.1 (a) Paraqitja e padisë për anulimin e martesës nga bashkëshorti. Bashkëshorti 
është personi i cili më së shumti ka interes për anulimin e një martese e cila është 
lidhur në kundërshtim me këtë ligj. Bashkëshorti po ashtu është personi i cili më së 
miri ka njohuri për disa rrethana që çojnë në anulimin e martesës, si shembull: mos 
realizimi i qëllimit të martesës në mungesë të jetës së përbashkët, lidhja e martesës 
pa vullnetin e lirë nën ndikimin e dhunës, kërcënimit, mashtrimit apo lajthimit, 
marrja vesh për martesën tjetër ose bashkëjetesën tjetër, etj. Ndërsa në anën tjetër 
vet institucioni i martesës ka për qëllim një martesë stabile, të harmonishme dhe 
me respekt të ndërsjellë midis bashkëshortëve. Kështu që ligjvënësi i jep të drejtën 
bashkëshortit për të kërkuar anulimin e martesës për shkak se martesa nuk i 
plotëson kushtet ligjore për vlefshmërinë e saj. Duhet theksuar se kushtet ligjore 
për lidhjen e martesës janë në funksion të mbrojtjes së qëndrueshmërisë së një 
martese stabile. Në këtë mënyrë edhe anulimi i martesës nga bashkëshorti është 
interes i tij personal.  

 
67.1 (b) Ligji nuk përmban dallime lidhur me paraqitjen e padisë nga bashkëshorti kur 

është fjala për anulimin relativ dhe për anulimin absolut. Gjithashtu, ligji nuk 
përmban as përcaktimin e afateve për paraqitjen e padisë. Sipas interpretimit të 
kësaj dispozite bashkëshorti mund të paraqes padi për anulimin e martesës në çdo 
kohë, pavarësisht se për çfarë rrethane është fjala.465 S’ka dyshim se kur bëhet fjalë 
për anulimin absolut, paraqitja e padisë mund të bëhet në çdo kohë kur merret vesh 
për faktet dhe rrethanat të cilat sipas ligjit çojnë në kërkesën për anulim, mirëpo, 
kur bëhet fjalë për shkaqet e anulimit relativ si p.sh. dhuna, kanosja, mashtrimi dhe 
lajthimi duhet të ketë afat të caktuar për bashkëshortin për të kërkuar anulimin e 
martesës të cilat nuk janë të parapara me LFK. Afati mund të jetë objektiv që duhet 
të fillojë nga momenti i lidhjes së martesës dhe subjektiv i cili llogaritet nga data 
kur bashkëshorti merr vesh për rrethanat që ndikojnë në mungesën e vullnetit të 
lirë të bashkëshortit. Këtë çështje e kanë të rregulluar ndryshe disa legjislacione të 
cilat kanë përcaktuar afat të caktuar kur bëhet fjalë për anulimin e martesës nga 
bashkëshorti duke i ndarë rrethanat kur bëhet fjalë për anulimin relativ.466  

 
67.1 (c) Paraqitja e padisë për anulimin e martesës nga Prokurori Publik. Me 

paragrafin 1 të nenit 67 prokurori publik është përcaktuar si organ kompetent për të 
paraqitur padinë për anulimin e martesës. Tanimë është theksuar se martesa si 
institucion juridik dhe shoqëror është edhe interes i shtetit për të qenë e ligjshme, 
prandaj ligjvënësi e ka ngarkuar me të drejtë dhe detyrë prokurorin që të paraqes 
padi sipas detyrës zyrtare për anulimin e martesës kur merr vesh për rrethanat që 
ndikojnë në pavlefshmërinë e një martese. Paraqitja e padisë nga prokurori ka për 

                                                 
465 Për shkaqet e anulimit shih pjesët e komentarit, paragrafët nga 62 deri 66. 
466 Shih për shembull KFSH neni 44, par. 3. Sipas këtij neni bashkëshorti e ka të kufizuar kohën e 
paraqitjes së padisë kur martesa është lidhur me lajthimin. E drejta e padisë e bashkëshortit i cili ka 
lidhur martesë për shkak të kanosjes ose lajthitjes, shuhet në afat prej 6 muajsh nga dita e pushimit të 
kanosjes ose që është zbuluar lajthimi ose bashkëshorti e ka fituar lirinë e plotë në rast të të martesës 
pa pëlqim të lirë, mirëpo, sipas këtij neni, padia nuk mund të paraqitet nëse kanë kaluar tri vjet nga 
lidhja e martesës. Kështu, Kodi i Familjes i Shqipërisë e ka paraparë afatin subjektiv që është 6 muaj 
nga momenti kur pushojnë rrethanat e kanosjes ose merret vesh lajthimi, por edhe afati objektiv, 
sepse padia mund të paraqitet më së voni deri në 3 vjet nga dita e lidhjes së martesës. 
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qëllim mbrojtjen e ligjshmërisë, gjegjësisht anulimin e martesës e cila është lidhur 
në kundërshtim me ligjin, respektivisht dispozitat imperative apo jus cognes. 
Gjithashtu, duhet thënë se sipas kësaj dispozite Prokurori mund të paraqet padi për 
të gjitha shkaqet e anulimit dhe në çdo kohë.  

 
67.1 (ç) Paraqitja e padisë për anulimin e martesën nga personat e tjerë që kanë 

interes juridik për anulimin e martesës. Dispozita e nenin 67, paragrafi 1, parasheh 
mundësinë e paraqitjes së padisë për anulimin e martesës nga çdo person i cili ka 
interes të drejtpërdrejtë për anulimin e martesës. Për anulimin e një martese e cila 
është e pavlefshme, përveç bashkëshortit dhe prokurorit, mund të kenë interes 
juridik edhe personat e caktuar. Ligji nuk përmend këta persona, por nga praktika 
mund të konsiderohen p.sh. trashëgimtarët. Trashëgimtarët kanë interes, sepse 
martesa është bazë për fitimin e trashëgimit. Prandaj me martesë një person mund 
të fitojë të drejtën për të trashëguar bashkëshortin e aq më shumë kur martesa 
lidhet për këtë qëllim. Kështu që trashëgimtarët kanë interes të drejtpërdrejtë për të 
kërkuar anulimin e një martese të pavlefshme. Gjithashtu, këta persona kanë të 
drejtë të paraqesin padi për të gjitha shkaqet e anulimit dhe në çdo kohë dhe nuk 
parashkruhet e drejta e paraqitjes së padisë. Dispozita ligjore e nenit 67 paragrafi 1 
nuk përmban ndonjë kufizim kohor edhe sa i përket shkaqeve të anulimit. 

 
Paragrafi 2 

 
67.2 Dispozita e paragrafit 2 të nenit 67 ka paraparë një rregull dhe përjashtim specifik 

lidhur me paraqitjen e padisë për anulim të martesës. Në këtë dispozitë theksohet 
se kur shkaqet për anulimin e martesës shuhen, respektivisht pushojnë së 
ekzistuari. E drejta e padisë për të kërkuar anulimin i takon vetëm bashkëshortit. 
por, dispozita sqaron se kjo e drejtë i takon bashkëshortit i cili ka pësuar sëmundje 
psikike ose për shkaqet tjera nuk ka qenë i aftë për të vepruar. Theksi i kësaj 
dispozite ligjore qëndron në faktin se vetëm bashkëshorti i cili ka pasur sëmundje 
psikike ose ka qenë i paaftë për të vepruar mund të kërkojë anulimin e martesës. 
Interpretimin e kësaj dispozite ligjore duhet zgjeruar, sepse shprehjen “për shkaqe 
të tjera nuk ka qenë në gjendje për të vepruar” duhet nënkuptuar edhe për rastet e 
dhunës, kanosjes, lajthimit dhe mashtrimit. Kjo do të thotë se bashkëshorti i cili ka 
qenë i aftë për të vepruar dhe e ka ditur shkakun e anulimit të martesës, por nuk ka 
kërkuar anulim, nuk mund të paraqes padi. Ndërsa për personin i cili nuk ka qenë 
në gjendje për të vepruar gjatë kohës kur kanë ekzistuar rrethanat e anulimit të 
martesës, mund të paraqes padi brenda një afati nga dita kur kanë pushuar shkaqet 
që e kanë ndaluar paraqitjen e padisë, përkatësisht sëmundja psikike dhe paaftësia 
për të gjykuar ose sipas interpretimit ekstensive (të zgjeruar) edhe pushimin e 
dhunës, kanosjes, mashtrimit dhe lajthimit.  
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III. SHKURORËZIMI  
 

Koment, Pjesa III, nën-pjesa 3, shkurorëzimi 
 
III. (3) Shkurorëzimi është njëra nga mënyrat e shuarjes së martesës, respektivisht 

shuarjes së martesës së vlefshme. Me shkurorëzim zgjidhet martesa e vlefshme, 
dhe ky fakt e dallon shkurorëzimin nga anulimi. Jo vetëm në legjislacionin tonë, 
por edhe në atë të vendeve tjera, shkurorëzimi apo divorci është mënyrë e zgjidhjes 
së martesës së vlefshme, sepse martesat e pavlefshme anulohen.467 Megjithatë, 
shprehja shkurorëzim nuk përdoret në të gjitha legjislacionet. Legjislacioni i 
Shqipërisë kur është fjala për shkurorëzimin përdor shprehjen “zgjidhje e 
martesës”.468 Shkurorëzimi ka katër komponentë: 1) shkurorëzimi presupozon 
ekzistimin e martesës së vlefshme, 2) shkurorëzimi mund të bëhet për të gjallë të 
bashkëshortëve, 3) shkurorëzimi bëhet për shkaqe të parashikuara me ligj dhe 4) 
shkurorëzimi mund të bëhet vetëm me procedurë gjyqësore. Të gjitha këto 
komponentë së bashku e përbëjnë një proces të shkurorëzimit. 

 
 
Neni 68. Shkurorëzimi 
 

(1) Martesa mund te zgjidhet me shkurorëzim vetëm në bazë të vendimit të 
gjykatës. 

(2) Njëri apo të dy bashkëshortët me marrëveshje të dyanshme mund të 
kërkojnë shkurorëzim duke parashtruar padi në gjykatën kompetente. 

(3) E drejta për paraqitjen e padisë nuk mund të kalohet të trashëgimtarët, 
por trashëgimtarët e paditësit mund te vazhdojnë procedurën e filluar për 
të verifikuar bazën e padisë. 

(4) Nëse njëri nga bashkëshortët paraqet padi për shkurorëzim, kurse 
bashkëshorti tjetër me së voni deri në përfundimin e seancës kryesore 
gjyqësore, deklaron shprehimisht së nuk e kundërshton bazueshmërinë e 
kërkesëpadisë, do të konsiderohet së bashkëshortët kanë paraqitur 
propozim për shkurorëzim me marrëveshje.  

 
Koment, neni 68 

 
68. Vështrim i përgjithshëm. Dispozita e nenit 68 rregullon mënyrën e zgjidhjes së 

martesës përmes organit kompetent-gjykatës si dhe përcakton mënyrat e 
paraqitjes së padisë për shkurorëzim. Shkurorëzimi mund të bëhet vetëm me 
procedurë gjyqësore dhe para organit kompetent. Kështu, edhe pse lidhja e 
martesës bëhet para organit administrativ – ofiqarit, zgjidhja e martesës me 
shkurorëzim bëhet para organit gjyqësore për shkak të një sigurie më të madhe 
juridike për zbatimin e ligjit dhe respektimin apo mbrojtjen e palëve në proces. 

 

                                                 
467 Shih Leonard. R & Elias. S, Terminating marriage-divorce, në http://www.lectlaw.com, fq.1 
468 KFSH, Kreu II, nenet 125-144. 
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Paragrafi 1 
 
68.1 Paragrafi 1 i nenit 68, shprehimisht parasheh zgjidhjen e martesës me 

shkurorëzim. Sipas këtij paragrafi martesa mund të zgjidhet me shkurorëzim dhe 
vetëm në bazë të vendimit të gjykatës. Kuptimi i kësaj dispozite ligjore shpreh 
qëndrimin parimor të ligjvënësit se: 1) martesa mund të zgjidhet me shkurorëzim 
dhe 2) zgjidhja e martesës mund të bëhet vetëm me vendim të gjykatës. Kjo do të 
thotë se vetëm gjykata kompetente ka juridiksion për të zhvilluar procedurën e 
shkurorëzimit dhe të nxjerrë vendim meritor për këtë çështje. Si gjykatë 
kompetente është gjykata e qarkut. Ndërsa kompetenca territoriale përcaktohet 
sipas vendbanimit ose vendqëndrimit të palës së paditur ose kur bëhet propozimi i 
përbashkët sipas vendbanimit të përbashkët të bashkëshortëve. 

 
Paragrafi 2 

 
68.2 Në paragrafin 2 të nenit 68 është rregulluar e drejta e padisë e bashkëshortëve për 

të kërkuar shkurorëzim. Sipas kësaj dispozite, njëri apo të dy bashkëshortët me 
padi mund të kërkojnë shkurorëzimin. Pra, padia mund të ngritët nga njëri 
bashkëshort apo nga të dy bashkëshortët. Në të shumtën e rasteve, shkurorëzimi i 
martesës iniciohet me padinë e njërit bashkëshort, për shkaqe të parapara me nenin 
69 të LFK,469 mirëpo, ligji autorizon edhe paraqitjen e padisë së përbashkët për 
shkurorëzim me marrëveshje. Shprehjen “...apo të dy bashkëshortët me 
marrëveshje të dyanshme mund të kërkojnë shkurorëzim duke parashtruar padi në 
gjykatën kompetente.” duhet interpretuar në atë mënyrë që të dy bashkëshortët me 
marrëveshje të përbashkët mund të paraqesin padi për shkurorëzim. në aspektin 
procedural marrëveshja e përbashkët konsiderohet propozim i përbashkët për 
zgjidhjen e martesës470. Shih për shembull: Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në 
Pejë, C.nr.2/2008. Me këtë vendim gjykata e ka zgjidhur martesën në bazë të 
marrëveshjes së përbashkët të bashkëshortëve në kuptim të nenit 68, par. 2 të LFK. 
Gjykata padinë e paditësve e trajton si propozim të përbashkët për zgjidhjen e 
martesës. Po ashtu, shih Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, 
C.nr.449/2007 i datës 27.11.2007. Me këtë aktgjykim gjykata e ka zgjidhur 
martesën përmes shkurorëzimit në procedurën e inicuar me padi, por gjatë 
procedurës pasi që padia nuk është kundërshtuar nga bashkëshorti tjetër, është 
konsideruar propozim i përbashkët i bashkëshortëve. Në pjesën e arsyetimit, 
paragrafi 1, thuhet: “ Ndërkaq të dy bashkëshortët gjatë procedurës janë deklaruar 
se padia për shkurorëzim duhet të konsiderohet propozim i përbashkët meqë 
bashkëshortët nuk shohin se ka mundësi të rivendosjes së raporteve të mira 
bashkëshortore”. Me ane të propozimit të përbashkët vihet në veprim vetëm 

                                                 
469 Shih për shembull, Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C. nr.7/2008 i datës 24.11.2008; 
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr. 275/2008, i datës 8.4.2009; Aktgjykimi i Gjykatës së 
Qarkut në Prishtinë, C.nr.539/2007, i datës 7.12.2009; Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, 
C. nr.709/2008, i datës 25.2.2010; Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prizren, C. nr. 105/2006, i 
datës 27.6.2007.  
470 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr.2/2008, i datës, 20.10.2008.  
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procedura për shkurorëzim me marrëveshje.471 E drejta e padisë për shkurorëzim 
parimisht është e drejtë ekskluzive e bashkëshortëve, respektivisht asnjë person 
tjetër nuk mund të paraqes padi për të kërkuar shkurorëzim. Megjithatë, në ligj ka 
edhe një përjashtim nga ky rregull. Me nenin 74 të LFK, është paraparë që 
kujdestari mund të paraqes padi në emër të bashkëshortit i cili vuan nga ndonjë 
sëmundje psikike e diagnostifikuar ose në emër të bashkëshortit i cili nuk ka zotësi 
veprimi. Këtë padi kujdestari mund ta paraqes vetëm me miratimin paraprak nga 
Organi i Kujdestarisë.472 

 
Paragrafi 3 

 
68.3 Paragrafi 3 i nenit 68 e fuqizon parimin se vetëm bashkëshortet kanë të drejtë të 

paraqesin padi për shkurorëzim, sepse kjo dispozitë parasheh që e drejta e padisë 
nuk do të kalojë në trashëgimtarë. Pjesa e parë e kësaj dispozite ka sqaruar se e 
drejta e padisë nuk do të kalojë në trashëgimtarë që nënkupton rrethanën nëse 
bashkëshorti ka vdekur para se të paraqitet padia për shkurorëzim, mirëpo, me 
fjalinë e dytë te paragrafi 3, është paraparë e drejta e trashëgimtarëve vetëm ta 
vazhdojnë procedurën e filluar dhe atë vetëm për të vërtetuar bazën e padisë a ka 
qenë padia e bazuar apo e pa bazuar. Kjo e ka arsyetimin ligjor, sepse me rastin e 
vdekjes së bashkëshortit martesa zgjidhet në bazë të faktit të vdekjes si mënyrë 
natyrore e shuarjes së martesës.473 Prandaj, në këtë rast, fare nuk ka nevojë për 
paraqitjen e padisë për shkurorëzim. Ligjvënësi, me këtë dispozitë ka sqaruar dy 
situata: 1) e drejta e padisë për shkurorëzim nuk kalon në trashëgimtar dhe 2) 
trashëgimtarët vetëm mund ta vazhdojnë procedurën e filluar për shkurorëzim jo 
për të kërkuar shkurorëzim, por vetëm për të vërtetuar bazën e padisë. Vërtetimi i 
bazës së padisë nënkupton se me vazhdimin e procedurës mund të kërkojnë 
vërtetimin nga gjykata se padia (kërkesë padia) ishte e bazuar apo e pa bazuar.  

 
Paragrafi 4 

 
68.4 Paragrafi 4 i nenit 68 parasheh një rregull specifik procedural lidhur me paraqitjen 

e padisë për shkurorëzim. Sipas kësaj dispozite, kur njëri bashkëshort ka paraqitur 
padi për shkurorëzim dhe tjetri bashkëshort nuk e kundërshton padinë, më si voni 
deri në përfundimin e seancës kryesore gjyqësore, gjykata e konsideron këtë padi 
si propozim të përbashkët të bashkëshortëve.474 Shih për shembull: Aktgjykimi i 
Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr.2/2008. Në pjesën e arsyetimit, paragrafi 1, 
gjykata e ka aprovuar padinë e paditësit dhe e ka konsideruar si propozim të 
përbashkët në kuptim të nenin 68, par. 4 të LFK, për shkak se bashkëshorti tjetër 
nuk e ka kundërshtuar padinë. Me këtë vendim gjykata e ka lejuar shkurorëzimin e 
martesës me marrëveshje, respektivisht propozim të përbashkët në kuptim të nenit 
68, par. 2 të LFK.  

 

                                                 
471 Berstovci. F, 2004, fq. 116. 
472 Shih LFK, Neni 74. 
473 Për shuarjen e martesës me rastin e vdekjes së bashkëshortit shih pjesën 60.1.1 e këtij komentari. 
474 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr.2/2008, i datës, 20.10.2008.  
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Neni 69. Shkaqet për shkurorëzim 
 

(1) Bashkëshorti mund të kërkoj shkurorëzim kur marrëdhëniet martesore 
janë çrregulluar seriozisht ose në mënyrë të vazhdueshme, ose për shkaqe 
të tjera është zgjidhur në mënyrë të pakthyeshme. 

(2) Shkaqet e shkurorëzimit janë në mes tjerash: jeta e padurueshme e 
bashkëshortëve, shkelja e besnikërisë bashkëshortore, veprat penale 
kundër jetës së bashkëshortit, keqtrajtimi serioz, lënia qëllimkeqe dhe e 
paarsyeshme, sëmundja psikike e pashërueshme dhe pa aftësia e 
vazhdueshme për të vepruar, ndërprerja e paarsyeshme e jetës faktike 
për më shumë se një vit dhe shkurorëzimi me marrëveshje të dyanshme. 

 
Koment, neni 69 

 
69. Vështrim i përgjithshëm. Neni 69 i LFK rregullon shkaqet për të cilat mund të 

kërkohet shkurorëzimi. Siç është thënë më herët, shkurorëzimi mund të kërkohet 
vetëm për shkaqet e caktuara me ligj. Prandaj, padia ose propozimi i përbashkët 
për shkurorëzim duhet ti referohet njërës ndër shkaqet e parapara në nenin 69 të 
LFK, ndërsa vendimi i gjykatës i cili lejon shkurorëzimin duhet të jetë i bazuar po 
në këto shkaqe. Neni 69, parasheh dy kategori të shkaqeve të shkurorëzimit: 1) 
shkaqet e përgjithshme dhe 2) shkaqet e veçanta. LFK ka pranuar një sistem të 
përzier sipas të cilit shkurorëzimi mund të kërkohet për shkaqe të përgjithshme të 
cilat nuk janë numëruar në mënyrë takstative, porse përshkruhen në mënyrë të 
përgjithshme si “çrregullim serioz dhe i vazhdueshëm i marrëdhënieve 
bashkëshortore”. Gjithashtu, përveç shkaqeve të përgjithshme shkurorëzimi mund 
të kërkohet edhe për shkaqe të veçanta ose ndryshe të numëruar në mënyrë 
takstative (numerus clausus) nga ligji.  

 
Paragrafi 1 

 
69.1 Me paragrafin 1 të nenit 69, është paraparë shkurorëzimi për shkak të çrregullimit 

serioz dhe të vazhdueshme të marrëdhënieve bashkëshortore. Ligjvënësi me këtë 
dispozitë ka përcaktuar një formulim të përgjithshëm të shkaqeve për shkurorëzim. 
Në këtë dispozitë thuhet: “Bashkëshorti mund të kërkoj shkurorëzim kur 
marrëdhëniet martesore janë çrregulluar seriozisht ose në mënyrë të 
vazhdueshme”. Ligjvënësi e ka nxjerrë këtë formulim të përgjithshëm, sepse në 
jetën praktike është e pamundur që të numërohen këto shkaqe. Ato janë të natyrës 
së ndryshme si p.sh. grindjet e vazhdueshme, mos-përputhja e karaktereve, 
alkoolizmi, narkomania, etj.475 Rrethanat mund të jenë edhe të parëndësishme, por 
jetën e përbashkët të bashkëshortëve e çrregullojnë seriozisht. Shih për shembull: 
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C. Nr. 67/2008 i datës 18.06.2008, 
paragrafi 1 i pjesës së arsyetimit, ku thuhet: “Çrregullimi i raporteve 
bashkëshortore sipas parashtrimit të padisë është rezultat i mosmarrëveshjeve të 

                                                 
475 Shih për shembull, Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 709/2008 i datës 25.2.2010. 
Në pjesën e arsyetimit, paragrafi 2, paditësi ka kërkuar shkurorëzominin për shkak të çrregullimit të 
raporteve bashkëshortore si rezultat i kundërthënieve të bashkëshortëve për jetën e përbashkët.  
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shpeshta për gjëra te parëndësishme, sidomos neglizhenca e të paditurit për 
kompletimin e dokumentacionit për vizë, ku prezantimi i këtyre fakteve ka krijuar 
edhe konflikte të shpeshta verbale në mes të bashkëshortëve dhe kështu atmosfera 
familjare gjithnjë e më shumë ishte e ngarkuar me konflikte”,476 mirëpo, sipas kësaj 
dispozite, është e rëndësishme paraqitja e një rrethane nga jeta faktike e cila është e 
intensitetit të atillë që i çrregullon marrëdhëniet bashkëshortore seriozisht dhe në 
mënyrë të vazhdueshme, ashtu që jetën e përbashkët të bashkëshortëve e bën të 
padurueshme. Shih për shembull: Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C. 
nr. 432/2005 sipas të cilit gjykata ka gjetur se marrëdhëniet bashkëshortore janë 
çrregulluar seriozisht dhe se për këtë janë ndërprerë edhe marrëdhëniet 
bashkëshortore për më se 4 vite.477  

 
69.1 (a) Gjykata gjatë vërtetimit të gjendjes faktike duhet të konstatojë se rrethana 

faktike e paraqitur në padi për shkurorëzim a është e intensitetit që i çrregullon 
marrëdhëniet bashkëshortore dhe duhet të arsyetojë çrregullimin e vazhdueshëm të 
këtyre marrëdhënieve. Në të kundërtën, vetëm pohimi se marrëdhëniet 
bashkëshortore janë çrregulluar seriozisht dhe pa vërtetim të fakteve nga jeta 
faktike nuk mund të jetë shkak i shkurorëzimit. Shih për shembull: Aktgjykimi i 
Gjykatës Supreme të Kosovës, Ac.nr.54/2008 me të cilin gjykata e ka prishur 
aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut, sepse ka konstatuar se në Aktgjykimin e 
gjykatës së shkallës së parë nuk janë dhënë prova të mjaftueshme për vërtetimin e 
fakteve se marrëdhëniet bashkëshortore janë çrregulluar seriozisht dhe në mënyrë 
të vazhdueshme.478 Në pjesën e dytë të fjalisë, të paragrafit 1 të këtij neni, është 
përdorur shprehja “ose për shkaqe të tjera është zgjidhur në mënyrë të 
pakthyeshme”, duhet nënkuptuar se është fjala te martesa, respektivisht jeta faktike 
është shkëputur në mënyrë të pakthyeshme. Shprehja është “zgjidhur” nuk është 
adekuate, sepse kur martesa është zgjidhur nuk ka nevojë për shkurorëzim, mirëpo, 
kjo shprehej i korrespondon shprehjes është “shkëputur” duke nënkuptuar 
shkëputjen e jetës faktike të bashkëshortëve.  

 
69.1 (b) Në të gjitha rastet kur jeta e përbashkët e bashkëshortëve është shkëputur ashtu 

që rivendosja e saj është e pamundur, gjykata mund të lejojë shkurorëzimin. Shih 
për shembull: Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr.275/2008. Në pjesën e 
arsyetimit, paragrafi 3 thuhet: “Bashkëshortët këtë bashkësi martesore faktikisht e 
kanë prishur së ekzistuari në vitin 2006, pa kurrfarë gjasash që kjo bashkësi 
martesore të rivendoset”. Bazuar në këtë fakt, gjykata edhe ka marrë vendim me të 
cilin e ka lejuar shkurorëzimin. Po ashtu, në Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në 
Prishtinë, C.nr.709/2008, në pjesën e arsyetimit, paragrafi 8 thuhet: “Vlerësimi i 
gjykatës për bazueshmeri të padisë për shkurorëzim bazohet në nenin 69 të Ligjit 
mbi Familjen të Kosovës dhe bindjen e gjykatës se bashkëjetesa martesore në mes 

                                                 
476 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C. Nr. 67/2088 i datës 18.6.2008. 
477 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C. nr. 432/2005 i datës 26.10.2009. Po ashtu, 
shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C. nr 456/2009 i datës 29.1.2010. 
478 Shih Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Ac.nr.54/2008 i datës 12.1.2009. Me këtë 
vendim Gjykata Suprem e Kosovës e ka prishur Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 
67/2008 të datës 18.6.2008.  
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të ndërgjyqësve nuk është e mundur. Këtë bashkëshortët edhe e kanë manifestuar 
me mosinteresim që ta rivendosin bashkëjetesën martesore”.479 Kjo është e 
arsyeshme dhe këtu qëndron edhe kuptimi i kësaj dispozite ligjore, sepse jeta e 
përbashkët e bashkëshortëve është kusht esencial për ekzistimin e një martese.  

 
Paragrafi 2 

 
69.2 Me nenin 69 par. 2, janë paraparë në mënyrë të veçantë kushtet respektivisht 

rrethanat për të cilat mund të kërkohet shkurorëzimi. Kjo dispozitë ligjore për 
dallim nga paragrafi 1 i ka numëruar shkaqet me ekzistimin e të cilave mund të 
kërkohet shkurorëzim. Këto mund të konsiderohen si shkaqe të veçanta që dallojnë 
nga shkaqet që mund të bien në kuadër të paragrafit 1, që përmban një formulim 
më të përgjithshëm të çrregullimit serioz të marrëdhënieve bashkëshortore. 
Interpretimi logjik i kësaj dispozite lë të kuptohet se çdo herë kur ekzistojnë 
shkaqet që parashihen në par. 2 të nenit 69, ekziston baza ligjore e shkurorëzimit 
dhe bëhet fjalë për shkaqe të veçanta të cilat nuk bijnë në përmbajtjen e par. 1 të 
nenit 69, edhe pse këto shkaqe mund të çrregullojnë seriozisht marrëdhëniet 
bashkëshortore, mirëpo, par. 1, flet për rrethana të cilat ligjvënësi nuk ka mundur ti 
numërojë, respektivisht ti kualifikojë, sepse ato mund të jenë të shumta dhe të 
ndryshme në rrethanat praktike, por që domosdoshmërisht sjellin një çrregullimin 
serioz dhe të vazhdueshëm të marrëdhënieve bashkëshortore. Në anën tjetër, në 
par. 2, ligjvënësi i ka numëruar në mënyrë taksative shkaqet e veçanta të cilat gjatë 
zbatimit të ligjit, logjikisht duhet të vërtetohet së pari para se të vërtetohen shkaqet 
që mund ti referohen par. 1. Shkaqet e parapara në par. 2, gjithmonë janë më të 
forta, sepse janë të kualifikuara dhe numëruara nga ligji. Ajo që mbetet është 
vetëm vërtetimi i ekzistimit të tyre dhe çrregullimi serioz i marrëdhënieve 
bashkëshortore si pasojë e këtyre shkaqeve.  

 
69.2 (a) Jeta e padurueshme e bashkëshortëve si shkak i shkurorëzimit. Jeta e 

padurueshme e bashkëshortëve mund të jetë si rezultat i rrethanave të ndryshme të 
cilat krijon çrregullime në mbarëvajtjen e një jete të harmonishme të 
bashkëshortëve. Këto rrethana janë sqaruar më sipër në pjesën e komentarit 69.1. 
Prandaj, kur jeta e bashkëshortëve bëhet e padurueshme, kjo i korrespondon 
çrregullimit serioz dhe të vazhdueshëm të marrëdhënieve bashkëshortore që është 
rrethanë e paraparë në paragrafin 1 të nenit 69 për të cilin mund të kërkohet 
shkurorëzimi.  

 
69.2 (b) Shkelja e besnikërisë bashkëshortore si shkak i shkurorëzimit. Bashkëshortët 

në martesë duhet të jenë besnikë ndaj njëri tjetrit duke nënkuptuar ruajtjen e 
raporteve intime të pacenueshme. Fakti se bashkëshortët duhet të jenë besnikë ndaj 
njëri tjetrit, është përcaktuar me LFK edhe si detyrim ligjor.480 Krijimi i raporteve 
intime i njërit apo të dy bashkëshorteve me personat e tjerë shkakton shkeljen e 
besnikërisë bashkëshortore. Prandaj, për këtë shkak ligji i jep të drejtë 

                                                 
479 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr.275/2008 i datës 8.4.2009; Aktgjykimi i 
Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.709/2008 i datës 25.2.2010.  
480 Shih LFK, neni 42, par. 3. 
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bashkëshortit tjetër që të kërkojë shkurorëzim. Për gjykatën, është me rendësi 
vërtetimi i faktit të shkeljes së besnikërisë bashkëshortore. Me rastin e vërtetimit të 
këtij fakti, gjykata sipas kuptimit të kësaj dispozite ligjore, mund të lejojë 
shkurorëzimin. Shih për shembull: Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, 
C.nr.114/2008. Në pjesën e arsyetimit, par. 2 thuhet: “Çrregullimi i raporteve 
bashkëshortore në mes të paditësit dhe të paditurit sipas parashtrimeve në padi ka 
ndodhur nga shkaku i tradhtisë bashkëshortore...”.481 Sipas këtij vendimi, gjykata 
ka gjetur se tradhtia bashkëshortore ka qenë shkak i çrregullimit të marrëdhënieve 
bashkëshortore dhe bazuar në këtë shkak, gjykata ka lejuar shkurorëzimin. 

 
69.2 (c) Veprat penale kundër jetës së bashkëshortit si shkak i shkurorëzimit. Kjo 

dispozitë ligjore ka përcaktuar se kur njëri bashkëshort shkakton vepra penale ndaj 
bashkëshortit tjetër, bashkëshorti tjetër ka të drejtë të kërkojë shkurorëzimin. 
Veprat penale janë definuar në Kodin Penal të Kosovës. Sipas kësaj dispozite, 
bashkëshorti mund të kërkojë shkurorëzim kur ekziston ky shkak, ndërsa gjykata 
para së cilës është paraqitur padia për shkurtim duhet të vërtetojë ekzistimin e 
veprës penale. Në këtë rast, gjykata e çështjes (gjykata që zhvillon procedurën e 
shkurtimit) vërtetimin e veprës penale e konstaton respektivisht e vërteton me 
vendim të gjykatës penale. Pra, marrja e vendimit nga gjykata kompetente do të 
varet se a është konstatuar vepra penale me vendim të formës së prerë të gjykatës 
në çështjen penale. Në procedurë, kjo varësi e gjykatës, konsiderohet si varshmëri 
e vendimit të gjykatës nga vendimi prejudicial (paraprak) i një gjykate tjetër, që në 
rastin e veprave penale nga gjykata të çështjes penale.  

 
69.2 (ç) Keqtrajtimi serioz si shkak i shkurorëzimit. Me dispozitën e nenit 69 paragrafi 

2, keqtrajtimi serioz parashihet si shkak për të cilin mund të kërkohet 
shkurorëzimi. Keqtrajtimi nënkupton trajtimin jo të mirë, respektivisht trajtimin 
nënçmues, fyes, përbuzës, sjelljet e vrazhda, arrogante si dhe sjellje të përcjella me 
dhunë fizike- të gjitha këto të ushtruara ndaj bashkëshortit. Bashkëshorti ndaj të 
cilit janë ushtruar keqtrajtimet, mund të kërkojë shkurorëzimin. Ligji përdor 
shprehjen “keqtrajtim serioz” që duhet interpretuar se shkalla e keqtrajtimit duhet 
të jetë serioze, respektivisht e padurueshme nga ana e bashkëshortit dhe që mund të 
çojë në çrregullimin e marrëdhënieve bashkëshortore.  

 
69.2 (d) Lënia qëllimkeqe dhe e paarsyeshme si shkak i shkurorëzimit. Lënia 

qëllimkeqe dhe e paarsyeshme nënkupton faktet dhe rrethanat kur njëri 
bashkëshort e lë bashkëshortin tjetër pa ndihmë të nevojshme dhe përkujdesje, 
qoftë materiale ose morale dhe këtë e ka bërë pa ndonjë arsye. Me këtë fakt 
kuptohet kur bashkëshortit nuk i ofrohet ndihma në ushqim, veshmbathje, 
përkujdesje në rast të sëmundjeve, etj. Përkujdesja dhe ndihma reciproke në mes 
bashkëshortëve është njëra nga detyrimet bashkëshortore gjatë ekzistimit të 
martesës.482 Prandaj, shkelja e këtij detyrimi ligjor që i korrespondon edhe lënies 
qëllimkeqe, i jep shkak bashkëshorti tjetër për të kërkuar shkurorëzim. 

 
                                                 
481 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.114/2008 i datës 19.6.2008. 
482 Shih LFK, neni. 42 par. 3 dhe 4, dhe komenti i këtyre neneve. 
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69.2 (dh) Sëmundja psikike e pashërueshme dhe paaftësia e vazhdueshme për të 
vepruar. Sipas dispozitës së nenit 69 par. 2, sëmundja psikike dhe paaftësia për të 
gjykuar është një shkak që i jep të drejtë bashkëshortit tjetër për të kërkuar 
shkurorëzim. Sipas LFK, bashkëshortët kanë detyrë ligjore, përkujdesjen ndaj 
bashkëshortit tjetër që nënkupton përkujdesje edhe në rast të sëmundjeve.483 
Megjithatë, ligji parasheh edhe të drejtën e shkurorëzimit në rast të sëmundjes së 
bashkëshortit ose shfaqjes së paaftësisë për të vepruar. Këtë të drejtë duhet kuptuar 
atëherë kur sëmundja psikike e bashkëshortit është e një shkalle të lartë, ashtu që 
jetën bashkëshortore e bën të padurueshme. Prandaj, çdo sëmundje psikike nuk 
duhet konsideruar si shkak për shkurorëzim. Kur është fjala për paaftësinë për të 
vepruar, vërtetimi i kësaj paaftësie vërtetohet me vendim të gjykatës. Vetëm 
bazuar në vendimin e gjykatës, mund të shpallet një person me pazotësi për të 
vepruar. Edhe sëmundja psikike mund të jetë njëri ndër shkaqet që mund të çojë në 
marrjen e zotësisë për të vepruar. Prandaj, të dy këto shkaqe mund të jene bazë për 
të kërkuar shkurorëzim, por duke nënkuptuar se si shkak i tyre jeta e përbashkët e 
bashkëshortëve është bërë e padurueshme.  

 
69.2 (e) Ndërprerja e paarsyeshme e jetës faktike për më shumë se një vit. Në kuadër të 

kushteve për shkurtim, dispozita e nenit 69 par. 2, parasheh edhe shkëputjen e jetës 
faktike për me shumë se një vit. Kjo dispozitë ligjore i jep të drejtë njërit 
bashkëshort të paraqes padi për të kërkuar shkurorëzimin në këto raste. Ndërsa 
gjykata duhet të konstatojë faktin e shkëputjes së jetës faktike. Shih për shembull: 
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr. 7/2008. Në pjesën e arsyetimit, 
paragrafi 1, në mes tjerash thuhet: ”I autorizuari i paditësit në fjalën përfundimtare 
deklaroj gjatë seancës së shqyrtimit kryesor, dëgjimit të palëve sidomos të 
paditurës u vërtetua se faktikisht ka pushuar së ekzistuari kjo martesë më shumë se 
një vit. Andaj, për këtë janë plotësuar kushtet për zgjidhjen e martesës”.484 Gjykata 
me këtë vendim ka konstatuar se bashkësia martesore është shkëputur faktikisht 
dhe për këto arsye edhe ka lejuar shkurorëzimin. 

 
69.2 (f) Marrëveshja e bashkëshortëve si shkak i shkurorëzimit. Përveç fakteve të 

paraqitura më lart, dispozita e nenit 69. par. 2, e ka numëruar edhe marrëveshjen e 
bashkëshortëve si shkak i shkurorëzimit. Për paraqitjen e padisë për shkurorëzim 
me marrëveshje është komentuar në pjesën e Komentarit 68.2. Bashkëshortët mund 
të kërkojnë shkurorëzim me marrëveshje respektivisht propozim të përbashkët për 
shkurorëzim. 

                                                 
483 Shih LFK, neni 23 par. 3. dhe 4, dhe komenti i këtyre neneve. 
484 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr. 7/2008 i datës 24.11.2008.  
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IV. MBROJTJA E FËMIJËVE DHE BASHKËSHORTËVE 
 

Koment, Pjesa III, nën-pjesa 4, mbrojtja e fëmijëve dhe bashkëshortëve 
gjatë shkurorëzimit 

 
III.4 Në procedurën e shkurorëzimit parashihen masa mbrojtjes për fëmijët dhe 

bashkëshortin, me qellim që të mbrohen interesat e këtyre palëve duke siguruar një 
proces të drejtë gjyqësor. Detyrimi i shtetit për mbrojtjen e interesave të fëmijëve 
buron nga aktet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, respektivisht 
KNDCP.485 Qëllimi i nenit 23 të KNDCP qëndron në detyrimin e shtetit që të 
nxjerrë dispozita ligjore për mbrojtjen e fëmijëve gjatë dhe pas zgjidhës së 
martesës.486 Në mënyrë specifike Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat e 
Fëmijës (këtu e tutje KNDF) neni 3, obligon të gjitha institucionet shtetërore që 
gjatë veprimit të tyre, interes parësor të jetë interesi i fëmijëve.487 Kështu që, 
gjykata sipas ligjit duhet të këtë kujdes ex officio kur është bëhet fjalë për 
mbrojtjen e interesave të palëve të caktuara në kontestet familjare, posaçërisht, 
fëmijëve, personave me të meta psikike dhe fizike dhe bashkëshortit të pasiguruar. 
Trajtimi i barabartë para ligjit dhe mbrojtja e të gjithë personave pa dallime është 
paraparë në nenin 4 të LFK.488 Me nenin 70 dhe 71 të LFK në mënyrë specifike 
parashihen disa masa mbrojtëse gjatë procedurës së shkurorëzimit të shndërruar si 
parime themelore mbrojtëse. Këto masa mbrojtëse parimore i referohen 
bashkëshortit dhe fëmijëve. 

 
 
Neni 70. Parimet e mbrojtjes 
 

(1) Bashkëshortët nuk do te parashtrojnë padi për shkurorëzim gjate 
shtatzënisë së gruas dhe derisa fëmija i tyre ti ketë mbushur një vit. 

(2) Se bashku me shkurorëzim me marrëveshje te dyanshme, bashkëshortet 
janë te detyruar te parashtrojnë marrëveshjen me shkrim për 
përkujdesje, edukim dhe ushqim te fëmijëve te tyre te përbashkët si dhe 
propozimin me shkrim mbi atë së si kontaktet personale mes femiut dhe 
te dy prindërve do te garantohen në te ardhmen. 

(3) Leja për shkurorëzim mund te mos jepet ose mund te shtyhet edhe pse 
martesa ka dështuar vetëm në raste te veçanta nëse dhe përderisa ruajtja 
e martesës behet për arsye specifike, te domosdoshme për interesin e 
fëmijëve. 

                                                 
485 Shih KNDCP, neni 23, par. 1. sipas këtij neni, “Shtetet palë të këtij Pakti, marrin masa të 
përshtatshme për të siguruar barazinë e të drejtave dhe përgjegjësive të bashkëshortëve lidhur me 
martesën, gjatë martesës dhe me rastin e prishjes së saj. Në rast të prishjes së martesës do të merren 
masa me qellim që fëmijëve t’u sigurohet mbrojtja e nevojshme”. 
486 Shih Lagoutte. S. & Thór Árnason. Á. 1999, fq. 346. 
487 Shih KNDF, neni 3, par.1. Sipas këtij paragrafi: “ Në të gjitha veprimet që kanë të bëjnë me 
fëmijën, të marra qoftë nga institucionet publike ose private të mirëqenies shoqërore, nga gjykatat, 
autoritetet administrative apo organet legjislative, interesi më i lartë i fëmijës duhet të jetë konsideratë 
parësore”.  
488 Më gjerësisht shih LFK, neni 4 dhe komenti i këtij neni. 
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Koment, neni 70 
 
70. Vështrim i përgjithshëm. Neni 70 e rregullon çështjen e mbrojtjes së interesave të 

fëmijëve gjatë procedurës së shkurorëzimit. Dispozitat e nenit 70 shërbejnë edhe si 
parime bazë që duhet ndjekur kur paraqitet padia për shkurorëzim. Kjo nënkupton, 
se gjyqtari gjatë gjithë procedurës së shkurorëzimit duhet të kujdeset ex officio për 
këto parime dhe të marrë masa mbrojtës ndaj fëmijës duke u kujdesur edhe për 
faktet dhe provat që nuk i paraqesin palët, kur këtë e kërkojnë interesat e fëmijës.  

 
Paragrafi 1 

 
70.1 Sipas par. 1 të nenit 70, bashkëshortët nuk do të parashtrojnë padi për shkurorëzim 

gjatë shtatzënisë së gruas dhe derisa fëmija i tyre t’i ketë mbushur një vit. Me këtë 
dispozitë ligjore, parashihet një masë mbrojtëse për nënën e fëmijës dhe për 
fëmijën duke e ndaluar paraqitjen e padisë përderisa zgjat shtatzënia dhe derisa 
fëmija t’i këtë mbushur një vit. Qëllimi i kësaj dispozite ligjore është jo të ndalojë 
shkurorëzimin, por të pengojë zhvillimin e procedurës gjatë kësaj kohe duke pasur 
parasysh rrethanat rënduese shëndetësore në të cilat gjendet bashkëshortja, 
respektivisht nëna e fëmijës si rrjedhojë e shtatzënisë. Gjithashtu, periudha kohore 
për një vit pas shtatzënisë ka kuptimin e një pritjeje derisa fëmija t’i mbush një vit 
me qëllim që nëna të ushtrojë përkujdesje ndaj fëmijës së saj dhe në këtë mënyrë të 
evitohet ndonjë mungesë e përkujdesjes ndaj tij duke pasur parasysh moshën e 
fëmijës. Në këtë kuptim edhe legjislacioni i Shqipërisë ka precizuar se gruaja 
shtatzënë mund të kërkojë nga gjykata dhe gjykata mund të pezullojë gjykimin e 
padisë për zgjidhje të martesës, por jo më vonë se një vit nga lindja e fëmijës, 
respektivisht pezullimi mund të jetë derisa fëmija ti mbush 1 vit,489 në asnjë 
mënyrë nuk duhet interpretuar këtë dispozitë si mbajtje të një martese me forcë në 
rast të çrregullimit të marrëdhënieve bashkëshortore. Kjo ka për qëllim vetëm një 
pengesë të përkohshme të procedurës për rrethanat e theksuara më lart, mirëpo, 
bashkëshortët kurdoherë mund të kërkojnë ndarjen faktike derisa zgjat kjo 
periudhë kohore, por vetëm se procedura e shkurorëzimit pranë gjykatës nuk mund 
të inicohet. Edhe pse ligji përdor shprehjen “bashkëshortët nuk do të parashtrojnë 
padi gjatë shtatzënisë”, kjo nuk do të thotë se medoemos ligji e ndalon paraqitjen e 
padisë, mirëpo, kuptimi i kësaj dispozite qëndron në faktin se nëse është paraqitur 
padia, gjykata nuk do të zhvillojë procedurën e shkurorëzimit brenda periudhës së 
shtatzënësisë dhe derisa fëmija t’i mbush një vit, mirëpo, gjykata mund të nxjerrë 
aktgjykim për refuzimin e padisë si të palejueshme derisa të kalojë afati prej 1 viti. 
Me Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë, C.nr.127/09, gjykata e ka 
hedhë poshtë si të pa lejueshme padinë për shkurorëzim, pasi që është paraqitur si 
e parakohshme gjatë shtatzënësisë së gruas në muajin e tretë (3).490 Megjithëse 
bashkëshortët e kanë ndërprerë jeten faktike, për shkak të shtatzënësisë nuk është 
lejuar shkurorëzimi. Siç është deklaruar e paditura në gjykatë, ajo ka kërkuar që të 
mos lejohet shkurorëzimi dhe gjithashtu të sqarohet edhe çështja e fëmijës, 
respektivisht vërtetimi i atësisë. Prandaj, një prej arsyeve që nuk lejohet 

                                                 
489 Shih KFSH, neni 137. 
490 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë, C.nr.127/09, i datës 28.04.2009. 
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shkurorëzimi në këto raste është edhe fakti se mund të kontestohet atësia e fëmijës, 
kështu derisa të vërtetohet atësia dhe të sqarohet statusi i fëmijës, është paraparë 
edhe kjo periudhë e pritjes për të lejuar shkurorëzimin. Kështu, kuptimi i 
dispozitës, ka për qëllim që në çdo aspekt të mbrojë interesat e fëmijës, për 
përkujdesje dhe po ashtu edhe për sqarimin e statusit të tij, përkatësisht vërtetimit 
të atësisë dhe amësisë. Pra, të evitohet rreziku që fëmija të mbetet pa njërin prind si 
rezultat i shkurorëzimit, apo të vështirësohet procedura e vërtetimit të atësisë, 
sepse siç dihet, personi i martuar me nënën e fëmijës në kohën kur lind fëmija ose 
300 ditë pas lindjes konsiderohet edhe baba i fëmijës.491 Kështu, me këtë dispozitë 
interesat e fëmijës kanë përparësi dhe e konsumojnë interesin e bashkëshorti për të 
kërkuar shkurorëzim edhe pse bashkëshorti mund të këtë nevojë apo interes për 
shkurorëzim. Pra sipas kuptimit të kësaj dispozite interesat e bashkëshortit (prindit) 
sakrifikohen për interes të fëmijës në këtë rast. Mirëpo siç është cek më lartë 
bashkëshorti mund të kërkoj ndarje faktike nga bashkëshorti tjetër kur për këtë 
raportet janë çrregulluar seriozisht. Kjo mund të parashihet edhe si masë mbrojtëse 
sidomos kur ka dhunë në familje ose rrezik permanent nga dhuna.492 

 
Paragrafi 2 

 
70.2 Në par. 2 të nenit 70, është paraparë parimi i mbrojtjes së interesave të fëmijëve 

gjatë procedurës së shkurorëzimit me marrëveshje të dyanshme. Sipas kësaj 
dispozite, kur bashkëshortët kanë paraqitur padi, respektivisht propozim të 
përbashkët për shkurorëzim, duhet të paraqesin edhe një marrëveshje me shkrim 
për përkujdesje, edukim dhe ushqim të fëmijëve të tyre të përbashkët si dhe 
propozimin për kontaktet personale të prindërve me fëmijë pas shkurorëzimit. Pra, 
sipas kësaj dispozite ligjore, kur paraqitet marrëveshja për shkurorëzim (propozimi 
i përbashkët), gjykata duhet të kërkojë edhe marrëveshjen për mbajtjen e fëmijës 
dhe kontaktet e ndërsjella prind fëmijë. Një rregull e tillë jo vetëm që parashihet në 
LFK dhe gjendet edhe në legjislacione të vendeve tjera,493 por mbrojtjen e 
interesave të fëmijëve gjate procedurës së zgjidhjes së martesës dhe pas saj e 
kërkojnë edhe aktet ndërkombëtare.494 Kur marrëveshja i paraqitet gjykatës, kjo 
nuk është formë detyruese për gjykatën. Gjykata ka të drejtë të vlerësojë se 
marrëveshja a është në interes të fëmijëve dhe bazuar në këtë vlerësim mund të 
pranojë ose refuzojë marrëveshjen. Nëse gjykata vlerëson se marrëveshja nuk është 
në interes të fëmijëve, me vendim me të cilin e zgjidhë martesën, vendos edhe për 

                                                 
491 Shih LFK, neni 99 dhe komenti i këtij neni. 
492 Shih Ligji nr. 03/L 182 për mbrojtje nga dhuna në familje, neni 3, 7 dhe Aktvendimi i Gjykatës 
Komunale në Prishtinë, C.nr. 1813/11 i datës 27.04.2012.  
493 Shih për shembull KFSH, neni 125. Sipas këtij neni kur bashkëshortët bien dakord për zgjidhjen e 
martesës, i paraqesin gjykatës për miratim së bashku me kërkesën edhe një projektmarrëveshje që 
rregullon pasojat e zgjidhjes së martesës. Me pasoja të zgjidhjes së martesës nënkuptohet edhe 
përkujdesja, edukimi dhe mbajtja e fëmijëve si dhe kontaktet e prindërve dhe fëmijëve. Se çka 
përmban marrëveshja është përcaktuar në nenin 127 par. 2 të KFSH ku thuhet: “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. 
494 Shih KNDCP, neni 23, par. 1; KNDF, neni 3, par.1. 
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përkujdesje, ruajtje, mbajtje dhe edukim të fëmijëve si dhe kontaktet e prindërve 
dhe fëmijëve.495  

 
Paragrafi 3 

 
70.3 Në paragrafin 3 të nenit 70 parashihet një rregull specifike e ndalimit të 

shkurorëzimit sipas të cilës gjykata nuk do të lejojë, përkatësisht do të shtyjë 
shkurorëzimin, në rast se kjo është e domosdoshme për mbrojtën e interesave të 
fëmijëve. Në këtë nen, nuk sqarohet se për çfarë rasti bëhet fjalë, mirëpo kuptimi i 
dispozitës qëndron në ruajtjen e interesave të fëmijëve. Kjo i jep të drejtë gjykatës 
që në çdo rast të çmojë se cili është interesi i fëmijës dhe të vendos për lejimin ose 
shtyrjen e shkurorëzimit. Është thënë më lart se interesi parësor i të gjitha 
institucioneve duke përfshirë këtu edhe gjykatën, është çmuarja e interesit të 
fëmijëve në çdo kontest martesor. Një detyrim i tillë buron edhe nga Konventa 
ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.496 Një rast i tillë i mbrojtjes 
së interesave të fëmijës mund të vije në konsideratë edhe te rasti i shkurorëzimit. Si 
interesa të fëmijëve në raste të tilla mund të konsiderohen, sëmundja e rëndë e 
fëmijës, përkujdesja e të dy prindërve gjatë ditëve të para të lindjes etj. Interesi më 
i mirë i fëmijës plotësohet kur nevojat e tij fizike dhe psikologjike plotësohen 
brenda kontekstit të familjes natyrore të tij.497 Kështu, kujdesi ndaj ti do të jetë i të 
dy prindërve si detyrim ligjor.  

 
 
Neni 71. Mbrojtja e domosdoshme e bashkëshortit 
 

(1) Gjatë procedurave në kontestet martesore, gjykata me vendim duke u 
bazuar në padi, mund të caktoj masa të përkohshme për sigurimin e 
mbajtjes financiare për bashkëshortin dhe vendosjen. 

(2) Ankesa kundër vendimit nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e ndal 
ekzekutimin e vendimit. 

 
Koment, neni 71 

 
71. Vështrim i përgjithshëm. Edhe bashkëshorti i pasiguruar, pra ai që nuk ka mjete të 

domosdoshme për jetesë, gëzon të drejtën e masave mbrojtëse gjatë procedurës 
gjyqësore, para se të merret vendimi përfundimtar (vendimi me të cilin zgjidhet 
çështja në mënyrë meritore). Kështu, kjo e drejtë është rregulluar me nenin 71, 
ashtu që gjykata i ndërmerr para se të nxjerrët vendimi përfundimtar për 
shkurorëzimin. Këto masa cilësohen si masa të përkohshme siguruese që kanë për 
qëllim sigurimin e mbajtjes së bashkëshortit të pasiguruar derisa të nxjerrët 
vendimi mbi shkurorëzimin.  

                                                 
495 Shih LFK, neni 140, par. 2 dhe komentin e këtij neni. 
496 Shih KNMDF,neni 3, par. 1 i cili thotë: “Në të gjitha veprimet që kanë tё bёjnё me fёmijёn, të 
marra qoftë nga institucionet publike ose private të mirëqenies shoqërore, nga gjykatat, autoritetet 
administrative apo organet legjislative, interesi mё i lartё i fëmijës duhet të jetë konsideratë parësore”. 
497 Shih, Ligji për shërbimet sociale dhe familjare, neni 10, paragrafi 1. 
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Paragrafi 1 
 
71.1 Me par. 1 të nenit 71, është paraparë mundësia që gjatë procedurave në kontestet 

martesore gjykata duke u bazuar në padinë e bashkëshortit, mund të marrë vendim 
për caktimin e masave të përkohshme për mbajtjen e bashkëshortit. Mbajtja 
konsiston në ushqimin dhe strehimin e bashkëshortit të pasiguruar, respektivisht 
bashkëshorti i cili nuk ka mundësi financiare për ta mbajtur veten. Kuptimi i kësaj 
dispozite qëndron në faktin se gjatë kontesteve martesore, respektivisht procedurës 
së zgjidhjes së martesës, bashkëshorti mund të parashtrojë kërkesën për sigurimin e 
kësaj mase të përkohshme. Gjykata duke u bazuar në këtë kërkesë, e cila sipas 
kuptimit të dispozitës mund të bëhet përmes padisë, mund të vendosë, ndryshe 
gjykata nuk vendos ex officio për caktimin e kësaj mase. Përmbajtja e masës së 
përkohshme qëndron në detyrimin e mbajtjes financiare dhe strehimin e cila i 
ngarkohet bashkëshortit tjetër i cili ka kushte për ta dhënë mbajtjen. Mbajtje 
financiare mund të kërkojë vetëm personi i cili nuk mund ta mbajë veten.498 Ndërsa 
dhënia e mbajtjes financiare është detyrim i personave të caktuar me ligj. 
Bashkëshortët hyjnë në kategorinë e personave të detyruar sipas ligjit për mbajtje 
reciproke.499 Gjerësia e mbajtjes financiare shtrihet në mjetet e domosdoshme për 
jetë. Bashkëshorti i cili nuk ka mundësi për dhënien e mbajtjes, është i përjashtuar 
nga ky detyrim.500 Kushtet për kërkimin dhe dhënien e mbajtjes financiare duhet 
interpretuar në mënyrë të njëjtë sikur në rastet kur ka përfunduar procedura e 
shkurorëzimit dhe me vendim të gjykatës njëri bashkëshort është detyruar për të 
dhënë mbajtjen. Në të kundërtën, bashkëshorti i cili nuk ka nevojë për mbajtje, nuk 
mund ta realizojë kërkesën për masë të përkohshme për mbajtje. Gjithashtu edhe 
bashkëshorti i cili sipas LFK, neni 307, nuk ka mundësi për ofrimin e mbajtjes, 
nuk mund të detyrohet as në rast të masës së përkohshme, sepse nuk mund të 
detyrohet as në rast të shkurorëzimit. Masa e përkohshme në rrethana të tilla, kur 
bashkëshorti nuk ka mundësi të ofrojë mbajtje sipas ligjit, do të ishte e 
përshtatshme të kërkohet nga institucionet kompetente-qendra komunale për punës 
sociale.  

 
Paragrafi 2 

 
71.2 Me par. 2 të nenit 71, ligjvënësi ka përcaktuar se ankesa kundër vendimit për 

caktimin e masës së përkohshme të mbajtjes së bashkëshortit nuk e ndal 
ekzekutimin vendimit. Posa gjykata të marrë vendimin, ky vendim bëhet i 
ekzekutueshëm që do të thotë se bashkëshorti i detyruar për dhënien e mbajtjes 
duhet ta përmbush detyrimin. Nëse paraqitet ankesë, ankesa nuk e ndal këtë 
ekzekutim dhe vazhdon detyrimi për mbajtje ndërsa gjykata mund ta ndryshojë 
vendimin sipas ankesës. Nëse gjykata sipas ankesës vendos ndryshe, atëherë mund 
të refuzohet ose mund të ndryshohet gjerësia e masës së përkohshme për sigurimin 
e mbajtjes së bashkëshortit. 

                                                 
498 Shih LFK neni 279. 
499 Shih LFK neni 298. 
500 Shih LFK neni 307. 
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V. PROCEDURA NË KONTESTET MARTESORE 
 

Koment, Pjesa e III, nën-pjesa 5, procedura në kontestet martesore 
 
III.5. Procedurat e kontesteve familjare të lidhura me çështjet martesore janë procedura 

gjyqësore. Procedura është e karakterit kontestimor, pra zhvillohet sipas rregullave 
të Ligjit për procedurën Kontestimore, mirëpo, relacioni i procedurave të këtij ligji 
–LFK, në raport me Ligjin për procedurën kontestimore kanë përparësi në zbatim, 
bazuar në parimin Lex speciale. Kështu Ligji i familjes është ligj special dhe ka 
përparësi në zbatim. Vetëm në mungesë të dispozitave në LFK, zbatohen 
përshtatshmërisht dispozitat e ligjit për procedurën kontestimore.501 

 
 
1. Çështje paraprake 
 
Neni 72. Kompetenca 
 

Në kontestet martesore kompetencën territoriale përveç gjykatës me 
kompetencë të përgjithshme territoriale e ka edhe gjykata në territorin e të 
cilës bashkëshortët e kanë pasur vendbanimin e fundit të përbashkët.  

 
Koment, neni 72 

 
72. Vështrim i përgjithshëm. Neni 72 rregullon çështjen e kompetencës territoriale të 

gjykatës e cila është kompetente për ta zgjidhur një çështje në kontestet martesore. 
Kompetenca territoriale nënkupton faktin se cila gjykatë në aspektin territorial është 
kompetente për ta gjykuar një çështje. Sipas ligjit për procedurën kontestimore, 
kompetenca e përgjithshme territoriale caktohet sipas vendbanimit apo vendqëndrimit 
të palëve. Kështu që kompetente për ta gjykuar një çështje në kontest martesor është 
gjykata në territorin e të cilës i padituri e ka vendbanimin ose në mungesë të 
vendbanimit e ka vendqëndrimin.502 Kjo është një rregull e përgjithshme për fillimin e 
një procedure në çështjet civile, që ndryshe quhet edhe gjykata me kompetencë të 
përgjithshme territoriale. Gjithashtu Ligji për procedurën kontestimore, përveç 
kompetencës së përgjithshme territoriale, parasheh edhe kompetencën e veçantë për 
kontestet martesore.503 Procedura në çështjet e shkurorëzimit është procedurë 
kontestimore dhe zhvillohet sipas dispozitave të LPK.  

                                                 
501 Shih LFK, neni 349. 
502 Shih LPK, neni 38. Sipas këtij neni: 1) për procedimin e çështjes juridike është e kompetencës së 
përgjithshme territoriale gjykata në territorin e të cilës i padituri e ka vendbanimin; 2) në çoftë se i 
padituri nuk ka vendbanim, e kompetencës së përgjithshme territoriale është gjykata në territorin e të 
cilës i padituri e ka vendqëndrimin; 3) në qoftë se i padituri, përpos vendbanimit e ka edhe 
vendqëndrimin në ndonjë vend tjetër, kurse sipas rrethanave të rastit konkret mund të supozohet, se 
këtu do të qëndrojë për një kohë të gjatë, e kompetencës së përgjithshme territoriale është edhe 
gjykata e vendqëndrimit të palës së paditur.  
503 Shih LPK, neni 44. Sipas këtij neni: Për gjykimin në kontestet për konstatimin e ekzistimit apo të 
mosekzistimit të martesës, për anulimin e martesës apo zgjidhjes së saj, kompetente është përpos 
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72 (a) Në kontestet martesore, sipas kuptimit të dispozitës së nenit 72, ligjvënësi 
përveç që parasheh mundësinë e zgjidhjes së një kontesti martesor nga gjykata me 
kompetencë të përgjithshme territoriale, parasheh mundësinë që çështja të zgjidhet 
edhe nga gjykata në territorin e të cilës bashkëshortët e kanë pasur vendbanimin e 
fundit të përbashkët. Sipas kësaj dispozite ligjore, paraqitja e padisë mund të bëhet 
edhe në gjykatën e kompetencës së përgjithshme territoriale, por edhe në gjykatën 
në territorin e të cilës bashkëshortët e kanë pasur vendbanimin e tyre të përbashkët. 
Kuptohet se kjo rregull zbatohet atëherë kur vendbanimi i të paditurit dallon nga 
vendbanimi i fundit i përbashkët i bashkëshortëve, sepse nëse të dy vendbanimet 
janë në territorin e të njëjtës gjykatë, atëherë vetëm një gjykatë është kompetente.  

 
72 (b) Sipas dispozitës së nenit 70, ligji ka ofruar mundësinë e zgjedhjes së 

kompetencës që do të thotë se paditësi ose kur bashkëshortët bëjnë propozim të 
përbashkët, mund të zgjedhin në mes të dy mundësive që padinë ose propozimin ta 
paraqesin në gjykatën ku i padituri e ka vendbanimin ose në gjykatën ku 
bashkëshortët e kanë pasur vendbanimi e tyre të përbashkët. Pra, nëse është 
shfrytëzuar njëra mundësi, nuk mund të paraqitet padia në të njëjtën kohë edhe në 
gjykatën tjetër. Kjo është një lehtësirë procedurale që ligji ua njeh bashkëshortëve 
që të zgjedhin se në cilën gjykatë dëshirojnë të paraqesin padinë. Në atë gjykatë që 
është paraqitur padia, pra në gjykatën e kompetencës së përgjithshme territoriale 
ose në gjykatën ku bashkëshortët kanë pasur vendbanimin e përbashkët, ajo 
gjykatë është kompetente për zgjidhjen e kontestit martesor dhe nuk mund të 
zhvillohet procedurë e njëjtë në gjykatën tjetër.504 

 
 
Neni 73. Kolegji i gjykatës  
 

Procedurën në kontestet martesore në shkallë të parë e zhvillon dhe i merr 
vendimet kolegji prej një gjyqtari dhe dy gjyqtarëve, porotë, kurse në shkallë 
të dytë kolegji prej tre gjyqtarëve.  

 
Koment, neni 73 

 
73. Vështrim i përgjithshëm. Neni 73 rregullon çështjen e kompetencës funksionale 

brenda një gjykate lidhur me vendosjen në një kontest martesor. Me këtë dispozitë 
është e rregulluar edhe kompetenca funksionale e gjykatës së shkallës së parë edhe 
kompetenca funksionale e gjykatës në shkallën e dytë. Kompetenca funksionale 
nënkupton se në çfarë përbërje do të vendos gjykata në një kontest martesor. Pra, 
sa gjyqtarë do të marrin pjesë dhe si ndahen kompetencat e vendosjes në mes tyre. 

                                                                                                                            
gjykatës së kompetencës së përgjithshme territoriale edhe gjykata në territorin e së cilës bashkëshortët 
kanë pasur vendbanimin e fundit të përbashkët.  
504 Shih Ligji i procedurës kontestimore, nenin 262. 
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Paragrafi 1 
 
73.1 Në shkallën e parë, në kontestet martesore vendos kolegji i cili përbëhet nga një 

gjyqtar dhe dy gjyqtarë, porotë. Sipas kuptimit të kësaj dispozite me gjyqtarë 
kuptohet gjyqtari profesional i cili zgjidhet sipas rregullave ligjore për zgjedhjen e 
gjyqtarëve në një gjykatë. Gjyqtari profesional gjithashtu shërben si kryetar i 
kolegjit. Ndërsa gjyqtarët, porotë janë individët që shërbejnë në kolegj, por nuk do 
të thotë domosdo të jenë jurist me profesion, por që emërohen në gjykatës për të 
ushtruar funksionin e gjyqtarit, porotë dhe mund të jenë anëtarë të kolegjit 
gjyqësor. Për mënyrën e marrjes së vendimeve në kolegj në mënyrë analoge, 
zbatohen rregullat e Ligjit për Procedurën Kontestimore.  

 
Paragrafi 2 

 
73.2 Dispozita e nenit 73 përcakton se procedura në shkallën e dytë në kontestet 

martesore zhvillohet dhe vendimi merret nga kolegji i përbërë prej tre gjyqtarëve. 
Kështu që, në shkallen e dytë nuk ka gjyqtarë, porotë, respektivisht në këtë kolegj 
marrin pjesë vetëm gjyqtarët profesionalë, pra gjyqtarët juristë.  

 
 
Neni 74. E drejta e kujdestarit 
 

Kujdestari mund të parashtrojë padi për shkurorëzim në emër të bashkëshorti 
i cili vuan nga sëmundjet psikike të diagnostifikuara ose në emër të personit të 
paaftë për të vepruar vetëm me pëlqimin e mëparshëm të Organit të 
Kujdestarisë.  

 
Koment, neni 74 

 
74. Me nenin 74 është rregulluar çështja e paraqitjes së padisë për shkurorëzim në emër 

të bashkëshortit të paaftë qoftë për shkak të sëmundjes të diagnostifikuar ose për 
shkaqe të aftësisë për të vepruar. Paraqitja e padisë për shkurorëzim është 
rregulluar edhe me nenin 68 të LFK.505 Megjithatë, kjo është një dispozitë 
specifike e cila bën një përjashtim nga rregulli se vetëm bashkëshortët mund të 
paraqesin padi për shkurorëzim. Në këtë rast, edhe kujdestari i bashkëshortit të 
paaftë mund të paraqes padi, mirëpo për këtë duhet të marrë pëlqimin e Organit të 
Kujdestarisë. Në këto raste sëmundja e bashkëshortit duhet të jetë e provuar me 
dokument përkatëse mjekësore.506 Është e kuptueshme se bashkëshortit i cili është 
vendosur nën kujdestari nuk mund të kujdeset personalisht për të drejtat e tij, me 
këtë duhet kuptuar edhe interesin e tij për paraqitjen e padisë. Personi i paaftë i cili 
është vendosur nën kujdestari nuk ka aftësi veprimi, sepse atij i është marrë zotësia 
e veprimit. Prandaj, si shkak i marrjes së zotësisë së veprimit, padinë për 

                                                 
505 Për më shumë informata shih pjesën e komentarit 68 - 68.4.  
506 Lidhur me sëmundjen e diagnostifikuar të bashkëshortit shih LFK, neni 152 dhe komenti nën 152 
(a). 
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shkurorëzim mund ta paraqes vetëm kujdestari i cili konsiderohet edhe përfaqësues 
ligjor i tij.  

 
 
Neni 75. Përjashtimi i publikut 
 

Publiku përjashtohet nga procedura në kontestet martesore. 
 

Koment, neni 75 
 
75. Vështrim i përgjithshëm. Neni 75 e rregullon parimin e përjashtimit të publikut në 

nga seancat gjyqësore në kontestet martesore sepse në këto konteste shqyrtohet dhe 
zbulohen fakte që prekin të drejtat personale të pjesëmarrësve në procedurë e që 
lidhën ngusht me privatësinë e tyre që është e garantuar me ligj. Parimisht puna e 
gjykatave është punë publike dhe pjesëmarrja e publikut është e lejuar.507 
Megjithatë me LPK lejohet edhe përjashtimi i publikut në rastet e caktuara.508 
Prandaj, një përjashtim i tillë është paraparë edhe për kontestet martesore.  

 
75 (a) Raportet familjare dhe martesore janë raporte personale me të cilat rregullohen 

raportet e ngushta personale të cilat prekin edhe dinjitetin dhe integritetin personal 
të njeriut. Prandaj ligjvënësi duke dashur të mbrojë interesat personale të palëve në 
mënyrë që të ruhet privatësia, respektivisht e drejta personale, ka paraparë 
përjashtimin e publikut nga seancat gjyqësore në kontestet martesore. Ruajtja e 
privatësisë është një e drejtë e garantuar me akte ndërkombëtare,509 kështu që edhe 
ligjvënësi e ka parapare përjashtimin e publikut në kontestet martesore si një masë 
preventive për ruajtjen e privatësisë.  

 
75 (b) Sipas kuptimit të dispozitës ligjore në seancë mund të marrin pjesë vetëm palët, 

përfaqësuesit e tyre dhe gjykata. Megjithatë, interpretimi i kësaj dispozite duhet 
zgjeruar ashtu që në procedurë duhet të përfshihen edhe ekspertët, prokurori dhe 
Organi i Kujdestarisë kur është e kërkuar sipas ligjit. Në këtë kuptim, me 
përjashtim të publikut i referohet personave që nuk janë pjesëmarrës në një proces 
gjyqësor.  

                                                 
507 Shih LGJ, neni 7, par. 4. 
508 Shih LPK, neni 4. Me par. 1 të këtij neni parashihet që: Gjykata vendos për kërkesëpadinë pas 
shqyrtimit të çështjes juridike në seance të drejtpërdrejtë dhe publike. Ndërsa me par. 3 gjykata e 
shqyrton çështjen në seancë jopublike vetëm në rastet e përcaktuara me ligj.  
509 KEMDNJ, neni 8, par.1. Sipas këtij nenit, “Çdo person ka të drejte që t’i respektohet jeta e tij 
private dhe familjare…”. 
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2. Përpjekjet për pajtim 
 
Neni 76. Parimet 
 

(1) Aktgjykimi për shkurorëzim duhet të merret pas një periudhe të 
përpjekjeve për pajtim të zhvilluar nga gjykata në seanca të veçanta 
përveç kur: 
1. një nga bashkëshortët është i paaftë për të vepruar 
2. kur një apo të dy bashkëshortët jetojnë jashtë vendit  
3. kur nuk dihet vendbanimi i njërit nga bashkëshortët 

(2) Periudha e pajtimit do t’u mundësoj bashkëshortëve një përudhë për të 
shqyrtuar dhe vlerësuar vendimin e tyre duke marrë parasysh të gjitha 
rrethanat dhe pasojat. 

 
Koment, neni 76 

 
76. Vështrim i përgjithshëm. Neni 76 përmban dispozita parimore lidhur me përpjekjet 

për pajtimin e bashkëshortëve në rast të një procedure të shkurorëzimit. Faza e 
pajtimit të bashkëshortëve parashihet në ligj si një mundësi e ruajtjes së martesës 
duke pasur parasysh pasojat që mund të shkaktohen në rast të zgjidhjes së saj. 
Pasojat e zgjidhjes së një martese janë të lidhura ngushtë me bashkëshortët dhe 
fëmijët. Këto pasoja shfaqen në çrregullimin e jetës së harmonishme e cila është 
aspekt emocional. Në anën tjetër, zgjidhja e një martese prodhon edhe pasoja 
lidhur me mbajtjen e bashkëshortit i cili është i pasiguruar, respektivisht që nuk ka 
mundësi për ta mbajtur veten. Zgjidhja e martesës prodhon pasoja edhe lidhur me 
mbajtjen e fëmijëve si dhe realizimin kontakteve personale të prindërve dhe 
fëmijëve. Prandaj, duke pasur parasysh të gjitha këto pasoja që mund të 
shkaktohen me rastin e zgjidhjes së martesës, respektivisht shkurorëzimit 
ligjvënësi e ka paraparë edhe institutin juridik të pajtimit të bashkëshortëve. 
Procedura e pajtimit ka qenë e paraparë edhe me LMMF të viti 1984, por 
parashihet edhe me legjislacione të vendeve të tjera.510 Procedura e pajtimit të 
bashkëshortëve është në funksion të ruajtjes së familjes e cila është e 
domosdoshme për jete të harmonishme, sidomos kur behet fjale për fëmijët.511 

 
Paragrafi 1 

 
76.1 Në par. 1 të nenit 76 është paraparë shprehimisht se aktgjykimi për shkurorëzim 

duhet të merret vetëm pas një periudhe të përpjekjeve për pajtim të zhvilluar nga 
gjykata në seancë të posaçme. Kjo dispozitë ligjore është e karakterit imperativ, 
respektivisht detyrues që e detyron gjykatën për zhvillimin e procedurës së pajtimit 
të bashkëshortëve me seancë të posaçme dhe se aktgjykimi për shkurorëzim mund 

                                                 
510 Shih LMMFJ, neni 338; KFSH. Nenet 134-136. 
511 Shih KNDF, në preambulë thuhet: “Fëmija për zhvillimin e plote dhe të harmonishëm të 
personalitetit të tij, duhet të rritet në një mjedis familjar, në një atmosferë lumturie, dashurie dhe 
mirëkuptimi”. 
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të merret vetëm nëse nuk është arritur pajtimi i bashkëshortëve.512 Gjykata është e 
detyruar që ta zhvillojë këtë procedurë para se padia për shkurorëzim t’i dërgohet 
bashkëshortit tjetër. Megjithatë, dispozita e nenit 76 par. 1, e përjashton mundësinë 
e zhvillimit të procedurës së pajtimit në tri raste: 1) kur njëri bashkëshort është i 
paaftë për të vepruar 2) kur të dy bashkëshortët jetojnë jashtë vendit dhe 3) kur nuk 
dihet vendbanimi i njërit nga bashkëshortët. Këto tri përjashtime nga parimi i 
mbajtjes së domosdoshme të seancës së pajtimit janë të natyrës objektive që 
shprehin pamundësinë e realizimit të pajtimit. Për pajtimin e bashkëshortëve 
kërkohet që ata të jenë prezent personalisht, prandaj as që caktohet seanca e 
pajtimit në këto raste.513  

 
76.1(a) Mos zhvillimi i seancës së pajtimit për shkak të paaftësisë për të vepruar të 

bashkëshortit. Pa aftësia për të vepruar ose ndryshe pa zotësia për të vepruar është 
një nga elementet esenciale që e privon një individ të kryej veprime në emër dhe 
për llogari të tij, sepse personi i tillë nuk është në gjendje të kuptojë veprimet e 
veta. Në emër dhe për llogari të tij vepron kujdestari dhe jo ai personalisht. 
Prandaj, duke e pasur parasysh këtë fakt, zhvillimi i procedurës së pajtimit do të 
ishte e pakuptimtë përderisa njëri nga bashkëshortët është i paaftë për të kuptuar 
rëndësinë e veprimeve të tij.  

 
76.1 (b) Mos zhvillimi i seancës së pajtimit për shkak se të dy bashkëshortët jetojnë 

jashtë vendit. Ligjvënësi e ka paraparë përjashtimin e pajtimit edhe kur të dy 
bashkëshortët nuk jetojnë në vendin tonë. Kjo dispozitë nuk jep sqarime të 
mëtejme, por vetëm e parasheh përjashtimin. Kjo duhet kuptuar si një përpjekje e 
ligjvënësit për të eliminuar mundësinë e zvarritjes së procedurës për shkak se 
bashkëshortët ndodhen jashtë vendit dhe zhvillimi i procedurës së pajtimit, 
respektivisht realizimi i kontakteve dhe këshillimeve me bashkëshortët do të ishte i 
vështirë duke pasur parasysh faktin se ata jetojnë jashtë vendit. Ndërsa procedura e 
pajtimit i dedikohet vetëm pjesëmarrjes personale të bashkëshortëve dhe jo me 
prezencën e përfaqësuesit. 

 
76.1 (c) Mos zhvillimi i seancës së pajtimit për shkak se nuk dihet vendbanimi i njërit 

bashkëshort. Gjithashtu, fakti se njërit bashkëshort nuk i dihet vendbanimi i jep 
arsye gjykatës për të mos zhvilluar procedurën e pajtimit. Kjo është e 
vetëkuptueshme, sepse realizimi i pajtimit është i pamundur pa prezencën fizike të 
dy bashkëshortëve. Kur njërit bashkëshort nuk i dihet vendbanimi, prezenca e tij në 
seancën e pajtimit do të jetë e pamundur. Prandaj gjykata nuk është e detyruar të 
zhvillojë procedurën e pajtimit. 

 

                                                 
512 Shih për shembull: Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr.144/2006 i datës 04.06.2007. Në 
pjesën e arsyetimit paragrafi 10, në mes tjerash thuhet: “…Konstatohet se qendra për punë sociale …e 
ka njoftuar gjykatën se nuk ka pasur sukses procedura e pajtimit…”. Sipas këtij vendimi, gjykata e ka 
lejuar shkurorëzimin vetëm pasi procedura për pajtimin e bashkëshortëve nuk ka pasur sukses. Me 
nenin 80 të LFK, procedura e pajtimit mund t’i delegohet edhe Organit të Kujdestarisë, kur 
bashkëshortët kanë fëmijë.  
513 Brestovci. F, 2004, fq. 119. 



Haxhi Gashi 

 209 

76.2 Paragrafi 2 i nenit 76 përmban një dispozitë përshkruese nga e cila nxjerret 
kuptimi sipas të cilit gjatë procedurës së pajtimit dhe periudhës sa zgjat kjo 
procedurë do t’u mundësohet bashkëshortëve për të shqyrtuar dhe vlerësuar 
vendimin e tyre për shkurorëzim. Kjo do të bëhet duke ua sqaruar atyre të gjitha 
pasojat e mundshme që rrjedhin pas shkurorëzimit. Kjo dispozitë ligjore e vë 
theksin në veprimet të cilat duhet ti ndërmarr gjykata gjatë seancës së pajtimit me 
qëllim të bindjes së bashkëshortëve për ruajtjen e martesës. Gjykata gjatë kësaj 
periudhe duhet të përdor edhe ndihmën e organeve të specializuara siç është qendra 
për punës sociale me qëllim që bashkëshortëve t’ju sqarohet rëndësia e ruajtjes së 
martesës dhe t’ju ndihmojë atyre tejkalimin e ndasive dhe konflikteve duke tentuar 
rivendosjen e marrëdhënieve të harmonishme bashkëshortore.  

 
 
Neni 77. Procedura e pajtimit 
 

(1) Në kontestin e shkurorëzimit gjykata është e detyruar të tentoj të arrijë 
pajtimin formal  

(2) Aktgjykimi për shkurorëzim iu dërgohet palëve vetëm pas përfundimit të 
procedurës dhe vetëm nëse pajtimi nuk ka pasur sukses. 

 
Koment, neni 77 

 
77. Vështrim i përgjithshëm. Neni 77 i referohet procedurës së pajtimit të 

bashkëshortëve. Procedura e pajtimit është procedurë e veçantë dhe zhvillohet në 
seancë të posaçme. Procedurën e zhvillon e njëjta gjykatë pranë së cilës është 
paraqitur padia për shkurorëzim. Edhe pse me këtë nen nuk është paraparë 
shprehimisht, në bazë të kompetencave që ka kryetari i kolegjit, sipas LPK, edhe 
procedura e pajtimit është në kompetencë të kryetarit të kolegjit.  

 
Paragrafi 1 

 
77.1 Në par. 1 të nenit 77, shprehimisht ligji e detyron gjykatën që në kontestet e 

shkurorëzimit të tentojë të arrijë pajtimin formal. Me këtë dispozitë, përveç që 
është përcaktuar si parim në nenin 76, ligjvënësi edhe njëherë e bën të qartë se 
procedura e pajtimit të bashkëshortëve është procedurë e detyrueshme në çdo 
kontest të shkurorëzimit. Ndërsa në këtë procedurë, gjykata duhet të tentojë të 
arrijë një pajtim formal. Shprehja e përdorur “pajtim formal” e ka kuptimin e 
pajtimit të shprehur në ndonjë formë si p.sh. marrëveshje e shkruar, përpilimi i 
procesverbalit etj. Prandaj, kësaj shprehje duhet dhënë kuptimin i cili pajtimin e 
bashkëshortëve e shndërron në ndonjë dokument procedural në bazë të cilit gjykata 
mund ta përfundojë procedurën e iniciuar të shkurorëzimit pa dhënë vendimin për 
shkurorëzim.  
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Paragrafi 2 
 
77.2 Në paragrafin 2 të nenit 77, përcaktohet se aktgjykimi për shkurorëzim u dërgohet 

palëve vetëm pas përfundimit të procedurës dhe vetëm nëse pajtimi nuk ka pasur 
sukses. Sipas kësaj dispozite ligjore, aktgjykimi për shkurorëzim mund të merret 
vetëm nëse përpjekja për pajtim nuk ka qenë e suksesshme dhe vetëm atëherë 
aktgjykimi mund t’u dërgohet palëve. Kjo dispozitë edhe njëherë i fuqizon 
dispozitat e nenit paraprak se zhvillimi i procedurës së pajtimit është e 
detyrueshme, mirëpo, në këtë dispozitë vërehet edhe një element esencial 
procedural ku thuhet se: “aktgjykimi iu dërgohet palëve vetëm pas përfundimit të 
procedurës dhe vetëm nëse pajtimi nuk ka pasur sukses”. Në aspektin procedural 
aktgjykimi nuk mund të nxjerrët pa përfunduar procedura, mirëpo, bazuar në 
interpretimin logjik të dispozitës, ligjvënësi e vë theksin te procedura e pajtimit, që 
nënkupton se nuk mund të nxjerret, por as të dërgohet aktgjykimi para se të 
përfundojë procedura e pajtimit dhe të vërtetohet me vendim të gjykatës se 
procedura e pajtimit ka qenë e pa suksesshme.514 Vetëm pasi gjykata të bindet se 
procedura e pajtimit ka qenë e pa suksesshme, mund të vazhdojë procedurën e 
shkurorëzimit, të marrë vendimin dhe t’ua dërgojë palëve aktgjykimin për lejimin e 
shkurorëzimit. Edhe pse në nenin 76 dhe 77 ka dispozita të përsëritura lidhur me 
detyrimin për mbajtjen e seancës së pajtimit, këto dispozita ligjore duhet 
interpretuar të ndërlidhura, sepse e plotësojnë njëra tjetrën dhe kanë për qëllim që 
t’i bëjnë me dije zbatuesit të ligjit se procedura e pajtimit të bashkëshortëve është 
procedurë e detyrueshme. Vendimi për shkurorëzim mund të nxjerret vetëm pasi 
gjykata të vërtetojë se gjatë procedurës për pajtim nuk ka arritur t’i bindë 
bashkëshortët që të heqin dorë nga shkurorëzimi. Në aspektin procedural, 
mosrespektimi i kësaj dispozite ligjore do të sjellë pasoja në anulimin e vendimit 
nga gjykata e shkallës së dytë kur vepron sipas ankesës për shkak të shkeljes së 
dispozitave procedurale, respektivisht mos zhvillimit të procedurës së pajtimit. 

 
 
Neni 78. Seanca e pajtimit  
 

Kur gjykata e udhëheqë procedurën e pajtimit te bashkëshortëve ajo do te 
caktoj seanca te veçanta në përpjekje për te arritur pajtimin përderisa 
konstaton se gjasat për arritjen e pajtimit akoma ekzistojnë.  

 
Koment, neni 78 

 
78. Vështrim i përgjithshëm. Seanca e pajtimit është një procedurë paraprake e cila ka 

për qëllim tentimin e pajtimit të bashkëshortëve për të ardhur deri te shkurorëzimi. 
Kjo seancë është në funksion të ruajtjes së martesës që është edhe njëri ndër 
parimet themelore në LFK.515 

                                                 
514 Shih për shembull: Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr.144/2006 i datës 04.06.2007. 
515 Shih LFK, neni 59, paragrafi 1 dhe pjesa e komentarit për këtë paragraf. 
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78 (a) Me dispozitën ligjore të nenit 78 është përcaktuar mbajtja e seancave të veçanta 
për arritjen e pajtimit të bashkëshortëve. Seanca e pajtimit zhvillohet nga gjyqtari 
profesional. Kjo dispozite kërkon nga gjykata caktimin e seancave të veçanta që 
duhet kuptuar se ajo mund të mbajë një ose disa seanca në përpjekje për të arritur 
pajtimin. Mbajtja e numrit të seancave do të çmohet nga gjykata. Gjykata në çdo 
rast duhet të vlerësojë se sa seanca duhet mbajtur përderisa ajo konstaton se ende 
ka gjasa për arritjen e pajtimit. Kur gjykata vlerëson se arritja e pajtimit të 
bashkëshortëve është e pamundur, atëherë mund të ndërpres procedurën e pajtimit 
dhe të zhvillojë procedurën e shkurorëzimit.  

 
78 (b) Interpretimi i kësaj dispozite qëndron në faktin se gjykata nuk duhet të kënaqet 

vetëm me realizimin formal të mbajtjes së seancës së pajtimit. Porpërpjekja për 
pajtim duhet të jetë serioze duke i shfrytëzuar të gjitha mundësitë dhe përvojën 
profesionale të gjykatës, por edhe të organeve të specializuara (qendrës për punë 
sociale) për të arritur pajtimin. Gjykata kur e zhvillon vetë procedurën e pajtimit 
duhet të bashkëpunojë me organin e kujdestarisë dhe shërbimet tjera profesionale 
në veçanti kur bashkëshortët kanë fëmijë të mitur. Gjykata duhet të bindet në çdo 
rast konkret se a ka gjasa për vazhdimin e procedurës së pajtimit.516 Derisa 
ekzistojnë gjasat për pajtim procedura e pajtimit duhet të vazhdojë deri në afatin e 
përcaktuar me ligj, që është tre muaj me mundësi vazhdimi nëse ka gjasa për 
pajtim.517  

 
 
Neni 79. Pjesëmarrja, tërheqja e lutjes 
 

(1) Ne seancën për përpjekje qe te arrihet pajtimi ftohen te dy bashkëshortet 
për te marre pjese personalisht; 

(2) Nëse njeri ose te dy bashkëshortët edhe pse janë ftuar në mënyrë te 
rregullt, mungojnë nga seanca për përpjekjen qe te arrihet pajtimi dhe 
asnjeri prej tyre nuk e arsyetojnë mungesën gjykata do te çmoj se a do te 
caktoj seancën e re për përpjekjen e arritjes së pajtimit ose do te 
konsideroj se pajtimi ka dështuar;  

(3) Kur njeri apo te dy bashkëshortët te cilët me propozimin e përbashkët 
kanë filluar procedurën për shkurorëzim me marrëveshje nuk paraqiten 
në seancën për përpjekje për arritjen e pajtimit dhe mungesa e tyre nuk e 
arsyetohet do te konsiderohet se kanë tërhequr propozimin.  

 
Koment, neni 79 

 
79. Vështrim i përgjithshëm. Neni 79 rregullon mënyrën e pjesëmarrjes së 

bashkëshorteve në procedurën për përpjekjet për arritjen e pajtimit. Me këtë 
dispozite rregullohet edhe mënyra e përfundimit të procedurës së pajtimit në rast të 
mungesës së bashkëshortëve pa shkak të arsyeshëm, respektivisht kur mungesën e 
tyre nuk e arsyetojnë.  

                                                 
516 Brestovci. F, 2004, fq. 120. 
517 Shih LFK, neni 83 dhe komenti i këtij neni. 
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Paragrafi 1 
 
79.1 Me par. 1 të nenit 79 parashihet pjesëmarrja e të dy bashkëshortëve në procedurën 

e pajtimit. Bashkëshortët duhet të ftohen që të marrin pjesë personalisht. në këtë 
procedurë bashkëshorti nuk mund të përfaqësohet nga përfaqësuesi. Ai duhet të 
marrë pjesë personalisht, sepse vetëm pjesëmarrja e tij e bën të mundur arritjen e 
pajtimit. Procedura e pajtimit nuk mund të zhvillohet përmes përfaqësuesit dhe 
përfaqësuesit e palëve nuk lejohen të marrin pjesë në seancën e pajtimit.  

 
Paragrafi 2 

 
79.2 Me par. 2 të nenit 79, rregullohet çështja e mospjesëmarrjes e njërit apo të dy 

bashkëshortëve në seancën e pajtimit nëse ata janë thirrur me rregull. Kur njëri ose 
të dy bashkëshortët janë thirrur me rregull për pjesëmarrje në seancë, por 
mungojnë dhe mungesën e tyre nuk e arsyetojnë, gjykata do të vlerësojë së a do të 
caktojë seancë tjetër apo jo për pajtim. Kjo dispozitë i ka të inkorporuar disa 
elemente: 1) thirrja me rregull e bashkëshortëve për pjesëmarrje në seancë; 2) 
mospjesëmarrja e njërit apo të dy bashkëshortëve; 3) mungesa e arsyetimit për mos 
prezencën në seancë. Kur janë plotësuar këto tri elemente, gjykata do të vlerësojë 
se a do të vazhdojë me seancën e pajtimit duke caktuar datë tjetër të mbajtjes së 
seancës apo do të konsiderojë se seanca e pajimit ka dështuar. Pra, me plotësimin e 
këtyre tri elementeve mbetet vetëm kompetence e gjykatës që të vlerësojë 
arsyshmerinë e vazhdimit të seancës së pajtimit ose nxjerrjen e përfundimit mbi 
dështimin e pajtimit.  

 
Paragrafi 3 

 
79.3 Në par. 3 të nenit 79, është rregulluar mënyra e përfundimit të seancës për shkak 

të mos pjesëmarrjes së bashkëshortëve në rast kur është inicuar procedura e 
shkurorëzimit me propozim të përbashkët për zgjidhjen e martesës me 
marrëveshje. Me këtë dispozitë ligjore, është bërë e qartë se kur procedura e 
shkurorëzimit fillon me propozim të përbashkët, dhe bashkëshortët janë thirrur në 
seancën e pajtimit, mirëpo nuk paraqiten në këtë seancë dhe mungesën e tyre nuk e 
arsyetojnë, gjykata do të konsiderojë se bashkëshortët e kanë tërhequr propozimin 
për shkurorëzim. Ko dispozitë përfshin tri elemente esenciale:1) inicimi i 
procedurës së shkurtimit me propozimin e përbashkët të bashkëshortëve: 2) mos 
paraqitja e bashkëshortëve në seancën për pajtim kur ata janë thirrur me rregull; 3) 
mos arsyetimi i mungesës në seancë. Kur këto kushte janë plotësuar, gjykata mund 
të konsiderojë se bashkëshortët e kanë tërhequr propozimin për zgjidhjen e 
martesës me marrëveshje. Në këtë rast, inicimi i procedurës së shkurorëzimit mund 
të bëhet vetëm me padi të re ose propozim të përbashkët. Pra, sipas kësaj dispozite 
ligjvënësi i jep përparësi pajtimit të bashkëshortëve kur ata mungojnë në seancën e 
pajtimi duke e autorizuar gjykatën që të nxjerrë konkludimin për tërheqjen e 
propozimit për shkurorëzim.  
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Neni 80. Kompetenca lëndore e Organit të Kujdestarisë në procedurën e pajtimit 
 

(1) Nëse bashkëshortët kanë një apo me shume fëmijë te përbashkët te mitur, 
procedura e pajtimit zhvillohet para Organit te Kujdestarisë duke 
zbatuar metodat e punës sociale, metodat tjera profesionale dhe duke 
shfrytëzuar shërbimet e këshillimores për martese dhe familje si dhe 
institucioneve tjera profesionale.  

(2) Procedurat duhet te mbështetën nga parimet e vullnetit te mire dhe 
bashkëveprimit 

(3) Ne rastet e tjera, procedurën e pajtimit te bashkëshortëve e zbaton 
gjykata nëse kryetari i kolegjit gjyqësor nuk e çmon se do te ishte e 
arsyeshme qe procedura e pajtimit t’i kaloj Organit te Kujdestarisë 

(4) Ne shkresën në te cilën procedura e pajtimit i kalon organit te 
kujdestarisë do te shënohen emrat dhe adresat e bashkëshortëve data e 
fillimit te procedurës për shkurorëzim si dhe shkaqet kryesore për te cilat 
kërkohet shkurorëzimi. Nëse në martesë ka fëmijë te mitur do te 
shënohen edhe emrat për fëmijët. 

 
Koment, neni 80 

 
80. Vështrim i përgjithshëm. Neni 80 e rregullon kompetencën lëndore para organit të 

kujdestarisë në procedurën e pajtimit. Procedura e pajtimit përbën një procedurë në 
të cilën zhvillohen përpjekjet e gjykatës për të arritur pajtimin e bashkëshortëve 
dhe evitimin e mundësisë së shkurorëzimit. Për të arritur këtë qëllim, gjatë kësaj 
procedure duhet të përdorën metoda të ndryshme profesionale dhe këshilluese për 
t’ua shpjeguar bashkëshortëve pasojat e zgjidhjes së martesës.518 Prandaj, me këtë 
nen parashihet mundësia që procedura e pajtimit të zhvillohet nga organi i 
specializuar që në ligj quhet Organi i Kujdestarisë (këtu e tutje OK).519 Gjykatës i 
mungon përvoja profesionale e specializuar në fushën e ofrimit të ndihem sociale 
dhe këshillimeve pedagogjike për të cilat kërkohet eksperiencë e posaçme. Në këtë 
mënyrë është e arsyeshme që procedura e pajtimit të bartet te OK si organ i 
specializuar. Megjithatë, nga përmbajtja e nenit nuk konsiderohet se procedura e 
pajtimit para OK është e detyrueshme vetëm në rastet kur bashkëshortet kanë 
fëmijë të mitur. Në rastet e tjera procedurën e pajtimit mund ta zhvillojë vetë 
gjykata kur ajo e çmon të arsyeshme.  

 

                                                 
518 Shih LSHSF, neni 1.3, Shërbimet sociale dhe familjare përfshijnë ofrimin e drejtpërdrejte të 
përkujdesjes sociale, këshillimit ose në raste të veçanta, ndihma materiale për njerëzit në nevojë 
sociale.  
519 Shih LSHSF, neni 7. Me paragrafin 1 të këtij neni parashihet se secila komunë është e detyruar të 
formojë Qendrën për Pune Sociale. Ndërsa me paragrafin 2 të këtij neni, parashihet se qendrat për 
punë sociale formon Organin e Kujdestarisë si organ të specializuar për kryerjen e shërbimeve sociale 
të përcaktuara me ligj.  
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Paragrafi 1 
 

80.1 Me par. 1 të nenit 80, shprehimisht thuhet se kur bashkëshortët kanë fëmijë të 
përbashkët të mitur procedura e pajtimit të bashkëshorteve zhvillohet para OK. 
Sipas kësaj dispozite ligjore, kur bashkëshortët kanë fëmijë të tyre të përbashkët 
procedura e pajtimit duhet ti kalojë OK. OK e ka këtë kompetencë që të kujdeset 
në çdo rast për mbrojtjen e interesave të fëmijëve duke përfshirë këtu edhe rastet e 
shkurorëzimit.520 Në këto raste, gjykata ka detyrim që për interes të fëmijëve, 
procedura e pajtimit të bashkëshortëve të zhvillohet para OK, sepse është organ i 
specializuar në veçanti për mbrojtjen e interesave të fëmijëve. Kështu që, besohet 
se OK do të luaj rol të rëndësishëm në pajtimin e bashkëshortëve duke përdorur 
metodat e specializuara të ndihmës sociale dhe këshillimeve me qellim të ruajtjes 
së interesave të fëmijëve që në këtë rast është ruajtja e martesës, respektivisht 
familjes natyrore të fëmijës.521 Gjithashtu, në këtë dispozitë thuhet se me rastin e 
zhvillimit të procedurës së pajtimit, OK përdor metodat e punës sociale, metodat 
tjera profesionale dhe duke shfrytëzuar shërbimet e këshillimores për martesën dhe 
familjen dhe të institucioneve tjera profesionale. Kjo dispozitë e përcakton punën 
që duhet të kryhet nga OK duke shfrytëzuar të gjithë ndihmën profesionale të 
organeve të specializuara për çështje familjare.522  

 
Paragrafi 2 

 
80.2 Me paragrafin 2 të nenit 80 përcaktohet rregulli se procedura e pajtimit duhet të 

mbështetet nga parimet e vullnetit të mirë dhe bashkëveprimit. Kjo dispozitë 
udhëzon se si duhet zhvilluar një procedurë të pajtimit pranë OK për të arritur 
qëllimin. Dispozita ligjore e vë theksin te “vullneti i mire” dhe “bashkëveprimi”. 
Këto dy komponente ju referohen të gjithë pjesëmarrësve në një procedurë të 
pajtimit, si OK, bashkëshortëve, ekspertëve etj. Prandaj, të gjithë duhet të kenë 
vullnetin për të arritur pajtimin dhe veprimet të shkojnë në këtë drejtim. Shembull: 
OK duhet të ketë përpjekje serioze dhe të vullnetshme për të arritur pajtimin e 
bashkëshortëve dhe jo vetëm të zhvillojë procedurën sa për të arritur kushtin 
formal qe kërkohet me ligj. porse, përpjekjet duhet të jenë të vullnetit për të arritur 
pajtimin e bashkëshortëve. Kjo mund të dëshmohet me përpjekjet dhe angazhimet 
e ekspertëve dhe kontaktet e vazhdueshme me bashkëshortë dhe fëmijët duke ju 
ofruar atyre ndihmën dhe këshillimet e nevojshme. Gjithashtu, bashkëveprimi i të 
gjithë pjesëmarrësve është i domosdoshëm për të arritur pajtimin e bashkëshortëve, 
duke nënkuptuar se veprimet duhet të jenë të koordinuara. 

                                                 
520 Shih LFK, neni 6.4 në lidhje me LSHSF, neni 9.3. 
521 Shih LSHSF, neni 10. në paragrafin 1 të këtij neni në mes tjerash thuhet: “ Interesat më të mira të 
fëmijëve zakonisht përmbushen kur nevojat e zhvillimit të tyre fizike dhe psikologjike plotësohen 
brenda kontekstit të familjes natyrore të tij”. Po ashtu, shih KNDF, preambula, par. 6, “Fëmija për 
zhvillimin e plotë dhe të harmonishëm të personalitetit të tij, duhet të rritet në një mjedis familjar, në 
një atmosfere lumturie, dashurie dhe mirëkuptimi”. 
522 Përveç qendrës për punë sociale ekziston edhe Instituti i Politikes Sociale si organ i specializuar 
për të ofruar shërbime profesionale në çështjet familjare. Gjithashtu për ofrimin e ndihmës familjare 
në forme të këshillimeve mund të ofrojnë edhe organizatat joqeveritare të specializuara për këtë 
qëllim, shih LSHSF, neni 9.2.  



Haxhi Gashi 

 215 

Paragrafi 3 
 
80.3 Me par. 3 të nenit 80 është paraparë mundësia që procedurën e pajtimit të 

bashkëshortëve ta zhvillojë vete gjykata në rastet kur bashkëshortët nuk kanë 
fëmijë të mitur. Përdorimi i shprehjes “në rastet e tjera” e ka kuptimin përveç 
rasteve të përdoruara në par. 1 të nenit 80, që i referohet rastit kur bashkëshortët 
kanë fëmijë të përbashkët të mitur. Sipas kësaj dispozite, në rastet tjera, gjykata e 
zhvillon procedurën e pajtimit nëse kryetari i kolegjit vlerëson se nuk do të ishte e 
arsyeshme që procedura e pajtimit të zhvillohet pranë OK. Kështu që, për rastet e 
tjera vetë gjykata e vlerëson se a do të jetë e arsyeshme që procedura të zhvillohet 
nga vetë gjykata apo ti dërgohet OK. Nuk është ndonjë pengesë ligjore nëse 
gjykata vlerëson se edhe rastet e tjere mund të dërgohen te OK për procedurën e 
pajtimit aq më tepër kur OK është organ i specializuar. Megjithatë, ligji i jep të 
drejtë gjykatës të zhvillojë vetë procedurën nëse e konsideron se nuk është e 
nevojshme që procedura e pajtimit të zhvillohet nga OK.  

 
Paragrafi 4 

 
80.4 Me par. 4 të nenit 80, janë rregulluar aspektet procedurale lidhur me procedimin e 

lëndës, respektivisht procedurës së pajtimit nga gjykata në OK. Sipas kësaj 
dispozite, kur gjykata vendos që procedura e pajtimit të delegohet te OK në 
shkresën me të cilën vendos duhet të shënohen të dhënat personale dhe adresat e 
bashkëshortëve, data e fillimit të shkurorëzimit dhe shkaqet e shkurorëzimit. Kur 
ka fëmijë të mitur, në shkresë duhet shënuar edhe të dhënat personale për fëmijët. 
Gjykata për aspektet procedurale vendos me aktvendim, prandaj “ne shkresën në të 
cilën procedura e pajtimit i kalon organit të kujdestarisë” duhet kuptuar 
aktvendimin me të cilin gjykata vendos që procedura e pajtimit t’i kalojë për 
zhvillim OK. Në aktvendim jepen të dhënat personale për bashkëshortët, fëmijët e 
tyre nëse, data e fillimit të shkurorëzimit dhe shkaqet kryesore të shkurorëzimit. 
S’ka dyshim se në këtë aktvendim gjykata duhet të jepë edhe arsyet pse procedura 
e pajtimit kalohet te OK.  

 
 
Neni 81. Kompetenca Territoriale Ligjore 
 

(1) Për procedurën e pajtimit, përveç Organit te Kujdestarisë në territorin e 
te cilit ndodhet vendbanimi ose vendqëndrimi i te paditurit, është 
kompetent edhe Organi i Kujdestarisë në territorin e te cilit 
bashkëshortët e kanë pasur vendbanimin e fundit te përbashkët; 

(2) Kur procedura fillon me propozim për shkurorëzim me marrëveshje te 
dyanshme, kompetent për procedurën e pajtimit te bashkëshortëve është 
Organi i Kujdestarisë në territorin e te cilit e ka vendbanimin ose 
vendqëndrimin njeri prej bashkëshorteve si dhe Organi i Kujdestarisë në 
territorin e te cilit bashkëshortët e kanë pasur vendbanimin e fundit te 
përbashkët.  
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Koment, neni 81 
 
81. Vështrim i përgjithshëm. Neni 81 e rregullon kompetencën territoriale të OK qe do 

të jetë kompetent për të zhvilluar procedurën e pajtimit të bashkëshortëve. Kjo 
dispozitë cakton saktësisht se cili OK do të jetë kompetent në aspektin territorial 
për ta zhvilluar procedurën, respektivisht në cilin qendër për punë sociale mund të 
zhvillohet procedura e pajtimit. Kompetenca territoriale përcaktohet në bazë të 
vendbanimit ose vendqëndrimit të palëve në një procedurë, në kontestet civile.  

Paragrafi 1 
 

81.1 Në par. 2 të nenit 81, parashihet që procedura e pajtimit të bashkëshortëve, përveç 
OK në territorin e të cilit ndodhet vendbanimi ose vendqëndrimi i të paditurit, 
mund ta zhvillojë edhe OK në territorin e të cilit bashkëshortët e kanë pasur 
vendbanimin e fundit të përbashkët. Kjo dispozitë i krijon dy mundësi për 
zhvillimin e kësaj procedure: 1) zhvillimi i procedurës në OK në territorin e të cilit 
i padituri e ka vendbanimin ose vendqëndrimin dhe 2) zhvillimi i procedurës në 
OK në territorin e të cilit bashkëshortët e kanë pasur vendbanimin e tyre të 
përbashkët. Pra kjo formë e kompetencës territoriale quhet kompetencë zgjedhore, 
sepse mund të zgjidhet njëra nga dy mundësitë që ofron ligji. në këto raste është 
kompetencë e gjykatës që të zgjedhë njërën nga dy mundësitë për të kaluar 
procedurën e pajtimit pranë OK.  

 
Paragrafi 2 

 
81.2 Në par. 2 të nenit 81, rregullohet kompetenca territoriale e OK për zhvillimin e 

procedurës së pajtimit kur procedura e shkurorëzimit është filluar me propozim të 
përbashkët. Sipas kësaj dispozite, kur procedura e shkurorëzimit është filluar me 
propozim të përbashkët për shkurorëzim me marrëveshje, procedura e pajtimit 
mund të zhvillohet në OK në territorin e të cilit njëri nga bashkëshortët e ka 
vendbanimin ose vendqëndrimin ose OK në territorin e të cilit bashkëshortët e 
kanë pasur vendbanimin e tyre të përbashkët. Edhe kjo dispozitë në rastet e 
propozimit të përbashkët parasheh dy mundësi: 1) zhvillimin e procedurës së 
pajtimit pranë OK në territorin e të cilit njëri bashkëshort e ka vendbanimin ose 
vendqëndrimin dhe 2) zhvillimin e procedurës së pajtimit pranë OK në territorin e 
të cilit bashkëshortët e kanë pasur vendbanimin e fundit të përbashkët. Gjithashtu, 
kjo është një kompetencë zgjedhore territoriale ku gjykata mund të vlerësojë dhe të 
zgjedhë njërin prej OK për të kaluar zhvillimin e procedurës së pajtimit të 
bashkëshorteve. 
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Neni 82. Mbrojtja e Fëmijëve në procedurën e pajtimit 
 

Në procedurën e pajtimit, Organi i Kujdestarisë konstaton se në çfarë kushtesh 
për jetë dhe zhvillim ndodhen fëmijët e përbashkët të bashkëshortëve dhe 
ndërmerr të gjitha masat e nevojshme që të siguroj edukimin, sigurinë dhe 
mbajtjen financiare, duke u përpjekur që të arrije marrëveshje në mënyrë që të 
mbrojë interesat e fëmijëve. 

 
Koment, neni 82 

 
82. Vështrim i përgjithshëm. Në nenin 82 është përcaktuar detyra e OK për tu kujdesur 

dhe mbrojtur interesat e fëmijëve gjatë procedurës së pajtimit të bashkëshortëve. 
Në radhë të parë në këtë nen përcaktohet detyra e OK për tu kujdesur për kushtet e 
jetesës së fëmijëve dhe zhvillimi, respektivisht mirërritja e tyre dhe të ndërmerrë 
masa të nevojshme që gjatë kësaj procedure të sigurojë edukimin e tyre, sigurinë 
që nënkupton sigurinë për shëndetin e tyre dhe mbajtjen financiare. Kjo dispozitë 
përmban edhe rekomandimin për OK që të bëj përpjekje për arritjen e 
marrëveshjes në mënyrë që të mbrohen interesat e fëmijëve.  

 
82 (a) Në çdo rast, sipas kësaj dispozite, OK duhet të kujdeset për interesin fëmijëve dhe të 

arrijë marrëveshje në mes bashkëshortëve për mbajtjen e fëmijëve, edukimin, sigurinë, 
dhe mirërritjen. Nga përmbajtja e kësaj dispozite, kur thuhet “arritjen e marrëveshjes” 
nuk është e qartë se a është fjala për arritjen e marrëveshjes për pajtimin e 
bashkëshortëve duke e konsideruar si mbrojtje e interesave të fëmijëve apo arritjen e 
marrëveshjes në mes bashkëshortëve për mbajtjen e fëmijëve. Megjithatë, duke pasur 
parasysh faktin se qëllimi i kësaj procedure është pajtimi i bashkëshortëve, interpretimi 
i drejtë i kësaj dispozite është se arritja e marrëveshjes për pajtimin e bashkëshortëve 
është edhe interes i fëmijëve që të rriten, edukohen dhe zhvillohen në familjen 
natyrore. Interesi më i mirë i fëmijëve në drejtim të zhvillimit të personaliteti të tyre 
dhe aspekteve të zhvillimit mendor është nëse rriten bashkë me prindërit.  

 
82 (b) S’ka dyshim se OK duhet të angazhohet edhe për arritjen e marrëveshjes në mes 

bashkëshortëve që lidhet me edukimin, sigurinë dhe mbajtjen e fëmijëve sa zgjat 
procedura e pajtimit, por edhe pas kësaj procedure, nëse vazhdon procedura e 
shkurorëzimit. Pra, këtu theksi është që të gjendet mënyra më e mirë e përkujdesjes 
dhe fëmija të mbetet në përkujdesje të njërit prind nëse kjo është e nevojshme 
derisa të përfundojë procedura, qoftë e pajtimit qoftë e shkurorëzimit. 

 
 
Neni 83 Afati në procedurën e pajtimit pranë Organit të Kujdestarisë 
 

(1) Procedura e pajtimit pranë Organit te Kujdestarisë nuk mund te zgjasë me 
shume se tre muaj, por mund te vazhdohet nëse bashkëshortët pajtohen qe 
te vazhdojnë një procedure te këtillë pas përfundimit te këtij afati. 

(2) Organi i Kujdestarisë është i detyruar pa vonese të dërgojë në gjykate 
raportin me shkrim lidhur me rezultatin e procedurës së pajtimit.  
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Koment, neni 83 
 
83. Neni 83 përcakton afatin kohor brenda të cilit OK duhet të zhvillojë procedurën e 

pajtimit. Ligjvënësi ka caktuar një afat optimal për arritjen e pajtimit për 
bashkëshortët dhe ka vendosur kushte nën të cilat ky afat mund të zgjatet nëse 
rrethanat e rastit janë të arsyeshme. 

 
Paragrafi 1 

 
83.1 Me par. 1 të nenit 83, parashihet se procedura e pajtimit të bashkëshortëve pranë 

OK parimisht nuk mund të zgjasë më shume se tre muaj, mirëpo, kjo dispozitë 
përmban edhe një përjashtim sipas të cilit procedura e pajtimit mund të vazhdohet 
edhe pas këtij afati tre mujor me kusht se bashkëshortët pajtohen për një gjë të tillë. 
Arsyshmëria e zgjatjes së këtij afati qëndron në faktin se kur bashkëshortët 
pajtohen për një gjë të tillë, në këtë rast gjasat për të arritur pajtimin e 
bashkëshortëve janë të mëdha. Prandaj ligjvënësi nuk e ka mbyllur mundësinë që 
OK të zgjatë procedurën e pajtimit më shumë se tre muaj, por me kusht që të këtë 
arritur marrëveshje paraprake me bashkëshortët.  

 
Paragrafi 2 

 
83.2 Në par. 2 të nenit 83, është përcaktuar detyrimi i OK që t’i dërgojë raport gjykatës 

lidhur me rezultatet e procedurës së pajtimit. Në këtë dispozitë thuhet se OK pa 
voneseë duhet t’i dërgojë raport gjykatës, mirëpo nuk përcaktohet ndonjë afat. Do të 
ishte mirë që afati të jetë i përcaktuar, sepse në praktikë mund të neglizhohet dërgimi 
i një raporti të tillë. Prandaj nëse OK nuk vepron me kohë të arsyeshme mbetet që 
gjykata të kërkojë raportin, respektivisht rezultatet e procedurës së pajtimit.  

 
 
3. Procedurat e Gjykatës  
 
Neni 84. Hetimet \ kërkimet e gjykatës  
 

(1) Kur procedura ka filluar me propozimin e bashkëshortëve për shkurorëzim 
me anë të marrëveshjes së dyanshme, faktet në të cilat është mbështetur 
propozimi nuk hetohen, sidoqoftë gjykata mund të vendosë që të zhvillohet 
procedura e provave, si, kurse sipas padisë për shkurorëzim, nëse në 
procedurën e pajtimit çmon së për arsye fondamentale fëmijët e përbashkët 
të mitur kërkojnë që të ruhet martesa.  

(2) Nëse bashkëshortët kanë fëmijë të përbashkët gjykata mund t’i hetojë 
faktet dhe ta zbatojë procedurën e provave rreth pjesës së propozimit të 
bashkëshortëve që ka të bëjë me ruajtjen, edukimin dhe mbajtjen 
financiare të fëmijëve, nëse bindet së propozimi i prindërve lidhur me këto 
çështje nuk ofron garanci të nevojshme së interesat e fëmijëve të tyre të 
mitur ose të paaftë me këtë marrëveshje do të mbrohen në masë të duhur. 
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Koment, neni 84 
 
84. Vështrim i përgjithshëm. Neni 84 rregullon një çështje mjaft të rëndësishme për të 

drejtën familjare, respektivisht të drejtën martesore, sepse përcakton detyrën e 
gjykatës që gjatë zhvillimit të procedurës të kujdeset ex officio për faktet relevante, 
pavarësisht a janë kontestuese apo jo në mes palëve edhe sikur ato kanë arritur 
marrëveshje. Kjo është një karakteristikë që e dallon procedurën gjyqësore në 
kontestet familjare nga procedurat tjera civile (p.sh. të drejtës së pronësisë, të 
drejtave kontraktore etj.) ku vetë palët kujdesen për paraqitjen dhe provimin e 
fakteve. Për faktin se procedura në kontestet familjare nuk është vetëm interes i 
palëve, por shteti e ka konsideruar me ligj edhe si interes të përgjithshëm shoqëror, 
sidomos kur është fjala për interesat e fëmijëve, me ligj e detyron gjykatën që për 
vërtetimin e fakteve të kujdeset sipas detyrës zyrtare. Karakteri disponibil i 
veprimeve procedurale të palëve, është mjaft i kufizuar në procedurën në kontestet 
familjare.523 Në mënyrë specifike ky nen kërkon që gjykata të kujdeset për 
shqyrtimin e fakteve në dy raste: 1) kur ka propozim të përbashkët për shkurorëzim 
dhe 2) kur ka propozim të përbashkët të bashkëshortëve për ruajtjen dhe edukimin 
e fëmijëve pas shkurorëzimit. Pavarësisht, propozimit në të dy rastet, ky nen e 
detyron gjykatën që të kujdeset sipas detyrës zyrtare për faktet dhe provat, 
gjithmonë kur ekziston interesi i fëmijëve. 

 
Paragrafi 1 

 
84.1 Në par.1 të këtij neni, sqarohet fakti se kur procedura e shkurorëzimit fillon me 

propozim të përbashkët, faktet që kanë sjellur deri te ky propozim nuk hetohen, 
respektivisht nuk vërtetohen nga gjykata, mirëpo, në përmbajtjen e kësaj norme, në 
fjalinë e dytë, ligjvënësi potencon se gjykata mund të zhvillojë procedurën dhe të 
vërtetojë faktet dhe provat në mënyrë të njëjtë sikur në rastet kur procedura ka 
filluar me padi, nëse konstaton se është interes fundamental i fëmijëve që martesa 
të ruhet. Sipas përmbajtjes së kësaj dispozite, marrëveshja, respektivisht propozimi 
i përbashkët i bashkëshortëve nuk e pengon gjykatën që të vërtetojë fakte në të 
cilat bazohet marrëveshja për shkurorëzim, por një gjë e tillë bëhet vetëm për 
interesa të fëmijëve. Shih për shembull, Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në 
Prishtinë, C.nr. 449/2007 në të cilin në mes tjerash thuhet: “Pas vlerësimit të 
provave të nxjerra në kuptim me nenin 8 të LPK gjykata gjen se propozimi për 
shkurorëzim është i bazuar...”.524 Në këtë vendim gjykata është lëshuar edhe në 
vlerësimin e provave lidhur me bazueshmerinë e propozimit për shkurorëzim, 
mirëpo ka gjetur se propozimi është i bazuar.  

 
84.1 (a) Dispozita e par. 1 të këtij neni, përmban dy komponente: 1) e respekton 

vullnetin e bashkëshortëve për shkurorëzim me marrëveshje, dhe parimisht gjykata 
nuk do të lëshohet në vërtetimin e fakteve që kanë sjellur deri te marrëveshja për 
shkurorëzim, nëse është e qartë se ato nuk janë kontestuese mes palëve dhe këtë 

                                                 
523 Brestovci. F, 2004, fq.115-117. 
524 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 449/2007, datë 27.11. 2007, pjesa e arsyetimit, 
faqe. 2.  
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nuk e kërkojnë interesat e fëmijëve, dhe 2) përjashtimisht e detyron gjykatën të 
vërtetojë edhe faktet që sjellin deri te marrëveshja ose propozimi, por vetëm nëse 
është interes i fëmijëve që martesa të ruhet. Kjo normë nuk duhet interpretuar në 
atë mënyrë që gjykata t’ua ndalojë bashkëshortëve shkurorëzimin kur ata kanë 
paraqitur marrëveshje për këtë dhe kur faktet tregojnë se propozimi është i bazuar, 
sepse kjo do të kufizojë të drejtën e tyre të garantuar me ligj të paraparë në nenin 
69, par. 2 të LFK që e lejon shkurorëzimin me marrëveshje, mirëpo, i jep të drejtë 
gjykatës që të vërtetojë fakte për të ruajtur martesën për interesa të fëmijëve, ashtu 
siç kërkohet sipas parimeve të LFK, nenit 59 të LFK.525 Kështu që, kjo normë flet 
për detyrën e gjykatës për vërtetim të fakteve në lidhje me dy të drejta, të drejtën e 
bashkëshortëve për propozim me marrëveshje dhe të drejtën dhe interesin fëmijëve 
për ruajtjen e martesës.  

 
84.1 (b) Gjykata, gjithmonë duhet të jetë e kujdesshme për gjetjen e zgjidhjes më adekuate 

gjatë veprimeve procedurale, sepse duke i dhënë përparësi njërës të drejtë (p.sh. 
interesave të fëmijëve) mund të rrezikojë shkeljen e të drejtave të bashkëshortëve për 
shkurorëzim me marrëveshje. Në anën tjetër, duke i dhënë përparësi shkurorëzimit me 
marrëveshje, mund të neglizhojë ose edhe shkel mbrojtjen e interesave të fëmijëve 
gjatë procedurës së shkurorëzimit, ashtu siç kërkohet nga ligji. Prandaj, në këto raste, 
duhet të vlerësohen drejtë interesat e fëmijëve dhe vetëm kur gjykata bindet se 
ekzistojnë interesat fundamentale të fëmijëve mund të vërtetojë edhe faktet që sjellin 
deri te propozimi, respektivisht marrëveshja për shkurorëzim, nëse interesat e 
fëmijëve kërkojnë të ruhet martesa për aq sa është e justifikueshme dhe vetëm në 
përputhje me parimet e parapara në nenin 59 të LFK.  

 
Paragrafi 2 

 
84.2 Në par. 2 të këtij neni, ekziston detyra e gjykatës që të kujdeset për ex officio për 

faktet dhe provat në lidhje me marrëveshjen e bashkëshortëve për ruajtjen, dhe 
edukimin e fëmijëve. Në çdo procedurë të shkurorëzimit, kur bashkëshortët kanë 
fëmijë të përbashkët, kërkohet edhe marrëveshja për ruajtjen dhe mbajtjen e tyre 
pas shkurorëzimit. Kjo kërkohet në mënyrë detyruese në nenin 70, par. 2 të LFK. 
Edhe përkundër faktit se bashkëshortët mund të bëjnë marrëveshje se si do të 
kujdesen për fëmijët e tyre pas shkurorëzimit, kjo normë e detyron gjykatën që 
edhe këtë marrëveshje ta shqyrtojë dhe ti vërtetojë faktet gjithmonë duke u 
kujdesur që marrëveshje të jetë në interes të fëmijëve.  

 
84.2 (a) Gjykata ka kompetencë edhe ta ndryshojë marrëveshjen, dhe të vendos një 

zgjidhje tjetër nga ajo që është paparë në marrëveshje të bashkëshortëve, nëse bindet 
që këtë e kërkojnë interesat e fëmijëve dhe marrëveshja e bashkëshortëve nuk i 
garanton këto interesa526. Gjykata gjithmonë gjatë procedurës së shkurorëzimit 
vlerëson se cilit prind duhet ti besohet fëmija për ruajtje, mbajtje dhe edukim, 
gjithmonë duke vlerësuar interesin më të mirë të fëmijës.  

                                                 
525 Lidhur me ruajtjen e martesës, shih pjesën e Komentarit të nenit 59 që flet për parimet themelore 
për zgjidhjen e martesës, respektivisht parimin për ruajtjen e martesës.  
526 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 174. 
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84.2 (b) Kur me vendimin e gjykatës së shkallës së parë nuk respekton ose nuk janë 
marrë parasysh interesat e fëmijëve për ruajtje dhe edukim, ekziston mundësia që 
një vendim i tillë edhe të prishet nga gjykata e shkallës më të lartë. Shih për 
shembull: Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Ac.nr. 56/2008 në të cilin në mes 
tjerash thuhet: “Gjykata Supreme e Kosovës tani për tani nuk mund të pranoj një 
qëndrim të tillë të gjykatës së shkallës së parë si të drejtë dhe të ligjshëm, ngase 
sipas vlerësimit të kësaj gjykate aktgjykimi i shkallës së parë nuk përmban arsye të 
mjaftueshme dhe të qarta përkitazi me faktet vendimtare në të cilat gjykata e 
shkallës së parë e ka bazuar vendimin e saj për besimin e fëmijëve të përbashkët 
për ruajtje dhe edukim propozueses”.527 Prandaj, për shkak të mos vlerësimit të 
fakteve dhe provave lidhur me ruajtjen dhe mbajtjen e fëmijëve është prishur 
vendimi i gjykatës së shkallës së parë. Vlerësimin e interesave të fëmijëve për 
besimin e tyre për ruajtje e bën edhe në rast të marrëveshjes së përbashkët.  

 
 
Neni 85. Përcaktimi i fakteve, në të cilat mbështetet kërkesa  
 

(1) Faktet në të cilat pala e mbështet kërkesën e vet në kontestet martesore 
gjykata mund t’i konsiderojë si të kontestueshme edhe atëherë kur ato 
fakte janë të pa kontestueshme ndërmjet palëve.  

(2) Në kontestet martesore nuk mund të nxirret aktgjykim për shkak të 
mungesës ose aktgjykimit në bazë të pranimit. 

 
Koment, neni 85 

 
85. Vështrim i përgjithshëm. Neni 85 flet për aspektet procedurale gjyqësore lidhur me 

konstatimin e fakteve nga ana e gjykatës për ndonjë kërkesë të parashtruar nga 
palët. Parashtrimi i fakteve dhe provave në procedurën civile si rregull është barrë 
e palës e cila ka ndonjë pretendim, respektivisht kërkesë. Gjykata vetëm vërteton 
saktësinë e fakteve të paraqitura dhe provave me të cilat argumentohen/provohen 
faktet, mirëpo, procedura civile në kontestet martesore ka një përjashtim, sepse 
gjykata ka detyrë ligjore që ex officio të kujdeset për faktet dhe provat, madje edhe 
kur ato nuk janë të kontestueshme në mes palëve dhe të kërkojë fakte edhe kur 
palët nuk i kanë paraqitur.528 Ky rregull në kontestet martesore vjen si rrjedhojë e 
ekzistimit të shumë normave të natyrës imperative dhe jo dispozitave. Prandaj, në 
LFK ka shumë norma cogente ku palët nuk mund ti ndryshojnë me vullnetin e tyre.  

 
Paragrafi 1 

 
85.1 Në paragrafin 1 të nenit 85, ligjvënësi ka përcaktuar të drejtën e gjykatës të 

përkujdeset dhe ti konsiderojë të kontestueshme faktet e paraqitura nga palët edhe 
në ato raste kur këto fakte nuk janë të kontestueshme në mes vetë palëve. Në këtë 
paragraf, plotësisht është i inkorporuar parimi i shqyrtimit të fakteve ex officio nga 
gjykata. Pavarësisht se palët mund të deklarojnë në gjykatë se janë pajtuar me disa 

                                                 
527 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Ac.nr. 56/2008, datë, 14.10.2008.  
528 Shih Brestovci, F, 2004, fq. 120. 
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fakte të lidhura me kontestin gjyqësor, gjykata prapëseprapë mund t’i kontestojë 
këto fakte atëherë kur këtë e konsideron të domosdoshme. Si shembull mund të 
përmendim marrëveshjen e prindërve për besimin e fëmijëve për përkujdesje në 
rastet e shkurorëzimit. Pavarësisht marrëveshjes së arritur në mes prindërve, 
gjykata mund të kontestojë marrëveshjen dhe të vendos ndryshe për besimin e 
fëmijëve për mbajtje, në rast se marrëveshja është në dëm të interesave të fëmijëve, 
dhe se interesat e fëmijëve kërkojnë një vendim tjetër.529 Përfshirja e gjykatës për 
të shqyrtuar edhe faktet për të cilat palët janë pajtuar, ka për qëllim evitimin e 
ndikimit të palës në njëra tjetrën për arritjen e ndonjë marrëveshje me forcë ose 
mashtrim e cila për njërën palë mund të ishte e pa drejtë. Në këtë mënyrë, 
përfshirja e gjykatës në shqyrtimin edhe të këtyre fakteve e shton sigurinë juridike 
për zgjidhjen kontesteve martesore në mënyrë të drejtë.  

 
Paragrafi 2 

 
85.2 Në kuptim të zbatimit të parimit të kujdesjes ex officio të gjykatës, për provat dhe 

faktet relevante, par. 2 i këtij neni parasheh edhe rregullin se në procedurën 
gjyqësore në kontestet familjare nuk mund të nxjerret aktgjykim për shkak të 
mungesës ose aktgjykim në bazë të pohimit. Në këtë procedurë gjykata nuk mund 
të marrë vendim për shkak të mungesës apo pohimit, siç mund të ndodhë në 
procedurat tjera kontestimore si p.sh. pranimi i borxhit, vërtetimi i pronësisë etj.530 
Në kontestet martesore, edhe kur pala mungon në seancë edhe pse është thirrur me 
rregull apo nuk jep përgjigje me shkrim, gjykata vazhdon me procedurë duke i 
shqyrtuar të gjitha faktet relevante të nevojshme për nxjerrjen e vendimit. I njëjtë 
është edhe rasti me pohimin e ndonjë fakti. Gjykata, vazhdon me vërtetimin e 
fakteve dhe provave pavarësisht pohimit të palës dhe nuk mund të nxjerret ndonjë 
vendim vetëm duke u bazuar në pohimin e palës pa i vërtetuar saktësitë e fakteve. 
Ndërsa procedura duhet të vazhdojë dhe të përfundojë sikur kur procedura 
zhvillohet sipas parimit kontradiktor, respektivisht kur palët kanë qëndrime të 
kundërta rreth fakteve dhe provave. S’ka dyshim se pohimi i fakteve nga palët e 
lehtëson procedurën e gjykatës, por gjykata duhet të vërtetojë saktësinë e pohimeve 
dhe të bindet për vërtetësinë e të gjitha fakteve relevante për marrjen e vendimit. 

                                                 
529 Shih LFK, neni 84, par. 2 dhe komenti i këtij paragrafi. 
530 Në procedurat tjera gjyqësore civile, të natyrës kontestimore, gjykata mund të nxjerrë aktgjykim 
edhe për shkak të mungesës edhe për shkak të pohimit. Gjykata nxjerr aktgjykim për shkak të 
mungesës në rastet kur i padituri është thirrur me rregull në seancë dhe nuk i përgjigjet thirrjes së 
gjykatës dhe nuk paraqet ndonjë përgjigje ndaj padisë. Me propozim të paditësit, gjykata nxjerr 
aktgjykim për shkak të mungesës me të cilin e pranon kërkesëpadinë e paditësit nëse themelësia e 
padisë del nga faktet e treguara në padi. Për më shumë shih LPK, neni 151, par. 1. gjithashtu gjykata 
mund të nxjerr edhe aktgjykim për shkak të pohimit. Sipas, LFK nenit 148, par. 1: “Në qoftë se i 
padituri deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor të çështjes e pohon kërkesëpadinë pjesërisht apo 
tërësisht, gjykata e jep, pa shqyrtim të mëtejmë, aktgjykimin me të cilin e aprovon pjesën apo gjithë 
kërkesëpadinë (aktgjykimi në bazë të pohimit).” 
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Neni 86. Tërheqja e padisë  
 
(1) Në kontestet për shkurorëzim paditësi mund ta tërheqë padinë deri në 

përfundimin e seancës kryesore gjyqësore pa pajtimin e të paditurit, 
kurse me pajtimin e të paditurit derisa procedura nuk ka përfunduar në 
formë të prerë.  

(2) Propozimin e përbashkët për shkurorëzim me marrëveshje bashkëshortët 
mund ta tërheqin derisa aktgjykimi mbi shkurorëzimin të marrë formën e 
prerë. Do të konsiderohet së është tërhequr propozimi edhe kur nga 
propozimi heq dorë njëri bashkëshort. 

 
Koment, neni 86 

 
86. Vështrim i përgjithshëm. Procedura civile mund të përfundojë edhe me veprime 

disponibile të palëve, siç janë heqja dorë nga kërkesëpadia, pranimi/pohimi i 
kërkesës së palës kundërshtare dhe ujdia gjyqësore.531 Këto veprim çojnë në 
zgjidhjen e kontestit në formë përfundimtare, mirëpo, në procedurë civile 
parashihet edhe përfundimi i procedurës së nisur gjyqësore pa nxjerr ndonjë 
vendim përfundimtar për zgjidhjen e kontestit dhe në këtë rast parashihet tërheqja e 
padisë ose propozimit. Në këtë rast pala nuk dëshiron të vazhdojë më tej 
procedurën për zgjidhjen e kontestit dhe nuk dëshiron që gjykata të vendosë për 
kërkesën e tij. Në nenin 86 parashihet përfundimi i procedurës civile në kontestet e 
zgjidhjes së martesës me shkurorëzim përmes tërheqjes së padisë ose tërheqjes së 
propozimit të përbashkët për shkurorëzim. Edhe marrëdhëniet martesore bëjnë 
pjesë në kategorinë e marrëdhënieve civile kur për disa të drejta palët mund të 
vendosin lirshëm sipas vullnetit të tyre. Një e drejtë e tillë u njihet palëve, 
respektivisht bashkëshortëve edhe në rastin e shkurorëzimit. Kështu, palët në 
procedurë të shkurorëzimit mund të vendosin lirshëm edhe përfundimin e 
procedurës përmes tërheqjes së padisë ose propozimit me çka edhe përfundon 
procedura pa shkurorëzim.  

 
Paragrafi 1 

 
86.1 Në paragrafin 1 parashihet mundësia e tërheqjes së padisë nga ana e paditësit 

gjatë procedurës, mirëpo, kjo dispozitë përmban dy rregulla kryesore: 1) paditësi 
mund ta tërheq padinë deri në përfundimin e seancës kryesore pa pëlqimin e të 
paditurit dhe 2) paditësi mund ta tërheqë padinë pas seancës kryesore vetëm me 
pëlqimin e të paditurit deri sa procedura nuk ka përfunduar në formën e prerë. Në 
rastin e parë, paditësi është plotësisht i lirët të vendos se a dëshiron të tërheqë 
padinë dhe të drejtën për tërheqje mund ta shfrytëzojë pa marrë pëlqim prej të 
paditurit që nga fillimi i procedurës (paraqitja e padisë) e më së largu deri në 
përfundimin e seancës kryesore.532 Për dallim prej procedurave tjera gjyqësore 
kontestimore ku paditësi mund ta tërheq padinë pa pëlqimin e të paditurit më së 

                                                 
531 Shih LPK, neni 3 në lidhje me nenet 148, 149 dhe 412-419. 
532 Për më shumë për seancat gjyqësore dhe rregullat procedurale të seancave dhe seancën kryesore 
shih: LPK, neni 123 dhe 124 dhe 423-448. 



Haxhi Gashi 

 224 

largu deri sa i padituri të paraqet përgjigje në padi,533 në kontestet e shkurorëzimit 
këtë të drejtë mund ta shfrytëzojë deri në përfundimin e seancës kryesore. Në rastin 
e dytë bëhet fjalë për tërheqjen e padisë pasi të ketë përfunduar procedura 
kryesore. Në këtë rast, paditësi mund ta tërheq padinë vetëm me pëlqimin e të 
paditurit, në të kundërtën nëse i padituri nuk e jep pëlqimin, gjykata duhet të 
zhvillojë procedurën e rregullt dhe të marrë vendimin. Për shkak të rrethanave 
specifike të raporteve familjare dhe parimit se duhet bërë përpjekje që martesa të 
ruhet, tërheqja e padisë me pëlqimin e të paditurit, mund të bëhet deri kur 
procedura merr formën e prerë. Kjo dispozitë duhet kuptuar edhe atëherë kur 
procedura zhvillohet sipas ankesës e derisa të jetë nxjerrë vendimi përfundimtar. 
Kështu, nëse procedura zhvillohet sipas ankesës, paditësi mund ta tërheq padinë 
me pëlqimin e të paditurit deri sa të nxjerr vendim gjykata e shkallës së dytë e cila 
vendos sipas ankesës. Nëse tërhiqet padia, gjykata nxjerr aktvendim me të cilin 
konstaton se është tërhequr padia. Ndërsa kundër aktvendimit me të cilin është 
tërhequr padia, nuk lejohet ankesë. Me tërheqjen e padisë konsiderohet se padia 
nuk është paraqitur asnjëherë dhe mund të paraqitet përsëri.534  

 
Paragrafi 2 

 
86.2 Në paragrafin 2 të këtij neni, rregullohet tërheqja e propozimit të përbashkët për 

shkurorëzim. Ky propozim mund të tërhiqet derisa aktgjykimi të ketë marrë 
formën e prerë. Kjo dispozitë i lejon bashkëshortët që tërhiqen nga kërkesa për 
shkurorëzim me marrëveshje dhe ta përfundojnë procedurën pa e zgjidhur 
martesën, duke iu dhënë mundësinë deri sa aktgjykimi të këtë marrë formën e 
prerë. Në pjesën e dytë të kësaj norme rregullohet edhe çështja kur vetëm njëri 
bashkëshort tërhiqet nga propozimi. Nëse vetëm njëri bashkëshort është deklaruar 
me gojë ose me shkrim se heq dorë nga propozimi për shkurorëzim, ky veprim ka 
rrjedhojë edhe në veprimin e bashkëshorti tjetër, sepse sipas ligjit do të 
konsiderohet se edhe bashkëshorti tjetër ka hequr dorë nga propozimi i përbashkët. 
Ky rregull ligjor, ka një logjikë, sepse kur njëra palë tërhiqet nga një marrëveshje e 
përbashkët, atëherë nuk ka më marrëveshje dhe rrjedhimisht nuk ka as propozim të 
përbashkët për shkurorëzim me marrëveshje. Edhe në rastin e tërheqjes së 
propozimit të përbashkët, gjykata nxjerr aktvendim për tërheqjen e propozimit dhe 
përfundon procedura gjyqësore si në rastin e tërheqjes së padisë. 

 
 
Neni 87. Kufizimi i ankesës  

 
Aktgjykimi me të cilin zgjidhet martesa sipas propozimit të përbashkët të 
bashkëshortëve për shkurorëzim me marrëveshje të përbashkët, mund të 
goditet vetëm për shkak:  
(1) Të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore ose  
(2) Për arsye se propozimi është dhënë në lajthim ose nën ndikimin e 

shtrëngimit, ose të mashtrimit. 
                                                 
533 Shih LPK, neni 261, par. 1. 
534 Për më shumë rreth tërheqjes së padisë në procedurë kontestimore, shih LPK, neni 261. 
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Koment, neni 87 
 
87. Vështrim i përgjithshëm. Edhe në kontestet martesore për zgjidhjen e martesës 

parashihet ankesa kundër vendimit të shkallës së parë. Ankesa është mjet i rregullt 
juridik me të cilin pala e pakënaqur në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së kopjes 
së aktgjykimit të shkallës së parë mund të kundërshtojë vendimin e shkallës së parë. 
Ndërsa për ankesë vendos gjykata e shkallës së dytë që sipas Ligjit të ri për gjykatat, 
vendos Gjykata e Apelit.535 Ankesa mund të paraqitet për shkaqet si në vijim: 1) për 
shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore; 2) për shkak të konstatimit 
të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike; 3) për shkak të zbatimit të gabuar të së 
drejtës materiale. Ndërsa kur aktgjykimi është dhënë në bazë të pohimit apo heqjes 
dorë nga kërkesëpadia, ankesa mund të paraqitet vetëm për shkak të shkeljes së 
dispozitave procedurale dhe për shkakun se pohimi apo deklarata për heqjen dorë nga 
kërkesëpadia është dhënë nën ndikimin e lajthimit, dhunës apo mashtrimit.536 Neni 87 
përmban dispozitën ligjore me të cilën e kufizon paraqitjen e ankesës vetëm për shkaqe 
të caktuara kur është fjala për zgjidhjen e martesës me marrëveshje, respektivisht 
propozim të përbashkët. Paraqitja e ankesës mund të bëhet vetëm për: a) shkelje të 
dispozitave procedurale dhe b) për shkak se propozimi është dhënë nën ndikimin e 
lajthimit, shtrëngimit ose mashtrimit. Sikur që është rasti me nxjerrjen e aktgjykimit 
për shkak të pohimit ose tërheqjes së kërkesë padisë në mënyrë analoge duhet zbatuar 
rregullat procedurale për ankesë edhe në rastin e aktgjykimit sipas propozimit të 
përbashkët për zgjidhjen e martesës. Është e logjikshme se për shkaqet tjera si zbatimi i 
gabuar i të drejtës materiale dhe konstatimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike 
nuk mund të konsiderohen shkaqe të anulimit, sepse gjykata fare nuk e bazon 
vendimin në këto shkaqe. Vendimi i gjykatës nxjerrët në bazë të marrëveshjes/ 
propozimit të palëve. Prandaj, në këtë rast, gjykata vetëm duhet të sigurohet se a është 
zhvilluar procedura me rregull dhe marrëveshja/propozimi për shkurorëzim a është në 
pajtim me vullnetin e lirë të palëve. 

 
87. (a) Ashtu siç u tha më lart, ankesa mund të bëhet për shkak të shkeljeve thelbësore të 

dispozitave procedurale kontestimore. Edhe kur nxjerrët aktgjykimi në bazë të 
marrëveshjes/propozimit të përbashkët të bashkëshortëve, gjykata duhet të udhëheq 
procedurën me rregull ashtu siç kërkohet në të gjitha procedurat e kontesteve të 
shkurorëzimit. Nëse nuk është zhvilluar procedura me rregull, atëherë vendimi i 
gjykatës mund të goditet me ankesë për shkak të shkeljeve të rregullave procedurale. 
Si shkelje thelbësore të dispozitave procedurale konsiderohen të gjitha veprimet 
procedurale të cilat nuk bazohen në ligjin e procedurës kontestimore dhe të cilat 
mund të ndikojnë që vendimi i nxjerrur nga gjykata të jetë i padrejtë.  

 
87 (b) Shkeljet esenciale në teorinë juridike ndahen në shkelje esenciale absolute dhe 

shkelje esenciale relative varësisht nga intensiteti i tyre në ligjshmërinë e vendimit.537 
Shkeljet esenciale absolute gjithmonë sjellin deri te anulimi i vendimit, sepse ato 

                                                 
535 Lidhur me ankesën kundër aktgjykimit të shkallës së parë shih LPK, neni 176 në Lidhje me LGJ, 
neni 17 e 18. 
536 Lidhur me shkaqet e ankimit në procedurë kontestimore, shih LPK, neni 181. 
537 Shih Brestovci, 2004, fq. 77-78 
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kanë të bëjnë me rregullat themelore procedurale. Si shkelje të tilla janë: 1) shkelje e 
rregullave për prezumimet procedurale që konsiderohen: a) në lidhje me gjykatën 
(përbërja jo e rregulltë e gjykatës, ka vendosur gjyqtari i cili sipas ligjit është dashur 
të përjashtohet, ka vendosur gjykata jokompetente) b) prezumime lidhur me palët (ka 
kryer veprime procedurale gjatë procedurës personi i cili nuk e ka pasur zotësinë për 
të qenë palë, pazotësia procedurale e palës-paaftësia e veprimit e palës, dhe nuk janë 
respektuar rregullat e përfaqësimit të palëve) dhe c) prezumimet lidhur me objektin e 
kontesit (ka qenë në zhvillim e sipër një procedurë tjetër për të njëjtën kërkesë ose 
çështja para gjykatës ka qenë res juridikata (çështje e gjykuar); 2) shkeljet që kanë të 
bëjnë me parimet e procedurës (parimi i pandërmjetësisë, parimi i dëgjimit të dy 
palëve, parimi i kontradiktoritetit, parimi i publicitetit, parimi lidhur me përdorimin e 
gjuhës së gjykatës);538 3) shkelja e rregullave për vendosje dhe vendime (dhënia e 
aktgjykimit në bazë të pohimit dhe aktgjykimit për shkak të mungesës pa u plotësuar 
kushtet ligjore, vendosja përtej kërkesëpadisë, shkelja e rregullave lidhur me formën 
dhe përmbajtjen e aktgjykimit).539 Shembull: shkeljet lidhur me formën dhe 
përmbajtën e aktgjykimit konsiderohen të natyrës absolute dhe sjellin deri te anulimi 
i vendimit të gjykatës. Në Aktvendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, 
Rev.nr.182/2007, gjykata e ka pranuar revizionin si të bazuar dhe i ka anuluar 
vendimet e gjykatave të shkallëve më të ulëta për shkak të shkeljeve esenciale të 
natyrës absolute të dispozitave procedurale. Gjykata ka gjetur se “dispozitivi i 
aktgjykimit është i paqartë dhe në kundërshtim me provat dhe shkresat e lëndës. 
Arsyetimi i aktgjykimit nuk përmban arsye për faktet relevante në të cilat është 
bazuar dhe me të cilat prova janë vërtetuar ato fakte”.540 Kështu gjykatat- ajo e 
qarkut dhe gjykata komunale, kanë bërë shkelje esenciale të dispozitave procedurale, 
sepse nuk i kanë administruar në aspektin procedural si duhet provat dhe nuk e kanë 
arsyetuar si duhet aktgjykimin. Gjykata e shkallës më të lartë gjithmonë anulon 
vendimin e gjykatës së shkallës më të ulët kur ka shkelje esenciale të dispozitave 
procedurale.541 Shkeljet esenciale relative janë ato të cilat gjykata sipas ankesës 
vlerëson se a kanë pasur ndikim në nxjerrjen e vendimit të drejtë. Si të tilla mund të 
jenë, refuzimi i marrjes së ndonjë prove, thirrjes së ndonjë dëshmitari etj. Në çdo rast 
gjykata vërteton se shkelja e ndonjë rregulli procedural e natyrës së tillë a është e 
intensitetit që mund të shkaktojë nxjerrjen e vendimit të paligjshëm.  

 
87. (c) Shkaku i dytë për të cilin mund të paraqitet ankesë është nëse propozimi për 

shkurorëzim është dhënë nën ndikimin e lajthimit, dhunës ose mashtrimit. Gjykata 
ka për detyrë të vërtetojë dhe sigurohet se vullneti i shprehur përmes propozimit të 
përbashkët është vullnet i lirë dhe i vërtetë i bashkëshortëve. Prandaj, është e 
logjikshme se nëse një vendim i gjykatës është bazuar në deklaratën/marrëveshjen 
e palëve e cila është arritur si rezultat i mungesës së vullnetit të lirë, të lejohet 

                                                 
538 Lidhur me rregullat parimore shih LPK, nenet 4, 5 dhe 6. 
539 Shih LPK, nenet 2 dhe 3 në lidhje me nenet 153 – 161. Po ashtu, lidhur me shkaqet e shkeljeve 
esenciale të dispozitave procedurale të rëndësisë absolute, shih Brestovci, 2004, fq. 77-81. 
540 Shih Aktvendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr.182/2007, datë 7.4.2010. 
541 Shih Aktvendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, Mlc. 15/2008, datë 24.5.2010. Me këtë 
aktvendim gjykata e ka pranuar kërkesën e prokurorit për mbrojtje të ligjshmërisë, për shkak të 
shkeljeve esenciale të dispozitave procedurale. 
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ankesa. Kështu, në çdo rast kur gjykata konstaton se propozimi i përbashkët nuk 
është shprehje e vullnetit të lirë të bashkëshortëve e anulon vendimin e shkallës së 
parë. 

 
 
Neni 88. Nuk lejohen mjetet e jashtëzakonshme juridike  
 

Nëse martesa është zgjidhur ose është anuluar me aktgjykimin e formës së 
prerë, vendimi për shkurorëzimin, përkatësisht për anulimin e martesës nuk 
mund të goditet me mjete të jashtëzakonshme juridike. 

 
Koment, neni 88 

 
88. Vështrim i përgjithshëm. Neni 88 rregullon një aspekt shumë të rëndësishëm 

procedural të shkurorëzimit, rregull ky i cili dallon nga procedurat tjera gjyqësore 
civile. Me mjete të jashtëzakonshme juridike, në procedurë civile, goditet vendimi 
gjyqësor i shkallës së dytë i cili është bërë i formës së prerë. Si mjete të 
jashtëzakonshme janë: Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, Revizioni dhe 
Kërkesa për përsëritjen e procedurës. Dy mjetet e para i paraqiten Gjykatës 
Supreme kundër vendimit të formës së prerë të gjykatës së shkallës më të ulët-
gjykatës së qarkut. Sipas ligjit të ri për gjykatat, këto mjete paraqiten kundër 
vendimit të gjykatës së Apelit. Ndërsa mjeti i tretë juridik –Kërkesa për përsëritjen 
e procedurës i paraqitet gjykatës së shkallës së dytë përmes gjykatës e cila e ka 
nxjerrë vendimin e shkallës së parë. Për përsëritje të procedurës vendos gjykata e 
shkallës së dytë.542  
 

88 (a) Me dispozitën e nenit 88 nuk lejohet paraqitja e mjeteve të jashtëzakonshme 
juridike kundër aktgjykimit të gjykatës, në rastet kur aktgjykimi është i formës së 
prerë me të cilin është zgjidhur ose anuluar martesa. Një rregull e tillë ka qenë e 
paraparë edhe me LMMF.543 Megjithatë, disa legjislacione nuk parashohin rregulla 
të tilla.544 Kjo rregull është përjashtim dhe specifikë e rregullave procedurale nga 
rastet tjera në kontestet civile sipas të drejtës civile në Kosovë. Marrëdhëniet 
martesore janë të një natyre specifike për shkak se bazohen në raporte të 
harmonishme në mes bashkëshortëve. Nëse marrëdhëniet bashkëshortore janë 
çrregulluar në shkallë sa jeta e përbashkët e bashkëshortëve është e padurueshme, 
një martesë e tillë duhet zgjidhur. Kjo është një rregull që buron edhe nga parimet 
themelore në LFK.545 Në këtë kuptim, nëse procedurat gjyqësore janë zhvilluar 
deri në atë shkallë që ka një aktgjykim të formës së prerë, nuk mund të pritet që me 
mjete të jashtëzakonshme të arrihet qëllimi i martesës – jeta e përbashkët 
harmonike e bashkëshortëve, nëse anulohet vendimi i gjykatës. Kështu që, 
arsyeshmeria për të goditur një vendim të gjykatës i cili ka formën e prerë nuk 

                                                 
542 Lidhur me mjetet e jashtëzakonshme juridike dhe shkaqet e paraqitjes së tyre, shih LPK, nenet 
211-251 
543 Shih LMMF, neni 352. 
544 Shih në mes tjerash KFSH. 
545 Shih LFK, neni 59, pika 3 dhe komenti i këtij neni. 
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mund të qëndrojë, sepse mund të rezultojë në mbajtjen me forcë të një martese ku 
raportet bashkëshortore janë çrregulluar. Se sa janë çrregulluar raportet 
bashkëshortore, mjaftojnë faktet procedurale, si paraqitja e padisë ose propozimit 
të përbashkët dhe vendimet e gjykatës- të shkallës së parë dhe të shkallës së dytë 
me të cilat është vendosur për zgjidhjen e martesës. Prandaj, në kontestet e 
zgjidhjes së martesës, vendimi i gjykatës mund të goditet vetëm me mjete të 
rregullta, ndërsa mjetet e jashtëzakonshme nuk lejohen. 

 
88 (b) Në aspektin e lejueshmërisë së paraqitjes së mjeteve të jashtëzakonshme, duhet 

bërë dallimin në mes të pjesës së vendimit të gjykatës me të cilin është zgjidhur 
martesa dhe pjesës së vendimit me të cilin janë rregulluar edhe aspektet tjera: si 
mbajtja dhe përkujdesja për fëmijët, mbajtja e bashkëshortit të pasiguruar, 
shpenzimet procedurale. Mjetet e jashtëzakonshme nuk janë të lejuar vetëm sa i 
përket pjesës së aktgjykimit me të cilin është zgjidhur martesa dhe pjesët që kanë 
të bëjnë me shpenzimet procedurale. Ndërsa në pjesët tjera aktgjykimi mund të 
goditet me mjete të jashtëzakonshme.  

 
 
4. Marrëdhëniet Pasurore pas Shkurorëzimit  
 
Neni 89. Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët  

 
Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve mund të kërkohet gjatë 
martesës dhe pas mbarimit të saj me shkurorëzim. 

 
Koment, neni 89 

 
89. Vështrim i përgjithshëm. Nga neni 89 deri në nenin 95 përfshihen dispozita ligjore 

me të cilat rregullohen marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve pas zgjidhjes së 
martesës. Regjimi pasuror i bashkëshortëve përbëhet nga dy kategori të pasurisë: 
1) pasuria e veçantë dhe 2) Pasuria e përbashkët. Është më rëndësi të theksohet se 
si pasuri e veçantë e bashkëshortit konsiderohet pasuria të cilën njëri bashkëshort e 
ka pasur pra se të lidhet martesa dhe e cila është sjellë në martesë. Si pjesë e 
pasurisë së veçantë hynë edhe pasuria që njëri bashkëshort e ka fituar përmes 
trashëgimit, dhuratës ose përmes lojërave të fatit nëse në lojën e fatit ka marrë 
pjesë me pasurinë e tij të veçantë. Ndërsa si pasuri e përbashkët e bashkëshortëve 
konsiderohet pasuria e krijuar gjatë martesës dhe me punën e përbashkët të 
bashkëshortëve. Kjo pasuri konsiderohet pasuri e përbashkët, sepse ende nuk dihen 
pjesët alikuote të bashkëshortëve derisa nuk është bërë pjesëtimi i saj.546 Ekziston 
supozimi juridik se pjesët në pasurinë e përbashkët janë të barabarta, nëse 
bashkëshortët nuk janë marrë vesh ndryshe547 ose derisa nuk kundërshtohet nga 
njëri bashkëshort. Ndërsa kur kjo kundërshtohet, për këtë vendos gjykata në bazë 
të kontributit të secilit bashkëshort.548  

                                                 
546 Lidhur me pasurinë e veçantë dhe pasurinë e përbashkët, shih LFK nenet 45, 46 dhe 47. 
547 Shih LFK, neni 47, par. 4 dhe komentin e këtij paragrafi. 
548 Shih LFK, neni 54 dhe pjesa e komentit për këtë nen. 
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89 a) Neni 89 përcakton rregullin lidhur me kohën se kur mund të kërkohet ndarja, 
respektivisht pjesëtimi i pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve. Me këtë 
dispozitë është paparë se bashkëshortët secili prej tyre mund të kërkojë ndarjen e 
pasurisë së përbashkët gjatë martesës dhe pas zgjidhjes së saj me shkurorëzim. Me 
LFK parashihet mundësia që bashkëshortët të merren vesh se si do të jenë pjesët e 
pasurisë së përbashkët gjatë martesës.549 Me nenin 47, paragrafi 4, është përcaktuar 
se bashkëshortët kanë pjesë të barabarta në pasurinë e përbashkët nëse ndryshe nuk 
janë marrë vesh. Kështu, në bazë të kësaj dispozite, bashkëshortet mund të kenë 
edhe marrëveshje e cila mund të përcaktojë se si do të jenë pjesët në pasurinë e 
përbashkët. Ndërsa pjesëtimin e kësaj pasurie ata mund ta bëjnë në çdo kohë.550 
Neni 89 i LFK duhet të interpretohet dhe zbatohet në lidhshmëri me nenin 53 që 
parasheh pjesëtimin e pasurisë së bashkëshortëve me marrëveshje dhe nenin 56 që 
parasheh afatet, respektivisht kohën dhe subjektet që mund të kërkojnë pjesëtimin. 
Kështu edhe gjatë ekzistimit të martesës, bashkëshortët mund të kërkojnë në çdo 
kohë që pjesët e tyre në pasurinë e përbashkët të caktohen dhe kështu të pjesëtohet 
pasuria e përbashkët. Këtë mund ta bëjnë me marrëveshje, por kur nuk arrin 
marrëveshje lidhur me përcaktimin e pjesëve këtë mund ta bëjnë përmes gjykatës.  

 
89 b) Përveç, faktit se pasuria e përbashkët mund të pjesëtohet gjatë martesës, dispozita e 

nenit 89 përcakton edhe mundësinë që kjo të bëhet edhe pas shkurorëzimit. Kjo 
dispozitë i referohet rrethanës kur martesa është zgjidhur me shkurorëzim. Këtë 
duhet kuptuar se pjesëtimi pasurisë bëhet edhe gjatë procedurës së shkurorëzimit, 
gjegjësisht me të njëjtin vendim me të cilën është zgjidhur martesa mund të vendoset 
edhe për pjesëtimin e pasurisë së përbashkët. Kjo mund të jetë në ato raste kur ka 
marrëveshje në mes bashkëshortëve dhe nuk paraqiten rrethana kontestuese, mirëpo 
në praktikë, me vendimin e gjykatës për shkurorëzim vendoset për shkurorëzim dhe 
për besimin dhe mbajtjen e fëmijëve nëse bashkëshortët kanë fëmijë të përbashkët, 
kontaktin me fëmijën e prindit te i cili nuk mbetet fëmija, sepse pjesëtimi i pasurisë 
do të marrë kohë. Prandaj, pjesëtimi i pasurisë mund të bëhet me një procedurë tjetër 
gjyqësore pas shkurorëzimit dhe për këtë nxjerret vendim i veçantë gjyqësor.551 Si 
Shembull: Gjykata Komunale në Prishtinë ka vendosur për pjesëtimin e pasurisë së 
përbashkët të bashkëshortëve, por pas shkurorëzimit me një procedurë të veçantë.552 
Në këtë dispozitë nuk është dhënë ndonjë afat se deri kur më së largu mund të 
paraqitet padia për pjesëtimin e pasurisë së përbashkët pasi të jetë zgjidhur martesa 
me shkurorëzim. Në LFK është thënë se ndarja e pasurisë së përbashkët mundet të 
bëhet gjatë martesës dhe pas pushimit të saj.553 Gjithashtu, duhet shtuar se kjo 
dispozitë i referohet pjesëtimit të pasurisë pas shkurorëzimit, mirëpo pjesëtimi i 
pasurisë së përbashkët mund të bëhet edhe kur anulohet martesa, nëse bashkëshortët 
kanë pasur pasuri të përbashkët. Kjo dispozitë duhet interpretuar në lidhje me nenin 
56, par. 1 në të cilën është përdorur vetëm shprehjen “pas pushimit të saj 

                                                 
549 Shih LFK, neni 47, par. 4 dhe komenti i këtij neni. 
550 Shih LFK, neni 53 dhe 56 dhe komenti i këtyre neneve. 
551 Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë. C.nr. 2095/2004 i datës 31.3.2009.  
552 Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë. C.nr. 2095/2004 i datës 31.3.2009. 
553 Shih LFK, neni 56, par. 1 dhe pjesa e komentit. 
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(martesës)”. Dispozitat që e rregullojnë pjesëtimin e pasurisë në rast shkurorëzimi 
zbatohen përshtatshmërisht (mutatis mutandis) edhe në rastet e anulimit.  

 
 
Neni 90. Udhëzime të pjesëtimit  

 
(1) Me rastin e pjesëtimit të pasurisë së përbashkët, borxhi i pasurisë së 

përbashkët do të llogaritet në pjesën e secilit bashkëshort.  
(2) Kur bëhet pjesëtimi i pasurisë me kërkesë të njërit prej bashkëshortëve të 

një martese ligjërisht të regjistruar, duhet kushtuar vëmendje për të 
siguruar që pjesa e tij/saj përfshin ato sende të pasurisë së përbashkët, të 
cilët i shërbejnë zanatit apo profesionit të tij/saj.  

(3) Nëse vlera e sendeve nga paragrafi 2 i këtij neni është jo proporcionalisht 
e madhe në krahasim me vlerën e pasurisë së përgjithshme të përbashkët, 
do të bëhet pjesëtimi edhe i atyre sendeve, përveç nëse bashkëshorti të cilit 
këto pjesë duhet t’i takojnë nuk ia siguron bashkëshortit tjetër pagimin 
përkatës në para apo vlerën përkatëse ose të përafërt ose nuk ia cedon 
bashkëshortit tjetër sipas pëlqimit të tij sendet e tjera me vlerë përkatëse 
ose të përafërt. Për këto kompensime qëllimi kërkohet të miratohet nga të 
dy bashkëshortët.  

(4) Kur pjesëtimi fillohet me kërkesën e njërit bashkëshort, atij do t’i 
dorëzohen ato sende të pasurisë së përbashkët që i shërbejnë ekskluzivisht 
përdorimit të tij personal. 

 
Koment, neni 90 

 
90. Vështrim i përgjithshëm. Neni 90 përmban dispozita ligjore të cilat në mënyrë 

specifike caktojnë rregulla se si duhet të pjesëtohet pasuria e përbashkët. Më 
konkretisht, ky nen rregullon mënyrën e ndarjes së pasurisë dhe të borxheve si dhe 
ndarjen e sendeve që konsiderohen sende personale edhe pse ato sende janë 
përdorur si pjesë e pasurisë së përbashkët. 

 
Paragrafi 1 

 
90.1 Në paragrafin 1 është përcaktuar rregulli se kur ka pjesëtim të pasurisë, bëhet edhe 

pjesëtimi i borxheve. Borxhet ndahen ashtu që pjesëtohen në proporcion me pjesën 
e pasurisë që i është ndarë secilit bashkëshort. Ky nen nuk flet saktësisht se cila do 
të jetë pjesa e borxheve, mirëpo duke potencuar se borxhet llogariten në pjesën e 
secilit bashkëshort, kjo nënkupton se vlera e borxheve përpjesëtohet me vlerën e 
pasurisë që i është ndarë njërit bashkëshort. Shembull: nëse pasuria është pjesëtuar 
në mënyrë të barabartë ½ për secilin bashkëshort, edhe borxhet do të ndahen në 
mënyrë të barabartë ½. Nëse pjesëtimi është bërë ashtu që njërit bashkëshort i 
takon vetëm 1/3 e pasurisë, në këtë rast vlera e borxheve që duhet ti takojnë është 
në proporcion me 1/3 e shumës së tërësishme të borxheve.  
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Paragrafi 2 
 
90.2 Paragrafi 2 përmban rregullin e ndarjes së pasurisë së përbashkët me kërkesën e 

njërit bashkëshort, por gjithmonë i referohet martesës së ligjshme, që do të thotë se 
martesa ka qenë e plotfuqishme dhe bëhet fjalë për rastet e shkurorëzimit. Sipas kësaj 
dispozite, në rastin e pjesëtimit të pasurisë së përbashkët, sendet që i takojnë njërit 
bashkëshort si pjesë e ushtrimit të zanatit ose profesionit (makina pune, ordinanca 
mjekësore, etj) duhet ti takojnë atij bashkëshorti, pra të kalojnë (veçohen) në pjesën 
që i takon bashkëshortit që e ushtron zejen ose profesionin. Ndërsa, bashkëshorti 
tjetër i takon kundërvlera e këtyre sendeve. Kuptimi i këtij neni qëndron në faktin se 
gjatë ndarjes nuk duhet të dëmtohet profesioni ose zanati i ndonjërit nga 
bashkëshortët si pasojë e pjesëtimit të pasurisë së përbashkët. Prandaj, sendet e tij i 
mbesin edhe më tej për ushtrimin e profesionit, por bashkëshorti tjetër e merr 
kompensimin në kundërvlerë qoftë me sende tjera apo edhe në para. 
 

Paragrafi 3 
 
90.3 Në paragrafin 3 ka një përjashtim të rregullit se sendet e zanatit/profesionit duhet ti 

ndahen (veçohen) personit që i takon. Sipas kësaj dispozite, nëse vlera e sendeve 
personale është e madhe në raport me vlerën e përgjithshme të pasurisë së 
përbashkët, në këtë rast edhe këto sende duhet të ndahen. Shprehja që është përdorur 
“jo proporcionalisht e madhe” është e gabuar, sepse duhet të fshihet shprehja “jo” 
dhe të mbetet vetëm “në proporcion” me vlerën e përgjithshme. Shprehja jo 
proporcionalisht e madhe nuk ka kuptim, mirëpo ky është një gabim teknik, sepse 
ligjvënësi ka pasur qëllim të rregullojë situatën kur vlera e sendeve të 
profesionit/zejes është në proporcion (në krahasim) me vlerën e përgjithshme të 
pasurisë së përbashkët. Ndarja e këtyre sendeve nuk do të bëhet atëherë kur 
bashkëshorti të cilit i takojnë sendet e zanatit ose profesionit i kompenson 
bashkëshortit tjetër vlerën me para ose ja bartë ndonjë send tjetër në vlerën e njëjtë 
me sendin që e ndal si send profesional. Në këtë mënyrë bëhet kompensimi i vlerës 
së këtyre sendeve me një vlerë tjetër ose me një send tjetër. Porgjithmonë, ky 
pjesëtim bëhet me marrëveshje. Ndërsa duhet thënë se gjithmonë kur ka 
mosmarrëveshje, pjesëtimi bëhet me vendim të gjykatës.  

 
Paragrafi 4 

 
90.4 Paragrafi i 4 jep udhëzimin detyrues se sendet personale i takojnë dhe duhet ti 

dorëzohen bashkëshortit që i takojnë. Sendet personale janë sendet që shërbejë për 
përdorim të përditshëm, respektivisht plotësimin e nevojave të përditshme ose 
ndonjë nevojë të veçantë (rrobat, ora e dorës, etj). Prandaj, ky paragraf tregon se 
sendet personale nuk do të jenë objekt i ndarjes në mes bashkëshortëve, por se 
sipas ligjit ex lege i takojnë bashkëshortit që i ka përdorur. Përjashtimisht, kur 
vlera e sendit është më e lartë, në krahasim me vlerën e pasurisë së përbashkët 
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ndahen edhe sendet personale. Këtë zgjidhje e ka edhe Ligji i Malit të Zi, i cili 
parasheh që edhe sendet personale do të ndahen kur vlera e tyre është e madhe.554 
 

 
Neni 91. Pagimi në para  

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

 
Koment, neni 91 

 
91. Me nenin 91 është rregulluar situata e mënyrës së ndarjes së pasurisë së përbashkët 

të bashkëshortëve, kur gjatë ndarjes duke pasur parasysh të gjitha sendet dhe vlerat 
pasurore që i takojnë njërit bashkëshort, pjesa e njërit bashkëshort është 
proporcionalisht më e vogël se pjesa e bashkëshortit tjetër. Edhe në këtë dispozitë, 
shprehja “jo proporcionalisht më e vogël” nuk ka kuptim, por se është gabim 
teknik. Shprehja “jo” është e tepërt, por vetëm shprehja “proporcionalisht më e 
vogël” ka kuptim. 

 
91 (a) Sipas kësaj dispozite, bashkëshorti të cilit i është ndarë më pak pasuri nga 

pasuria e përbashkët, ka të drejtë të kërkojë nga gjykata shpërblim nga 
bashkëshorti tjetër. Gjykata duke pasur përsysh të gjitha rrethanat, në veçanti 
vlerën e pasurisë, mund të caktojë këtë shpërblim. Gjithmonë, duhet pasur 
parasysh se situata e tillë krijohet kur bashkëshortët nuk pajtohen për ndarjen 
pasurisë dhe kërkojnë që pjesët e tyre të jenë të barabarta ose së paku në vlera të 
përafërta.  

 
91 (b) Duhet sqaruar situatën kur gjykata vendos sipas kontributit të secilit bashkëshort 

në pasurinë e përbashkët. Ky paragraf gjithmonë duhet të interpretohet në 
lidhshmëri me nenin 54 të LFK.555 Është rregull parimore se asnjëri nga 
bashkëshortët nuk mund të privohet në mënyrë arbitrare nga pasuria e tij,556 
mirëpo, kur ka mosmarrëveshje, atëherë pasuria pjesëtohet me vendim të gjykatës 
duke u bazuar në kontributin e secilit bashkëshort.  

                                                 
554 Shih Ligji i Familjes së Malit të Zi, neni, 296, par. 3. 
555 Për më shumë, shih nenin 54 të LFK i cili rregullon pjesëtimin e pasurisë së përbashkët me vendim 
të gjykatës. 
556 Shih LFK, neni 52. 
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Neni 92. Sendet e luajtshme  
 
(1) Secili prej bashkëshortëve mund të kërkojë që sendet e luajtshme në 

pasurinë e përbashkët t’i ndahen në emër të pjesës në pasurinë e 
përbashkët bashkëshortit tjetër i cili ato sende i ka ndalur pas ndërprerjes 
së bashkësisë së jetës dhe ka qenë në posedim të tyre të qetë të 
pandërprerë së paku 3 vjet.  

(2) Në zbatim të paragrafit 1 i këtij neni bashkëshorti tjetër mund të kërkojë 
t’i ofrohet pjesa përkatëse nga sendet tjera të luajtshme dhe nëse vlera e 
këtyre sendeve nuk është e mjaftueshme ka të drejtë që dallimi t’i paguhet 
në të holla. 

 
Koment, neni 92 

 
92. Vështrim i përgjithshëm. Neni 92, rregullon aspektet e ndarjes së sendeve të 

luajtshme që janë pjesë e pasurisë së përbashkët. Sipas legjislacionit në Kosovë, 
send konsiderohen sendet e luajtshme, të paluajtshme dhe të drejtat.557 Në teori 
send i luajtshëm konsiderohen të gjitha sendet të cilat mund të lëvizin nga një vend 
në vendin tjetër pa e ndryshuar esencën.558 Në legjislacion gjendet përkufizimi se 
“Sendet e luajtshme janë objektet trupore të pavarura, që nuk janë në mënyrë të 
përhershme të lidhura me tokën ose pjesët e tokës dhe që në përgjithësi mund të 
lëvizin”.559 Si shembull i sendeve të luajtshme mund të jenë: automjetet, mjetet e 
punës që mund të lëvizin, pajisjet shtëpiake etj. 

 
Paragrafi 1 

 
92.1 Paragrafi 1 flet për një rrethanë specifike të ndarjes së sendeve të luajtshme. Sipas 

kuptimit të kësaj dispozite, njëri bashkëshort ka të drejtë të kërkojë që atij ti 
ndahen sendet e luajtshëm të pasurisë së përbashkët të cilat i ka pasur në posedim 
të pa ndërpre për së paku 3 vite pas ndërprerjes së bashkësisë së jetës së 
përbashkët martesore. Ky paragraf i referohet rrethanës kur posedimi i këtyre 
sendeve ka qenë i pa ndërprerë dhe i qetë, që do të thotë bashkëshorti tjetër nuk e 
ka kundërshtuar këtë posedim. Kjo rrethanë e krijon të drejtën për bashkëshortin 
posedues që sendet e tilla edhe pse janë pjesë e pasurisë së përbashkët ti ndahen 
atij. Kategoria e këtyre sendeve është e ndryshme nga kategoria e sendeve për 
përdorim personal që shërbejnë për kryerjen e profesionit apo zanatit që 
parashihen në nenin 90 paragrafi 2. Në rastin e paragrafit 1 të nenit 92 bëhet fjalë 
për sendet të cilat nuk janë të natyrës personale, por për sendet tjera që kanë qenë 
në posedim të njërit bashkëshort për një periudhë të pandërprerë 3 vjeçare. 
Prandaj, gjatë zbatimit të këtij neni duhet pasur parasysh edhe ndarjen dhe 
dallimin e kategorive të sendeve që rregullohen me nenin 90 dhe sendeve që 
rregullohen me nën nenin 92. 

 
                                                 
557 Shih Ligjin Nr. 03/L-154 për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore, neni 8. 
558 Shih Aliu. A, 2006, fq. 34. 
559 Shih LPDTS, neni 9. 
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Paragrafi 2 
 
92.2 Paragrafi 2 jep sqarime shtesë për ndarjen e sendeve të luajtshme dhe duhet të 

interpretohet në lidhshmëri me paragrafin 1. Me këtë paragraf parashihet e drejta 
e bashkëshorti tjetër për të kërkuar sende të njëllojta ose të vlerës së njëjtë për 
sendet që i ndahen bashkëshorti tjetër, sipas paragrafit 1. kuptimi i kësaj dispozite 
ka për qëllim të sqarojë situatën atëherë kur njëri bashkëshort i mban sendet që 
kanë qenë te ai ose ajo në përdorim të pandërprerë për së paku 3 vjet, 
bashkëshorti tjetër ka të drejtë të kërkojë kundërvlerën e këtyre sendeve, me 
sende tjera ose vlerë monetare (para). 

 
 
Neni 93. Mbrojtja e pasurisë së fëmijëve  

 
(1) Bashkëshortit që i besohen fëmijët e përbashkët për ruajtje dhe edukim 

përveç pjesës së tij, i jepen edhe sendet që i shërbejnë vetëm fëmijëve ose 
që janë të destinuara vetëm për përdorimin e tyre të drejtpërdrejtë, 
përveç nëse vlera e tyre është jo proporcionalisht e madhe në krahasim 
me vlerën e pasurisë së përgjithshme të përbashkët.  

(2) Me këtë rast veprohet në të njëjtën mënyrë si, kurse edhe në dispozitat e 
nenit 91 të këtij Ligji. 

 
Koment, neni 93 

 
93. Vështrim i përgjithshëm. Neni 93 i veçon dhe rregullon situatat kur me rastin 

zgjidhjes së martesës njërit bashkëshort i besohen fëmijët për ruajtje dhe edukim. 
Kjo rrethanë ka ndikim edhe në ndarjen e pasurisë së përbashkët, në veçanti për 
pjesën që i takon fëmijëve.  

 
Paragrafi 1 

 
93.1 Dispozita ligjore e paragrafit 1 të këtij neni e krijon rregullin për ndarjen e pjesës 

së pasurisë së përbashkët, por që është e destinuar për përdorimin ose mbajtjen e 
fëmijëve. Kjo pjesë e pasurisë do t’i takojnë, respektivisht ndahet bashkëshortit të 
cilit i besohen fëmijët për ruajtje dhe edukim. Kështu që, pjesa e fëmijëve i 
bashkohet pjesës së bashkëshortit që përkujdeset për fëmijët e përbashkët. Një 
rregull e tillë nuk do të zbatohet nëse kjo pjesë e pasurisë është dukshëm më e 
madhe në proporcion me vlerën e përgjithshme të pasurisë së përbashkët.  

 
Paragrafi 2 

 
93.2 Edhe në rastet kur është vlera e madhe e pasurisë së përbashkët e cila është destinuar 

për mbajtjen e fëmijëve i bashkohet bashkëshortit që përkujdeset për fëmijë, 
dispozita e paragrafit 2 sugjeron zbatimin përshtatshmërisht (mutatis mutandis) të 
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dispozitës së nenit 91 të LFK. Kjo do të thotë se bashkëshorti tjetër mund të kërkojë 
kundërvlerën e këtyre sendeve me sende tjera ose vlera monetare.560  

 
 
Neni 94. E drejta e parablerjes  

 
Kur pjesa e bashkëshortit nga pasuria e përbashkët përcaktohet në formë të 
prerë, bashkëshorti tjetër ka të drejtën e parablerjes së asaj pjese. 

 
Koment, neni 94 

 
94. Vështrim i përgjithshëm. E drejta e parablerjes është një e drejtë e cila personave të 

caktuar me ligj u jepet e drejta e blerjes së sendeve, respektivisht pasurisë së 
caktuar në kusht dhe çmim të caktuar, si p.sh. e drejta e parablerjes e 
bashkëpronarëve, e drejta e parablerjes e aksionarëve etj. Neni 94 rregullon një 
aspekt të përparësisë në blerjen e pjesës së bashkëshortit nga bashkëshorti tjetër. 
LFK me këtë dispozitë e krijon edhe të drejtën e parablerjes për bashkëshortin.  

 
94 (a) Sipas kësaj dispozite nëse është pjesëtuar pasuria e bashkëshortëve dhe secili i di 

pjesët e veta, nëse njëri nga bashkëshortët vendos të shet pjesën e vet, në këtë rast 
bashkëshorti tjetër e ka të drejtën e përparësisë në blerje. E drejta e parablerjes e 
përjashton mundësinë që personat e tjerë të blejnë sendin për të cilin një person 
tjetër ka të drejtë përparësie në blerje, mirëpo, bashkëshorti mund ta blejë sendin 
vetëm sipas kushteve dhe çmimit të caktuar.  

 
94 (b) Nëse bashkëshorti nuk është në gjendje që të ofrojë këto kushte, atëherë pasuria 

e bashkëshortit mund të shitet te personat e tjerë me kushte dhe çmim të njëjtë ose 
më të lartë se ai që i është ofruar së pari bashkëshortit për blerje. Nëse pjesa e 
pasurisë i shitet personave të tretë me kushte të njëjta ose më të favorshme para se 
t’i ofrohet mundësia bashkëshortit tjetër, bashkëshorti që ka të drejtën e parablerjes 
mund të kundërshtojë këtë shitje duke u mbështetur në të drejtën e parablerjes me 
kushte të njëjta që i është ofruar personave të tjerë.  

 
 
Neni 95. Vendimi gjyqësor mbi mosmarrëveshjet 
 

(1) Nëse bashkëshorti në procedurën e shkurorëzimit nuk pajtohet mbi atë se 
kujt duhet t’i jepet e drejta që të jetojë në të ardhmen në banesën nga 
martesa ose për ndarjen e pajisjeve të shfrytëzuara bashkërisht dhe 
gjërave të tjera që i takojnë shtëpisë, vendimi duhet të nxjerrët nga 
gjykata në kërkesë të njërit apo të dy bashkëshortëve.  

(2) Gjykata do të vendosë duke pasur parasysh çdo rast individual, e në 
veçanti rastet kur vendimi prek mirëqenien e fëmijëve dhe pozitën sociale 
të bashkëshortëve. 

                                                 
560 Për më shumë shih pjesën e komentarit për nenin 91 të LFK.  
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Koment, neni 95 
 
95. Vështrim i përgjithshëm. Neni 95 përmban dispozita ligjore lidhur me zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve në mes bashkëshortëve me vendim të gjykatës për rastet e 
ndarjes së banesës dhe gjërave tjera shtëpiake. LFK në radhë të parë i jep përparësi 
ndarjes së pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve përmes marrëveshjes. Kjo do 
të nënkuptojë edhe ndarjen e pasurisë së përbashkët që lidhet me banimin dhe 
pajisjet tjera shtëpiake, mirëpo, në praktikë jo rrallë ekzistojnë rastet kur 
bashkëshortët nuk pajtohen lidhur me atë se kujt duhet ti takojë shtëpia ose banesa 
e përbashkët. Në këto raste, kërkesa duhet drejtuar gjykatës dhe zgjidhja të bëhet 
përmes vendimit të gjykatës. 

 
Paragrafi 1 

 
95.1  Në paragrafin 1 të nenit 95, është paraparë mundësia që në rast mosmarrëveshjeje 

njëri apo të dy bashkëshortët t’i drejtohen me kërkesë gjykatës për të vendosur 
lidhur me çështjen se kujt duhet ti takojë e drejta e banimit në banesën e 
përbashkët. Po ashtu kërkesa mund të drejtohet edhe në rast mosmarrëveshje për 
ndarjen e pajisjeve (orendive) të përbashkëta shtëpiake. Ky paragraf flet për 
ndarjen e sendeve të cilat kanë qenë në shfrytëzim të përbashkët dhe nuk flet për 
sendet personale që kanë shërbyer për kryerjen e profesionit. Dispozita e këtij neni 
sqaron se kërkesa për ndarjen e sendeve të tilla mund të bëhet nga njëri 
bashkëshort ose të dytë së bashku.  

 
Paragrafi 2 

 
95.2  Me paragrafin 2 sqarohet mënyra se si gjykata do të vendosë në rastet e ndarjes së 

sendeve shtëpiake dhe banesës. Për këtë çështje gjykata vendos në çdo rast veç e 
veç duke pasur parasysh specifikat e secilit rast. Kjo nënkupton se në një rast 
mund të vendosë që e drejta për të jetuar në banesë ti takojë burrit e në rastin tjetër 
gruas, mirëpo, gjykata për të nxjerrë një vendim të drejtë, duhet të mbështetët në 
rrethana që kanë për bazë një jetë dhe mirëqenien më të mirë për fëmijën dhe 
gjithashtu duhet të marrë parasysh pozitën sociale, respektivisht materiale të 
bashkëshortëve. Nëse te njëri bashkëshort mbesin fëmijët për përkujdesjeje, kjo 
do të ishte një rrethanë në të cilën edhe vendimi i gjykatës mund të mbështetet për 
dhënien e së drejtës së banesës bashkëshortit tek i cili mbesin fëmijët për 
përkujdesje, mirëpo, edhe rrethanat tjera duhet pasur në konsideratë, siç mund të 
jetë pozita e vështirë materiale e njërit bashkëshort dhe pamundësia për të siguruar 
banim adekuat.  
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VI. TË NDRYSHME  
 
Neni 96. Mbiemri  

 
(1) Bashkëshorti i cili në rastin e martesës e ka ndryshuar mbiemrin, pas 

zgjidhjes së martesës mund të marrë mbiemrin e mëparshëm.  
(2) Deklarata për marrjen mbiemrit të mëparshëm duhet të jepet brenda 

afatit prej gjashtë muajve pas zgjidhjes së martesës.  
(3) Deklarata i paraqitet ofiqarit i cili mban regjistrin amë të të martuarve 

për vendin në të cilin është lidhur martesa sipas vendbanimit të deklaratë 
dhënësit.  

 
Koment, neni 96 

 
96. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 96, 97 dhe 98 janë rregulluar disa çështje të 

ndryshme të cilat ndërlidhen me mbiemrin e bashkëshortëve pas zgjidhjes së 
martesës, çështjet e përgjegjësisë personale dhe çështjen e trashëgimit. Me nenin 
96, rregullohen aspekte mjaft të rëndësishme të natyrës së të drejtave personale të 
bashkëshortëve pas zgjidhjes së martesës dhe që lidhet me mbiemrin e 
bashkëshortit. Problemi i mbiemrit paraqitet si pasojë në zgjidhjen e martesës 
atëherë kur mbiemrat e bashkëshortëve janë ndryshuar me rastin e lidhjes së 
martesës.561 Me LFK, bashkëshortit i njihet e drejta që në rast martese të mbaj 
mbiemrin e mëparshëm, bashkëshortët mund të marrin si mbiemër të përbashkët 
njërin mbiemër të njërit bashkëshort ose mbiemrit të vet t’ia bashkangjesin 
mbiemrin e bashkëshortit tjetër.562  

 
Paragrafi 1 

 
96.1 Zgjidhja e martesës ka efekte dhe pasoja edhe në disa të drejta dhe detyra të 

natyrës personale në mes bashkëshortëve. Paragrafi 1 ka paraparë të drejtën e 
bashkëshortit për të rikthyer mbiemrin e mëparshëm që ka ekzistuar para lidhjes së 
martesës. Fakti që martesa ka përfunduar me vendim të gjykatës, bashkëshorti 
mund të vendosë nëse dëshiron të braktisë mbiemrin bashkëshortor nëse ka pasur 
mbiemër të tillë dhe të kthej mbiemrin e mëparshëm. Të drejtën për ta kthyer 
mbiemrin e mëparshëm e kanë të dy bashkëshortët pavarësisht fajit të tyre për 
zgjidhjen e martesës.563 Duhet bërë një dallim në mes të anulimit të martesës dhe 
shkurorëzimit, sepse te anulimi i martesës, konsiderohet se martesa nuk është 
lidhur fare dhe efektet e zgjidhjes së martesës reflektohen edhe në mbiemrin e 
bashkëshortëve. Kjo nënkupton se efekti është që nga fillimi (ex tunc) dhe pasojat 
po ashtu janë nga momenti i lidhjes së martesës. Në këtë drejtim bashkëshortët 
patjetër se duhet ti kthejnë mbiemrat e mëparshëm para lidhjes së martesës, sepse 
martesa nul konsiderohet se fare nuk është lidhur dhe nuk prodhon efekte juridike. 
Ndërsa te rastet e shkurorëzimit, efekti është në të ardhmen (ex nunc) ashtu që kjo 

                                                 
561 Wesiberg & Appleton, 2006, fq. 269. 
562 Shih LFK, neni 43 dhe komentimi i këtij neni. 
563 Aliu, A. & Gashi. H, 2007, fq. 178. 
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dispozitë i lejon bashkëshortit që të zgjedhë nëse dëshiron të kthej mbiemrin e 
mëparshëm para lidhjes së martesës. Porai mund edhe ta mbajë mbiemrin që e ka 
marrë me rastin e lidhjes së martesës. Dispozita nuk është e natyrës imperative 
(detyruese), por dispozitive, sepse i lejohet bashkëshortit mundësia që të zgjedhë 
vetë.  

 
Paragrafi 2 

 
96.2 Në paragrafin 2 përmban një rregull mjaft të rëndësishme sa i përket të drejtës së 

bashkëshortit për ta rikthyer mbiemrin, sepse përcakton afatin brenda së cilit 
bashkëshorti duhet ta shfrytëzojë këtë të drejtë. Bashkëshorti mund ta paraqes 
deklaratën për rikthimin e mbiemrit paramartesor në afat prej 6 muajve pas 
zgjidhjes së martesës. Nëse e drejta nuk shfrytëzohet brenda 6 muajve, ajo humbet 
dhe bashkëshorti nuk ka të drejtë të kërkojë ndërrimin e mbiemrit para ofiqarit, 
mirëpo, ndërrimi i emrit dhe mbiemrit të bashkëshortit mund të ndryshohet sipas 
rregullave ligjore që rregullojnë çështjen e ndryshimit të emrit dhe mbiemrit 
personal për çdo qytetar tjetër.564 

 
Paragrafi 3 

 
96.3 Deklarata për rikthimin e mbiemrit paramartesor duhet të paraqitet para ofiqarit, 

respektivisht zyrës për regjistrat e gjendjes civile ku mbahen edhe regjistrat e të 
martuarve. Deklarata duhet të paraqitet në zyrën në territorin e së cilës është lidhur 
martesa. Kjo dispozitë përmban edhe një rregull që i referohet vendbanimit të 
deklaratëdhënësit, mirëpo deklarata mund të paraqitet vetëm në zyrën ku është 
lidhur martesa, sepse aty ndodhet edhe regjistri në të cilin është regjistruar martesa. 
Akti i martesës regjistrohet në regjistrin e gjendjes civile dhe çfarëdo ndryshimi i 
mëvonshëm në statusin martesor pasqyrohet në regjistër.565 Këtë sistem të 
regjistrimit e parashohin edhe legjislacionet të vendeve tjera. Në praktikë nuk ka 
dy regjistra ku regjistrohet e njëjta martesë. Kur është lidhur martesa bashkëshortët 
e kanë zgjedhur vendin duke u bazuar në vendbanimin e njërit bashkëshort ose 
vendbanimin e përbashkët të dy bashkëshortëve, mirëpo, një deklaratë e tillë sipas 
kësaj dispozite del se mund të paraqitet edhe në zyrën e gjendjes civile, 
respektivisht ofiqarit ku mbahet regjistri i të martuarve në vendbanimin e 
bashkëshortit që jep deklaratën.  

 
 

                                                 
564 Çështja e ndryshimit të emrit dhe mbiemrit rregullohet me Ligjin për gjendjen civile dhe Ligjin për 
emrin personal. 
565 Nuni, Ardian, E drejta civile, pjesa e përgjithshme, 2009, fq.130-131. 
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Neni 97. Kufizimet e përgjegjësisë  
 
Bashkëshorti tjetër nuk është përgjegjës për detyrimet që njëri nga bashkëshortët 
i ka pasur para lidhjes së martesës, si dhe për detyrimet personale që i pranon 
gjatë martesës. 

 
Koment, neni 97 

 
97. Neni 97 i referohet rregullimit të përgjegjësisë bashkëshortore për detyrimet të cilat 

janë të natyrës ekskluzive personale dhe pasurore, por që lidhen vetëm me 
personalitetin e njërit bashkëshort. Detyrimet që janë krijuar para martesës dhe ato 
të cilat personalisht njëri bashkëshort i krijon gjatë martesës konsiderohen 
detyrime okluzive personale për të cilat përgjigjet vetëm bashkëshorti i cili i ka 
krijuar. Bashkëshorti tjetër nuk përgjigjet për këto detyrime. Bashkëshortët për 
detyrimet personale përgjigjen me pasurinë e tyre të veçantë ose me pjesën e 
pasurisë së ndarë nga pasuria e përbashkët. si detyrime personale mund të 
konsiderohen detyrimet lidhur me ndonjë borxh para martesës, ose marrja e ndonjë 
kredie pas lidhjes së martesës pa pëlqimin e bashkëshorti tjetër, dëmet e shkaktuara 
personalisht personave të tjerë, detyrimet lidhur me ndonjë biznes personal që 
mund të lidhet vetëm me pasurinë e veçantë të bashkëshortit etj. 

 
 
Neni 98. Trashëgimi  

 
Nëse martesa zgjidhet apo anulohet me vendim të gjykatës, bashkëshorti 
humb të drejtën për trashëgim ligjor për shkak të martesës së mëparshme. 

 
Koment, neni 98 

 
98. Me zgjidhjen e martesës qoftë me anulim apo me shkurorëzim, bashkëshorti e 

humb të drejtën për ta trashëguar bashkëshortin tjetër. Martesa është bazë për 
trashëgim. Sipas Ligjit për Trashëgim të Kosovës (LTK), bashkëshorti mund ta 
trashëgojë bashkëshortin tjetër si trashëgimtar ligjor dhe të konkurrojë për 
trashëgim me trashëgimtarët e tjerë në tri rendet e trashëgimit (rendi i parë, rendi i 
dytë dhe rendi i tretë),566 mirëpo, zgjidhja e martesës e shuan këtë bazë ligjor mbi 
të cilën mund të thirret bashkëshorti për trashëgim. Pavarësisht se a lidhë martesë 
të re apo jo, vetë fakti që është zgjidhur martesa si me anulim ashtu edhe me 
shkurorëzim, humbet e drejta për ta trashëguar ish-bashkëshortin.  

                                                 
566 Shih Ligji nr. 2004/26 për Trashëgim i Kosovës, neni 11 dhe 12-17. Me këto nene është rregulluar 
baza e trashëgimit ligjor dhe mënyra e renditjes së radhëve të trashëgimit.  
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PJESA E KATËRT  
 
MARRËDHËNIET NDËRMJET PRINDËRVE DHE FËMIJËVE  
 
I. ATËSIA DHE AMËSIA  
 

Koment, Pjesa e Katërt, Marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve 
 
IV. Pjesa e katërt e LFK i rregullon marrëdhëniet në mes prindërve dhe fëmijëve. Në 

teori dispozitat që rregullojnë marrëdhëniet në mes prindërve dhe fëmijëve 
cilësohen edhe si e drejtë prindërore.567 Ndërsa neni 99 i rregullon parimet e 
përgjithshme lidhur me atësinë. Marrëdhëniet në mes prindërve dhe fëmijëve zënë 
një vend të rëndësishëm në raporte familjare. LFK ka mjaft dispozita ligjore me të 
cilat është mbuluar kjo çështje duke filluar nga statusi legjitim i fëmijëve të lindur 
në martesë dhe deri te legjitimimi i fëmijëve të lindur jashtë martesës. 
Marrëdhëniet në mes prindërve dhe fëmijëve janë në të vërtetë të drejtat dhe 
detyrat që kanë prindërit ndaj fëmijëve dhe anasjelltas fëmijët ndaj prindërve. 

 
 
1. Atësia  
 
Neni 99. Parimi  

 
(1) At i fëmijës së lindur në martesë, do të konsiderohet burri i nënës së 

fëmijës nëse fëmija është lindur gjatë martesës ose brenda afatit prej 300 
ditësh pas mbarimit së martesës.  

(2) Nëse fëmija është lindur në martesën e mëvonshme të nënës së vet pas 
kalimit të afatit prej 270 ditësh e deri në afatin prej 300 ditësh pas 
zgjidhjes së martesës së saj të mëparshme, at do të konsiderohet burri i 
nënës nga martesa e mëparshme, përveç nëse burri i nënës nga martesa e 
mëvonshme me pëlqimin e saj e pranon fëmijën për të vetin. 

 
Koment, neni 99 

 
99. Vështrim i përgjithshëm. Neni 99 rregullon parimet lidhur me atësinë e fëmijëve të 

lindur në martesën dhe mënyrën se si përcaktohet atësia e një fëmije. Prandaj, 
dispozitat lidhur me atësinë dhe amësinë e fëmijëve të lindur në martesë 
përcaktojnë kushte dhe procedura tjera që janë të ndryshme me dispozitat që vlejnë 
për njohjen e atësisë ose amësisë për fëmijët e lindur jashtë martesës.  

 
Paragrafi 1 

 
99.1 Paragrafi 1 i nenit 99, përmban një supozim juridik sipas të cilit atë i fëmijës 

është, respektivisht konsiderohet burri i cili është i martuar me nënën e fëmijës. 

                                                 
567 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 199. 
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Nga kjo dispozitë del kuptimi se fëmija është fëmijë i tyre i përbashkët me vet 
faktin se ata janë në martesë dhe fëmija ka lindur gjatë martesës së tyre. Ligji në 
këtë mënyrë e jep supozimin juridik se ky fëmijë duhet të jetë i tyre përderisa nuk 
ka ndonjë kundërshtim nga vetë i ati, nëna, fëmija ose ndonjë person tjetër i cili 
mund ta konsiderojë vetën si baba i fëmijës.568 Ligji e përdorë shprehjen “burri i 
nënës së fëmijës”, për të sqaruar edhe situatat se jo domosdoshmërisht burri i nënës 
së fëmijës është edhe atë i fëmijës, sepse ka situata kur mund të jetë e kundërta dhe 
supozimi juridik se burri i nënës së fëmijës është edhe atë i fëmijës mund të 
rrëzohet nëse ka ndonjë kundërshtim nga personat e cekur më lartë. Supozimi 
juridik vlen edhe nëse fëmija lindë 300 ditë pas përfundimit të martesës, qoftë me 
anulim apo me shkurorëzim. Një supozim i tillë se atë i fëmijës konsiderohet burri 
i nënës së fëmijës, që ishte në martesë me nënën e fëmijës dhe nëse fëmija ka 
lindur gjatë martesës dhe brenda 300 ditëve nga përfundimi (zgjedhja) i martesës 
gjendet edhe në legjislacione të tjera.569 Ky supozim bazohet në premisën se 
shtatzënësia e nënës së fëmijës më e gjatë mund të jetë prej 270 deri 300 ditë. Në 
këtë aspekt, llogaritet se nëse fëmija është zënë në ditët e fundit të martesës, fëmija 
edhe pse mund të lindë më vonë deri më së voni 300 ditë pas përfundimit të 
martesës, supozohet se baba i fëmijës është personi, respektivisht burri që ka qenë i 
martuar me nënën e fëmijës. Këtë supozim juridik duhet shtuar edhe rasteve të 
përfundimit të martesës me vdekjen e bashkëshortit, dhe duhet llogaritur në 
mënyrë të njëjtë me rastet tjera të zgjidhjes së martesës me anulim ose 
shkurorëzim. KCGJ e parasheh këtë rregull në mënyrë shprehimore.570 

 
Paragrafi 2 

 
99.2 Paragrafi i dytë e përmban një rregull specifike sipas të cilës edhe njëherë sqaron 

se atë i fëmijës i cili është lindur nga dita e 270 e deri në ditën 300 pas zgjidhjes së 
martesës, do të konsiderohet burri i cili ka qenë i martuar me nënën e fëmijës nga 
martesa e mëparshme, mirëpo, kjo dispozitë e ka edhe një përjashtim sipas të cilit 
supozimi i parë është i vlefshëm përveç nëse burri i nënës së fëmijës nga martesa e 
mëvonshme, pra martesa e cila lidhet pas zgjidhjes së martesës së mëparshme e 
pranon fëmijën për të vetin. Ligji në këtë mënyrë dëshiron të sigurojë një jetë të 
qetë të fëmijës me vet faktin se personi i dytë e pranon këtë fëmijë si të vetin dhe 
nuk ka kundërshtime nga personi i parë. Nëse paraqitet situata tjetër, ashtu që 
personi i cili më parë ka qenë i martuar me nënën e fëmijës e kundërshton këtë 
pranim, në këtë rast duhet të bëhet vërtetimi i atësisë me procedurë gjyqësore. 

 
  
Neni 100. Fëmijët e lindur në martesë  

 
(1) Konsiderohet se së fëmija ka lindur në martesë nëse prindërit e tij janë të 

martuar në kohën e lindjes së fëmijës.  

                                                 
568 Lidhur me kundërshtimin e atësisë shih LFK, nenet 113-117 dhe komenti i këtyre neneve. 
569 Shih në mes tjerash, KCGJ, neni 1593; KFSH, neni 180; Ligji i Maqedonisë për Familjen, neni 50. 
570 KCGJ, neni 1593. 
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(2) Nëse prindërit e fëmijës të lindur jashtë martesës kanë pasur qëllimin që ta 
lidhin martesën dhe në këtë gjë kanë qenë të penguar me vdekjen e njërit 
prej tyre ose me ndonjë pengesë martesore që ka lindur pas zënies së 
fëmijës, në bazë të kërkesës së njërit prind të fëmijës, gjykata në procedurë 
jashtëkontestimore do të shpallë se fëmija ka lindur në martesë.  

(3) Nëse asnjëri prej prindërve nuk është i gjallë ose prindit të gjallë i është 
hequr aftësia për të vepruar apo i është hequr e drejta prindore, 
procedurën pranë gjykatës për shpalljen se fëmija i mitur ka lindur në 
martesë mund ta iniciojë Organi i Kujdestarisë.  

(4) Nën kushtet nga paragrafi 2 i këtij neni kërkesa për shpalljen e fëmijës 
martesor mund të parashtrohet gjithashtu edhe në kontestin për 
vërtetimin e atësisë, nëse atësia nuk është vërtetuar më parë me pranimin 
ose me vendimin e gjykatës. 

 
Koment, neni 100 

 
100. Vështrim i përgjithshëm. Neni 100 rregullon aspektet ligjore të legjitimimit të 

fëmijëve martesorë. Sipas këtij neni janë paraparë disa kushte nën të cilat një 
fëmijë mund të konsiderohet si fëmijë i lindur në martesë. Për fëmijët e lindur në 
martesë vlejnë rregullat e supozimit juridik si për babanë ashtu edhe për nënën. 
Dispozitat e këtij neni nuk përmbajnë të njëjtat zgjidhje që kanë ekzistuar sipas 
LMMF të vitit 1984 dhe nuk paraqesin ndonjë risi që mund të shfaqen si zgjidhje 
të panjohura për praktikën.571 

 
Paragrafi 1 

 
100.1 Sipas paragrafit 1 fëmija konsiderohet se ka lindur në martesë nëse në kohën e 

lindjes së tij, prindërit kanë qenë të martuar. Në këtë mënyrë ligji e lidhë legjitimitetin 
e fëmijëve martesor me faktin se prindërit kanë qenë të martuar në kohën e lindjes së 
fëmijës. Me këtë aspekt duhet kuptuar lidhjen në martesës formale, respektivisht 
kurorëzimin. Dëshmia e martesës dokumentohet me certifikatën e kurorëzimit e 
martesës, mirëpo, duhet thënë se përveç martesës si kusht për fëmijët martesorë 
kërkohet edhe të dihet atësia dhe amësia.572 Kjo vërtetohet me faktin e lidhjes së 
martesës, sepse me lidhjen e martesës identifikohen edhe babai edhe nëna. 

 
Paragrafi 2 

 
100.2 Me paragrafin e dytë parashihet një rregull specifike, e cila flet për rrethana kur 

martesa nuk është lidhur për shkak të disa rrethanave objektive edhe pse prindërit e 
fëmijës kanë pasur për qëllim lidhjen e martesës. Sipas kësaj dispozite, kur prindërit 
kanë pasur për qëllim të lidhin martesë, por kanë qenë të penguar për shkak: 1) të 
vdekjes së njërit prind, dhe 2) për shkak se ka lindur ndonjë pengesë martesore pas 
lindjes së fëmijës, mund të kërkojnë nga gjykata njohjen e lindjes së fëmijës në 
martesë. Situata e parë flet për rrethanën objektive ashtu që vdekja e njërit bashkëshort 

                                                 
571 Për më shumë, shih LMMF, neni 74. 
572 Shih Aliu, A. & Gashi, H. 2007, fq. 200. 
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ka penguar lidhjen e martesës. Ndërsa rrethana e dytë flet për rrethanat tjera që fjala 
është për pengesat martesore të cilat pengojnë lidhjen e një martese të ligjshme. Në 
këto rrethana, ligjvënësi e ka parë të arsyeshme që fëmijëve të tillë t’u njihet statusi i 
fëmijëve të lindur në martesë, pavarësisht faktit se prindërit e kanë të ndaluar lidhjen e 
një martese të tillë. Kërkesa i bëhet gjykatës e cila vendos në procedurë jokontestimore 
dhe me vendimin e saj shpallë se fëmija është lindur në martesë.573 

 
Paragrafi 3 

 
100.3 Me paragrafin 3, ekziston një dispozitë e cila e parasheh legjitimimin e fëmijës si 

fëmijë martesor edhe në rastet kur asnjëri nga prindërit nuk është i gjallë ose prindit 
të gjallë i është hequr aftësia për të vepruar ose i është hequr e drejta prindërore.574 
Në rastet e tilla, kërkesën pranë gjykatës e bën Organi i Kujdestarisë. Gjykata bazuar 
në kërkesën e OK e shpall një fëmijë martesor. Kjo dispozitë po ashtu fletë për 
rrethana objektive ku vdekja e prindërve ose marrja e aftësisë për të vepruar apo 
marrje e së drejtës prindërore i pengon në lidhjen e martesës. Prandaj, do të ishte e pa 
dobishme për fëmijët që për këto shkaqe të konsiderohen si fëmijë të lidhur jashtë 
martesës. Kështu ligji, në mënyrë fiktive parasheh që edhe pa u lidhur martesa në 
aspektin procedural, këtyre fëmijëve t’u njihet e drejta si fëmijë martesor.  

 
Paragrafi 4 

 
100.4 Paragrafi 4 përmban një dispozitë ligjore që i referohet shpalljes së fëmijës si 

fëmijë martesor edhe atëherë kur është në zhvillim procedura për vërtetimin e 
atësisë. Në këtë kontest, mund të kërkohet nga gjykata që fëmija të shpallet fëmijë 
martesor edhe pse prindërit nuk kanë qenë të martuar në kohën e lindjes së tij. Kjo 
mund të bëhet vetëm nëse më parë nuk është njohur, respektivisht duke u vërtetuar 
atësia me pranim nga babai, por i vërtetuar me vendim të gjykatës. 

 
 
Neni 101. Fëmijët e lindur jashtë martesës  
 

At i fëmijës, i cili nuk ka lindur në martesë, as brenda afatit prej 300 ditësh 
pas zgjidhjes së martesës, konsiderohet burri i cili e pranon për të vetin ose 
atësia e të cilit është vërtetuar me vendimin e gjykatës. 

 
Koment, neni 101 

 
101. Vështrim i përgjithshëm. Neni 101 rregullon dhe përcakton atësinë e fëmijëve të lindur 

jashtë martese. Me këtë nen edhe bëhet përkufizimi dhe kategorizimi i fëmijëve të cilët 
sipas ligjit konsiderohen se janë lindur jashtë martesës. Edhe pse ky nen nuk e jep në 
mënyrë të prerë përkufizimin se cilët janë fëmijët jashtë martesorë, por duke përcaktuar 

                                                 
573 Me ligjin e procedurës jokontestimore nuk parashihet një rrethanë e tillë, mirëpo, LFK është ligj 
special i cili i jep të drejtë gjykatës që të vendosë në procedurën jokontestimore edhe për një çështje të 
tillë.  
574 Lidhur me heqjen e së drejtës prindërore, shih LFK nenet 149-150 dhe komentin e këtyre neneve. 
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se për cilët fëmijë mund të pranohet atësia dhe kush konsiderohet atë i fëmijëve të 
lindur jashtë martese në fakt në mënyrë të tërthortë tregon se cilët janë fëmijët e lindur 
jashtë martese. Ky nen është plotësisht i ngjashëm dhe i rrjedhur nga LMMF i viti 
1984, dhe nuk përmban ndonjë ndryshim.575 Në fakt ky nen në njërën anë tregon se 
cilët fëmijë konsiderohen fëmijë të lindur jashtë martese dhe në anën tjetër tregon se 
kush konsiderohet atë i këtyre fëmijëve. Do të ishte shumë më e mirë që ky nen të ketë 
dy paragrafë, ku në paragrafin e parë të jepet shpjegimi i qartë se cilët fëmijë janë 
fëmijë jashtëmartesorë dhe në paragrafin dytë të rregullohet mënyra e përcaktimi të 
atësisë, mirëpo, edhe kështu si është formuluar neni, nga përmbajtja duhet nxjerrur 
kuptimi i dispozitës. Ndërsa interpretimi i kësaj dispozite duhet të bëhet në lidhshmëri 
me nenin 99 dhe 100 që rregullojnë statusin e fëmijëve martesorë, për të nxjerrë edhe 
përkufizimin e statusin e fëmijëve të lindur jashtë martese.576  

 
101 (a) Si fëmijë të lindur jashtë martese konsiderohen fëmijët të cilët nuk kanë lindur 

gjatë kohës së ekzistimit të martesës dhe as brenda afatit prej 300 ditësh nga zgjidhja 
e martesës. Sipas kësaj dispozite, fëmija që ka lindur nga nëna e cila nuk ka qenë e 
martuar në kohën e lindjes së fëmijës, ose është lindur pas zgjidhjes së martesës 
konsiderohet si fëmijë i lindur jashtë martese. Gjithashtu, edhe fëmija që lind pas 
ditës së 300 pas zgjidhjes së martesës konsiderohet si fëmijë jashtë martese. Fëmija i 
lindur brenda 300 ditëve nga zgjidhja e martesës, konsiderohet si fëmijë martesor, 
sepse llogaritët në bazë të supozimit juridik se fëmija i lindur në martesë dhe 300 ditë 
nga zgjidhja e martesës aq edhe sa mund të zgjatë shtatzënia më e gjatë.577 

 
101 (b) Sipas këtij neni atë i fëmijës së lindur jashtë martese konsiderohet burri i cili e 

pranon për të vetin fëmijën e lindur jashtë martese. Gjithashtu, atë i fëmijës së 
lindur jashtë martese konsiderohet edhe burri të cilit i është vërtetuar atësia me 
vendim të gjykatës. Pra, mënyra e përcaktimit të atësisë bëhet me njohje, 
respektivisht pranim nga ana e vetë babait ose përmes procedurës së vërtetimit të 
atësisë me vendim të gjykatës.  

 
 
Neni 102. E drejta për njohjen e atësisë  
 

Atësia mund t’i njihet mashkullit i cili ka aftësi të veprimit dhe i cili ka 
arritur moshën 16 vjeçare, si dhe personit i cili pjesërisht ka qenë i zhveshur 
nga aftësia për të vepruar, nëse është në gjendje të kuptojë përmbajtjen e 
deklaratës për njohjen e atësisë.  

 
Koment, neni 102 

 
102. Vështrim i përgjithshëm. Ky nen rregullon kushtet ligjore në bazë të cilave një 

personi mund t’i njihet e drejta e atësisë, respektivisht mund të konsiderohet si 
baba i fëmijës. Kjo dispozitë i referohet të drejtës së një personi për të deklaruar 

                                                 
575 Shih LMMF, neni 75. 
576 Shih pjesën e komentarit të nenit 99 dhe 100. 
577 Lidhur me fëmijën martesor shih pjesën e komentarit të nenit 99 dhe 100. 



Haxhi Gashi 

 245 

dhe pranuar atësinë e tij ndaj një fëmije. Sipas përmbajtjes së dispozitës, e drejta 
për të njohur atësinë ndaj një fëmije i njihet: a) personit i cili ka aftësi veprimi dhe 
që ka arritur moshën 16 vjeçare dhe nuk ka arritur moshën madhore dhe b) personi 
i cili pjesërisht është zhveshur nga aftësia për të vepruar, por është në gjendje të 
kuptojë veprimet e veta. 

 
102 (a) Nga përmbajtja e nenit, nxjerrët kuptimi se e drejta për të njohur atësinë i njihet 

një personi që arrinë moshën 16 vjeçare që sipas legjislacionit tonë ende nuk është 
i moshës madhore, sepse mosha madhore arrihet kur një person mbush 18 vjet.578 
Por, përveç kësaj kërkohet që personi i moshës 16 vjeçare të ketë aftësi veprimi. 
Në analogji me kushtet për lidhjen e martesës, përjashtimisht edhe personit të 
moshës 16 vjeçare i njihet e drejta për lidhjen e martesës dhe me lidhjen e martesës 
e fiton aftësinë e plotë për të vepruar,579 mirëpo, për lidhjen e martesës para 
moshës 18 vjeçare kërkohet leja nga gjykata.580 Në mënyrë të njëjtë për 
konstatimin e aftësisë së veprimit në këtë rast duhet të kërkohet njohja e aftësisë së 
veprimit nga gjykata në mënyrë analoge sikur te zhvillimi i procedurës gjyqësore 
dhe dhënie e lejes për lidhjen e martesës së personit nga 16 deri 18 vjet.581 Asnjë 
organ tjetër përveç gjykatës nuk është kompetent për të konstatuar se personi nën 
moshën 18 vjeçare ka zotësi veprimi. Nëse paraqitet një rast i tillë së pari duhet 
konstatuar mosha 16 vjeçare dhe e shoqëruar me vërtetimin e aftësisë së veprimit. 
Disa legjislacione të vendeve të tjera ia njohin të drejtën për njohje të atësisë vetëm 
personit madhor, që nënkupton personin e moshës 18 vjeçare.582 E drejta jonë është 
më e favorshme që një e drejtë e tillë ti njihet edhe personit të moshës 16 vjeçare, 
me kusht të ketë aftësi veprimi. LFK ka pasur parasysh interesat e fëmijës dhe 
prindit për të themeluar marrëdhënie prindërore që do t’i shërbenin edhe interesave 
të fëmijës që të rritet me prindërit e tij që është edhe parimi i LFK. Një qëndrim i 
tillë gjendet edhe në Ligjin e Maqedonisë.583 

 
102.(b) Në rastin e dytë bëhet fjalë për njohjen e së drejtës për njohje të atësisë për 

personin i cili pjesërisht ka qenë i zhveshur nga aftësia për të vepruar, por që kjo 
zhveshje nuk e kufizon aftësinë e tij për të kuptuar rëndësinë e deklaratës për 
njohjen e atësisë ndaj një fëmije. Edhe në këtë rast, para se t’i njihet e drejta një 
personi të tillë duhet vërtetuar se a ka një vendim gjyqësor me të cilin i është 
kufizuar aftësia e veprimit. Nëse nuk ka një vendim të tillë në këtë rast duhet 
zhvilluar së pari procedurën gjyqësore për marrjen, respektivisht kufizimin e 
zotësisë së veprimit për personin madhor, kuptohet, nëse ka arsye dhe prova për 
një kufizim të tillë ashtu siç parashihet sipas Ligjit për procedurën 
jokontestimore.584 Pasi të konstatohet një gjendje e tillë ose e cila është konstatuar 

                                                 
578 Lidhur me moshën madhore shih LFK nenin 15, par. 2 dhe pjesën e komentarit të nenit 15, par. 2. 
579 Shih LFK, neni 15, par. 3, së bashku me pjesën e komentarit. 
580 Shih LPJK, neni 114. 
581 Lidhur me procedurën e njohjes ose marrjes së aftësisë së veprimit shih Ligjin për procedurën 
jokontestimore, nenet 114 -121. 
582 Shih KFSH, neni 181, par. 1 në lidhje me nenin 182, par.1. 
583 Shih Ligji i Maqedonisë, neni 55. 
584 Shih LPJK, nenet, 31 deri 48 me të cilat rregullohet heqja ose kthimi i aftësisë së veprimit për një 
person madhor. 
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më parë, një personi të tillë i njihet e drejta për të njohur atësinë ndaj një fëmije 
sipas dispozitave të LFK.585 

 
 
Neni 103. Parimet mbi njohjen e atësisë  

 
(1) Personi i cili e konsideron vetën at të fëmijës mund të pranojë atësinë në 

procesverbal para ofiqarit. 
(2) Atësia mund të njihet para Organit të Kujdestarisë, gjykatës apo organit 

tjetër të autorizuar me ligj. Këto organe janë të detyruara që pa vonesë të 
dërgojnë procesverbalin e vërtetuar tek ofiqari kompetent, i cili duhet të 
regjistrojë fëmijën në regjistrin e të lindurve.  

(3) Atësia gjithashtu mund të njihet edhe me testament  
(4) Deklarata për njohjen e atësisë nuk mund të jepet përmes përfaqësuesit 

me prokurë. 
 

Koment, neni 103 
 
103. Vështrim i përgjithshëm. Ky nen sipas emërtimit rregullon disa parime të njohjes 

së atësisë, mirëpo, nga përmbajtja më shumë flet për disa mënyra të njohjes së 
atësisë se sa për parime. por, duhet nënkuptuar se ligjvënësi me këtë nen ka dashur 
të vendos se këto mënyra të njohjes janë edhe parime themelor të cilat nuk mund të 
shkelen apo ti mohohen ndonjë personi. Në këtë kuptim, këto mënyra nuk mund të 
vihen në pikëpyetje, që do të thotë se nëse është bërë njohja në ndonjërën mënyrë 
siç parashihet në këtë nen, njohja e tillë e atësisë është e vlefshme përderisa nuk 
paraqitet ndonjë kundërshtim ashtu siç parashihet me nenet përkatëse të LFK. 
Duhet shtuar se këto dispozita ligjore nuk ndryshojnë nga dispozitat dhe zgjidhjet 
që kanë ekzistuar sipas LMMF.586 Zgjidhje të njëjtë gjinden edhe në legjislacione 
të tjera të rajonit.587 

 
Paragrafi 1 

 
103.1 Në paragrafin 1 është sqaruar mënyra e njohjes (pranimit) të atësisë nga babai 

përmes dhënies së deklaratës së njohjes pranë ofiqarit. LFK në këtë mënyrë e 
thjeshton procedurën e njohjes së atësisë duke krijuar mundësinë e njohjes të atit 
edhe pranë zyrës komunale për gjendjen civile, përkatësisht ofiqarit për gjendjen 
civile. Kështu, babai i cili e konsideron vet atë të fëmijës së lindur jashtë martesës 
mund ta bëj pranimin e atësisë përmes një deklarate pranimi e cila evidencohet në 
procesverbal pranë ofiqarit. Me këtë rast, duhet të bëhet edhe ndryshimi i statusit të 
fëmijës së lindur jashtë martese, atësia e të cilit nuk ka qenë e njohur, tani fëmija i 
tillë bëhet me atësi të njohur. Ky paragraf duhet të interpretohet dhe zbatohet në 

                                                 
585 Shih LFK, nenet 103 – 111 të cilat rregullojnë procedurat e njohjes së atësisë.  
586 Shih LMMF, neni 77. 
587 Në mes tjerash Shih Ligji i Maqedonisë për Familjen, neni 51: KFSH, neni 182, par. 1, parasheh 
që deklarata e njohjes duhet të bëhet pranë nënpunësit të gjendjes civile dhe me testament. 
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lidhshmëri me paragrafin 2 që parasheh obligimin për ndryshimin e të dhënave 
statusore të fëmijës në regjistrin amzë të të lindurve.  

 
Paragrafi 2 

 
103.2 LFK, e ka paraparë edhe njohjen e atësisë pranë OK, gjykatës apo organit tjetër 

të autorizuar. Në par. 2 ekziston referenca te OK, si një mënyrë e njohjes së atësisë 
duke nënkuptuar së personi i cili e konsideron vetën atë të fëmijës jashtë martese 
mund ta bëjë njohjen e atësisë me një deklaratë njohje pranë OK, respektivisht 
pranë qendrës komunale për punë sociale. Ky paragraf parasheh edhe njohjen e 
atësisë përmes gjykatës, mirëpo, në këtë paragraf nuk është sqaruar se në cilat raste 
bëhet fjalë dhe me çfarë procedure. Me procedurë gjyqësore është e paraparë 
vërtetimi i atësisë ose amësisë në rastet kur kontestohet atësia apo amësia. Në këto 
raste, gjykata e fillon procedurën në bazë të padisë dhe vërteton atësinë ose 
amësinë e një personi me procedurë civile kontestimore.588 Pasi që deklarata e 
njohjes së atësisë lejohet të bëhet edhe para organeve administrative (ofiqarit dhe 
OK) kuptimin e kësaj dispozite duhet zgjeruar ashtu që në çfarëdo procedure 
gjyqësore që zhvillohet lidhur me çështjet statusore dhe mbajtjen e fëmijëve mund 
të paraqitet edhe deklarata e njohjes së atësisë. Gjithashtu, kur nuk ka kontest, 
respektivisht kundërshtim të atësisë edhe me kërkesë të veçantë, mund të inicohet 
procedura e njohjes së atësisë me procedurë jokontestimore që e zhvillon këtë 
procedurë. Këtë më së shumti e vërteton edhe shprehja tjetër e përdorur në këtë 
dispozitë e cila thotë se njohja mund të bëhet edhe para ndonjë “organi tjetër të 
autorizua me ligj”. Në këtë rast, kjo dispozitë e lë të hapur çështjen se deklarata e 
njohjes mund të jepet edhe para ndonjë organi tjetër nëse me ligj të veçantë 
parashihet një gjë e tillë. Duhet shtuar se shumë çështje civile të natyrës jo-
kontestimore kanë kaluar në kompetencë të organeve të veçanta – Noterisë. 
Prandaj, deklarata e njohjes së atësisë mund të bëhet edhe para noterit. Në të gjitha 
rastet, kur jepet deklarata e njohjes, kjo duhet të pasohet edhe me ndryshimin e të 
dhënave statusore në regjistrin e të lindurve të fëmijës. 

 
Paragrafi 3 

 
103.3 Në paragrafin 3 parashihet njohja e atësisë edhe përmes testamentit. Kjo 

nënkupton se i ati i fëmijës (personi që e konsideron vetën baba të fëmijës) mund 
ta bëjë njohjen edhe përmes testamentit duke e dhënë deklaratën e pranimit të 
atësisë në përmbajtjen e testamentit. Testamenti është veprim juridik i njëanshëm 
(punë juridike e njëanshme) përmes të cilit trashëgimlënësi e shpreh dëshirën 
(vullnetin) e tij për të disponuar – bartur të drejtat e karakterit pasuror te 
trashëgimtarët ose personat e tjerë në rast të vdekjes. Kështu me këtë dispozitë i 
njihet e drejta që përmes kësaj deklarate të bëjë edhe njohjen-pranimin e atësisë. 
Duhet thënë se një mënyrë e tillë e njohjes, ishte edhe sipas LMMF të vitit 1984,589 
por ekziston edhe në legjislacionet e tjera.590 

                                                 
588 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, C.nr.50/08 i datës 21.7.2008. 
589 Shih LMMF, neni 77, par. 3. 
590 KFSH, neni 182, par. 1. 
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Paragrafi 4 
 

103.4 Në paragrafin 4 parashihet kufizimi sipas të cilit një deklaratë e njohjes së atësisë 
nuk mund të jepet përmes prokurës,591përkatësisht autorizimit. Personi që e bën 
deklaratën e njohjes duhet ta japë deklaratën personalisht dhe jo përmes 
përfaqësuesit. Ky rregull vlen për të gjitha mënyrat e njohjes të parapara me këtë 
nen. 

 
 
Neni 104. Procedurat e gjykatës 
 

(1) Nëna e fëmijës së lindur jashtë martesës, në paraqitjen e lindjes së fëmijës 
mund ta shënojë personin të cilin e konsideron atë të fëmijës së vet. Ajo 
mund të ofrojë deklaratë me gojë që do të shënohet në procesverbal te 
ofiqari ose te organi i autorizuar për përpilimin e dokumenteve publike, 
në dokumentin e vërtetuar ose në testament.  

(2) Nëse nëna në paraqitjen e lindjes së fëmijës nuk e ka shënuar personin që 
e konsideron at të fëmijës, ofiqari do ta udhëzojë për të drejtën e saj që ta 
bëjë këtë gjë.  

(3) Kur e merr deklaratën e nënës për identitetin e atit të fëmijës së saj, 
ofiqari do ta ftojë personin e shënuar të deklarohet për atësinë e vet 
drejtpërdrejt para ofiqarit ose të ofrojë dokumentin e vërtetuar brenda 
afatit prej 30 ditësh. Letërthirrja për një person të këtillë medoemos i 
dorëzohet personalisht dhe sipas mënyrës me të cilën sigurohet fshehtësia.  

(4) Për veprimet që i ndërmerr dhe për deklaratat me gojë të nënës së fëmijës 
dhe të personit për të cilin nëna pohon se është atë i fëmijës, ofiqari do të 
përpilojë procesverbalin.  

(5) Nëse personi i ftuar deklaron se nuk është atë i fëmijës ose brenda afatit 
prej 30 ditësh nuk deklarohet për atësinë e fëmijës, ofiqari lidhur me këtë 
gjë do ta informojë nënën e fëmijës.  

(6) Nëse personi i ftuar deklaron në procesverbal para ofiqarit se konsideron 
veten atë të fëmijës, dhe kjo është e regjistruar në procesverbal ose në 
dokumentin e verifikuar, ofiqari zyrtarisht do ta regjistrojë si atë të 
fëmijës, në regjistrin amë të të lindurve dhe për regjistrimin duhet të 
informojë nënën e fëmijës. 

 
Koment, neni 104 

 
104. Vështrim i përgjithshëm. Ky nen është emërtuar si procedurat para gjykatës, 

mirëpo nga përmbajtja del se nuk rregullon aspektet procedurale para gjykatës, por 
rregullon aspektet e njohjes së atësisë para nëpunësit të gjendjes civile- ofiqarit. 
Prandaj, emërtimi i tillë i këtij neni është i gabuar dhe duhet përmirësuar në të 
ardhmen. Me nenin 104 janë rregulluar aspektet procedurale të paraqitjes 
(deklarimit) nga nëna e fëmijës së lindur jashtë martese personin që është atë i 

                                                 
591 Prokura është autorizim i veçantë. 
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fëmijës. Të gjitha rregullat ligjore brenda këtij neni flasin për procedura para 
organeve administrative, ofiqarit ose ndonjë organi tjetër kompetent sipas ligjit. 
Dispozitat ligjore të këtij nenin janë të influencuara nga LMMF dhe kanë të njëjtën 
përmbajtje.592 

 
Paragrafi 1 

 
104.1. Paragrafi 1 i këtij neni flet për të drejtën e nënës së fëmijës që të deklarojë se cili 

person është atë i fëmijës së vet. Këtë mund ta bëjë pas lindjes së fëmijës pranë 
organeve administrative të spitalit ku është lindur fëmija. Këtë deklaratë mund ta 
bëjë edhe më vonë para ofiqarit në formë të një deklarate gojore, por e cila 
shënohet në procesverbal pranë ofiqarit që mban regjistrat e gjendjes civile. Kjo 
dispozitë flet edhe për mundësinë e dhënies së deklaratës para ndonjë organi tjetër 
për përpilimin e dokumenteve publike që mund të përcaktohet me ligj. Në këtë rast 
duhet nënkuptuar edhe Noterin593 apo ndonjë organ tjetër komunal i ngarkuar me 
ligj të veçantë për përpilim të dokumenteve publike ose kryerje të shërbimeve 
publike.594 Deklarata mund të bëhet edhe me testament. 

 
Paragrafi 2 

 
104.2 Në paragrafin 2 të këtij neni, flitet për rrethanat kur nëna e fëmijës nuk e ka 

deklaruar të atin e fëmijës, ofiqari do ta njoftojë për një të drejtë të tillë. Kjo 
dispozitë flet për rrethanat kur bëhet regjistrimi i fëmijës në librin amë të të 
lindurve pranë zyrës së ofiqarisë. Në këto raste ofiqari e njofton nënën e fëmijës se 
e ka të drejtën që të deklarojë edhe për personi që është ati i fëmijës. Megjithatë, 
kuptimi i kësaj dispozite mund të zgjerohet edhe për rastet kur në çdo kohë nëna e 
fëmijës paraqitet në zyrën e ofiqarisë për t’u interesuar për çfarëdo të drejte lidhur 
me fëmijën, ajo ka të drejtë të informohet dhe është detyrë e ofiqarit të informojë 
për të drejtën e nënës që ta paraqes (deklarojë) personin që është baba i fëmijës së 
vet. 

 
Paragrafi 3 

 
104.3 Paragrafi i 3 rregullon disa aspekte procedurale që duhet ti ndërmarrë ofiqari 

lidhur me informimin e personit që është deklaruar nga nëna si atë i fëmijës. Pasi të 
ketë pranuar deklaratën e nënës, ofiqari e fton personin që është shënuar në 
deklaratë si atë i fëmijës që të vijë në zyrën e ofiqarit dhe të deklarohet para 
ofiqarit personalisht në mënyrë të drejtpërdrejtë lidhur me atësinë e tij ndaj 

                                                 
592 Shih LMMF, neni 76. 
593 Shih Ligji nr. 03/L-010 për Noterinë, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 42/25 Nëntor 
2008, neni 3. 
594 Me ligjin për Regjistrat e Gjendjes Civile ishte përcaktuar se deklarata e pranimit të atësisë ose 
amësisë mund të jepej edhe para Organit të Kujdestarisë, Gjykatës ose organit tjetër Komunal i 
ngarkuar për përpilimin e dokumenteve publike në territorin ku ka lindur fëmija. Këto organe kanë 
qenë të detyruara ta njoftojnë Zyrën e Gjendjes Civile në territorin e së cilës ka lindur fëmija. Për më 
shumë, shih Ligji nr. 2004/46 mbi regjistrat e gjendjes civile i vitit 2007, neni 19, par. 4. 
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fëmijës. Edhe pse në këtë dispozitë nuk parashihet shprehimisht, me rastin e 
deklarimit duhet të mbahet procesverbal nga ofiqari dhe të nënshkruhet deklarata e 
dhënë në procesverbal nga i ati dhe ofiqari. Ky paragraf interpretohet në lidhje me 
paragrafin 4 që parasheh mbajtjen e procesverbalit nga ofiqari. Me këtë dispozitë 
parashihet edhe mundësia e ofrimit të deklaratës së atësisë edhe përmes një 
dokumenti tjetër të vërtetuar. Në këtë mënyrë duhet nënkuptuar një deklaratë të 
vërtetuar nga Noteri ose organi tjetër kompetent për legalizimin e dokumenteve 
publike dhe deklaratave. Paraqitja e këtij personi ose dorëzimit i dokumentit të 
vërtetuar duhet të bëhet brenda 30 ditëve nga dita e njoftimit (dorëzimit të ftesës) 
nga ofiqari. Fjalia e fundit e këtij paragrafi tregon se letërthirrja duhet t’i dërgohet 
këtij personi personalisht dhe duke e ruajtur fshehtësinë e kësaj rrethane. Të drejtat 
dhe detyrat që rrjedhin nga marrëdhëniet prindërore janë të një natyre tërësisht 
personale, prandaj edhe kjo dispozitë kërkon që të respektohet edhe procedura e 
dërgimit të shkresave duke paraparë dorëzimin e shkresave personalisht. 
Gjithashtu, gjatë dërgimit nuk lejohet njoftimi i personave të tjerë dhe zbulimi i 
përmbajtjes së shkresës (letërthirrjes) ose ngjarjes për të cilën është thirrur personi 
që të deklarohet për atësinë e tij. Kjo për arsye se bëhet fjalë për një fëmijë të 
lindur jashtë martese, dhe personi i tillë pavarësisht se është deklaruar nga nëna e 
fëmijës si atë i fëmijës, mund të mos e pranojë, respektivisht kundërshtojë 
deklaratën e nënës dhe anasjelltas. Në të gjitha rrethanat, kjo dispozitë flet për 
ruajtjen e integritetit personal dhe të drejtave të privatësisë për të gjithë personat e 
ndërlidhur me njohjen e atësisë (nënën, fëmijën dhe personin që deklarohet nga 
nëna si atë i fëmijës).  

 
Paragrafi 4 

 
104.4 Paragrafi 4 parasheh detyrimin e ofiqarit që të mbajë procesverbal si për 

deklaratën e nënës ashtu edhe për deklaratën e personit që është deklaruar nga nëna 
si at i fëmijës. Mbajtja e procesverbalit i nënshtrohet rregullave të Ligjit për 
Gjendjen Civile.595 Ofiqaria është organ komunal kompetent për shërbimet e 
gjendjes civile.596 Kjo dispozitë nuk përcakton se pranë cilit organ të ofiqarisë 
duhet dhënë deklarata; në territorin e të cilit ka lindur fëmija apo në territorin e të 
cilit e ka vendbanimin ose vendqëndrimin nëna e fëmijës. Ligji për Regjistrat e 
Gjendjen Civile i vitit 2007 kishte paraparë që deklarata duhet dhënë në zyrën e 
ofiqarisë në territorin e së cilës ka lindur fëmija.597 Megjithatë ky ligj është 
shfuqizuar me Ligjin e Gjendjes Civile të viti 2011 i cili këtë çështje e ka lënë të 
rregulluar vetëm me LFK,598 që konsiderojmë se ka lënë një zbrazëtirë ligjore, 
sepse LFK nuk e përcakton kompetencën lëndore dhe territoriale të organeve të 
gjendjes civile, mirëpo, duhet konstatuar se të gjitha të dhënat statusore lidhur me 

                                                 
595 Shih Ligji nr. 04/L-003 për gjendjen civile, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 6/22 
Korrik 2011. 
596 Shih Ligji nr. 04/L-003 për gjendjen civile, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 6/22 
Korrik 2011, neni 56. 
597 Shih Ligji nr. 2004/46 mbi regjistrat e gjendjes civile, Gazeta Zyrtare e IPVQ, nr.13/1 Qershor 
2007, neni 19. 
598 Shih Ligji nr. 04/L-003 për gjendjen civile, neni 37, paragrafi 4. 
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lindjen e fëmijës regjistrohen pranë zyrës së gjendjes civile me kompetencë 
territoriale dhe lëndore në territorin e së cilës është lindur fëmija, andaj edhe 
deklaratat e nënës lidhur me deklarimin e personit si atë i fëmijës dhe deklarata e 
personit të ftuar për t’u deklaruar lidhur me atësinë e tij ndaj fëmijës duhet të jepen 
pranë zyrës së Gjendjes Civile në territorin e së cilës ka lindur fëmija. 

 
Paragrafi 5 

 
104.5 Në paragrafin 5 parashihen veprimet procedurale varësisht nga përmbajtja e 

deklaratës së personit që është deklaruar nga nëna si atë i fëmijës. Nëse me 
deklaratën e tij nuk e pranon atësinë ose brenda afatit prej 30 ditëve nga dita e 
marrjes së thirrjes nuk deklarohet as përmes paraqitjes te ofiqari dhe as përmes 
ndonjë dokumenti tjetër të vërtetuar, ofiqari për këto veprime duhet ta njoftojë 
nënën e fëmijës. Kjo dispozitë nuk përcakton ndonjë afat se deri kur duhet të 
njoftohet nëna e fëmijës. Megjithatë, kuptimi i dispozitës duhet të jetë i asaj natyre 
që njoftimi duhet të bëhet pa vonesë. 

 
Paragrafi 6 

 
104.6 Dispozita e paragrafit 6 rregullon aspektet procedurale kur personi i ftuar që ta 

japë deklaratën e atësisë e pranon fëmijën si të vetin. Përkatësisht e njeh atësinë 
ndaj fëmijës. Kur personi i ftuar e pranon atësinë, në procesverbal dhe që është 
regjistruar pro edhe kur e deklaron përmes një dokumenti tjetër të vërtetuar 
(verifikuar), ofiqari do ta regjistrojë këtë person si atë të fëmijës në regjistrin amë 
të të lindurve, respektivisht në rubrikën përkatëse të regjistrit ku janë shënuar të 
dhënat statusore të fëmijës. Për këto rrethana, deklaratën e pranimit të atësisë nga 
personi i ftuar dhe regjistrimin duhet të njoftohet nëna e fëmijës.  

 
 
Neni 105. Njohja e atësisë para lindjes dhe pas vdekjes së fëmijës  
 

(1) Deklarata për njohjen e atësisë mund të jepet edhe para lindjes së fëmijës. 
Deklarata e tillë prodhon efektin juridik me kusht që fëmija të lindet i 
gjallë.  

(2) Pas vdekjes së fëmijës atësia mund të vërtetohet vetëm me vendimin e 
gjykatës me kërkesën e personave të autorizuar, nëse për këtë gjë kanë 
interes juridik. 

 
Koment, neni 105 

 
105. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 105 vendosen disa kritere lidhur me njohjen e 

atësisë para se të lindë fëmija dhe pas vdekjes së fëmijës. Siç është përcaktuar me 
nenet e lart përmendura atësia mund të njihet pasi të jetë lindur fëmija dhe të gjitha 
procedurat dhe të drejtat rreth njohjes janë të lidhura me lindjen e fëmijës së gjallë. 
Megjithatë, me nenin 105 parashihen disa përjashtime të njohjes edhe para lindjes 
së fëmijës, por të kushtëzuara me faktin që fëmija të lind i gjallë. 



Haxhi Gashi 

 252 

Paragrafi 1 
 
105.1 Sipas paragrafit 1 të këtij neni, lejohet njohja e atësisë edhe para lindjes së 

fëmijës. Kjo dispozitë fletë për deklaratën e babait lidhur me atësinë e fëmijës së 
lindur jashtë martese. Kur ligji e përmend deklaratën e njohjes nuk e precizon se a 
është fjala për të gjitha deklaratat e njohjes së atësisë të dhëna si nga nëna, personi 
i cili është deklaruar nga nëna si ati i fëmijës ashtu edhe nga personi tjetër që e 
konsideron vetën atë të fëmijës. Në këtë rast, duhet kuptuar se bëhet fjalë për të 
gjitha deklaratat që prekin statusin e atësisë së fëmijës i cili ende nuk ka lindur, 
mirëpo, deklarata e njohjes së atësisë prodhon efekte juridike vetëm nëse fëmija 
lind i gjallë. Një rregull i ngjashëm gjendet edhe në legjislacionet e vendeve të 
tjera si p.sh. Ligji i Maqedonisë të cilat kanë të njëjtin qëndrim,599 mirëpo, ka 
legjislacione që i referohen vetëm njohjes së atësisë së fëmijës së lindur ndërsa e 
ndalojnë ngritjen e padisë për vërtetimin atësisë së fëmijës që nuk ka lindur i 
gjallë.600  

 
Paragrafi 2 

 
105.2 Në paragrafin 2, është paraparë qëndrimi se pas vdekjes së fëmijës atësia mund 

të vërtetohet vetëm me vendim të gjykatës. Kjo mund të bëhet me kërkesë të 
personave të autorizuar që sipas LFK janë nëna e fëmijës, personi që e konsideron 
veten atë të fëmijës, fëmija ose kujdestari i fëmijës.601 Këta persona mund të 
ngritin padi vetëm nëse kanë interes juridik. Këtë interes duhet ta konstatojë 
gjykata kompetente pranë së cilës është paraqitur padia. Duhet shtuar se ka 
legjislacione që nuk e lejojnë paraqitjen e padisë për vërtetimin e atësisë së fëmijës 
së vdekur si p.sh KFSH602. PorLigji i Maqedonisë e ndalon njohjen e atësisë për 
fëmijën e vdekur, por me përjashtim nëse ka pasardhës.603 LFK është shumë më 
fleksibil në këtë drejtim, mirëpo, duhet sqaruar se nuk flet për njohjen, por 
vërtetimin e atësisë me vendim të gjykatës. Në mënyrë analoge duhet zbatuar këtë 
dispozitë edhe për rastet e njohjes jashtë procedurës gjyqësore. Kjo dispozitë duke 
u interpretuar në lidhje me paragrafin 1, duke përdorur shprehjen “pas vdekjes së 
fëmijës atësia mund të vërtetohet vetëm me vendimin e gjykatës” e përjashton 
mundësinë e njohjes së atësisë pas vdekjes, por e lejon vërtetimin me vendim të 
gjykatës, kuptohet nëse për këtë ka një interes juridik nga personat e autorizuar me 
ligj. Si persona që kanë interes juridik duhet konsideruar trashëgimtarët e personit 
ndaj të cilit duhet të njihet atësia. Si p.sh. vërtetohet atësia ndaj fëmijës i cili para 
vdekjes ka lënë fëmijë, në këtë rast fëmijët e tij kanë interes për të vërtetuar atësinë 
e paraardhësit të tyre për qëllime trashëgimie. Një zgjidhje të tillë e ka edhe Ligji i 
Maqedonisë.604  

                                                 
599 Në mes tjerash, shih Ligjin për Familjen i Maqedonisë i vitit 1992 me ndryshime (LFM) neni 53. 
Ky nen është i ngjashëm me nenin 105 par. 1 të LFK. 
600 Shih KFSH, neni 166. 
601 Shih LFK, neni 110.  
602 Shih KFSH, neni 166. 
603 LFM, neni 54. 
604 Ligji i Familjes i Maqedonisë, neni 54. 
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Neni 106. Pëlqimi i nënës  
 
(1) Njohja e atësisë prodhon efekt juridik dhe regjistrohet në librin amë të të 

lindurve vetëm nëse me njohjen pajtohet nëna e fëmijës.  
(2) Deklaratën mbi pëlqimin për njohjen e atësisë mund ta japë nëna sipas 

rregullave të përcaktuara me nenin 103 të këtij Ligji për njohjen e atësisë.  
(3) Ofiqari ka për detyrë ta ftojë nënën e fëmijës që brenda afatit prej 30 

ditësh të deklarohet për njohjen e atësisë nëse ajo nuk e ka paraqitur më 
parë personin e njëjtë si at të fëmijës. 

 
Koment, neni 106 

 
106. Vështrim i përgjithshëm. Njohja e atësisë nga i ati prodhon efekte juridike vetëm 

nëse nëna e fëmijës pajtohet me këtë njohje. Nëna është personi i cili më së miri e 
di se i kujt është fëmija, prandaj edhe pëlqimi i saj është i domosdoshëm. Pelqimi i 
nënës së fëmijës përfaqëson shprehjen e vullneti të nënës së fëmijës e cila ka për 
objekt pranimin apo kundërshtimin e njohjes vullnetare të realizuar nga personi që 
pretendon të jetë ati i fëmijës.605 Ky nen rregullon çështjet që lidhen me pëlqimin e 
nënës së fëmijës për njohjen e atësisë nga një preson që mund të konsiderohet baba 
i fëmijës. Edhe ky nen është i influencuar nga LMMF dhe ka të njëjtën 
përmbajtje,606 mirëpo, pëlqimi i nënës së fëmijës për njohjen e atësisë kërkohet 
edhe nga legjislacionet e tjera dhe deklarata e njohjes së atësisë prodhon efekte 
juridike vetëm pas pëlqimit të nënës së fëmijës.607 

 
Paragrafi 1 

 
106.1 Njohja e atësisë nga personi i thirrur që të deklarohet për atësinë e fëmijës apo 

edhe personi i cili me vet dëshirë jep deklaratë për të pranuar një fëmijë si të vetin, 
prodhon efekte juridike vetëm nëse nëna e fëmijës e jep pëlqimin për këtë njohje. 
Pasi të jetë dhënë pëlqimi i nënës mund të bëhet regjistrimi i njohjes së atësisë në 
librin amzë të të lindurve. Ky paragraf flet për dy situata, 1) kur deklaratën e 
njohjes e jep personi i cili është deklaruar nga nëna dhe është thirrur për të dhënë 
deklaratën e njohjes para ofiqarit ashtu siç parashihet me nenin 104 të këtij ligji 
dhe 2) kur deklarata e njohjes së atësisë është dhënë me vetiniciativë nga personi 
që e konsideron vetën atë të fëmijës dhe i cili nuk është i njëjtë me personin që e ka 
deklaruar nëna e fëmijës. Vetë përmbajtja e kësaj dispozite e cila mund të 
interpretohet në lidhshmëri me nenin 106, par. 1 dhe 108, par. 1 të LFK,608 tregon 
se nëna mund të kundërshtojë deklaratën e njohjes së atësisë, që nënkupton të dy 
rastet. Në nenin 106 par 2 thuhet se nëna mund të ftohet të deklarohet për atësinë 
nëse nuk është personi i njëjtë të cilin ajo e ka deklaruar si atë të fëmijës. Në të 
gjitha rrethanat nëna ftohet të jep pëlqimin për njohjen e atësisë. Nëse nëna nuk 
pajtohet ose nuk deklarohet lidhur me deklaratën e njohjes së atësisë, atëherë 

                                                 
605 Omari. S, 2007, fq. 416. 
606 LMMF, neni 81. 
607 Shih KFSH, neni 181, par.2; LMF, neni 56, par.1 dhe 2; KCGJ, neni 1595, par.1. 
608 Për më shumë shih përmbajtjen e nenit 108 të LFK. 
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zhvillohet procedura e vërtetimit të atësisë të cilën mund ta inicojë vetë personi që 
e jep deklaratën e njohjes së atësisë.609 

 
Paragrafi 2 

 
106.2 Paragrafi 2 përcakton rregullat procedurale lidhur me dhënien e deklaratës së 

pëlqimit nga nëna e fëmijës. Kjo dispozitë i referohet rregullave të përcaktuara në 
nenin 103. Konsiderojmë se referenca është e gabuar, sepse rregullat procedurale 
lidhur me dhënien e deklaratës së nënës për atësinë duke përfshirë edhe pëlqimin e 
saj, janë rregulluar me nenin 104 të këtij ligji. Neni 103 përcakton rregulla lidhur 
me njohjen e atësisë nga personi që e jep deklaratën e njohjes (babai) duke 
përcaktuar edhe organet para të cilave jepet deklarata edhe mënyrën si mund të 
bëhet deklarata e njohjes, mirëpo, pasi që para këtyre organeve jepet dekorata e 
njohjes nga personi që e konsideron veten baba të fëmijës edhe nëna mund ta japë 
deklaratën e pëlqimit para të njëjtave organe dhe në mënyrën e njëjtë të përcaktuar 
sipas nenit 103. Kështu neni 103 mund të zbatohet në lidhshmëri me nenin 104, 
sepse dispozitat e këtyre neneve e plotësojnë njëra tjetrën.  

 
Paragrafi 3 

 
106.3 Në paragrafin e 3 përcaktohet detyrimi i ofiqarit që ta njoftojë nënën e fëmijës 

lidhur me deklaratën e njohjes së atësisë, nëse ajo nuk e ka paraqitur më parë 
personin e njëjtë si atë të fëmijës. Ofiqari e fton nënën e fëmijës që brenda 30 
ditësh të deklarohet për atësinë e personit i cili nuk është i njëjtë me atë që e ka 
deklaruar si atë të fëmijës. Rastet e pëlqimit të nënës kur deklarohet atësia për 
personin që vet nëna e ka deklaruar si atë të fëmijës janë rregulluar me nenin 
104.610 Kjo dispozitë i referohet rasteve kur nëna duhet të japë pëlqimin për atësinë 
e personit të cilin ajo nuk e ka deklaruar fare ose nuk është i njëjtë me personin që 
ajo e ka deklaruar si atë të fëmijës. Kjo dispozitë nuk flet si duhet vepruar në rastet 
kur nëna e fëmijës është e vdekur apo e zhdukur apo nuk i dihet vendbanimi ose 
vendqëndrimi apo nëna nuk ka zotësi veprimi. Ligji i Maqedonisë e ka një zgjidhje 
sipas të cilës në këto raste pëlqimin në emër të nënës e jep kujdestari i fëmijës me 
pëlqimin e Qendrës për Punë Sociale.611 Kjo situatë mund të mbulohet në mënyrë 
analoge me paragrafin e 2 të nenit 107 të LFK i cili e rregullon dhënien e pëlqimit 
në emër të fëmijës që nuk ka zotësi veprimi e që parashihet se pëlqimi në emër të 
fëmijës e jep kujdestari me pëlqimin OK në rast kur nëna është e vdekur, zhdukur 
ose nuk i dihet vendbanimi ose vendqëndrimi apo i është hequr plotësisht zotësia e 
veprimit. 

                                                 
609 Shih LFK, neni 108. 
610 Lidhur me këto procedura shih pjesën e komentarit për nenin 104. 
611 Shih LMF, neni 56, par. 3. 
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Neni 107. Pëlqimi i fëmijës  
 
(1) Nëse fëmija është më i vjetër se 16 vjeç është i nevojshëm edhe pëlqimi i tij 

për njohjen e atësisë. Ky pëlqim jepet sipas mënyrës së rregulluar me 
nenin 109 të këtij Ligji.  

(2) Nëse fëmija pavarësisht nga kjo moshë, është i paaftë për të gjykuar në 
mënyrë të vazhdueshme, ose nëna nuk është më e gjallë, apo ka 
vendqëndrimin e panjohur ose është shpallur e vdekur apo plotësisht i 
është hequr aftësia për të vepruar, deklaratën mbi pëlqimin për njohjen e 
atësisë e jep kujdestari i fëmijës me lejen e Organit të Kujdestarisë. 

 
Koment, neni 107 

 
107. Vështrim i përgjithshëm. Pëlqimi i fëmijës për atësinë është i domosdoshëm në 

radhë të parë si e drejtë e njeriut për të vendosur në lidhje me të drejtat e tij 
personale siç janë ato të lidhura me statusin personal. Këto të drejta janë personale, 
por njihen si të drejta statusore.612 Edhe e drejta e njohjes së atësisë hynë në 
kategorinë e këtyre të drejtave. Prandaj, me këtë nen parashihet edhe pëlqimi i 
fëmijës për njohjen e atësisë si një e drejtë personale e pamohueshme dhe kusht për 
njohjen e atësisë.613 Pëlqimi i fëmijës ishte kusht edhe sipas LMMF614 dhe 
kërkohet edhe nga legjislacionet e tjera.615 Kjo dispozitë është plotësisht e njëjtë 
me dispozitën ligjore të LMMF dhe Ligjit të Maqedonisë për Familjen. Ndërsa 
KCGJ e kërkon pëlqimin e fëmijës vetëm nëse nëna nuk është duke ushtruar 
kujdesin prindëror.616 

 
Paragrafi 1 

 
107.1 Paragrafi i parë i këtij neni i jep të drejtë personit të moshës mbi 16 vjet që të 

japë pëlqimin për njohjen e atësisë. Madje, ky nen e konsideron të domosdoshme 
pëlqimin e fëmijës të moshës 16 vjet. Përcaktimi i moshës mbi 16 vjet merret 
parasysh me faktin se personi i kësaj moshe është në gjendje për të kuptuar 
rëndësinë e deklaratës së tij, mirëpo, kjo dispozitë nuk e kushtëzon deklaratën për 
pëlqim me aftësinë e veprimit të personit 16 vjet. Andaj, në çdo rrethanë personi i 
moshës 16 vjeçare duhet të pyetet për të dhënë pëlqimin. Nëse nuk jepet pëlqimi 
nga fëmija, zhvillohet procedura e vërtetimit të atësisë me vendim të gjykatës sipas 
nenin 108.617 Kur bëhet fjalë për mënyrën dhe procedurën e dhënies së pëlqimit 
nga fëmija i referohet dispozitave të nenit 109. Duhet thënës se neni 109 rregullon 
efektet juridike të deklaratës së njohjes dhe nuk rregullon aspektet dhe mënyrën e 

                                                 
612 Heldrich, Andreas & Steiner, Anton F, në: Mary Ann Glendon, International Encyclopedia of 
Comparative Law, Persons and Family,Vol. IV, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, and Martinus 
Nijhoff Publishers, Dordrech, Boston, Lancaster, 1995, fq. 2-2. 
613 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 217-218. 
614 LMMF, neni 82. 
615 LMF, neni 57.  
616 KCGJ, neni 1595, par.2 
617 Shih LFK, neni 108. 
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dhënies së deklaratave të njohjes së atësisë. Rregullat dhe organet pranë të cilave 
bëhet deklarata për njohjen e atësisë janë paraparë me nenin 103. Edhe kur bëhet 
fjalë për dhënien e pëlqimit nga nëna e fëmijës, procedurat i referohen nenin 103. 
Prandaj, në këtë rast referenca në nenin 109 është e gabuar, por duhet të 
zëvendësohet me referencën në nenin 103. 

 
Paragrafi 2 

 
107.2 Në paragrafin 2 dispozita ligjore i referohet dhënies së pëlqimit nga fëmija kur 

fëmija është i moshës 16 vjeçare ose mbi këtë moshë, por nuk ka aftësi të 
vazhdueshme për të gjykuar. Në këto raste bëhet fjalë për mungesën e zotësisë së 
veprimit të personit mbi moshën 16 vjeçare, mirëpo në këtë paragraf kur është 
përdorur shprehja “pavarësisht moshës 16 vjeçare” nuk është e qartë se a bëhet 
fjalë edhe për moshën nën 16 vjet. Një zgjidhej e tillë ka ekzistuar edhe sipas 
LMMF, 618 por ekziston edhe në legjislacionet e tjera të rajonit619, mirëpo edhe 
LMMF edhe LFM i referohen në mënyrë shprehimore edhe rasteve kur fëmija 
është nën 16, që do të thotë se këto rregulla të parapara në paragrafin 2 të këtij neni 
vlejnë edhe për fëmijën nën moshën 16 vjeçare. Në këtë rast, nëse nëna e fëmijës 
nuk është gjallë, nuk i dihet vendbanimi ose vendqëndrimi ose i është hequr 
plotësisht zotësia e veprimit, deklaratën në emër të fëmijës e jep kujdestari me 
lejen e Organit të Kujdestarisë. Dispozita nuk është shumë e qartë së a bëhet fjalë 
vetëm për dhënien e pëlqimit në emër të fëmijës apo kujdestari e jep pëlqimin edhe 
për nënën, respektivisht në emër të nënës. Kuptimi i kësaj dispozite duhet zgjeruar 
për të përfshirë edhe dhënien e pëlqimit edhe për nënën kur ajo është e vdekur, 
është zhdukur, nuk i dihet vendbanimi ose vendqëndrimi ose i është hequr zotësia e 
plotë për të vepruar, mirëpo Organi i Kujdestarisë cakton kujdestar të veçantë për 
nënën ose fëmijën, në një kontest të tillë kur ka konflikt interesi mes prindërve dhe 
fëmijës, interesat e fëmijës mbrohen me kujdestarë të veçantë.620 Ka legjislacione 
që nuk e përmbajnë këtë rregull sikur KFSH nuk ka ndonjë dispozitë të tillë e cila 
qartëson situatën e kur duhet dhënë pëlqimi nga fëmija i mitur ose i moshës 
madhore, por që nuk ka zotësi veprimi, sepse as që kërkohet pëlqimi i fëmijës si 
kusht për vlefshmërinë e deklaratës së njohjes së atësisë.621  

 
 
Neni 108. Procedura gjyqësore për mospajtimin  

 
(1) Nëse nëna e fëmijës ose fëmija që është më i vjetër se 16 vjeç, ose 

kujdestari i fëmijës kur nevojitet pëlqimi i tij, nuk pajtohen për njohjen e 
atësisë, ose nuk deklarohen lidhur me këtë gjë brenda afatit prej 30 
ditësh, pasi të marrin në dijeni njohjen, personi i cili e ka njohur fëmijën 

                                                 
618 Shih LMMF, neni 82. 
619 Ligji i Maqedonisë e ka të njëjtën zgjidhje sikur LFK shih LFM, neni 57, par. 2. Ligji për Familjen 
i Malit të Zi (LFMZ) i vitit 2007 e përmban të njëjtën zgjidhje, shih LFMZ neni, 106, par. 2.  
620 Shih LFK, neni 343 dhe komentimi i këtij neni. 
621 Shih KFSH, neni 181, par. 2. 
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për të vetin mund t’ia paraqesë padinë gjykatës për vërtetim se ai është 
atë i fëmijës.  

(2) Padia mund të paraqitet brenda afatit prej tri vjetësh pas marrjes së 
njoftimit për mospajtimin e nënës, përkatësisht të fëmijës. Nëse në 
ndërkohë është vërtetuar atësia e personit tjetër, padia nuk mund të 
paraqitet pas kalimit të afatit për kundërshtimin e atësisë atij personi. 

 
Koment, neni 108 

 
108. Vështrim i përgjithshëm. Ky nen i rregullon aspektet procedurale të vërtetimit të 

atësisë me procedurë gjyqësore kur nuk e japin pëlqimin nëna e fëmijës, fëmija ose 
kujdestari ashtu siç kërkohet sipas nenin 106 dhe 107 të LFK. Në këto raste, 
personi i cili e jep deklaratën e njohjes së atësisë mund të kërkojë vërtetim të 
atësisë së tij ndaj fëmijës përmes procedurës gjyqësore. Duhet shtuar se procedura 
gjyqësore në kontestet familjare duke përfshirë edhe procedurën për vërtetimin e 
atësisë është procedurë kontestimore.622 Në këtë procedurë zbatohen rregullat e 
ligjit për procedurën kontestimore, përveç kur me LFK parashihen rregullat e 
veçanta procedurale. Kur LFK nuk ka rregulla procedurale për një çështje të 
caktuar, kjo çështje mbulohet me rregullat e LPK.623 Kompetente për të vendosur 
për këto çështje janë gjykatat e qarkut, mirëpo, me hyrjen në fuqi të ligjit për 
gjykatat në vitin 2010 i cili fillon të zbatohet nga 1 janari 2013, kompetente do të 
jenë gjykatat themelore, departamenti i përgjithshëm. Në kuadër të këtij 
departamenti do të gjykohen të gjitha çështjet juridike-civile, përfshirë edhe 
çështjet në kontestet familjare.624 Vërtetimi i atësisë me procedurë gjyqësore kur 
nëna nuk pajtohet me deklaratën e njohjes së atësisë është rregull e njohur edhe 
nga legjislacionet e tjera edhe pse ato dallojnë sa i përket afateve të paraqitjes së 
padisë nga personi që e konsideron veten atë të fëmijës.625  

 
Paragrafi 1 

 
108.1 Në paragrafin 1 të këtij neni është paraparë mundësia e paraqitjes së padisë për 

vërtetimin e atësisë të cilën mund ta ngrit personi që e ka njohur fëmijën për të 
vetin. Këtë padi e paraqet në rastet kur nëna e fëmijës, fëmija që është më i vjetër 
se 16 vjet ose kujdestari i fëmijës kur kërkohet sipas ligjit pëlqimi i tij nuk 
pajtohen me këtë njohje ose nuk deklarohen brenda afatit prej 30 ditësh, pasi të 
marrin në dijeni njohjen. Duhet thënë se nëna e fëmijës njoftohet sipas rregullave 
të nenit 104, par. 6 të LFK për njohjen e atësisë nga personi që e konsideron vetën 
atë të fëmijës. Prandaj te rasti i nënës, afati llogaritet nga dita kur nëna e ka marrë 
njoftimin për njohjen e atësisë. Nëna mund të japë pëlqimin ose të kundërshtojë. 
Kjo dispozitë e ka lënë të hapur mundësinë që në çdo kohë, personat e autorizuar 
(nëna, fëmija dhe kujdestari) kanë të drejtën e paraqitjes së kundërshtimit kur e 
marrin vesh për njohjen e atësisë derisa nuk është bërë njoftimi zyrtar nga ofiqari. 

                                                 
622 Brestovci. F, 2004, fq.121. 
623 Shih LFK, neni 349. 
624 LGJ, neni, 12, par. 1.4 në lidhje me nenin 16. 
625 Në mes tjerash Shih KFSH, neni 181, par. 2 dhe 3; LFM, neni 58; LFMZ, neni 107. 
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Afati 30 ditë llogaritet nga dita kur ata e kanë marrë vesh për ngjarjen – deklaratën 
e njohjes, respektivisht është bërë njoftimi zyrtar nga ofiqari, afati fillon të rrjedhë 
nga dita kur e kanë marrë njoftimin. Kur këta persona janë deklaruar, por nuk janë 
pajtuar me njohjen e atësisë ose pas këtij afati 30 ditë, ata nuk janë deklaruar fare, 
respektivisht e kanë lëshuar afatin, personi që e ka njohur atësinë mund të kërkojë 
vërtetimin e atësisë me procedurë gjyqësore sipas paragrafit 2. 

 
Paragrafi 2 

 
108.2 Paragrafi i dytë flet për afatin e paraqitjes së padisë, por brenda këtij neni gjinden 

dy situata: 1) paraqitja e padisë për rastet kur nëna, përkatësisht fëmija nuk e japin 
pëlqimin për njohje dhe 2) paraqitja e padisë kur një person tjetër e ka njohur 
atësinë. Prandaj përmbajtja e këtij neni i referohet dy situatave të ndryshme për të 
cilat edhe parashihen afate të ndryshme për paraqitje të padisë. Për sqarim të 
prejardhjes së këtyre rregullave, duhet shtuar se rregullat e tilla gjinden edhe në 
legjislacionet e vendeve të rajonit.626 

 
 108.2 (a) Padia për vërtetimin e atësisë me vendim të gjykatës kur nuk pajtohen 

personat e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni paraqitet në afat prej 3 viteve 
nga dita kur është marrë në dijeni njoftimi për mos pajtimin e nënës ose fëmijës. 
Për këtë mos pajtim, personi që e ka dhënë deklaratën e njohjes njoftohet me rrugë 
zyrtare nga organi i ofiqarisë. Në këtë drejtim, prej momentit kur merret njoftimi 
fillon të rrjedhë afati i cili zgjat 3 vite. Afati i tillë është afati më i gjatë, sepse më 
së voni deri në 3 vite nga momenti i njoftimit duhet ngritur padia për vërtetimin e 
atësisë me vendim të gjykatës.  

 
108.2 (b) Fjalia e dytë e paragrafit 2 të këtij neni, i referohet rrethanës tjetër të 

vërtetimit të atësisë me vendim të gjykatës, kur në ndërkohë është vërtetuar atësia e 
një person tjetër. Shprehja “vërtetuar” e ka kuptimin e njohjes së atësisë, por e cila 
është vërtetuar, pranuar edhe nga nëna dhe fëmija, dhe nuk e ka kuptimin një 
vërtetim në bazë të procedurës gjyqësore. Në rastin vërtetim me procedurë 
gjyqësore vendimi i gjykatës është përfundimtar, prandaj edhe nuk mund të 
paraqitet padi tjetër për vërtetim të atësisë. Pra, në këtë rast bëhet fjalë nëse në 
ndërkohë një person tjetër e ka njohur atësinë. Afati për paraqitjen e padisë është e 
njëjtë me atë të kundërshtimit të atësisë së njohur ndaj një personi tjetër që është e 
rregulluar me nenin 116 të LFK.627 Afati për paraqitjen e padisë për kundërshtimin 
e atësisë ndaj personit që e ka njohur atësinë është 1 vit nga dita kur është 
regjistruar atësia e atij personi në regjistrin e të lindurve.628 Kështu, në këtë 
rrethanë, afati nuk është 3 vite, por 1 vit. Paraqitja e kësaj padie është e kushtëzuar 
në atë mënyrë që mund ti kundërshtohet atësia një personi tjetër që e ka njohur 
atësinë më parë, por me kusht që me të njëjtën padi të kërkohet vërtetimi i atësisë 

                                                 
626 Në mes tjerash, shih Ligji për Familjen i Maqedonisë (LMF), neni 58, mirëpo në LFM afati për 
parqitjen e padisë është 3 muaj. Gjithashtu, shih Ligji për Familjen i Malit të Zi, neni 107 i cili e ka të 
njëjtën përmbajtje si LFK. 
627 Për më shumë, shih LFK, neni 116 dhe komenti i këtij neni. 
628 Shih LFK, neni 116, par. 2. 
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për vete.629 Kjo është e vetëkuptueshme, se interesi i fëmijës është njohja e atësisë 
dhe themelimi i marrëdhënies prindërore. Në këtë drejtim, askush nuk mund t’ia 
kundërshtojë atësinë e një personi ndaj një fëmije dhe të mos kërkojë vërtetim 
atësie për vete, sepse kjo do të prishte marrëdhëniet prindërore dhe kujdesi në mes 
fëmijës dhe personit që e ka njohur atësinë, gjë që nuk është interes për fëmijën.  

 
 
Neni 109. Efekti juridik i deklaratës së njohjes 
 

(1) Deklarata e njohjes së atësisë, si dhe deklaratat e nënës dhe të fëmijës, si 
dhe pëlqimi për njohjen e atësisë, nuk mund të revokohen. 

(2) Personi i cili e ka dhënë deklaratën për njohjen e atësisë, mund të kërkoj 
anulimin e deklaratës nëse ajo është dhënë me shtrëngim, për shkak të 
shtrëngimit ose për shkak të lajthimit  

(3) Padia për anulimin e deklaratës mund të paraqitet brenda afatit prej 
gjashtë muajsh nga data kur shtrëngimi është bërë i ditur, apo gabimi 
është vërejtur.  

 
Koment, neni 109 

 
109. Vështrim i përgjithshëm. Me këtë nen rregullohen efekte ligjore të deklaratave të 

njohjes së atësisë ose pëlqimit për atësinë për të personin që e bën njohjen e 
atësisë, nënën dhe fëmijën. Ky nen ka përcaktuar rregulla parimore lidhur me 
efektet juridike të deklaratave, por dhe faktet e tjera se kur mund të anulohet një 
deklaratë e dhënë. Deklaratat e të gjithë personave që lidhen me njohjen e atësisë, 
shkaktojnë efekte juridike parimisht të pa revokueshme. Vetëm nën rrethana të 
caktuara, të dhunës, lajthimit ose mashtrimit mund të anulohen. Ky rregull ka për 
qëllim krijimin e sigurisë juridike për çështje statusore rreth fëmijëve, përkatësish 
njohjes së atësisë, dhe pengimin e keqpërdorimit të drejtave. Andaj, personat e 
autorizuar sipas ligjit, duhet të jenë të vëmendshëm para se të japin deklaratën e 
tyre, sepse deklarata prodhon efekte juridike të pakthyeshme. 

 
Paragrafi 1 

 
109.1 Në paragrafin 1 është përcaktuar rregulli se deklarata: a) e njohjes së atësisë, b) 

deklarata e nënës dhe e fëmijës për njohjen e atësisë, c) si dhe pëlqimi për njohjen 
e atësisë, nuk mund të revokohen. Kjo dispozitë i referohet disa situatave, 
respektivisht deklaratave, dhe të gjitha këto deklarata nuk mund të revokohen. 
Rregulli i tillë gjendet edhe në legjislacionet e tjera të rajonit.630 Në fakt të gjitha 
legjislacionet tentojnë të krijojnë siguri juridike duke i dhënë efekt juridik të pa 
revokueshëm deklaratave rreth njohjes dhe pëlqimit për njohjen e atësisë. Kjo do të 
thotë se të gjithë personat e deklaruar nuk mund të heqin dorë prej deklaratës së 
dhënë. Lejohet vetëm anulimi i deklaratës sipas rrethanave të parapara në par. 2 të 
këtij neni, por jo edhe heqja dorë. 

                                                 
629 Shih LFK, neni 116, par. 1; Alu. A & Gashi.H, 2007, fq. 222. 
630 Shih LFM, neni 59, par. 1; LFMZ, neni 108, par. 1; KFSH, neni 167. 
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109.1 (a) Efekti juridik i deklaratës së njohjes nga personi që e pranon atësinë. 
Paragrafi 1 flet për deklaratën e njohjes të dhënë nga personi që e konsideron vetën 
atë të fëmijës dhe i cili me deklaratën e tij e njeh atësinë ndaj një fëmije që e 
konsideron si të vetin. Deklarata e tij për njohje mund të jepet me vetiniciativë ose 
pasi ta ketë paraqitur nëna e fëmijës atë si baba të fëmijës. Kjo rregull mbulon edhe 
rastet kur një person ia kundërshton njohjen e atësisë personit tjetër. Në të gjitha 
rastet, deklaratat e njohjes së atësisë nuk mund të revokohen. 

 
109.1 (b) Efekti juridik i deklaratës së nënës dhe fëmijës për njohjen e atësisë. Nëna e 

fëmijës mund të japë deklaratën për atësinë duke e paraqitur personin si atë të 
fëmijës sipas rregullave të parapara në nenin 103, 104 dhe 106 të LFK.631 Për të 
gjitha deklaratat, vlen rregulli se ato nuk mund të revokohen (tërhiqen). Edhe 
fëmija i cili e ka moshën 16 vjeçare dhe ka zotësi veprimi jep pëlqimin për njohjen 
e atësisë sipas rregullave të nenit 107, par. 1 të LFK. Kur fëmija është i pa aftësi 
veprimi, deklarata jepet nga Organi i Kujdestarisë sipas nenit 107, par. 2.632 
Prandaj, efektet juridike vlejnë për të gjitha situatat kur sipas LFK kërkohet 
deklarimi i fëmijës lidhur me atësinë ndaj tij dhe deklaratat e tij ose personit që 
vepron në emër të tij (nënës ose OK) janë të parevokueshme. 

 
109.1 (c) Efekti juridik i pëlqimit për njohjen e atësisë. Pëlqimi për njohjen e atësisë, 

jepet nga personi i cili është deklaruar nga nëna si atë i fëmijës dhe është thirrur 
nga ofiqari për të dhënë deklaratën e pajtimit, respektivisht njohjes.633 Me këtë 
rast, ai jep pëlqim për njohjen e atësisë e cila e ka edhe efektin e njohjes. Pëlqimi 
jepet nga nëna kur një person ka dhënë deklaratën e njohjes së atësisë. Për këtë 
deklaratë njoftohet nëna e fëmijës e cila duhet të jep pëlqimin.634 Deklarata e 
pëlqimit nga fëmija jepet sipas rregullave të nenit 107. Edhe për këto raste, 
deklaratat kanë efekt të parevokueshëm. 

 
Paragrafi 2 

 
109.2 Në paragrafin 2 është rregulli i përjashtimit, sipas të cilit deklarata për njohjen e 

atësisë mund të anulohet. Pra, këtu nuk është fjala për revokim, por shpalljen e 
deklaratës së njohjes të pavlefshme nëse ajo është dhënë nën ndikimin e dhunës, 
respektivisht shtrëngimit, për shkak të mashtrimit ose lajthimit. Kjo dispozitë i 
referohet anulimit duke theksuar vetëm deklaratën e njohjes. Kuptimi i kësaj 
dispozite është për të gjitha deklaratat rreth njohjes së atësisë, atë të personit që jep 
deklaratën për njohje të atësisë, nënës dhe fëmijës. Nëse njëri nga këta persona e 
ka dhënë deklaratën e njohjes nën dëkimin e këtyre rrethanave të cilat ndikojnë që 
deklarata të mos përputhet me vullnetin e brendshëm, kjo deklaratë mund të 
anulohet. 

 

                                                 
631 Për më shumë shih pjesët e komentarit për nenet 103, 104 dhe 106 të LFK. 
632 Për më shumë, shih pjesën e komentarit për nenin 107. 
633 Shih LFK, neni 104. 
634 Shih LFK, neni 106. 
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109.2 (a) Anulimi i deklaratës së njohjes për shkak të shtrëngimit. Shtrëngimi është 
rrethanë apo ngjarje e cila shfaqet si manifestim i forcës, qoftë si dhunë e 
drejtpërdrejtë ose si kanosje. Duke përdorur shtrëngimin, detyrohet personi të japë 
deklaratën e njohjes apo pëlqimin për njohje. Kjo nënkupton se deklarata nuk është 
e vërtetë, sepse vullneti i brendshëm nuk përputhet me vullnetin e deklaruar. 
Prandaj, me këtë dispozitë lejohet anulimi i një deklarate të tillë. Se si kuptohet 
dhuna ose kanosja (kërcënimi) apo edhe frika si elemente të shtrëngimit, është 
sqaruar edhe te rasti i anulimit të martesës dhe në mënyrë analoge mund të 
kuptohen edhe dhënia e deklaratave për martesë nën ndikim të këtyre 
rrethanave.635 

 
109.2 (b) Anulimi i deklaratës së njohjes për shkak të mashtrimit. Mashtrimi është 

rrethanë e cila ndikon në vullnetin e një personi për të dhënë deklaratën e 
pavërtetë. Mashtrimi është shkaktimi me qëllim i parafytyrimit të gabuar ndaj një 
personi për ndonjë rrethanë ose fakt. Kështu, kjo rrethanë shkaktohet nga një 
person tjetër ndaj personit që e jep deklaratën e njohjes.636 Deklarata e tillë mund 
të anulohet, sepse nuk përputhet me vullnetin e brendshëm të personit që e jep 
deklaratën. 

 
109.2 (c) Anulimi i deklaratës së njohjes për shkak të lajthimit. Edhe lajthimi është 

rrethanë që ndikon në vullnetin e lirë të personit që jep deklaratën. Lajthimi 
paraqitet si parafytyrim i gabuar lidhur me një fakt ose rrethanë e lidhur me 
njohjen e atësisë. Ky parafytyrim i gabuar që shkaktohet nga vet personi që e jep 
deklaratën ose nga ndonjë person tjetër, por pa qëllim.637 Deklarata e njohjes e 
dhënë nën ndikim të lajthimit nuk përputhet me vullnetin e vërtetë (vullnetin e 
brendshëm) të personit që e jep deklaratën. Kjo deklaratë mund të anulohet. 

 
Paragrafi 3  

 
109.3 Padia për anulimin e deklaratë së dhënë nën ndikimin e shtrëngimit, mashtrimit 

ose lajthimit mund të paraqitet në afat prej 6 muajsh nga data kur është bërë 
shtrëngimi ose është vërejtur gabimi. Në paragrafin e tretë përdoret vetëm shprehja 
“shtrëngim” ose “gabim”, mirëpo fjala është për të gjitha rastet e parapara me 
paragrafin 2, që nënkupton edhe shtrëngimin, mashtrimin dhe lajthimin. Shprehja 
gabim e përfshin edhe mashtrimin edhe lajthimin, sepse në të dy rastet bëhet fjalë 
për gabim lidhur me një fakt relevant. Kjo dispozitë flet për rrjedhën e afatit vetëm 
pas ndodhjes, marrjes në dijeni për shtrëngimin ose vërejtjes së gabimit që 
nënkupton se është fjala për afat subjektiv i cili llogaritet nga momenti kur personi 
merr vesh ose merr në dijeni për shtrëngimin ose gabimin (mashtrimin dhe 
lajthimin). Në dispozitë nuk është përcaktuar ndonjë afat objektiv që do të 
nënkuptonte afatin më të gjatë brenda të cilit duhet të paraqitet padia duke 
llogaritur nga momenti kur është dhënë deklarata me të meta të vullnetit.  

 
                                                 
635 Shih pjesën e komentarit të nenit 63. 
636 Lidhur me përmbajtjen e mashtrimit shih pjesen e komentarit për nenin 65, par. 1. 
637 Lidhur me kuptimin dhe përmbajtjen e lajthimit shih pjesën e komentarit për nenin 65, par. 2. 
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109.3 (a) Kur është fjala te shtrëngimi, nuk është e qartë se a fillon të rrjedhë afati nga 
dita kur personi ka mundësi të paraqes padi pasi të jetë liruar nga shtrëngimi dhe të 
krijohet mundësia për të kryer këtë veprim procedural, apo me vetë faktin se ka 
ndodhur shtrëngimi. Ka situata kur personi e jep deklaratën nën shtrëngim, mirëpo 
nuk mund të paraqes padi, sepse shtrëngimi mund të zgjas edhe më shumë se 6 
muaj. Kështu që interpretimi i dispozitës duhet të zgjerohet dhe ti jepet kuptim 
ashtu që afati prej 6 muajsh për paraqitjen e padisë te rasti i shtrëngimit duhet të 
rrjedhë nga momenti kur shtrëngimi është bërë i ditur, respektivisht personi është 
liruar nga shtrëngimi. 

 
109.3 (b) Kur është fjala për gabimin (mashtrimin ose lajthimin) afati prej 6 muajsh 

llogaritet nga dita kur është vërejtur gabimi. Këtu situata e rrjedhjes së afatit është 
më e qartë, sepse prej momentit që merret vesh për gabim rrjedh afati, pavarësisht 
se kur ka ndodhur gabimi.  

 
 
Neni 110. Fëmijët jashtëmartesor 
 

(1) Padinë për vërtetimin e atësisë së fëmijës së lindur jashtë martesës, përveç 
personit që e konsideron vetën at të fëmijës mund ta paraqesin fëmija dhe 
nëna e fëmijës. 

(2) Fëmija i lindur jashtë martesës mund të paraqet padinë për vërtetim të 
atësisë në çdo kohë.  

(3) Nëse fëmija është i mitur ose nuk ka aftësi për të vepruar, padinë në emër 
të tij mund ta paraqet nëna. Nëse nëna nuk është e gjallë ose i është hequr 
aftësia për të vepruar, përkatësisht nga kujdesi prindëror dhe kur nëna e 
ka vendqëndrimin e panjohur, padinë mund ta praqet kujdestari me lejen 
e Organit të Kujdestarisë. 

(4) Nëna mund ta praqet padinë për vërtetimin e atësisë derisa të këtë të 
drejtën të ushtroj të drejtën prindërore. 

 
Koment, neni 110 

 
110. Vështrim i përgjithshëm. Neni 110 rregullon aspektet procedurale të paraqitjes së 

padisë nga nëna dhe fëmija për vërtetim të atësisë me vendim të gjykatës. Titulli i 
nenit nuk i korrespondon përmbajtjes. Neni nuk flet për fëmijët jashtë martesorë në 
kuptim të statusit të tyre, por i referohet vetëm mënyrës së parashtrimit të padisë për 
vërtetim të atësisë. Ky nen tregon personat e autorizuar dhe afatet për paraqitjen e 
padisë. Ndërsa aspektet procedurale të parashtrimit të padisë dhe zhvillimi i 
procedurës pranë gjykatës rregullohet me Ligjin e procedurës kontestimore. 

 
Paragrafi 1 

 
110.1  Padia për vërtetim atësie mund të paraqitet edhe nga nëna dhe fëmija. Në 

dispozitën e paragrafit 1, në pjesën e parë të fjalisë përcaktohet se përveç personit 
që e konsideron veten atë të fëmijës, padinë mund ta parqet edhe nëna edhe fëmija. 
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Duhet theksuar se paraqitja e padisë nga personi që e konsideron veten atë të 
fëmijës është rregulluar me nenin 108.638 E drejta e paraqitjes së padisë nga nëna 
dhe fëmija parashihet edhe me legjislacione të vendeve të rajonit.639 

 
110.1 (a) Paraqitja e padisë nga nëna e fëmijës. Nëna e fëmijës ka të drejtë të paraqes 

padi për vërtetim atësie me procedurë gjyqësore atëherë kur personin që e ka 
deklaruar si atë të fëmijës nuk e pranon fëmijën për të vetin ose kur për çfarëdo 
arsye ajo konsideron të nevojshme vërtetimin e atësisë për fëmijën e saj. Si arsye 
për vërtetimin e atësisë mund të konsiderohet edhe vdekja e të atit i cili ende nuk e 
ka njohur atësinë e fëmijës së lindur jashtë martese.640 Kur nëna e paraqet personin 
e caktuar si atë të fëmijës, ajo ka afat për vërtetimin e atësisë brenda 1 viti nga dita 
e lindjes së fëmijës.641 Kjo dispozitë e vë theksin në të drejtën e pamohueshme të 
nënës për të paraqitur këtë padi dhe nuk e lidhë me ndonjë kusht ose arsye. 
Dispozita e lë të hapur mundësinë e paraqitjes së padisë, çdoherë kur nëna këtë e 
konsideron të nevojshme, por brenda aktit siç përcaktohet në paragrafin 4 të këtij 
neni dhe nenin 111, par. 1. Interpretimi i paragrafit 1 me paragrafin 4 tregon se 
nëna mund ta paraqes padinë derisa ajo e ushtron të drejtën prindërore. Me 
Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 369/2011 është vërtetuar 
atësia e fëmijës së lindur me 08.4.1999.642 Kjo do të thotë se fëmija ka lindur 12 
vite më parë, para se të vërtetohet atësia. Këtu bëhet fjalë për rastet kur nëna nuk e 
ka deklaruar personin e caktuar si atë të fëmijës, në momenti e lindjes së fëmijës, 
ashtu siç përcaktohet me nenin 104 të këtij Ligji. Nëse e ka deklaruar personin e 
caktuar si atë të fëmijës, atëherë vlen afati i përcaktuar në nenin 111 par.1 prej 1 
viti nga momenti i lindjes së fëmijës. 

 
110.1 (b) Paraqitja e padisë nga fëmija. Edhe fëmija i lindur jashtë martese ka të drejta 

të njëjta sikur fëmija i lindur në martesë.643 Në këtë drejtim duhet kuptuar se fëmija 
i lindur jashtë martese ka të drejtë të paraqesë padi për vërtetimin e atësisë, si një 
nga të drejtat e tij themelore për të themeluar marrëdhënie prindërore dhe për t’u 
rritur me prindër.644 Prandaj, është parim themelor se fëmija ka të drejtë të dijë se 
kush janë prindërit e tij. Në këtë drejtim edhe të vërtetojë atësinë e tij. Disa 
legjislacione në mënyrë shprehimore e kanë përcaktuar të drejtën e fëmijës për të 
konstatuar, respektivisht për të ditur se kush janë prindërit e tij,645 mirëpo, edhe pse 
LFK nuk e përcakton këtë të drejtë në mënyrë shprehimore, vetë fakti i lejimit të 
padisë për vërtetimin e atësisë, e plotëson këtë zbrazëtirë duke i garantuar fëmijës 
të drejtën për të njohur të atin e tij në mënyrë të pa kufizuar në aspektin kohor, 
ashtu siç parashihet në paragrafin 2 të këtij neni. 

 

                                                 
638 Shih pjesën e komentarit për nenin 108. 
639 Në mes tjerash Shih KFSH, neni 183: LFMZ, neni 109; LFM, neni 60. 
640 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 369/2011, i datës, 12.10.2011. 
641 Shih LFK, neni 111, par. 1. 
642 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 369/2011, i datës, 12.10.2011. 
643 Shih LFK, neni 3, pika 4. 
644 Shih LFK, neni 125, par. 2. 
645 Në mes tjerash Shih LFMZ, neni 61, par. 1. 
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Paragrafi 2 
 
110.2 Për paraqitjen e padisë nga fëmija nuk ka ndonjë kufizim kohor apo kufizime me 

afat të caktuar. Fëmija mund ta praqet padinë për vërtetim atësie në çdo kohë. LFK 
në këtë drejtim është shumë më i favorshëm dhe human sa i përket të drejtës së 
padisë për fëmijën për dallim nga LMMF i vitit 1984 dhe disa legjislacione të cilat 
e kufizojnë këtë të drejtë me vite të caktuara.646 Porka edhe legjislacione të tilla që 
nuk parashohin parashkrim të drejtës së padisë për fëmijën.647 LFK ka marrë për 
bazë standardet më të avancuara sa i përket të drejtave të fëmijëve, duke përfshirë 
edhe të drejtën e vërtetimit të atësisë. Arsyeshmëria e normës qëndron në faktin se 
do të ishte e pa drejtë ndaj fëmijës mohimi i një të drejte për të konstatuar 
marrëdhëniet prindërore, pavarësisht moshës së tij. Çdo herë dhe në çdo kohë kur 
fëmija praqet padi për vërtetimin e atësisë, gjykata duhet të procedojë me 
procedurën e vërtetimit të atësisë. Me këtë padi, fëmija kërkon vërtetimin e atësisë 
ndaj një personi që e konsideron baba biologjik dhe palë e paditur është vetë 
personi ndaj të cilit zhvillohet procedura gjyqësore.648 Vërtetimi i atësisë apo 
amësisë mund të bëhet edhe kur në regjistrin e gjendjes civile janë bërë gabime ku 
në vend të emrit të babait ose të nënës, janë regjistruar gabimisht emra tjerë.649  

 
Paragrafi 3 

 
110.3 Prindërit janë përfaqësues ligjor të fëmijës në procedurën e vërtetimit të atësisë 

apo amësisë650. Padinë në emër të fëmijës së mitur ose kur fëmija është madhor, 
por nuk ka aftësi veprimi, e paraqet nëna e fëmijës kur bëhet fjalë për vërtetimin e 
atësisë. Nëna e fëmijës është përfaqësues ligjor i fëmijës së lindur jashtë martese 
kur paraqitet vërtetimi i atësisë dhe përderisa e ushtron të drejtën prindërore e 
gëzon edhe të drejtën e paraqitjes së padisë në emër të fëmijës. Paragrafi 3 i këtij 
neni, është i ndryshëm nga rregulli i paraparë në paragrafin 2 i cili flet për 
paraqitjen e padisë kur fëmija është madhor dhe ka zotësi veprimi, mirëpo, në 
rastet kur nëna nuk është e gjallë, nuk i dihet vendqëndrimi, i është hequr e drejta 
prindërore,651 në këto raste, padinë në emër të fëmijës e paraqet kujdestari. Por 
gjithmonë kjo rregull zbatohet vetëm kur fëmija është i mitur ose nuk ka aftësi 
veprimi. Për paraqitjen e kësaj padie kujdestarit i duhet aprovimi nga Organi i 
Kujdestarisë. Kështu, kujdestari nuk mund ta paraqes padinë me vetiniciativë, por 
ky veprim hyn në kategorinë e veprimeve të kujdestarit të cilat kryhen me 
mbikëqyrjen dhe aprovimin e organit të kujdestarisë.652 LFK me rregulla të 
posaçme parasheh se kujdestari vetëm me miratim të organit të kujdestarisë mund 

                                                 
646 Në mes tjerash shih LMMF, neni 85, par. 2, parasheh moshen deri 25 vjet; LFM, neni 60, par. 1, 
parasheh se padia mund të paraqitet derisa fëmija t’i mbush 21 vjet; LFMZ, neni 109, par. 2, parasheh 
se padia për vërtetimin e atësisë mund të paraqitet nga fëmija deri në moshen 23 vjeçare.  
647 Shih KFSH, neni 183, par. 4. 
648 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 146/2010, i datës 26.1.2011. 
649 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 246/2010, i datës 28.6.2010. 
650 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 246/2010, i datës 28.6.2010. 
651 Lidhur me shkaqet dhe proceduren e heqjes së të drejtës prindërore, shih LFK nenet 149-150. 
652 Lidhur me kujdestarinë ndaj një të mituri, shih LFK, neni 216. 
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të kryej veprime të caktuara në emër dhe llogari të fëmijës lidhur me personalitetin 
dhe interesat e fëmijës.653 

 
Paragrafi 4 

 
110.4 Afati për paraqitjen e padisë nga nëna për vërtetimin e atësisë është përcaktuar 

në paragrafin 4. Nëna mund ta paraqes këtë padi deri sa e ushtron të drejtën 
prindërore. Nëna e ushtron të drejtën prindërore derisa është fëmija i mitur, 
respektivisht derisa të arrijë moshën madhore.654 Pas moshës madhore, për shkaqe 
të caktuara shëndetësore, kur fëmijës, prindit, në këtë rast nënës i vazhdohet e 
drejta prindërore.655 Situatë e ngjashme është kur personit madhor i është marrë 
zotësia e veprimit, në këtë rast kujdestar i fëmijës caktohet prindi. Në të gjitha këto 
situata nëna e ka të drejtën të praqes padi, pa kufizime kohore derisa ajo është duke 
ushtruar të drejtën prindërore. Kur për ndonjë shkak përfundon e drejta prindërore, 
e drejta e padisë i takon vetëm fëmijës sipas paragrafit 2. Duhet sqaruar serish, se e 
drejta e nënës për paraqitje të padisë vlen për të gjitha rastet derisa ushtron të 
drejtën prindërore, me përjashtim të rastit të paraparë në nenin 111, par. 1, ku 
parashihet afat i caktuar.656 Prandaj, gjatë zbatimit të ligjit duhet pasur parasysh se 
për cilat situata bëhet fjalë, për ato që bien në nenin 110, par. 4 apo për ato të nenit 
111, par. 1. 

 
 
Neni 111. Veprimi sipas detyrës zyrtare  

 
(1) Nëse nëna ka shënuar personin e caktuar si atë të fëmijës së vet, kurse 

brenda një viti nga dita e lindjes së fëmijës nuk e fillon procedurën për 
vërtetimin e atësisë, Organi i Kujdestarisë sipas detyrës zyrtare mund të 
fillojë procedurën në emër të fëmijës. Me atë rast fëmijës i caktohet 
kujdestari i posaçëm për zhvillimin e procedurës.  

(2) Organi i Kujdestarisë nuk do të fillojë procedurën për vërtetimin e atësisë 
sipas detyrës zyrtare nëse nëna për shkaqe të arsyeshme kundërshton këtë 
gjë. 

 
Koment, neni 111 

 
111. Vështrim i përgjithshëm. Neni 111 është emërtuar si nen që rregullon disa veprime 

zyrtare, të organeve kompetente për çështje familjare. Neni i referohet veprimit të 
kujdestarit dhe organit të kujdestarisë për të vepruar në rast kur nëna e fëmijës nuk 
vepron ose nuk i mbron interesat e fëmijëve në lidhje me vërtetimin e atësisë. 
Gjithmonë kur ka konflikt interesi në mes prindërve dhe fëmijëve, organit të 
kujdestarisë cakton një kujdestar të posaçëm për të vepruar dhe mbrojtur interesat e 

                                                 
653 Shih LFK, neni 219, par. 4. 
654 Shih LFK, neni 128, par. 2 në lidhje me nenin 137, par. 3. 
655 Lidhur me vazhdimin e së drejtës prindërore shih LFK, neni 152.  
656 Shih pjesen e komentarit për nenin 111, par. 1. 
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fëmijëve.657 Në këtë aspekt, neni 111 rregullon edhe veprimin zyrtar të OK për të 
vërtetuar atësinë e fëmijës. 

 
Paragrafi 1 

 
111.1 Veprimi zyrtar i OK, parashihet në një rast specifik kur nëna e ka shënuar personin 

e caktuar si atë të fëmijës,658 por brenda afatit prej 1 viti nga dita e lindjes së fëmijës 
nuk e fillon procedurën e vërtetimit të atësisë. Ky është rasti që bën përjashtim prej 
rasteve tjera të parapara me nenin 110 par. 4 kur nëna ka afat për paraqitjen padisë 
për vërtetim atësie deri sa e ushtron të drejtën prindërore. Dispozita ligjore flet për 
një procedurë më efektive kur nëna e ka paraqitur personin si atë të fëmijës. Me këtë 
dispozitë kufizohet afati me 1 vit duke filluar nga momenti kur ka lindur fëmija. 
Nëse nëna nuk e fillon procedurën e vërtetimit të atësisë, Organi i Kujdestarisë sipas 
detyrës zyrtare do të inicojë procedurën për interes të fëmijëve.659 

 
111.1 (a) Veprimi sipas detyrës zyrtare i OK. Fakti se nëna nuk e fillon procedurën 

brenda këtij afati, nga përmbajtja e dispozitës del se konsiderohet dëmtim i 
interesave të fëmijëve dhe një konflikt interesi në mes nënës dhe fëmijës. Prandaj, 
në rastet kur ka konflikt interesi në mes nënës dhe fëmijës, nëna nuk konsiderohet 
e denjë për ta ushtruar të drejtën prindërore. Për këtë arsye me ligj edhe parashihet 
që të veprojë Organi i Kujdestarisë për të mbrojtur interesat e fëmijës lidhur me 
vërtetimin e atësisë. Organi i Kujdestarisë cakton kujdestar të posaçëm për të 
vepruar në emër dhe llogari të fëmijës për të gjitha rastet kur ka kontest në mes 
prindërve dhe fëmijëve.660 Ky rast mund të kualifikohet si rast që e detyron OK të 
veprojë sipas detyrës zyrtare. 

 
111.1 (b) Emërimi i kujdestarit të posaçëm. Nga dispozita del se OK nuk vepron vetë si 

organ, i cili sipas ligjit në raste të caktuar edhe mund të veprojë,661 por cakton 
kujdestar të posaçëm. Kujdestari i ka të gjitha kompetencat për të vepruar në emër 
të fëmijës, nga ngritja e padisë, zhvillimi i procedurës dhe mbrojtja e interesave të 
fëmijës gjatë procedurës së vërtetimit të atësisë me vendim të gjykatës.  

 
Paragrafi 2 

 
111.2 Në paragrafin e dytë, parashihet përjashtimi nga rregulli i paraparë në paragrafin 

e parë, sipas të cilit OK nuk do të zhvillojë procedurën nëse për shkaqe të 
arsyeshme nëna e kundërshton një gjë të tillë. Si shkaqe të arsyeshme mund të 

                                                 
657 Shih LFK, neni 230 dhe pjesen e komentarit për këtë nen; Neni 342 dhe 343 si dhe pjesa e 
komentarit për këtë nen; Neni 343 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
658 Lidhur me paraqitjen e personit si atë të fëmijës nga nëna, shih nenet 103 dhe 104 dhe pjesën e 
komentarit për këto nene. 
659 Krahaso me nenin 343. 
660 Lidhur me kujdestarinë e veçant dhe detyrimet e Organit të Kujdestarisë shih LFK, nenin 230 dhe 
234 në lidhshmëri me nenin 343.  
661 Lidhur me rastet e veprimit të derjtëpërdrejt nga Organi i Kujdestarisë, shih LFK, neni 240 dhe 
pjesën e komentuarit për këtë nen. Lidhur me caktimin e kujdestarit të posaçëm për fëmijën në 
kontestet e atësisë dhe amësisë shih LFK, neni 343 dhe komenti i këtij neni. 
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konsiderohen vetëm ato të cilat e vështirësojnë pozitën e fëmijës ose i dëmtojnë 
interesat e fëmijës. Në këtë drejtim duhet konsideruar edhe dëmtimin ose 
vështirësimin e pozitës së nënës e cila do të ndikonte negativisht edhe në 
mirëqenien e fëmijës. Konstatimi i rrethanave se kur një gjë e tillë është e 
arsyeshme është çështje faktike të cilën duhet vërtetuar në secilin rast veç e veç. Si 
rrethanë e tillë mund të përmendet fakti se vërtetimi i atësisë mund t’i dëmtonte 
relacionet prindërore në mes fëmijës dhe prindit (personit) i cili e ka pranuar si 
fëmijë si të vetin edhe pse, në bazë të rrethanave praktike ai fëmijë mund ti takojë 
një personi tjetër. Zbulimi i kësaj rrethane mund ta keqësonte pozitën e fëmijës në 
raport me prindin (të atin) aktual. Gjithashtu, mund të keqësonte edhe pozitën e 
nënës në raport me fëmijën dhe me prindin aktual të fëmijës. Përderisa nuk ka 
ndonjë person tjetër i cili ia kundërshton atësinë prindit aktual që e ka pranuar 
fëmijën si të vetin ashtu siç kërkohet sipas LFK. Zbulimi i faktit apo vërtetimi se 
një person tjetër është at i fëmijës, do të ndikonte negativisht në marrëdhëniet 
prindërore. Sipas LFK, lejohet kundërshtimi i atësisë ndaj një personi, nga personi 
që e konsideron vetën at të fëmijës vetëm nëse me atë padi kërkon të vërtetohet 
atësia e tij.662 Prandaj, padia e ngritur nga fëmija mund ta vërtetojë të kundërtën, 
por kjo padi nuk e ka efektin sikur te rasti i nenit 116 që personi tjetër ta njoh 
atësinë, edhe pse vërtetohet se cili person është at i fëmijës, por ai mund të mos 
gjendet, mos e pranojë fëmijën si të vetin ose ka rrethanë kur ka familje tjetër 
(bashkëshort dhe fëmijë). Të gjitha këto rrethana mund të konsiderohen të 
dëmshme për interesat e fëmijës. por, nëse kjo i kontribuon interesave të fëmijës, 
siç mund të jetë vendosja e marrëdhënieve prindërore, Organi i Kujdestarisë duhet 
ta iniciojë procedurën e vërtetimit të atësisë. Është gjykata ajo e cila do të gjykojë 
dhe vërtetojë se a është e arsyeshme dhe e dobishme vazhdimi i procedurës duke 
pasur parasysh kundërshtimin e nënës dhe interesat e fëmijës.  

 
 
2. Amësia  
 
Neni 112. Vërtetimi i amësisë  

 
Dispozitat e këtij ligji për vërtetimin e atësisë gjithashtu zbatohen edhe me 
rastin e vërtetimit të amësisë. 

 
Koment, neni 112 

 
112. Vështrim i përgjithshëm. Në jetën praktike, ka pak raste kur mund të paraqitet 

nevoja për vërtetimin e amësisë në raport me rastet e vërtetimit të atësisë. Është 
fakt notor se gruaja që e lind fëmijën është edhe nënë e fëmijës, bazuar në faktin e 
lindjes. Vërtetimi i amësisë është një mënyrë e konstatimit të marrëdhënies 
prindërore në mes nënës dhe fëmijës së lindur jashtë martese.663 Mirëpo, vërtetimi i 
amësisë shtrohet edhe kur ka kundërshtim të amësisë, atëherë zhvillohet procedura 
gjyqësore e vërtetimit. Në momentin kur lind fëmija, nëna që e ka lindur fëmijën, 

                                                 
662 Shih LFK, neni 116 dhe pjesën e komentarit për këtë nen. 
663 Shih Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 20. 
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shënohet edhe si nënë në librin amzë të të lindurve, mirëpo, instituti i vërtetimit të 
amësisë është zhvilluar në bazë të disa rrethanave që mund të ndodhin në jetën 
praktike, siç janë ndërrimi i fëmijës në shërbimet spitalore (maternitetit) gjatë 
lindjes me qëllim apo pa qëllim, vjedhja e fëmijës, braktisja e fëmijës, etj. Kështu 
përmes vendimit gjyqësor vërtetohet se gruaja e cila është shënuar në librin amzë 
të të lindurve si nënë e fëmijës është apo jo nënë e vërtetë e fëmijës (nënë 
biologjike).664  

 
112. (a) Bazuar në faktin se ndodhitë që shkaktojnë nevojën për vërtetimin e amësisë 

janë më të rralla, edhe LFK nuk ka paraparë rregulla specifike për këtë institut. Por, 
sipas përmbajtjes së nenit 112, procedurat dhe rregullat që rregullojnë vërtetimin e 
atësisë zbatohen përshtatshmërish edhe në rastet e vërtetimit të amësisë. 

 
112. (b) Zbatimi në mënyrë të përshtatshme të dispozitave për vërtetimin e atësisë në 

rastet e vërtetimit të amësisë, nënkupton zbatimin e një neni apo nenit tjetër 
varësisht se si i përshtatet rrethanave të rastit. Edhe te vërtetimi i amësisë kërkesën 
për vërtetim amësisë mund ta paraqes, vetë nëna që e konsideron vetën si nënë të 
fëmijës, i ati i fëmijës i cili e ka pranuar atësinë, fëmija. Nëse një grua e ka njohur 
më parë amësinë, gruaja e cila dëshiron ta vërtetojë amësinë e saj, me të njëjtën 
padi ia kundërshton amësinë nënës së regjistruar në librin amzës dhe po me të 
njëjtën e vërteton amësinë për vete. Kështu, në mënyrë analoge zbatohen edhe 
rregullat lidhur me afatet e paraqitjes së padisë dhe zhvillimin e procedurës. 

 
 
3. Kundërshtimi i atësisë dhe i amësisë  
 
Neni 113. Kundërshtimi i atësisë nga burri  
 

(1) Burri mund të kundërshtojë atësinë e fëmijës të cilin e ka lindur gruaja e 
tij gjatë martesës ose para kalimit të 300 ditëve nga zgjidhja e martesës, 
nëse konsideron se nuk është atë i fëmijës.  

(2) Padia për kundërshtimin e atësisë mund të paraqitet brenda afatit prej 
gjashtë muajsh nga dita e marrjes në dijeni të faktit që vë në dyshim 
atësinë e tij. Kërkesa nuk mund të dërgohet më vonë se afati prej 10 
vjetësh nga lindja e fëmijës.  

(3) Nëse burrit të nënës së fëmijës i është hequr plotësisht aftësia për të 
vepruar, padinë për kundërshtimin e atësisë së tij mund ta ngritë 
kujdestari i tij me lejen e Organit të Kujdestarisë. 

 
Koment, neni 113 

 
113. Vështrim i përgjithshëm. Kundërshtimi i atësisë dhe amësisë është një institut i cili 

dallon nga vërtetimi dhe njohja e atësisë dhe amësisë. Kundërshtimi i atësisë dhe 
amësisë do të thotë kundërshtim ndaj personit që është regjistruar si atë ose nënë e 

                                                 
664 Po aty.  
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fëmijës në regjistrin, respektivisht librin amzë të të lindurve. Përmes këtij instituti, 
kërkohet vërtetimi dhe regjistrimi i atit ose nënës biologjike.665 Prandaj, gjatë 
zbatimit të ligjit gjithmonë duhet pasur parasysh se institutet e caktuara së cilave 
raste ju referohen, sepse kjo e lehtëson edhe zbatimin e ligjit. Edhe pse në rastet e 
kundërshtimit, paraqitet nevoja e vërtetimit të atësisë ose amësisë me procedurë 
gjyqësore, shkaqet për të cilat bëhet kundërshtimi dhe personat e autorizuar për 
kundërshtim, dallojnë nga shkaqet dhe personat e autorizuar kur është rasti i 
vërtetimit të atësisë ose amësisë për fëmijën e lindur jashtë martese. Nga neni 113 
deri në nenin 122 rregullohet kundërshtimi i atësisë dhe amësisë për fëmijën të 
lindur në martesë, kurse kundërshtimi i atësisë për fëmijën e lindur jashtë martese 
është paraparë me nenin 116. Neni 113 e rregullon kundërshtimin e atësisë nga 
burri i nënës së fëmijës. Kur ka kundërshtim, qoftë të atësisë ose amësisë, 
gjithmonë bëhet vërtetimi i atësisë me procedurë gjyqësore. Procedura është e 
natyrës kontestimore dhe për këtë vendos gjykata e qarkut. Pas 1 janarit 2013 
kompetente do të jetë gjykata themelore.666  

 
Paragrafi 1 

 
113.1 Burri i nënës së fëmijës konsiderohet personi i cili ka qenë i martuar me nënën e 

fëmijës në momentin e lindjes ose nëse fëmija është lindur 300 ditë pas 
përfundimit të martesës. Ky person quhet edhe babai i supozuar, sepse në ligj 
ekziston një prezumim i tillë ligjor.667 Prandaj në paragrafin 1 të këtij neni, i 
lejohet e drejta e burrit të nënës për të kundërshtuar atësinë. 

 
113.1 (a) Edhe pse ligji ka konsideruar se ekziston supozimi ligjor, babai i supozuar 

mund ta kundërshtojë atësinë për vete ndaj fëmijës që e ka lindur gruaja e tij. Kjo 
gjithmonë ndodhë kur ai nuk e konsideron vetën baba të fëmijës edhe pse fëmija ka 
lindur nga gruaja e tij gjatë martesës ose 300 ditë pas përfundimit të martesës. 

 
113.1 (b) Është çështje e natyrës subjektive nëse babai i supozuar dëshiron ta bëjë 

kundërshtimin e atësisë ndaj fëmijës së tij, respektivisht të lindur nga gruaja e tij. 
Ligji e lejon këtë mundësi dhe nuk e lidh me ndonjë detyrim të domosdoshëm nëse 
zbulon se ai nuk është babai i fëmijës. Shkaqet të cilat e shkaktojnë një situatë të 
tillë janë të natyrave të ndryshme, por që nënkupton faktin se nëna e fëmijës ka 
pasur marrëdhënie intime me një person tjetër gjatë kohës së martesës dhe 300 ditë 
pas zgjidhjes së martesës. Prandaj, babai i supozuar mund të kundërshtojë bazuar 
në përshtypjen dhe situatën faktike se ai nuk është baba i fëmijës.  

 
113.1 (c) Kundërshtimi i atësisë, zbatohet edhe në rastet kur një person është regjistruar 

si baba i fëmijës së lindur jashtë martese, por ai nuk e konsideron vetën atë të 
fëmijës. Me Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 401/2010 e ka 

                                                 
665 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 246/2010, i datës 28.6.2010. Në këtë 
aktgjykim është kundërshtuar atësia e personit të regjistruar në regjistrin amzë të të lindur si at i 
fëmijës dhe është vërtetuar atësia e personit tjetër. 
666 Shih Ligji i Gjykatave.  
667 Shih LFK, neni 99, par. 1, dhe pjesa e komentarit për nenin 99. 
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aprovuar padinë e paditësit, babait të fëmijës së lindur jashtë martese dhe ka 
vërtetuar se ai nuk është baba i fëmijës edhe pse ishte regjistruar si tillë në 
regjistrin amë të të lindurve.668 Kështu LFK, nuk ka rregulla të posaçme për 
kundërshtim të atësisë nga vet babi i regjistruar si atë i fëmijës, por gjykata në 
mënyrë analoge i zbaton dispozitat e nenit për kundërshtimin e atësisë nga burri i 
nënës, respektivisht personi i cili është regjistruar si at i fëmijës në regjistrin amë të 
të lindurve. Kështu dispozitat për kundërshtimin e atësisë nga babai i supozuar, 
vlejnë në të dy rastet edhe kur është fjala për fëmijën e lindur në martesë edhe për 
fëmijën e lindur jashtë martese, gjithmonë kur bëhet kundërshtimin nga personi i 
cili është regjistruar si at i fëmijës.  

 
Paragrafi 2 

 
113.2 Paragrafi 2 parasheh dy lloje të afateve për paraqitjen e padisë për kundërshtim 

të atësisë nga burri i nënës së fëmijës: a) afati subjektiv dhe b) afatin objektiv. 
 
113.2 (a) Burri i nënës së fëmijës mund ta paraqet padinë në afat prej 6 muajsh nga dita 

kur e kupton se nuk është baba i fëmijës së tij. Ky është afat subjektiv, sepse lidhet 
me rrethanën subjektive, respektivisht nga marrja në dijeni se ai nuk është baba. 
Nga ky moment (marrja vesh) fillon për atin e rrejshëm afati dhe zgjat deri në 6 
muaj. Pas kalimit të afati prej 6 muajsh, kjo padi nuk mund të ngritet. 

 
113.2 (b) Afati objektiv është afati më i gjatë i paraparë me ligj, brenda të cilit mund të 

ngritët padia. Në këtë rast afati objektiv është 10 vite dhe llogaritet nga dita e 
lindjes së fëmijës.  

 
Paragrafi 3 

 
113.2. Me paragrafin 3 i njihet e drejta e kundërshtimit të atësisë burrit të nënës së 

fëmijës edhe kur ai nuk ka zotësi të veprimit e cila i është hequr plotësisht me 
vendim të gjykatës. Në këto raste padinë për kundërshtim të atësisë e paraqet 
kujdestari në emër të tij, por për këtë kërkohet leja e Organit të Kujdestarisë. Ky 
veprim i burrit të nënës së fëmijës është me një interes të veçantë, kështu edhe 
LFK e lejon paraqitjen e padisë për kundërshtim edhe pse ai nuk ka zotësi 
veprimi. Mirëpo, për të siguruar se ky veprim është në interes të tij, LFK kërkon 
që kujdestari të marrë pëlqimin/lejen nga Organi i Kujdestarisë. 

 
 
Neni 114. Kundërshtimi i atësisë nga Nëna  

(1) Nëna mund të kundërshtojë se është atë i fëmijës së saj personi i cili, sipas 
paragrafit (1) të nenit 99 të këtij Ligji, konsiderohet at i fëmijës.  

(2) Padia për kundërshtimin e atësisë nga nëna duhet të paraqitet brenda 
afatit prej gjashtë muajsh nga lindja e fëmijës. 

                                                 
668 Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 401/2010, date 10.3.2011. 
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Koment, neni 114 
 
114. Vështrim i përgjithshëm. Nëna e fëmijës është personi i cili më së miri e di se i 

kujt është fëmija i saj. Prandaj, me nenin 114 parashihet edhe e drejta e 
kundërshtimit të atësisë për personin, respektivisht burrin i cili supozohet sipas 
ligjit se është edhe baba i fëmijës.669 Kur fëmija i lindur në martesë dhe 300 ditë 
pas përfundimit të martesës, nuk është zënë me marrëdhëniet seksuale në mes 
nënës dhe burrit në martesë, është shkak i cili mund të ndikojë që nëna të 
kundërshtojë atësinë.  

 
Paragrafi 1 

 
114.1 Me nenin 99 të LFK sqarohet se cili person konsiderohet at i fëmijës së lindur në 

martesë. Ky person konsiderohet edhe babai i supozuar, bazuar në faktin e 
martesës, mirëpo, kundërshtimi i atësisë nga nëna është edhe rrëzimi i supozimit 
për burrin e nënës së fëmijës së lindur në martesë dhe 300 ditë pas përfundimit të 
martesës. Me këtë padi, nëna konsideron se një person tjetër është at i fëmijës dhe 
jo babai i supozuar sipas LFK, përkatësisht personi i martuar me nënën e fëmijës. 

 
Paragrafi 2 

 
114.2 Në paragrafin 2 parashihet afat i paraqitjes së padisë. Ky nen ka përcaktuar 

vetëm një afat dhe vetëm 6 muaj. Afati fillon të rrjedhë nga lindja e fëmijës. Lindja 
e fëmijës nënkupton ditën e lindjes së fëmijës. Ky afat është afat prekluziv, sepse, 
nuk lejohet ndonjë afat shtesë, porse e drejta e nënës për të paraqitur padi 
parashkruhet me kalimin e afatit prej 6 muajsh. Ligji përcakton këtë afat për arsye 
se nëna është personi i cili më së miri e di se i kujt është fëmija. Andaj, nëse 
dëshiron ta kundërshtojë atësinë ndaj babait të supozuar, këtë mund ta bëjë më së 
largu 6 muaj nga dita e lindjes së fëmijës. 

 
 
Neni 115. Kundërshtimi i atësisë me iniciativën e fëmijës  
 

(1) Fëmija mund të kundërshtojë atësinë e personit i cili me këtë ligj 
konsiderohet si at i tij.  

(2) Fëmija mund të paraqesë padinë për kundërshtimin e atësisë. Nëse fëmija 
është i mitur ose nuk ka aftësi për të vepruar, padinë në emër të tij mund 
ta paraqet nëna, e nëse nëna nuk është e gjallë ose ka vendqëndrimin e 
panjohur, apo i është hequr aftësia për të vepruar ose i është hequr e 
drejta prindore, padinë mund ta paraqet kujdestari me lejen e organit të 
kujdestarisë.  

(3) E drejta e padisë së fëmijës nuk parashkruhet. 
 

                                                 
669 Lidhur me babain e supozuar sipas ligjit, shih LFK, neni 99, par. 1. dhe pjesa e komentarit për këtë 
nen.  
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Koment, neni 115 
 
115. Vështrim i përgjithshëm. Kundërshtimi i atësisë mund të bëhet edhe me 

vetiniciativën e fëmijës duke paraqitur padi me të cilën e kundërshton atësinë 
personit të cilit sipas këtij ligji konsiderohet at i fëmijës. Padinë mund ta paraqes 
edhe ndaj personit i cili është regjistruar në regjistrin amzë të të lindurve si at i 
fëmijës.670 Me Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 257/2009, 
paditësit - fëmijët e kanë kundërshtuar atësinë e personit i cili në regjistrin amzë të 
të lindurve është regjistruar si at i tyre dhe me këtë padi e kanë vërtetuar atësinë 
ndaj babait biologjik.671  

 
Paragrafi 1 

 
115.1 Në paragrafin 2 flitet për të drejtën e fëmijës që ta kundërshtojë atësinë e personit 

që sipas ligjit konsiderohet at i fëmijës. Në këtë rast bëhet fjalë për të atin e 
supozuar.672 Kështu, fëmija kur ka indicie edhe pse me ligj një person konsiderohet 
baba i tij, ai mund ta praqes padinë për kundërshtimin e atësisë ndaj tij. Edhe në 
këtë rast padia ngritet për kundërshtim atësie edhe kur fëmija është lindur jashtë 
martese, por një person është regjistruar si atë i fëmijës në regjistrin amzë të të 
lindurve. Me këtë rast, padia ka për qëllim mohimin, kundërshtimin e atësisë ndaj 
personit që është regjistruar si at i fëmijës.673 Edhe kur bëhen gabime teknike kur 
një person është regjistruar në librin amzë të të lindurve, si at i fëmijës, edhe për 
këtë rast bëhet fjalë për babain e supozuar sipas Ligjit. 

 
Paragrafi 2 

 
115.2 Në fjalinë e parë të paragrafit të dytë, parashihet e drejta e fëmijës që 

personalisht ta paraqes padinë. Këtu bëhet fjalë kur fëmija është madhor dhe ka 
aftësi veprimi. Në fjalinë e dytë të paragrafit 2, parashihen rastet e paraqitjes së 
padisë nga nëna ose kujdestari kur fëmija nuk ka zotësi veprimi. Paragrafi 2 i 
specifikon disa situata kur fëmija nuk mund të paraqet padinë personalisht. Së pari, 
si e drejtë prindërore dhe si përfaqësues ligjor, nëna mund ta praqes padinë në 
emër të fëmijës. Por kujdestari mund ta paraqes padinë në emer të fëmijës kur nëna 
nuk është gjallë, nuk i dihet vendbanimi ose vendqendrimi si dhe kur i është hequr 
zotësia e veprimit. E njëjtë është situata edhe kur nënës i është marrë e drejta 
prindërore674. Kur nënës i merret e drejta prindërore, nuk ka të drejtë as ta 
përfaqësojë fëmijën në procedura gjyqësore, duke përfshirë edhe rastet e 
kundërshtimit të atësisë. Në situatat e mësipërme, padinë e paraqet kujdestari i 
fëmijës. Mirëpo, paraqitja e kësaj padie nga kujdestari është kushtëzuar me 
dhënien e lejes nga Organi i Kujdestarisë. 

                                                 
670 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 257/2009, i datës 3.11.2009.  
671 Shih Aktgjykimi i cituar, pjesa e dispozitivit. 
672 Lidhur me personin që konsiderohet atë i fëmijës sipas Ligjit, shih nenin 99 dhe pjesën e 
komentarit për këtë nen. 
673 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.257/2009, i datës 3.11.2009. 
674 Lidhur me heqjen e së drejtës prindërore, shih LFK, nenin 149 dhe 150. 
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Paragrafi 3 
 

115.3 Fëmija mund ta praqes padinë për kundërshtim të atësisë në çdo kohë. Me 
paragrafin 3 thuhet se e drejta e padisë nuk parashkruhet, gjegjësisht nuk 
vjetërsohet. Parashkrimi është institut juridik sipas të cilit nëse e drejta nuk 
ushtrohet në afatin e caktuar me ligj ajo mund të humbet. Në këtë rast, e drejta e 
padisë për fëmijën nuk humbet me kalimin e kohës. LFK, për dallim nga disa 
legjislacione të vendeve të tjera duke përfshirë këtu edhe Ligjin e mëparshëm 
LMMF të vitit 1984 të cilat caktojnë afate,675 LFK nuk ka caktuar ndonjë afat apo 
nuk e ka kushtëzuar paraqitjen e padisë me ndonjë afat. Sipas kuptimit të kësaj 
dispozite, fëmija mund të paraqet padinë në çdo kohë.  

 
 
Neni 116. Kundërshtimi i atësisë nga personi i tretë për fëmijën jashtëmartesor  
 

(1) Personi që e konsideron veten at i fëmijës së lindur jashtë martesës, mund 
të kërkojë pavlefshmërinë e atësisë së personit tjetër i cili atë fëmijë e ka 
pranuar si të vetin, me kusht që me po atë padi të kërkojë që të vërtetohet 
atësia e tij.  

(2) Padia mund të paraqitet brenda afatit prej një viti nga regjistrimi i atësisë 
së kundërshtuar në regjistrin amë të të lindurve.  

 
Koment, neni 116 

 
116. Vështrim i përgjithshëm. Neni 116 e rregullon të drejtën e kundërshtimit të atësisë 

për fëmijën e lindur jashtë martese, mirëpo, ky nen përfshin kundërshtimin e 
atësisë personit që më parë e ka njohur atësinë ndaj fëmijës. Kështu edhe pse një 
person e ka njohur atësinë e fëmijës së lindur jashtë martese, personi tjetër (personi 
i tretë) mund ta kundërshtojë këtë atësi duke e konsideruar veten si i ati i fëmijës. 

 
Paragrafi 1 

 
116.1 Personi i tretë i cili e konsideron veten at të fëmijës së lindur jashtë martese 

mund ta paraqes padinë për kundërshtim të atësisë së personit i cili e ka njohur 
(pranuar) atë fëmijë si të vetin. Pra ky është personi i cili ende nuk e ka njohur 
atësinë për vete ndaj fëmijës, mirëpo, më parë një person tjetër e ka njohur atësinë 
ndaj këtij fëmije dhe është regjistruar si atë i fëmijës në regjistrin amë të të 
lindurve.  

 
116.1 (a) Kërkesa për kundërshtim të atësisë. Personi i tretë paraqet padi e cila e 

përmban kërkesën për kundërshtim të atësisë ndaj personit i cili e ka pranuar dhe 
është regjistruar në regjistrin amë të të lindurve si at i fëmijës së lindur jashtë 
martese.  

 
                                                 
675 Me Ligjin për Martesën dhe Mardhëniet familjare të vitit 1984, neni 91, afati për fëmijën për 
kundërshtimin e atësisë ishte deri në arritjen e moshes 25 vjeçare. 
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116.1 (b) Kërkesa për shpallje të pavlefshme atësinë e personit që është regjistruar si 
at i fëmijës. Me padi, personi i tretë, kërkon shpalljen si të pavlefshme (anulimin) e 
njohjes së atësisë ndaj personit që e ka njohur atësinë ndaj fëmijës. Duhet thënë se 
kur një person e pranon atësinë e fëmijës, kjo bëhet para ofiqarit, organit të 
kujdestarisë, gjykatës ose me testament.676 Kështu që, në procedurën e njohjes, nuk 
zhvillohet ndonjë procedurë e vërtetimit. Prandaj, me pëlqimin e nënës dhe të 
fëmijës mbi 16 vjet pranohet deklarata e njohjes së atësisë, mirëpo, edhe pse është 
dhënë kjo deklaratë, ekzistojnë situata kur një person tjetër mund të jetë i ati i 
fëmijës dhe për këtë i njihet e drejta e kundërshtimit me padi dhe anulimi i njohjes 
së mëparshme.  

 
116.1 (c) Kushtëzimi i padisë me njohje të atësisë ndaj vetes. Personi i tretë mund të 

paraqet padi kundërshtimi të atësisë ndaj personit të regjistruar si atë i fëmijës, por 
me kusht që me të njëjtën padi të kërkojë njohje të atësisë për vete. Pra, padia ka 
dy kërkesa: a) kundërshtimin e atësisë ndaj personit të regjistruar si at i fëmijës, 
dhe b) vërtetimin e atësisë ndaj vetës. Ligji e ndalon vetëm kundërshtimin e 
atësisë, sepse është interes që fëmija ta ketë të njohur atësinë dhe amësinë dhe të 
rritet me prindër. Prandaj, vetëm kundërshtimi pa vërtetim atësie për personin që 
kundërshton, nuk është e dobishme për fëmijën, sepse mund ta lërë atë pa njërin 
prind. Kështu, personi që paraqet padi, këtë mund ta bëjë jo që t’i shkaktojë dëm 
dikujt tjetër, por vetëm nëse ka interes për vete. Interesi për personin e tretë është 
vetëm konstatimi i marrëdhënieve prindërore në mes tij dhe fëmijës për të cilin 
edhe mund të lejohet padia. Është rregull në procedurën civile se padinë për 
vërtetimin e ndonjë fakti mund ta paraqes vetëm personi që ka interes juridik, në të 
kundërtën gjykata e hedhë poshtë padinë si të palejueshme677. Padia e paraqitur 
nga personi që nuk ka interes, refuzohet si e palejueshme. Në këtë kontekst edhe 
interesi i padisë mund të jetë vetëm nëse personi që paraqet padi, me të njëjtën 
kërkon edhe vërtetimin e atësisë ndaj vetës për fëmijën që e konsideron të tijin. 

 
Paragrafi 2 

 
116.2 Padia mund të paraqitet në afat prej 1 viti nga dita e regjistrimit të atësisë në 

regjistrin amzë të të lindurve. Ky afat është afat më i gjatë (afat objektiv) brenda të 
cilit duhet të shfrytëzohet e drejta e padisë për kundërshtim nga personi i tretë dhe 
vërtetim atësie ndaj vetës. Ligji e ka kufizuar me këtë afat të drejtën e personit të 
tretë për të ndaluar keqpërdorimin e të drejtave. Në këtë kontekst, personi i tretë 
është edhe personi që e di se një fëmijë i lindur jashtë martese është fëmijë i tij. 
Prandaj, nëse dëshiron ta shfrytëzojë këtë të drejtë, ai mund ta bëjë këtë më së 
largu në afat prej 1 viti nga dita e regjistrimit të personit tjetër në regjistrin amzë të 
të lindurve si at i fëmijës. Personat që kanë interes mund ti shikojnë librat publikë, 
përfshirë edhe librin amzë të të lindurve.678 Kështu, personi i tretë duhet të 
interesohet në këtë drejtim, dhe në momentin kur merr vesh se një person tjetër 

                                                 
676 Shih LFK, neni 103 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
677 Ligji i procedurës kontestimore, neni 254, par. 2 në lidhje me nenin 391 (e). 
678 Shih Ligji nr. 2004/46 për regjistrat e gjendjes civile, neni 14, pika d, i ndryshuar me Ligjin nr. 
04/L-003, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 6/22 Korrik 2011, neni 37, paragrafi 3 dhe 4,  



Haxhi Gashi 

 275 

është regjistruar si at i fëmijës, këtë të drejtë mund ta shfrytëzojë në afat 1 vit duke 
filluar rrjedha e afatit nga dita e regjistrimit (jo e marrjes vesh). Kjo do të thotë se 
nëse personi i tretë merr në dijeni regjistrimin e fëmijës në librat amzë, pas një viti 
nga data e regjistrimit, nuk ka të drejtë të paraqes padi. Paraqitja e padisë pas afatit 
refuzohet si e palejueshme. 

 
 
Neni 117. Kundërshtimi i atësisë nga personi i tretë për fëmijën e lindur në 
martesë  

 
(1) Personi që e konsideron vetën at i fëmijës të lindur në martesë mund t’ia 

kundërshtojë atësinë personit i cili, sipas këtij ligji, konsiderohet at i 
fëmijës.  

(2) Kjo vlen vetëm në rastet kur personi ka jetuar në bashkësi me nënën e 
fëmijës në kohën e zënies së fëmijës, me kusht që me po atë padi të 
kërkojë që të vërtetohet atësia e tij.  

(3) Padia për kundërshtimin e atësisë në rastin nga paragrafi 1 i këtij neni 
duhet të paraqitet brenda afatit prej një viti nga lindja e fëmijës. 

 
Koment, neni 117 

 
117. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 17 rregullohet e drejta dhe paraqitja e padisë e 

personit të tretë për kundërshtim të atësisë për fëmijën e lindur në martesë. Përveç 
personit që është i martuar me nënën e fëmijës (babai i supozuar) edhe personi i 
tretë, personi që ka interes, sepse e konsideron veten baba të fëmijës edhe pse është 
lindur në martesë. Në këtë rast bëhet fjalë për rrëzimin e supozimit se burri i nënës 
së fëmijës së lindur në martesë ose 300 ditë pas zgjidhjes së martesës është edhe at 
i fëmijës siç parashihet apo prezumohet me LFK.679 

 
Paragrafi 1 

 
117.1 Personi i tretë, pra ai që e konsideron veten atë të fëmijës së lindur në martesë 

mund t’ia kundërshtojë atësinë personit të martuar me nënën e fëmijës (babit të 
supozuar). Kështu edhe pse sipas ligjit prezumohet se personi i martuar me nënën e 
fëmijës është edhe at i fëmijës që e lind gruaja e tij, me këtë padi kundërshtimi, 
kundërshtohet atësia apo ndryshe rrëzohet ky prezumim (supozim juridik). Me këtë 
padi (kërkesë) një person tjetër nga ai që është burri i nënës së fëmijës e 
konsideron veten si baba të fëmijës edhe pse ai është lindur në martesë të nënës me 
burrin tjetër. Situata e tillë kushtëzohet me jetën e përbashkët (intime) që e ka 
pasur ky person me nënën e fëmijës dhe si rezultat i kësaj ka lindur fëmija. 

 

                                                 
679 Shih LFK, neni 99 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
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Paragrafi 2 
 
117.2 Kjo e drejtë e personit të tretë vlen vetëm nëse ai ka bashkëjetuar me nënën e 

fëmijës në kohën e zënies së fëmijës dhe po me të njëjtën padi të kërkojë vërtetim 
të atësisë ndaj vetes. 

 
117.2 (a) Jeta e përbashkët e personit të tretë me nënën e fëmijës. LFK e kushtëzon 

paraqitjen e padisë për kundërshtim atësie nga personi i tretë për fëmijën e lindur 
në martesë, me bashkëjetesën ose jetën e përbashkët të nënës me këtë person 
(personin e tretë). Kjo dispozitë ka për qëllim të specifikojë se këtu bëhet fjalë 
vetëm për rastet kur edhe pse nëna e fëmijës ka qenë e martuar, ka bërë jetë të 
ndarë nga burri me të cilin është martuar dhe ka jetuar në bashkësi faktike me dikë 
tjetër (personin e tretë). Këtu nuk specifikohet koha dhe mënyra se si ka jetuar, por 
kjo dispozitë lë për të kuptuar se bashkëjetesa e tyre duhet të jetë e dukshme edhe 
për të tjerët. Ndërsa kjo bashkëjetesë kushtëzohet të këtë ndodhur në kohën kur 
është zënë fëmija. Rastet më të shpeshta mund të ekzistojnë kur nëna është ndarë 
në mënyrë faktike nga bashkëshorti në martesë dhe ka krijuar një lidhje tjetër, 
bashkëjetesë me personin tjetër. Ose, një lidhje faktike ka ekzistuar me këtë person 
para se nëna e fëmijës të lidhë martesë me personin të cilit i kundërshtohet atësia 
(burrin në martesë aktuale). 

 
117.2 (b) Vërtetimi i atësisë për personin e tretë. Edhe te rasti i kundërshtimit të atësisë 

ndaj burrit të nënës së fëmijës (babait të supozuar) është kushtëzuar që me të 
njëjtën padi të kërkohet edhe vërtetimi i atësisë ndaj paraqitësit të padisë (personit 
të tretë). Kjo për arsye se fëmija sipas ligjit supozohet se ka baba përderisa ai është 
i martuar me nënën e fëmijës. Pornëse një person tjetër e kundërshton këtë, ai 
mund ta bëjë jo për ta keqpërdorur të drejtën, por vetëm nëse ka interes për të 
konstatuar dhe vendosur marrëdhëniet prindërore me fëmijën e tij. Në këtë mënyrë 
edhe pse ka kundërshtim fëmija sërish bëhet me atësi të njohur. E kundërta e kësaj 
është e ndaluar që si rezultat i kundërshtimit të atësisë, fëmija të mbetet pa prind, 
respektivisht të atin e prezumuar sipas ligjit. Kjo edhe nuk është interes i fëmijës i 
mbrojtur me LFK, që fëmija të mbetet pa prindër, si rezultat i keqpërdorimit të të 
drejtave pa pasur ndonjë interes për ngritje të padisë. 

 
Paragrafi 3 

 
117.3 Padia mund të paraqitet në afat prej 1 viti nga dita e lindjes së fëmijës. Personi i 

tretë i cili e konsideron veten atë të fëmijës, mund ta shfrytëzojë të drejtën e padisë 
për kundërshtim të atësisë ndaj babait të supozuar vetëm në afat të kufizuar prej 1 
viti dhe i cili fillon të rrjedhë nga dita e lindjes së fëmijës. Edhe kjo dispozitë ka 
për qëllim ndalimin e keqpërdorimit të së drejtës së padisë, me qëllim që të ruhet 
stabiliteti familjar i fëmijës i cili sipas ligjit ka amësi dhe atësi të njohur 
(supozuar). Kështu, personi që ka interes (personi i tretë) është i kufizuar në 
aspektin kohor nëse dëshiron ta shfrytëzojë të drejtën e tij. Po ashtu, ky person 
është edhe personi që ka dijeni nëse fëmija është i tij, sepse ka pasur jetë të 
përbashkët (duke përfshirë edhe jetën intime) me nënën e fëmijës. Në këtë aspekt, 
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ligji e lejon të drejtën e tij që të vërtetojë marrëdhëniet e tij prindërore me fëmijën 
e tij, por kjo kushtëzohet me afat të caktuar me qëllim që të mbrohet interesi më i 
lartë i fëmijës që është stabiliteti i tij familjar dhe të rritet me prindër.  

 
117.3 (a) Deri në moshën 1 vjeçare, fëmija ende nuk mund të jetë i lidhur 

emocionalisht me prindin (babin e supozuar) aq sa mund të jetë i lidhur me kalimin 
e kohës pas 1 viti. Sa më shumë që kalon koha, fëmija ndërton raporte më të 
thelluara prindërore dhe prishja e kësaj afërsie me prindin, mund të ndikojë 
negativisht në jetën e tij emocionale dhe shpirtërore që ndikon edhe negativisht në 
mirërritjen e tij.  

 
117.3 (b) Lidhja emocionale e fëmijës me prindin është një ndër kushtet që ligji 

parasheh të domosdoshme për mirërritjen e fëmijës edhe te rasti kur vendoset për 
besimin e fëmijës në përkujdesje te njëri prindi.680 Në Aktgjykimin e Gjykatës së 
Qarkut në Prishtinë, C.nr.33/2010, gjykata me rastin e besimit të fëmijës nënës së 
saj ka konstatuar “faktin se e mitura është nën moshën 16 vjeçare, sipas 
konkludimit të gjykatës ndarja në këtë moshë nga nëna e saj do të shkaktonte 
pasoja negative në zhvillimin e mëtejshëm të saj psiko-fizik”.681 Kështu, në 
mënyrë analoge edhe te vërtetimi i atësisë me kalimin e kohës prishja e këtij 
stabiliteti familjar të fëmijës nuk do të ishte i dobishëm për mirërritjen e fëmijës. 
Nëse vetë fëmija dëshiron që të konstatojë marrëdhëniet e tij prindërore ai mund ta 
bëjë këtë në çdo kohë.682 Kështu që fëmija nuk cenohet në të drejtën e tij natyrore 
dhe ligjore për vërtetimin e marrëdhënies prindërore me prindin biologjik.  

 
 
Neni 118. Kundërshtimi i amësisë  

 
(1) Gruaja, e cila është regjistruar në regjistrin amë të të lindurve si nënë e 

fëmijës, mund ta kundërshtojë amësinë e vet nëse konsideron se nuk është 
nënë e fëmijës.  

(2) Padia për kundërshtimin e amësisë mund të paraqitet brenda afatit prej 
gjashtë muajsh nga marrja në dijeni e faktit se nuk është nënë e fëmijës, e 
më së voni brenda afatit pre 7 vjetësh nga lindja e fëmijës.  

 
Koment, neni 118 

 
118. Vështrim i përgjithshëm. Kundërshtimi i amësisë është një institut juridik me të 

cilin personi i interesuar, gruaja që e konsideron vetën nënë e fëmijës mund t‘ia 
kundërshtojë amësinë e gruas e cila është regjistruar si nënë e fëmijës në librin 
amzë. Amësia shumë më rrallë në praktikë mund të jetë objekt i kundërshtimit për 
faktin se shtatzënësia dhe lindja e fëmijës janë fakte që e përcaktojnë edhe 

                                                 
680 Aktgykimi i Gjykatës së Qarkur në Prishtinë, C.nr.33/2010 i datës 5.10.2010; Aktgjykimi i 
Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr.1239/2011 i datës 20.12.2011, pjesa e arsyetimit, fq. 2. 
681 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkur në Prishtinë, C.nr.33/2010 i datës 5.10.2010, pjesa e arsyetimit, 
fq. 4.  
682 Shih LFK, neni 115 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
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amësinë683. Kjo do të thotë se gruaja që e lind fëmijën regjistrohet edhe si nënë në 
regjistrin amzë të të lindurve, mirëpo, ka raste praktike kur nëna e regjistruar në 
regjistrin civil nuk është nënë biologjike. Kjo si rrjedhojë e ngjarjeve të ndryshme 
praktike, si. p.sh, ndërrimi i fëmijës gjatë lindjes në objekte spitalore-maternitete, 
braktisjet e fëmijëve dhe marrja e fëmijës nga ndonjë grua tjetër, gabimet teknike 
kur një emër tjetër është regjistruar si nënë e fëmijës në vend të emrit të vërtetë të 
nënës biologjike etj. Kur kundërshtohet amësia, gjithmonë zhvillohet procedura 
gjyqësore e vërtetimit të amësisë me qëllim që të vërtetohet se cila grua është nënë 
biologjike.684 Procedurat janë të njëjta sikur në rastet e vërtetimit të atësisë dhe 
dispozitat për kundërshtim të atësisë përshtatshmërisht zbatohen edhe në rastet e 
kundërshtimit të amësisë.685 

 
Paragrafi 1 

 
118.1 Në paragrafin 1 parashihet e drejta e kundërshtimit të amësisë nga gruaje e cila 

është e regjistruar si nënë e fëmijës. Sipas kësaj dispozite, vetë gruaja e cila është e 
regjistruar si nënë e fëmijës e kundërshton amësinë e vet ndaj fëmijës. Pra, në këtë 
rast bëhet fjalë për rrëzimin e supozimit juridik se nëna e supozuar, përkatësisht 
nëna e regjistruar në librin amzë nuk është nënë biologjike. Me këtë padi edhe 
kërkohet të vërtetohet se ajo nuk është nënë biologjike, por për shkaqe të ndryshme 
është shënuar si nënë e fëmijës. Nëna ka interes juridik që të konstatojë se ajo nuk 
është nënë e fëmijës. 

 
Paragrafi 2 

 
118.2 Në paragrafin 2 janë paraparë afatet e paraqitjes së padisë. Afati i paraqitjes së 

padisë për kundërshtimin e amësisë nga nëna e supozuar (regjistruar) ndahet në 
afat subjektiv dhe afat objektiv. Afati subjektiv është afati i cili llogaritet nga dita 
kur nëna e regjistruar e merr vesh se ajo nuk është nënë biologjike dhe zgjat 6 
muaj. Ndërsa afati objektiv është afati më i gjatë i paraparë me ligj brenda të cilit 
mund të shfrytëzohet e drejta e padisë. Ky afat është 7 vite dhe llogaritet nga dita e 
lindjes së fëmijës. Duhet shtuar se sipas LMMF, afati objektiv ishte 10 vite.686 
Legjislacionet e vendeve të rajonit nuk kanë rregulla unike lidhur me afatin e 
paraqitjes së padisë.687 LFK, me këtë qëndrim shkon kah interesat e fëmijës ashtu 
që fëmija i lindur dhe që ka jetuar së paku 7 vite me nënën konsiderohet së është 
familjarizuar tej mase dhe kjo i shërben mirërritjes së tij. Andaj, edhe kufizimi i 

                                                 
683 Shih Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 203. 
684 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.246/2010, date 28.06.2010. 
685 Shih LFK, neni 112. 
686 LMMF, neni 94, par. 2. 
687 Ndër tjera shih KFSH, neni 178, par. 4 i cili prasheh së e drejta e padisë për kundërshtimin e 
amësisë nuk parashkruhet: LFMZ, neni 120. Ky ligj nuk parasheh rregulla sepcifike për kunbdërshtim 
të amësisë, por rregullat e kundërshtimit të atësisë zbatohen përshtatshmërisht edhe për rastet e 
kundërshtimit të amësisë: LFM, neni 68, par. 2, parasheh së afati subjektiv është 3 muaj nga dita kur 
nëna e regjistruar meson së nuk është nën biologjike dhe në afat objektiv më së largu në moshen 
madhore të fëmijës, respektivisht 18 vjet. 
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afatit prej 7 vitesh ka për qëllim që fëmija të ketë një stabilitet në mirërritje dhe 
edukim. 

  
 
Neni 119. Kundërshtimi i amësisë nga personi i tretë  
 

(1) Gruaja e cila e konsideron vetën nënë e fëmijës mund t’ia kundërshtojë 
amësinë gruas tjetër e cila në regjistrin amë të të lindurve është 
regjistruar si nënë e atij fëmije, me kusht që me po atë padi të kërkojë që 
të vërtetohet amësia e saj.  

(2) Padia e këtillë do të paraqitet brenda afatit prej gjashtë muajsh nga 
marrja në dijeni se ajo është nënë e atij fëmije, e më së voni brenda afatit 
prej 7 vjetësh nga lindja e fëmijës 

 
Koment, neni 119 

 
119. Vështrim i përgjithshëm. Neni 119 e rregullon të drejtën e kundërshtimit të 

amësisë nga gruaja e cila e konsideron veten nënë të fëmijës edhe pse një grua 
tjetër është regjistruar në librin amzë të të lindurve si nënë e fëmijës. Këtu situata 
dallon nga neni 118, sepse këtu bëhet fjalë për kundërshtimin e amësisë nga një 
grua e cila ia kundërshton amësinë gruas së regjistruar. Andaj, me vendim të 
gjykatës vërtetohet se nëna e regjistruar në regjistrin amzë të të lindurve nuk është 
nënë biologjike dhe me të njëjtin vendim vërtetohet amësia e nënës biologjike.688 
Prandaj, çdoherë kur ka dyshime dhe fakte se gruaja e regjistruar në regjistrin amzë 
të të lindurve, nuk është nënë biologjike, zhvillohet vërtetimi i amësisë. Një situatë 
e tillë mund të rrjedhë edhe për gabimet teknike në regjistër të regjistrimit civil.  

 
Paragrafi 1 

 
119.1 Kur gruaja e cila e konsideron veten nënë të fëmijës e kundërshton amësinë e 

gruas së regjistruar (prezumuar) me të njëjtën padi duhet të kërkojë edhe vërtetimin 
e amësisë për vete. Me Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, 
C.nr.246/2010, paditësja e ka kundërshtuar amësinë e gruas së regjistruar në librin 
amzë të të lindurve për shkaqe teknike dhe gabime të regjistrimit, por me të njëjtën 
padi ka kërkuar që të vërtetohet amësia ndaj saj.689 Kështu, padia përmban dy 
kërkesa: 1. kërkesën për kundërshtim të amësisë për gruan e regjistruar dhe 2. 
kërkesën për vërtetimin e amësisë për vete. 

 
Paragrafi 2 

 
119.2 Edhe për gruan që e konsideron vetën nënë të fëmijës, afati për paraqitjen e 

padisë është i ndarë në afat subjektiv dhe në afat objektiv. Padia për kundërshtim të 
amësisë mund të bëhet në afat subjektiv prej 6 muaj dhe llogaritet nga dita kur 
është marrë vesh se ajo është nënë e fëmijës dhe afat objektiv prej 7 vitesh që 

                                                 
688 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.246/2010, i datës 28.6.2010. 
689 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.246/2010, i datës 28.6.2010. 
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llogaritet nga dita e lindjes së fëmijës dhe derisa fëmija të ketë mbushur moshën 7 
vjeçare. Duhet thënë se edhe për këtë rast, legjislacionet e vendeve të rajonit 
dallojnë në mes vete. Sipas KFSH e drejta e padisë nuk parashkruhet.690  

 
 
Neni 120. Kundërshtimi i amësisë me iniciativën e fëmijës  
 

(1) Fëmija mund t’a kundërshtojë amësinë e gruas e cila është regjistruar në 
regjistrin amë të të lindurve si nënë e tij.  

(2) Deri në moshën madhore të fëmijës, si dhe në rastin kur fëmijës i është 
hequr aftësia për të vepruar, Organi i Kujdestarisë apo kujdestari në 
emër të Organit të Kujdestarisë mund të paraqet këtë padi në emër të tij.  

(3) E drejta e padisë së fëmijës për kundërshtimin e amësisë nuk 
parashkruhet. 

 
Koment, neni 120 

 
120. Vështrim i përgjithshëm. Neni 120 rregullon të drejtën, afatet dhe mënyren e 

paraqitjes së padisë nga fëmija për të kundërshtuar amësinë e nënës së prezumuar 
me ligj. Edhe fëmija është personi i cili ka interes për të vërtetuar se kush është 
nëna biologjike. Prandaj, LFK jo vetëm që e njeh të drejtën për të kërkuar dhe 
kundërshtuar amësinë e nënës së regjistruar, por edhe parashihen afate shumë të 
favorshme. E drejta për tu rritur me prindërit është e drejtë e garantuar me Ligj.691 
Kështu që LFK me këto dispozita të veçanta e ka paraparë edhe mënyrën e 
konstatimit, respektivisht vërtetim të amësisë duke e kundërshtuar edhe amësinë 
për nënën e cila është regjistruar në regjistrin amë, me qëllim të vërtetimit të 
amësisë për nënën biologjike (natyrore).  

 
Paragrafi 1 

 
120.1 Në paragrafin 1, përcaktohet e drejta e fëmijës për të kundërshtuar amësinë e 

gruas (nënës) e cila është regjistruar në regjistrin amë të të lindurve si nënë e 
fëmijës. Sipas kësaj dispozite, vetë fëmija e kundërshton amësinë për nënën e cila 
deri në momentin e kundërshtimit është konsideruar si nënë e tij dhe ka qenë e 
regjistruar në regjistër. Situatat që çojnë deri te ky kundërshtim në praktikë mund 
të jenë të natyrave të ndryshme.  

 
120.1 (a) Gabimet teknike në regjistër. Në rastin e gjykuar me Aktgjykimin e Gjykatës 

së Qarkut në Prishtinë, C.nr.246/2010, është paraqitur padia nga fëmija për 
kundërshtimin e amësisë së gruas së regjistruar në regjistër si nënë e tij për shkak 
të gabimeve teknike siç është argumentuar në padi dhe vërtetuar me vendimin e 
gjykatës.692 Në këtë rast, në vend të nënës natyrore, në regjistrin amë të të lindurve 

                                                 
690 KFSH, neni 178, par. 4. LFM, neni 69, par. 2, parasheh se afati subjektiv është 3 muaj nga dita kur 
ajo merr vesh se është nënë e fëmijës dhe në afat objektiv më së largu në moshen madhore të fëmijës. 
691 Shih LFK, neni 125, par. 4 dhe pjesa e komentarit të këtij neni. 
692 Shih Aktgjykimi i Gjykatë së Qarkut në Prishtinë, C.nr.246/2010, i datës 28.6.2010. 
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është regjistruar një emër i një gruaje tjetër si nënë e fëmijës. Gjykata ka vërtetuar 
se në këtë rast bëhet fjalë për gabime për shkaqe teknike. 

 
120.1 (b) Ndërrimi i fëmijës gjatë kohës së lindjes dhe marrja e fëmijës nga gruaja 

tjetër. Një situatë tjetër e mundshme në praktikë mund të jetë edhe ndërrimi i 
fëmijës gjatë kohës së lindjes me qëllim apo pa qëllim. Nëse me kalimin e kohës 
zbulohet fakti së fëmija nuk është i nënës e cila është regjistruar si nënë e fëmijës, 
fëmija mund të kërkojë kundërshtimin e amësisë. Në praktikën gjykatave vështirë 
është të gjinden rastet e tilla, mirëpo në teori flitet për mundësinë e ndodhive për 
ndërrimin e fëmijëve gjatë lindjeve që mund të jetë si pasojë e ndonjë interesi apo 
edhe pa qëllim.693 

 
120.1 (c) Braktisja e fëmijës dhe rastet tjera. Në jeten praktike, ekzistojnë raste edhe 

kur fëmijët braktisen nga nëna natyrore, sidomos rastet e lindjes së fëmijës jashtë 
martese ose nga nënat e mitura. Kjo mund të jetë situatë kur fëmija të gjindet ose 
merret nga një grua tjetër dhe të regjistrohet në emrin e sajë si nënë natyrore e 
fëmijës, mirëpo, rastet nuk duhet kufizuar, sepse në praktikë mund të ketë edhe 
raste tjera kur fëmijët janë lindur nga nënat natyrore, por janë faluar te personat 
tjerë që nuk kanë fëmijë me qëllime bëmirësie apo edhe për ndonjë interes 
(shpërblim të caktuar). Në të gjitha rastet e mundshme në praktikë, kur zbulohet 
fakti që fëmija nuk është i nënës së regjistruar në regjistrin amë të të lidurve, 
fëmija ka të drejtë të kundërshtojë amësinë dhe të vërtetojë se ajo grua nuk është 
nënë biologjike. 

 
120.1 (ç) Në çdo rast kur ka kundërshtim të amësisë zbatohet procedura gjyqësore e 

vërtetimit të amësisë. Nëse mund të gjendet nëna biologjike, me të njëjten 
procedurë edhe vërtetohet amësia ndaj nënës biologjike. Pas vërtetimit të amësisë, 
bazuar në vendimin gjyqësor, bëhet ndryshimi në regjistrin amë të lindurve.694 

 
Paragrafi 2 

 
120.2 Vështrim i përgjithshëm. Paragrafi 2 e rregullon çështjen e mënyrës së paraqitjes 

së padisë për kundërshtim amësie nga fëmija. Duhet thënë se kur fëmija ka interes 
të kundërshtojë amësinë, nëna e fëmijës nuk mund të ushtrojë të drejtën prindërore, 
sepse ka konflikt interesi. Andaj, për këtë rast nëse fëmija është i mitur ose i është 
marrë aftësia e veprimit, në mungesë të prindit tjetër, padinë e paraqet kujdestari 
me miratimin paraprak të Organit të Kujderstarisë. Në këtë paragraf, ekzistojnë dy 
situata: 1) paraqitja e padisë nga vetë fëmija dhe 2) paraqitja e padisë nga 
kujdestari. 

 

                                                 
693 Shih Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 203 
694 Shih Aktgjykimi i Gjykatë së Qarkut në Prishtinë, C.nr.246/2010, pjesa e dispozitivit me të cilin 
është kërkuar ndryshimi në regjistrin amë të të lindurve dhe në vend të nënës së regjistruar, është 
shënuar nëna ndaj të cilës me vendim të gjykatës është vërtetuar amësia. 
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120.2 (a) Paraqitja e padisë nga fëmija. Fëmija e paraqet personalisht padinë kur ka 
aftësi veprimi. Kjo nënkupton arritjen e moshës madhore.695 Natyrisht se fëmija 
mund të përfaqësohet në gjykatë përmes përfaqësuesit të kontraktuar,696 mirëpo 
neni flet se ai nuk ka nevojë për përfaqësues ligjor-prindin ose kujdestarin.  

 
120.2 (b) Paraqitja e padisë nga Kujdestari. Kur fëmija nuk ka zotësi veprimi, padinë 

në emër të tij e paraqet përfaqësuesi ligjor, mirëpo, siç u tha më lartë në këtë 
procedur nëna nuk mund të jetë përfaqësues ligjor për shkak të konfliktit të 
interesit me fëmijën. Në rastet e konfliktit të interesit e në veçanti në çështjet e 
kundërshtimit, njohjes dhe vërtetimit të atësisë ose amësisë, interesat e fëmijës 
mbrohen me kujdestar të veçantë.697 Përfaqësues ligjor mund të jetë prindi tjetër 
edhe pse në nen nuk është përmendur shprehimisht. Në të gjitha rastet kur fëmija 
është në kontest me njërin prind, përfaqësues ligjor është prindi tjetër, sepse LFK 
përcakton se fëmija deri në moshën madhore është nën përgjegjësinë e kujdesit 
prindëror, që rezulton se edhe e drejta e përfaqësimit i takon prindit,698 mirëpo kur 
ka kontest me njërin prind, prindi tjetër është përfaqësues ligjor, përfshirë edhe 
procedurën gjyqësore. por, në këto rast është bërë përjashtim, sepse kjo dispozitë i 
lejon të drejtën vetëm kujdestarit me aprovimin e Organit të Kujdestarisë (OK) si 
rast i kujdestarisë së veçantë, sepse konsiderohet se mund të këtë konflikt interesi 
në mes fëmijës dhe prindërve.699 Një rregull e tillë gjendet edhe në disa 
legjislacione të tjera të rajonit.700 Një rregull e tillë ka ekzistuar edhe në LMMF të 
viti 1984, dhe kjo dispozitë është e influencuar nga ky ligj.701 LFK, ka paraparë 
shprehimisht, përfshirë edhe këtë rast se mbrojtjen e interesave të fëmijëve e 
ushtron vetëm Kujdestari me miratimin paraprak të OK.702 

 
Paragrafi 3 

 
120.3 Paragrafi 3 ka specifikuar se e drejta e padisë për fëmijën për të kundërshtuar 

amësinë nuk parashkruhet. Kjo do të thotë se kjo padi mund të ngritet në çdo kohë 
dhe derisa fëmija është gjallë. Kjo është një rregull e re në raport me ligjin e 
mëparshëm LMMF të vitit 1984 pasi që parashihej se fëmija mund ta paraqet 
padinë deri në moshën 25 vjeçare.703 Një zgjidhje e tillë ku kufizohet afat i 
paraqitjes deri në arritjen e moshës 21 vjeçare për fëmijën është edhe në Ligji e 
Maqedonisë.704 Por sipas Kodit të Shqipërisë për Familjen, e drejta e padisë nuk 
parashkruhet.705 Në këtë drejtim edhe LFK e ka pranuar qendrimin se e drejta e 
padisë për fëmijën nuk parshkruhet, gjithmonë duke pasur parasysh interesin e 

                                                 
695 Lidhur me aftësinë e veprimit për fëmijën shih LFK, neni 15, par. 2.  
696 Shih Aktgjykimi i Gjykatë së Qarkut në Prishtinë, C.nr.246/2010, i datës 28.6.2010. 
697 LFK, neni 343 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
698 Shih LFK, neni 128, par. 2 në lidhje me nenin 133, par. 1.  
699 Shih LFK, neni 230, par. 1; LFK, neni 343.  
700 Në mes tjerash, shih LFM, neni 74. 
701 Shih LMMF, neni 96, par.2. 
702 Shih LFK, neni 240. 
703 Shih LMMF, neni 96, par. 2.  
704 Shih LFM, neni 70, par. 2. 
705 Shih KFSH, neni 179, par. 4. 
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fëmijës për të konstatuar dhe vërtetuar marrëdhëniet prindërore me prindin natyror. 
Disa legjislacione shprehimisht e përcaktojnë se është e drejtë ligjore e fëmijës për 
të ditur se kush janë prindërit e tij.706 

 
 
Neni 121. Trashëgimi i të drejtave  

 
(1) E drejta për padi për kundërshtimin e atësisë, si dhe e drejta për padi për 

kundërshtimin e amësisë nuk kalon në trashëgimtarët e personave të 
autorizuar, sidoqoftë trashëgimtarët mund të vazhdojnë procedurën e 
filluar nëse për këtë gjë kanë interes juridik.  

(2) Përjashtimisht nga dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni, trashëgimtarët e 
personit që, sipas këtij ligji, konsiderohet atë i fëmijës mund të paraqesin 
padinë për kundërshtimin e atësisë nëse ai person nuk ka qenë i njoftuar 
as për zënien e nënës as për lindjen e fëmijës, e as në kohën e zënies së 
fëmijës nuk ka jetuar në bashkësi me nënën e fëmijës. 

 
Koment, neni 121 

 
121. Vështrim i përgjithshëm. Të drejtat që rrjedhin nga marrëdhëniet prindërore janë të 

natyrës personale dhe me vdekjen e personit pushojnë së ekzistuari këto të drejta 
dhe nuk barten në trashëgimtar.707 Në këtë kuptim edhe duhet vlerësuar edhe të 
drejtën e padisë për kundërshtimin e atësisë ose amësisë janë të drejta të cilat nuk 
bartet në trashëgimtarin. Fakti që të drejtat e kësaj natyre nuk bartën në 
trashëgimtarë trajtohen edhe nga teoria juridike dhe njihet edhe nga legjislacionet e 
tjera.708 Të drejtat personale të natyrës jo pasurore nuk kalojnë në trashëgimtarë, 
ato përfundojnë me vdekjen e personit, edhe pse nën kushte të caktuara mbrohen të 
drejtat e tilla nga keqpërdorimi i personave të tjerë, por jo edhe kalimi në personin 
tjetër trashëgimtarë.709 

 
Paragrafi 1 

 
121.1 Me paragrafin 1 të nenit 121 në mënyrë shprehimore është paraparë se e drejta e 

padisë për kundërshtimin e atësisë ose amësisë nuk kalon në trashëgimtar. Pjesa e 
dytë e fjalisë e lejon mundësinë e vazhdimit të procedurës së filluar dhe atë vetëm 
nëse kanë interes juridik. Në çdo rast, trashëgimtarët nuk mund të paraqesin padi. 
Dispozita ligjore e paragrafit 1 e lejon vetëm mundësinë e vazhdimit të procedurës 
nga trashëgimtarët. Edhe në procedurat tjera civile si p.sh për rastet e 
shkurorëzimit apo anulimit të martesës, me vdekjen e subjektit (bashkëshortit) 
askush nuk mund të paraqes padi për shkurorëzim. Trashëgimtarët mund ta 
vazhdojnë procedurën vetëm për të konstatuar bazueshmerin e padisë, por kjo nuk 

                                                 
706 Shih LFMZ, neni 61. 
707 Shih Gams. A, 1986, fq. 369;  
708 Mandro. A, 2009, fq. 378. 
709 Heldrich, Andreas & Steiner, Anton F, 1995, fq. 2-9 dhe 2-10. 
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prodhon efekte juridike sa i përket shkurorëzimit.710 Me ligjin e trashëgimit është 
përcaktuar se barten në trashëgimtar vetëm të drejtat e natyrës pasurore. Kështu që, 
të drejtat e natyrës joposurore nuk kalojnë në trashëgimtar.711 Çdo e drejtë 
statusore e karakterit personal shuhet me vdekjen e subjektit kur është fjala për 
personat fizikë. 

 
121.2 Paragrafi 2 përmban një përjashtim lidhur me të drejtën e trashëgimtarëve për të 

paraqitur padi. Trashëgimtarët e babait të supozuar, pra personi që sipas këtij ligji 
konsiderohet si at i fëmijës,712 mund të paraqesë padinë për kundërshtim atësie nën 
disa kushte: 1) nëse babai i supozuar nuk ka qenë i njoftuar për zënien e nënës, b) 
nuk ka qenë i njoftuar as për lindjen e fëmijës dhe c) në kohën e zënies së fëmijës 
nuk ka jetuar në bashkësi me nënën e fëmijës. Kështu, kjo dispozitë ka për qëllim 
ta mbrojë personin i cili tanimë është i vdekur, por paraqitet nevoja e kundërshtimit 
të atësisë për rrethanat për të cilat ai nuk ka pasur mundësi t’i dijë dhe vetëm 
trashëgimtarët mund t’i mbrojnë këto të drejta. 

 
 
Neni 122. Përjashtimi  
 

Pas vdekjes së fëmijës nuk lejohet kundërshtimi i atësisë dhe i amësisë. 
 

Koment, neni 122 
 
122. Vështrim i përgjithshëm. Neni 122 ka një dispozitë parimore sipas të cilës nuk 

lejohet kundërshtimi i atësisë dhe amësisë pas vdekjes së fëmijës. Një dispozitë e 
tillë pothuajse gjendet në të gjitha legjislacionet moderne.713 Kjo është një qëndrim 
parimor për faktin se fëmijës së vdekur i përfundon subjektiviteti juridik.714  

 
122 (a) Nga aspekti ligjor, me pushimin e subjektivitetit të një personi, përfundon çdo 

e drejtë e lidhur me të. Në veçanti të drejtat personale shuhen.715 
 
122 (b) Një aspekt tjetër i mos lejimit të kundërshtimit të atësisë dhe amësisë pas 

vdekjes është edhe karakteri human dhe ai i mungesës së interesit për fëmijën. Me 
rastin e vdekjes së fëmijës mungon interesi juridik, sepse subjekti tani më nuk 
ekziston. Në anën tjetër nuk do të ishte humane të zhvillohet ndonjë procedurë 
gjyqësore për të konstatuar ndonjë të drejtë për një person që nuk ekziston dhe që 
mund të rezultojë edhe në keqësimin e raporteve të prindërve ose personave të tjerë 
që janë të gjallë. Në këtë drejtim, edhe nuk lejohet hapja e ndonjë procedure 
gjyqësore për kundërshtim të atësisë ose amësisë. 

                                                 
710 Shih LFK, neni 68, par. 3 dhe pjesa e komentuarit për këtë nen; Brestovci, F, 2004, fq. 119. 
711 Shih Ligji i Kosovës për Trashëgim, neni 1, paragrafi 1.2 i cili përcakton se me trashëgim barten 
vlerat, pasuria ose të drejtat e karakterit pasuror. 
712 Lidhur me personin që sipas ligjit konsiderohet atë i fëmijës (babai i supozuar) shih LFK, neni 99. 
713 Shih në mes tjerash, LFM, neni 72; LFMZ, neni 119. 
714 Shih Latifi, Juliana, E drejta civile, pjesa e përgjithshme, Tiranë, 2005, fq. 79.  
715 Shih pjesen e komentarit për nenin 121, par. 1.  
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4. Dispozita të posaçme për atësinë dhe amësinë e fëmijëve të zënë me asistencë 
mjekësore 
 
Neni 123. Parimi  

 
Nuk lejohet përcaktimi ose kundërshtimi i atësisë ose amësisë i fëmijës i cili 
është zënë me asistencë mjekësore dhe me pëlqimin e donatorit.  

 
Koment, neni 123 

 
123. Vështrim i përgjithshëm. Neni 123 dhe 124 rregullojnë aspekte ligjore të amësisë 

dhe atësisë kur zënia e fëmijës bëhet me asistencë mjekësore, respektivisht 
barrësim artificial me ndërhyrje mjekësore. Zënia e fëmijës mund të bëhet edhe me 
asistencë mjekësore në bazë të marrëveshjes në mes nënës së fëmijës dhe 
donatorit, respektivisht dhuruesit të farës me të cilën bëhet zënia e fëmijës.716 Ky 
nen parimisht nuk lejon kundërshtimin e atësisë ose amësisë në këtë rast, mirëpo, 
ekzistojnë përjashtimet që gjinden në nenin 124, prandaj edhe interpretimi i këtyre 
rregullave bëhet në lidhshmëri me rregullat e nenit 124. 

 
123 (a) Zënia e fëmijës me asistencë mjekësore është një ndër mënyrat e lindjes së 

fëmijëve nën kushte dhe rrethana të përcaktuara me ligj të veçantë.717 LFK i ka 
rregulluar vetëm aspektet e kundërshtimit të atësisë dhe amësisë dhe nuk prek apo 
rregullon çështjet e tjera. Në këtë drejtim duhet theksuar se referencat lidhur me 
marrëveshjet, kushtet dhe procedurat e lindjes me asistencë mjekësore duhet referuar 
ligjeve tjera të veçanta për shëndetësinë.718 Ajo që është me rëndësi për t’u theksuar 
është fakti se edhe fëmija i lindur me asistencë mjekësore i gëzon të gjitha të drejtat në 
mënyrë të barabartë sikur fëmijët e zënë në mënyrë natyrore, kur bëhet fjalë për 
relacionet e të drejtave personale po ashtu edhe në relacion me të drejtat prindërore.719 

                                                 
716 Lidhur me rregullat e zënies së fëmijes me asistencë mjekësore shih Ligji Nr. 02/L-76 për 
shëndetin riprodhues, neni 2, përkufizimet: Riprodhimi i asistuar: “është një kompleks i shërbimeve 
mjekësore që ka për qëllim të rregulloj infertilitetin duke përfshirë të gjitha trajtimet dhe procedurat e 
inseminimit artificial, 
fertilizimit in-vitro, procedurat laboratorike, veprimet mjekësore me materialet gjenetike femërore 
dhe mashkullore, me pikësynim të fekondimit artificial dhe vendosjen e embrioneve të fituara ”; 
Inseminimi artificial: “paraqet proces përmes së cilit sperma vendoset në ose afër organit riprodhues 
femëror, duke përdorur teknika të riprodhimit të asistuar mjekësor dhe jo marrëdhënie seksuale”. 
Fertilizimi in vitro: ”teknika e riprodhimit të asistuar mjekësor me fekondimin e qelizës vezë me 
gametin mashkullor që bëhet jashtë organizmit të femrës, në laborator, që rezulton me embrion i cili 
transferohet në mitër me qëllim të implantimit dhe të zhvillimit të tij në fryt”. 
717 Shih Ligji Nr. 02/L-76 për shëndetin riprodhues. 
718 Shih Ligji Nr. 02/L-76 për shëndetin riprodhues, neni 2, përkufizimi: nënë bartëse: “femra e cila 
pranon bartjen e embrionit të fituar nga riprodhimi human i asistuar mjekësor dhe implantimin e tij në 
mitrën e saj, mbajtjen e shtatzënësisë së plotë dhe lindjen dhe e cila në mënyrë vullnetare heq dorë 
nga e drejta ligjore për fëmijën e lindur nga ky akt, duke u mbështetur në kontratën e bërë me çiftin 
infertil”. 
719 Shih LFK, neni 3, parimet e përgjithshme dhe 125. Të drejtat e rregulluara me këto nene i 
referohen të gjithë fëmijëve pa përjashtime. 
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123 (b) Legjislacioni në Kosovë, parasheh mundësitë e nxënies së fëmijës me asistencë 
mjekësore për nënën që ka pranuar intervenimin mjekësore dhe të atin i cili 
poashtu ka pranuar këtë intervenim dhe fëmijën si të tij në rast të zënies me 
asistencë mjekësore dhe lindur nga gruaja e tij.720 Intervenimi mund të bëhet edhe 
për shkaqe të sëmundjeve kur pa pasur nevojë ndonjë donacion për farë nga dikush 
tjetër, një gjë e tillë bëhet vetëm me farën e vetë bashkëshortëve. Ndërsa rasti tjetër 
është kur me pëlqimin e nënës dhe burrit të saj merret farë e dhuruesit dhe 
intervenohet me asistencë mjekësore zënia e fëmijës. Në këto raste, sipas nenit 123 
nuk lejohet kundërshtimi i atësisë dhe amësisë nëse janë respektuar rregullat 
ligjore, me përjashtim të rregullave në nenin 124 që përcaktojnë disa përjashtime.  

 
 
Neni 124. Përjashtimet  
 

(1) Përjashtimisht, burri i nënës mund të kundërshtojë atësinë e fëmijës së 
lindur në kohën e martesës ose pas 300 ditëve nga mbarimi i martesës, 
nëse fëmija është zënë me mbarsim artificial me farën e personit të tretë 
pa pëlqimin me shkrim të burrit.  

(2) Gruaja, e cila ka lindur fëmijën e zënë me qelizën vezore të një gruaje 
tjetër, ka të drejtë të kundërshtojë amësinë nëse mbarsja është bërë me 
asistencë mjekësore dhe pa pëlqim me shkrim të saj.  

(3) Gruaja, me qelizën vezë të të cilës është zënë fëmija pa pëlqimin me 
shkrim të saj, ka të drejtë të kundërshtojë amësinë e gruas e cila e ka 
lindur fëmijën, nëse në të njëjtën kohë kërkon verifikimin e amësisë së saj.  

(4) Padia për kundërshtimin e atësisë ose amësisë mund të parashtrohet 
brenda gjashtë muajve nga data kur është informuar lidhur me zënien 
nga Paragrafi (1), (2) dhe (3) të këtij neni. Kjo nuk do të bëhet pasi që 
fëmija ka arritur moshën shtatë vjeç.  

(5) Nëse personat nga Paragrafi (1), (2) dhe (3) të këtij neni, mësojnë për 
zënien para lindjes së fëmijës, do të parashtrojnë padi për kundërshtimin 
e atësisë ose amësisë brenda gjashtë muajve nga lindja e fëmijës. 

 
Koment, neni 124 

 
124. Vështrim i përgjithshëm. Neni 124 i ka disa përjashtime nga rregullat e përcaktuar 

në nenin 123, ashtu që nën rrethana dhe kushte të caktuara lejon kundërshtimin e 
atësisë dhe amësisë për rastet e zënies së fëmijës me asistencë mjekësore.  

 
Paragrafi 1 

 
124.1 Përjashtimi i parë i përcaktuar në paragrafin 1 i referohet të drejtës së burrit të 

nënës së fëmijës të zënë me asistencë mjekësore. Burri i nënës së fëmijës ka të 
drejtë të kundërshtojë atësinë e fëmijës së lindur gjatë martesës ose në rast të 

                                                 
720 Shih Ligji Nr. 02/L-76 për shëndetin riprodhues, neni 18. Sipas këtij neni “Riprodhimi i asistuar i 
përgjigjet vullnetit dhe kërkesës prindore të çiftit për të pasur fëmijë duke trajtuar shkaqet mjekësore 
të infertilitetit ose për të penguar bartjen e sëmundjeve nga prindërit tek fëmija”. 
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përfundimit të martesës 300 ditë nga dita e mbarimit të saj, mirëpo, kjo e drejtë 
mund të shfrytëzohet nëse zënia e fëmijës në mënyrë artificiale është bërë pa 
pëlqimin paraprak të tij. Zënia artificiale mund të bëhet vetëm sipas vullnetit dhe 
pëlqimit të bashkëshortëve.721 Kështu që çifti, respektivisht bashkëshorti duhet të 
informohet dhe jep pëlqimin për zënie artificiale. Kjo është edhe e drejtë dhe 
detyrim në kuadër të drejtës për planifikim familjar dhe jetë të përbashkët familjare 
me bashkëshortin tjetër.722 

 
Paragrafi 2 

 
124.2 Gruaja ka të drejtë të kundërshtojë amësinë nëse fëmija është zënë me asistencën 

mjekësore dhe pa pëlqimin me shkrim të saj. Asnjë grua nuk mund të detyrohet të 
mbetet shtatzënë.723 Gjithashtu, për çfarëdo intervenimi duhet të informohet dhe të 
jep pëlqimin.724 Për më shumë, nënës i garantohet amësi e sigurt.725 Andaj, kjo 
dispozitë i jep të drejtën gruas, respektivisht nënës kundërshtimin e amësisë ndaj 
fëmijës së zënë me asistencë mjekësore. Kjo dispozitë shpjegon në radhë të parë se 
zënia e fëmijës është dashtë të bëhet me pëlqimin me shkrim të saj. Prandaj, kur 
një pëlqim i tillë nuk ekziston, ajo ka të drejtë të kundërshtojë amësinë. 

 
Paragrafi 3 

 
124.3 E drejta e kundërshtimit të amësisë i njihet edhe gruas pa pëlqimin e së cilës me 

vezoren e saj është zënë fëmija në mënyrë artificiale. Edhe kur fëmija është lindur 
duke marrë ose huazuar vezoren e një gruaje tjetër, për këtë duhet të ekzistojë 
pëlqimi i dhurueses. Nëse gruaja dhurues nuk është pyetur dhe pa pëlqimin e saj 
është marrë vezorja, ka të drejtë të kundërshtojë amësinë e fëmijës së lindur nga 
gruaja tjetër, por me vezoren e saj. Çdo intervenim i kësaj natyre që i bëhet 
pacientit duhet të informohet dhe merret pëlqimi, sepse secilit qytetar gjatë 
trajtimit mjekësor i garantohet, dinjiteti, jeta private, integritetet personal...”.726 Pa 
pëlqimin e qytetarit mund të kryhen vetëm intervenime të domosdoshme të trajtimi 
mjekësor, që mund të jenë të domosdoshme për shëndetin e tij.727 Ndërsa marrja e 
ndonjë qelize, indi apo pjese tjetër të organeve mund të bëhet vetëm me pëlqimin e 
pacientit.728 Kështu edhe marrjet e qelizave vezore pa pëlqim të gruas është shkelje 
e së drejtës personale për privatësi dhe integritet personal.  

                                                 
721 Shih Ligji Nr. 02/L-76 për shëndetin riprodhues, neni 2, E drejta riprodhuese: “është e drejta e 
individëve dhe çifteve që të vendosin lirshëm dhe me përgjegjësi mbi numrin, shpeshtësinë dhe 
kohën në të cilën ata duan të kenë fëmijë, të drejtën që të kenë qasje në informata, edukim, 
komunikim dhe mjete të cilat do t`ju mundësojnë atyre që vendimet të jenë të mbështetura në 
evidencë”. 
722 Shih Ligji Nr. 02/L-76 për shëndetin riprodhues, neni 2, përkufizimi i “Planifikimit familjar”. 
723 Shih Ligji Nr. 02/L-76 për shëndetin riprodhues, neni 5, paragrafi 2.  
724 Shih Ligji Nr. 02/L-76 për shëndetin riprodhues, neni 5, paragrafi 1.  
725 Ligji Nr. 02/L-76 për shëndetin riprodhues, neni 7. 
726 Shih Ligji Nr.2004/38 për kujdesin shëndetësor, neni 6, paragrafi 1. 
727 Ligji Ligji Nr.2004/38 për kujdesin shëndetësor, neni 6, par. 2. 
728 Shih Ligji Nr.2004/38 për kujdesin shëndetësor, neni 14 i cili thotë: “14.1.Pëlqimi me shkrim i 
qytetarit, kërkohet për shfrytëzimin e cilësdo nga: qelizat, përbërjes së qelizave, indeve, organeve 
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Paragrafi 4 
 
124.4 Paraqitja e padisë për të tri rastet, nga paragrafi 1, 2 dhe 3, respektivisht burrin e 

nënës së fëmijës, nënën e fëmijës, dhe gruan nga e cila është marrë vezorja mund 
të bëhet në afat prej 6 muajsh nga dita kur është marrë vesh për zënien e fëmijës. 
Afati prej 6 muajsh është afat subjektiv, sepse llogaritet nga dita kur është marrë 
vesh për ngjarjen (zënien e fëmijës), mirëpo, kjo padi mund të paraqitet më së 
largu deri në moshën 7 vjeçare të fëmijës. Afati prej 7 vitesh llogaritet nga dita e 
lindjes së fëmijës e deri sa fëmija të arrij moshën 7 vjeçar. Ky është afat objektiv 
dhe njëherësh prekluziv, sepse pavarësisht rrethanave nuk mund të tejkalohet dhe 
nuk lidhet me ndonjë rrethanë subjektive, për të mësuar për ngjarjen e zënies së 
fëmijës. Fjalia e fundit e dispozitës është mjaft eksplicite, sepse shprehimisht thotë 
që kjo nuk do të bëhet (duke nënkuptuar kundërshtimin), pasi fëmija të këtë 
mbushur moshën 7 vjeçare. Arsyshemeria e dispozitës qëndron në faktin se fëmija 
i moshës 7 vjeçare rehabilitohet në familje me prindër me të cilët jeton dhe çdo 
situatë tjetër përfshirë kundërshtimin e atësisë ose amësisë mund të keqësojë 
pozitën e tij. Prandaj, ligji në radhë të parë merr në konsideratë interesat e fëmijës 
për mirërritje të qetë të tij. 

 
Paragrafi 5 

 
124.5 Në paragrafin 5 parashihet një rregull tjetër nga ajo që është në paragrafin 4. 

Nëse personat me të drejtë nga paragarfi 1, 2 dhe 3, mësojnë për zënien e fëmijës 
para se fëmija të lindë, në këtë rast padia për kundërshtim qoftë të atësisë qoftë të 
amësisë mund të paraqitet më së largu 6 muaj nga dita e lindjes së fëmijës. Pra, kjo 
dispozitë i ka dy situata: 1) marrja vesh (marrja në dijeni) për zënien e fëmijës me 
asistencë artificiale para lindjes së fëmijës, 2) paraqitja e padisë në afat prej 6 
muajsh nga lindja e fëmijës. Kjo rregull ligjore duke caktuar afat prej 6 muajsh nga 
lindja e fëmijës ka për qëllim të shtyjë personat e interesuar se nëse dëshirojnë ta 
shfrytëzojnë të drejtën e tyre për kundërshtim, këtë mund ta bëjnë më heret, para se 
fëmija të ambientohet (adoptohet) në familje. E drejta e padisë humbet pas kalimit 
të afatit prej 6 muajsh, që nënkupton se ky është afat prekluziv (afat i pa 
shtyeshëm). 

                                                                                                                            
ose të pjesëve të trupit, që largohen nga qytetari, për së gjalli, nëpërmjet intervenimit, që nuk i 
ka shërbyer qëllimit për të cilin ai, fillimisht ka dhënë pëlqimin. Për shkatërrimin e rëndomtë të 
këtyre materialeve, nuk nevojitet të merret pëlqimi i qytetarit”, “14.2 Qytetari ka të drejtë, që të 
vendosë për cilindo intervenim që është i lidhur me trupin e tij, pas vdekjes, brenda kufizimeve të 
përcaktuara me ligj.” 
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II. MBROJTJA E FËMIJËVE DHE PËRGJEGJËSIA PRINDËRORE  
 
1. Mbrojtja e Fëmijëve 
 
Neni 125. Parimet për mbrojtjen e fëmijëve 
 

(1) Çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar.  
(2) Fëmijët kanë të drejtë të rriten në familje me prindër. Fëmijët që nuk 

jetojnë bashkë me të dy prindërit kanë të drejtë t’i takojnë rregullisht 
prindërit me të cilët nuk jetojnë; 

(3) Fëmijët me të meta të diagnostifikuara mendore ose fizike kanë të drejtë 
për kujdes të posaçëm, për një jetë të përshtatshme, në kushte të jetës që 
garantojnë dinjitetin e tyre dhe lehtësojnë pjesëmarrjen e tij aktive në 
jetën shoqërore.  

(4) Fëmijët kanë të drejtën e shkollimit fillore falas, të marrjes së informimit 
për profesione të ndryshme si dhe për shkollat që ekzistojnë.  

(5) Fëmijët gëzojnë të drejtën e mbrojtjes nga shfrytëzimi ekonomik, 
eksploatimit të fëmijëve, trafikimit dhe eksploatimit seksual dhe nga 
kryerja e çdo pune që paraqet rrezik ose që cenon edukimin ose dëmton 
shëndetin e tyre.  

(6) Fëmijët duhet të mbrohen nga keqtrajtimi dhe dhunimi seksual.  
(7) Fëmijët duhet mbrojtur nga përdorimi i paligjshëm i drogave dhe 

substancave psikotrope dhe nuk duhet lejuar që fëmijët të përdoren për 
prodhimin dhe trafikimin e paligjshëm të këtyre lëndëve. 

 
Koment, neni 125 

 
125. Vështrim i përgjithshëm. Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve dhe përgjegjësia e 

prindërve është një segment i veçantë i relacionit të së drejtës prindërore, prind-
fëmijë. LFK, nga neni 125 deri në nenin 145 rregullon të drejtën prindërore, 
respektivisht marrëdhëniet prind-fëmijë, mirëpo, në LFK gjinden edhe dispozita të 
tjera që i referohet të drejtave dhe detyrimeve të veçanta të prindërve dhe fëmijëve 
si për shembull e drejta e mbajtjes (alimentacionit) që rregullohet edhe me 
dispozita të tjera.729 Neni 125 rregullon parimet themelore të mbrojtjes së të 
drejtave të fëmijëve.  

 
Paragrafi 1 

 
125.1 E drejta e fëmijës për jetë është një ndër parimet themelore. Kjo e drejtë është e 

garantuar me paragrafin 1. E drejta në jetë nënkupton të drejtën e një fëmije që të 
jetojë, respektivisht të mbrohet nga privimi nga jeta nga çdo kush, në çdo formë duke 
përfshirë edhe vetë prindërit. E drejta në jetë është e drejtë e çdo njeriu e garantuar 
edhe me akte ndërkombëtare.730 Në mënyrë specifike Konventa për të Drejtat e 

                                                 
729 Shih LFK, pjesa e tetë, nenet 289 – 296 dhe komentari i kësaj pjese. 
730 Në mes tjerash shih Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut, neni 3; Konventa Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut, neni 2. 
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Fëmijëve (KDF) parasheh: “Shtetet palë njohin se çdo fëmijë ka të drejtёn e lindur 
për të jetuar. Shtetet palë marrin të gjitha masat e mundshme për të siguruar 
mbijetesёn dhe zhvillimin e fëmijës”.731, por kjo është e drejtë e garantuar edhe me 
Kushtetutë.732 Privimi nga jeta është i ndaluar, përfshirë edhe dënimin me vdekje.733 
Në këtë kuptim e drejta në jetë për fëmijët duhet trajtuar në kontekst të drejtave të 
njeriut në përgjithësi. Kur i referohemi mbrojtjes së jetës për fëmijë, në veçanti duhet 
specifikuar se fëmija edhe pa lindur i sigurohet mbrojtje e veçantë me kusht që të 
lind i gjallë. Madje, në rrethana të caktuara i sigurohet edhe kujdestar i veçantë për të 
evituar çfarëdo mundësie të privimit të tij nga jeta para lindjes, gjatë lindjes dhe pas 
lindjes. Edhe nëse nëna e fëmijës e privon fëmijën nga jeta gjatë lindjes dhe 
menjëherë pas lindjes, derisa zgjat çrregullimi shëndetësor i shkaktuar nga lindja, 
mund të denohet për vepër penale prej 6 deri në 3 vjet burgim.734  

 
125.1 (a) Me ligj të veçantë i garantohet e drejta në jetë edhe fëmijës së zënë (fetusi), 

por i palindur i cili i ka 10 javë.735 Ndërprerja e shtatzënësisë nuk lejohet pas javës 
së 10 të fetusit, përveç nëse paraqiten arsye të jusitifukushme që rrezikohet jeta e 
nënës së fëmijës ose keqformimet e fetuesit të papajtueshme me jetën dhe pasoja të 
rënda shëndetësore pas lindjes, ndërprerja e shtatzënësisë mund të bëhet me 
komision mjekësor.736 Shëndeti i mirë i fetusit (fëmijës së zënë) i të, porsalindurit 
dhe fëmijës është një e drejtë që sigurohet me ligj të veçantë.737 Kjo do të thotë se e 
drejta për jetë garantohet edhe me kujdes shëndetësor për rritje, zhvillim dhe të 
ushqyerit të fëmijës.738 Kështu që, masat sigurues ndaj jetës së fëmijës ndërmerren 
edhe para lindjes së tij, derisa ai ende është fetus. Andaj edhe ruajtja e shëndetit të 
nënës me qëllim që të ruhet shëndeti i fetuesit pas javës së 10-jetë është i 
detyrueshëm edhe kundër vullnetit të saj.739 Porligji garanton shëndet dhe siguri 
edhe pas lindjes dhe gjatë jetës si fëmijë si e drejtë për jetë dhe mirërritje të 
shëndetshme si përgjegjësie e prindërve.740 

                                                 
731 Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, neni 6. 
732 Shih Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 25, par. 1 i cili thotë: ” Secili individ gëzon të 
drejtën për jetë”. 
733 Po aty neni, 25, par. 2 “ Dënimi me vdekje është i ndaluar”. 
734 Shih Kodi Penal i Kosovës, me ndryshime, neni 150. 
735 Shih Ligji Nr.2004/38 për kujdesin shëndetësor, neni 12, par. 2. pika a). 
736 Shih Ligji nr.03/L-110 për ndërprerje të shtatëzënësisë, neni 6 në lidhshmëri me nenin 15 
737 Shih Ligji Nr. 02/L-76 për shëndetin riprodhues, neni 8, par. 2 në lidhshmëri me nenin 10. Neni 8, 
par. 2 parasheh: “Çdo femër ka të drejtën për mbrojtje shëndetësore gjatë shtatzënisë së saj, për 
asistencë gjatë lindjes dhe të përfitojë zbatimin e metodave e praktikave që minimizojnë rrezikun për 
shëndetin e saj ose shëndetin e fetusit, të të, porsalindurit dhe fëmijës”. Ndërsa neni 10 parasheh: 
”Nëna dhe foshnja kanë të drejtë për kujdes shëndetësor dhe mbështetje të veçantë të nivelit më të 
lartë të mundshëm”. 
738 Ligji Nr. 02/L-76 për shëndetin riprodhues, neni 29, pika 2. 
739 Shih Ligji Nr.2004/38 për kujdesin shëndetësor, neni 12, par. 2. pika a) që thotë: “ Pëlqimi i 
qytetarit nuk kërkohet në rast se dështimi i zbatimit të intervenimit ose të veprimit të caktuar: a. 
seriozisht e rrezikon shëndetin dhe sigurinë fizike të të tjerëve – përfshirë edhe fetusin pas javës së 10 
të shtatzanisë, në pajtim me ligjin”. Po ashtu, shih nenin 15, paragrafi 6 i cili thotë: ”Gruaja nuk mund 
të refuzojë intervenimin jetëpërkrahës ose jetëshpëtues në rast se është shtatëzënë ose dyshohet se 
mund të jetë shtatëzënë, pas kohës së përcaktuar me paragrafin 12.2 (a)”. 
740 Shih LFK, neni 3 dhe komentari i këtij neni. 



Haxhi Gashi 

 291 

125.1 (b) Në lidhshmëri me mbrojtjen e fëmijës gjatë fazës së zënies lejohet aborti 
vetëm para një periudhe kohe të caktuar me ligj. Kjo do të thotë se nuk lejohet 
aborti pas 10 javësh. Përjashtimisht aborti lejohet vetëm për shkaqe shëndetësore të 
cilat e rrezikojnë nënën741, mirëpo, çdo abort pas kësaj jave konsiderohet shkelje e 
ligjit dhe ndërhyrje në të drejtën e fëmijës për jetë nëse nuk është mbështetur në 
shkaqet shëndetësorë të lidhura me rrezikshmërinë e jetës së nënës. Këto janë masa 
të cilat shteti i ndërmerr për të ruajtur natalitetin dhe penguar abortet e fëmijëve të 
cilët kanë arritur moshë të caktua edhe pse ende nuk kanë lindur. Çfarëdo forme e 
ndërprerjes së shtatzënësisë nga çdo kush pa pëlqimin e nënës, me përjashtim të 
rasteve emergjente për shëndetin e saj konsiderohet edhe si vepër penale dhe 
ndëshkohet sipas ligjit.742 

 
125.1 (c) E drejta në jetë e fëmijëve është e drejtë personale sikur e çdo individi tjetër -

persona madhorë. Kjo nënkupton se për jetën e fëmijës nuk mund të vendosin 
prindërit dhe asnjë person tjetër. Për më shumë, shteti ndërmerr edhe mas të 
kujdesit institucional për ruajtjen e jetës dhe mirërritjen e fëmijëve.743  

  
Paragrafi 2 

 
125.2 E drejta themelore e fëmijëve është edhe e drejta për t’u rritur me prindërit e vet. 

Kjo rregull e paraparë në paragrafin 2 të këtij neni tregon se çdo fëmijë i lindur në 
radhë të parë duhet të rritet me prindër dhe në bashkësi familjare si përgjegjësi e 
prindërve.744 Po ashtu fëmija nuk mund të braktiset, nuk mund të jepet për adoptim 
(birësim) pa qenë në shqyrtim interesi i fëmijës për mbajtje dhe mirërritje.745 
Kështu kjo dispozitë e vë theksin në të drejtën e fëmijëve për t’u rritur me prindër 
si e drejtë ligjore, por edhe si e drejtë natyrore.  

 
 125.2 (a) E drejta e fëmijëve që të rriten me prindër i referohet situatës kur për të 

jetuar së bashku në një familje, respektivisht në një shtëpi.746 Përjashtim bëjnë 
situatat kur fëmija është i larguar përkohësisht për shkaqe të shkollimit ose kur 
këtë e kërkojnë interesat e prindërve dhe fëmijëve.747 

 
125.2 (b) Kur fëmija nuk jeton së bashku me prindërit, është e drejtë e tyre për t’i 

takuar rregullisht prindërit/ose prindin me të cilët nuk jeton fëmija. Kjo dispozitë 
flet për të gjitha rrethanat për të cilat fëmija nuk jeton me prindër. E drejta e 
fëmijëve për ti takuar prindërit me të cilët nuk jetojnë është e drejtë e garantuar 
edhe me standarde ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.748 Në 
veçanti, kjo dispozitë ligjore i mbulon rastet e shkurorëzimit ose anulimit kur 

                                                 
741 Shih Ligji Nr. 02/L-76 për shëndetin riprodhues, neni 2, përkufizimi, “amësi e sigurtë” tregon se 
nënes i sigurohet dhe i nevojitet shëndet i mirë nga shtatzënësia e deri në lindjen e fëmijës. 
742 Shih Kodi Penal i Kosovës, neni 152. 
743 Shih LFK, nenet 5, 6 dhe 7 dhe pjesën e komentarit për këto nene. 
744 Shih LFK, neni 3, par. 2. 
745 Shih LFK, neni 163, par. 1. 
746 Shih LFK, neni 126, par. 1. 
747 Shih LFK neni 126, par. 2; Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 227. 
748 Shih Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, neni 9, par. 3. 
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shuhet martesa dhe besimin e fëmijëve ose fëmijës njërit prind. Prandaj, në rastet e 
tilla me vendim të gjykatës caktohet vendosja dhe përkujdesja e fëmijëve nga njëri 
prind.749 Shembull: me Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 
33/2010, gjykata ka vendosur për shkurorëzimin, por me të njëjtin vendim ka 
vendosur besimin e fëmijëve njërit prind dhe kontaktin me prindin me të cilin nuk 
jeton duke caktuar ditën, kohën dhe vendin. Kur gjykata vendos për këto rrethana, 
fëmijët mund ti besohen ose nënës ose babait varësisht cili është interesi më i mirë 
i fëmijës për mirërritje, por gjithmonë duke i lejuar kontaktet e fëmijës me prindin 
me të cilin nuk jetojnë.750 

 
Paragrafi 3 

 
125.3 Paragrafi 3 i këtij neni i referohet të drejtave të fëmijëve me të meta të 

diagnostikuara mendore ose fizike. Fëmijët me të meta të diagnostikuar mendore 
konsiderohen fëmijët të cilët intelekti i tyre dhe aftësia e të menduarit është e 
kufizuar për shkaqe të ndryshme shëndetësore. Varësisht nga shkalla e sëmundjes, 
këta fëmijë nuk janë në gjendje t’i kuptojnë rëndësinë e veprimeve të veta. Edhe 
fëmijët me të meta mendore ose fizike kanë të drejtë përkujdesjeje edhe nga 
familja, por edhe nga shoqëria sikur anëtarët e tjerë të familjes.751 Për më shumë, e 
drejta për përkujdesje të posaçme për fëmijët me të meta mendore dhe fizike është 
e drejtë e garantuar edhe me akte ndërkombëtare.752 Në këtë kuptim, familja 
(prindërit), por edhe shteti duhet të ndërmarrë të gjitha masat e ndihmës sociale për 
të siguruar jetë të dinjitetshme dhe të përshtatshme për këto kategori të fëmijëve.  

 
125.3 (a) Detyrimi i parë bie mbi prindërit si detyrim ligjor për t’u përkujdesur dhe 

krijuar kushte jetese të përshtatshme për këtë kategori të fëmijëve. Kuptohet se 
krijimi i këtyre kushteve është i lidhur edhe me mundësitë materiale të familjes, 
mirëpo, kjo dispozitë ligjore e vë theksin në trajtimin të nevojave të posaçme që 
kanë këta fëmijë dhe jo të lënë pas dore. Detyrimi përfshin, përkujdesje për jetë të 
përshtatshme, të dinjitetshme, por edhe t’i krijohet mundësia për të marrë pjesë në 
aktivitete shoqërore.  

 
125.3 (b) Dispozita ligjore e paragrafit 3 i referohet edhe detyrimit të shtetit (shoqërisë) 

që të krijojë kushte të mirëqenies sociale për këtë kategori personash për ti 
plotësuar nevojat e tyre të veçanta. Me akte ndërkombëtare përcaktohet si detyrim 
dhe përgjegjësi e shtetit për t’u përkujdesur për fëmijë me të meta mendore dhe 

                                                 
749 Në mes tjerash shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 33/2010 i datës 5.10.2010; 
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 153/2011 i datës 12.1.2012. Me këto aktgjykime 
fëmijët i janë besuar nënës, por është lejuar kontaktit me të atin. 
750 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 276/2010 i datës 15.11.2010. Me 
aktgjykim fëmijët i janë besuar babait, por është caktuar kontakti me nënën. 
751 Shih LFK, neni 5 dhe pjesën e komentarit për këtë nen. 
752 Sipas Konventës për të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar dhe protokollin opsional, New 
York, 2006, neni 1, parashihet se: “Qëllimi i kësaj Konvente është të nxisë, mbrojë dhe të sigurohet 
që të gjithë personat me aftësi të kufizuar të gëzojnë plotësisht dhe në mënyrë të barabartë të gjitha të 
drejtat dhe liritë themelore të njeriut, si dhe të nxisë respektin për dinjitetin e tyre”, Konventa për të 
Drejtat e Fëmijëve, neni 23. 
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fizike duke siguruar kushte sociale falas sa herë që është e mundur dhe siguruar 
burime financiare për prindër për këtë përkujdesje.753 Të drejtat e kësaj kategorie të 
fëmijëve, përveç standardeve ndërkombëtare janë të mbrojtura edhe me ligje të 
veçanta në Kosovë.754 Në veçanti, fëmijët me të meta mendore dhe fizike kanë 
trajtim dhe përkrahje të veçantë nga shteti.755 Përveç përkrahjes materiale, kësaj 
kategorie i garantohet pjesëmarrja në aktivitete tjera të jetës shoqërore si sporte të 
ndryshme, shkollim të posaçëm, punësim etj. Të gjitha këto me qëllim që fëmija të 
ketë një jetë normale, e përshtatshme për aftësitë që ka dhe e dinjitetshme duke 
pasur parasysh gjendjen e tij psikofizike.  

 
Paragrafi 4 

 
125.4 E drejta për shkollim është një e drejtë themelore e njeriut që garantohet me akte 

ndërkombëtare.756 Në këtë kuptim duhet trajtuar edhe të drejtën e fëmijëve për 
shkollim. Është detyrim i shtetit që të njohin të drejtën e fëmijëve për shkollim e në 
veçanti të “bëjë arsimim të detyrueshëm dhe falas për të gjithë”.757 E drejta e 
shkollimit themelor falas është e drejtë e garantuar me Kushtetutë sipas të cilës 
“Secili person gëzon të drejtën e shkollimit themelor pa pagesë”.758 Në këtë kuptim 
edhe shteti ka marrë përsipër këtë detyrim për të siguruar shkollim fillor (themelor) 
falas për fëmijë.  

 
125.4 (a) Përveç, faktit se shkollimi fillor falas është e drejtë për fëmijë, nga ana e 

institucioneve dhe prindërve parashihet si detyrim për t’u përkujdesur për 
realizimin e kësaj të drejte në praktikë. Ligji për Arsimin Parauniversitar 
përcakton:“Arsimi parauniversitar është përgjegjësi e përbashkët e prindërve, 
institucioneve arsimore dhe aftësuese, komunave dhe qeverisë, sipas funksioneve 
dhe detyrave përkatëse të përcaktuara në këtë ligj”.759 Kështu institucionet dhe 
prindërit duhet të përkujdesen për të siguruar kushtet dhe vijueshmërinë e 
shkollimit për fëmijën dhe çfarëdo pengese ose moskujdesi në këtë drejtim 
paraqitet si shkelje e së drejtës për shkollim. Përgjegjësia kryesore për shkollimin e 
fëmijëve bie mbi prindërit dhe kujdestarët si përfaqësues ligjorë. Porshteti duhet ti 
mbështes prindërit, krijojë kushte në mënyrë që ky detyrim të jetësohet në 

                                                 
753 Konventa për të Drejtat e fëmijëve, neni 23. 
754 Shih Ligji për përkrahje materiale të familjeve dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara të përhershme, 
nr. 03/L-022, i miratuar më 16.5.2008, i shpallur me 14.6.2008, Ligji nr. 2003/15 për skemën e 
ndihmës sociale, i miratuar me 11.7.2003, i shpallur më 18.8.2003, neni 4. 
755 Shih LFK, neni 5, par. 1 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
756 Shih Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut, neni 26; Konventa Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut, Protokolli 1, neni 2 i cili thotë: “Askujt nuk mund t'i mohohet e drejta për arsim. Shteti, në 
ushtrimin e funksioneve që merr përsipër në fushën e edukimit dhe të arsimit, respekton të drejtën e 
prindërve për të siguruar këtë edukim dhe arsim në përputhje me bindjet e tyre fetare dhe filozofike“; 
Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, neni 28. 
757 Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, neni 28, par. 1, pika (a). 
758 Shih Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 47. 
759 Ligji për Nr. 04/L-032 për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës, Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Kosovës, nr. 17/16 Shtator 2011, neni 3, par. 2 
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praktikë.760 Arsimi fillor fillon nga mosha 6 vjeçare dhe zgjat 5 vite, respektivisht 
deri në moshën 12 vjeçare dhe që konsiderohet edhe si shkollim i detyruar.761 
Duhet theksuar se edhe shkollimi parashkollor nga 0 deri në moshën 6 vjeçare 
është shkollim i detyrueshëm. Shkollimi fillore për fëmijën përveç që është i 
detyrueshëm është edhe falas (pa pagesë).762 Prindërit janë të detyruar edhe për 
sigurimin dhe krijimin e kushteve të shkollimit edhe për fëmijën deri në moshën 26 
vjeçare nëse është në shkollim universitar.763  

  
125.4 (b) Fëmijët kanë të drejtën edhe të informohen për profesione të ndryshme dhe 

për ekzistimin e shkollave që ekzistojnë, respektivisht në të cilat organizohet 
shkollimi. Shtetet kanë për detyrim t’i informojnë fëmijët me të gjitha 
informacionet që i kontribuojnë mirërritjes dhe edukimit të tyre.764 Në këtë kuptim, 
informimi përfshin mjetet elektronike dhe të shkruara, shërbimet postare, 
organizimin e tubimeve të caktuara informuese, shpërndarje të broshurave etj.  

 
Paragrafi 5 

 
125.5 Një prej të drejtave tjera themelore dhe parimore të përcaktuar me këtë nen është 

edhe mbrojtja e fëmijëve nga format e ndryshme të eksploatimit. Paragrafi 5 i ka 
numëruar disa forma të mundshme të eksploatimit të cilat duhet ndaluar dhe 
ndërmarr masa mbrojtëse ndaj fëmijëve që i ekspozohen këtij eksploatimi. Këto të 
drejta jo vetëm që parashihen me LFK, por janë të përcaktuar edhe me standarde 
ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.765 

 
125.5 (a) Mbrojtja nga shfrytëzimi ekonomik. Në përgjithësi ndalimi i shfrytëzimit 

ekonomik është e drejtë e njeriut e garantuar me disa akte ndërkombëtare. Por kjo 
e drejtë mbrohet edhe me akte ndërkombëtare të veçanta për të drejtat e 
fëmijëve.766 Kjo nënkupton të drejtën e çdo personi që të zgjedh punën dhe 
profesionin sipas aftësive të tij profesionale, fizike dhe të paguhet për punën e tij. E 
drejta në punë garantohet për secilin, por brenda mundësive aftësive të tij dhe e 
pranuar lirisht me vullnetin e tij.767 Në veçanti kur bëhet fjalë për fëmijët, punësimi 
mund të jetë vetëm brenda aftësive të tij psikike dhe fizike dhe vetëm për orë të 
caktuara që parashihet me ligj të veçantë, sepse për punësimin e fëmijëve kërkohet 
mosha e caktuar dhe vetëm për orë të kufizuara dhe të përshtatshme.768 Puna e 
detyrueshme dhe e dhunshme është e ndaluar edhe me ligj të veçantë në Kosovë.769 
Prandaj çfarëdo forme e shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve që nuk merr parasysh 

                                                 
760 Shih Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, neni 18. 
761 Ligji për Nr. 04/L-032 për arsimin parauniversitar, neni 9, pragarafi 1.2 në lidhshmëri me 
paragrafin 2. 
762 Ligji Nr. 04/L-032 për arsimin parauniversitar, neni 9, pragarafi 4. 
763 LFK, neni 290, par. 2. 
764 Shih Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, neni 17, në veçanti pika (c). 
765 Në mes tjerash shih Konventa për të Drejtat e Fëmijëve,  
766 Në mes tjerash, shih Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, neni 32.  
767 Shih Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, neni 6, par. 1. 
768 Konventa për të Drejat e Fëmijëve, neni 32, par. 2. 
769 Shih Ligji i punës, nr. 90/01 Dhjetor 2010, neni 6, par. 1. 
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kriteret e përcaktuar me standarde ndërkombëtare dhe ligje vendore është e ndaluar 
dhe çon në shfrytëzimin ekonomik të fëmijëve. 

 
 125.5 (b) Mbrojtja nga trafikimi dhe eksploatimi seksual. Trafikimi i qenieve 

njerëzore dhe format e ndryshëm të eksploatimit seksual janë një dukuri e cila 
ndalohet me shumë akte ndërkombëtare duke përfshirë edhe ligjet vendore. Në 
këtë kuptim edhe trafikimi dhe eksploatimi seksual i fëmijëve hyn në kategorinë e 
këtyre veprimeve antiligjore. E në veçanti çdo veprim që ka për qëllim të trafikojë 
fëmijët për shitje të pjesëve të trupit ose shfrytëzimi i tyre trupor përfshirë këtu 
edhe shfrytëzimin seksual- janë vepra të rënda penale. Këto vepra hyjnë edhe në 
kategorinë e veprave të ndaluara si krimi i organizuar.770 Kështu, kjo dispozitë e 
paraparë në paragrafin 5 i fuqizon të drejtat e fëmijëve për t’u mbrojtur nga 
dukuritë e tilla. Prandaj, jo vetëm që shkelen dispozitat e këtij neni dhe të tjera të 
LFK, por këto dukuri ndëshkohen edhe me aktet e tjera me të cilat ndëshkohen 
veprat penale dhe krimi i organizuar të kësaj natyre. 

 
125.5 (c) Mbrojtja nga puna që paraqet rrezik ose cenon edukimin apo e dëmton 

shëndetin e fëmijës. Fëmijët nuk mund të punojnë punë të cilat paraqiten si të 
rrezikshme për shëndetin dhe pengojnë edukimin e tyre si p.sh puna e rëndë fizike, 
punët gjatë orarit të natës, punët gjatë orarit të vijimit të shkollës etj. Themelimi i 
marrëdhënies së punës për fëmijë para moshës 15 vjeçare është e ndaluar.771 Kurse 
fëmijët nga mosha 15 deri në moshën 18 vjeçare mund të themelojnë marrëdhënie 
pune vetëm për punë të lehta dhe të cilat nuk janë të dëmshme për shëndetin e 
fëmijës dhe nuk paraqesin rrezik për mirërritjen dhe edukimin e tyre.772 Po ashtu, 
fëmijët mund të punojnë vetëm punë që nuk cenojnë edukimin e tyre, respektivisht 
nuk pengojnë vijimin e mësimit të rregullt, nuk janë të natyrës që ndikojnë 
negativisht në shprehitë e fëmijëve dhe stimulim për largim nga shkolla. Në 
kategorinë e punëve të ndaluara hyjnë edhe ato punë që dëmtojnë shëndetin, punët 
e rënda fizike, punët në presion psikik etj. 

 
Paragrafi 6 

 
125.6 Në lidhshmëri me paragrafët e tjerë të këtij neni në veçanti paragrafi 5, dispozita e 

paragrafit 6 e fuqizon ndalimin e keqtrajtimit dhe dhunën seksuale ndaj fëmijëve. 
Ndalimi i keqtrajtimit dhe dhunës ndaj fëmijëve është standard ndërkombëtar që 
duhet respektuar, sepse është garantuar me akte ndërkombëtare të cilat parashohin 
ndalimin e çfarëdo, “dhune fizike ose mendore (psikike) keqtrajtimi, braktisjes apo 
mospërfilljes, nëpërkëmbjes ose shfrytëzimit, duke përfshirë abuzimin seksual, për sa 
kohё që ai është nёn ruajtjen e prindërve të tij ose të njërit prej tyre, të përfaqësuesit 
ose pёrfaqёsuesve të tij ligjor ose të çdo personi tjetër të cilit i është besuar”.773 

                                                 
770 Për veprat penale kundër jetës dhe trupit, shfrytëzimit seksual dhe trafikimit me qenie njerëzore 
konsulto Kodin Penal të Kosovës, Kapitulli XV-veprat penale kundër jetës dhe trupit, XVIII-veprat 
penale kundër nderit dhe autoritetit, XIX- veprat penale kundër integritetit seksual. 
771 Ligji i punës, neni 7, par. 3. 
772 Ligji i punës, neni 7, par. 2. 
773 Shih Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, neni 19, par. 1. 
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125.6 (a) Ndalimi i keqtrajtimit. Një e drejtë themelore e fëmijëve është edhe ndalimi i 
keqtrajtimit fizik dhe psikik. Dhuna fizike e çfarëdo forme është e ndaluar që 
nënkupton, rrahjet, maltretimet, lëndimet trupore etj. Keqtrajtimi apo dhuna ndaj 
fëmijëve është e ndaluar me akte ndërkombëtare dhe ligjin vendor dhe çon në 
vendimin për kufizimin ose marrjen e së drejtës prindërore nëse kryhet nga 
prindërit.774 Keqtrajtimi duhet kuptuar edhe si dhunë psikike dhe maltretimin 
psikik të fëmijëve që mund të lërë pasoja për shëndetin dhe mirërritjen e tyre. Në 
përgjithësi, çdo formë e dhunës në familje është e ndaluar me ligj.775 Në veçanti si 
dhunë familjare konsiderohen, veprimet që i kryen një person ndaj personit tjetër 
në lidhje familjare që nënkupton edhe fëmijët, siç janë, përdorimi i forcës fizike 
dhe psikike, kanosje që shkakton dhimbje psikike ose fizike, shkaktim i frikës, 
cenim i dinjitetit,  
sulm fizik pa marrë parasysh pasojat, ofendime, sharje dhe emra ofendues pa marrë 
parasysh pasojat, sjellje poshtëruese dhe përulëse, marrëdhënie seksuale pa pëlqim 
dhe keqtrajtim seksual, kufizim i kundërligjshëm i lirisë së lëvizjes, dëmtim ose 
kanosje për shkatërrim të pasurisë, vënia e personit në pozitë të frikësueshme 
fizike, emocionale dhe ekonomike, hyrja dhe largimi me dhunë nga banesa ose 
rrëmbimi.776 Të gjitha këto veprime paraqiten edhe si keqtrajtim dhe dhunë ndaj 
fëmijës. Ndaj dhunës ose keqtrajtimit të tillë, gjykata komunale duhet të ndërmarrë 
masa mbrojtëse.777 Personat që shkaktojnë dhunën ose keqtrajtimin e tillë 
ndëshkohen edhe për vepër penale.778 

 
125.6 (b) Ndalimi i dhunës seksuale. Me legjislacion parashihet se martesa mund të 

lidhet me arritjen e moshës madhore, respektivisht 18 vjeçare. Përjashtimisht mund 
të lidhet edhe nga mosha 16 deri 18 me vendim të gjykatës.779 Marrëdhëniet 
seksuale me fëmijë janë të ndaluara me ligj. Kështu që, çfarëdo forme e 
marrëdhënieve seksuale me fëmijë konsiderohet edhe si dhunë seksuale, sepse 
kanë mungesë vullneti për shkak se fëmija nuk ka zotësi veprimi. Megjithatë, 
dhuna seksuale në kuptimin e ngushtë nënkupton kryerjen e marrëdhënieve 
seksuale pa vullnetin e fëmijëve.780 Por, duke pasur parasysh faktin se fëmijët deri 
në moshën madhore nuk e kanë aftësinë për të vepruar, që lidhet ngushtë me 
aftësinë për të gjykuar veprimet e veta, marrëdhëniet seksuale para kësaj moshe 
nënkuptojnë edhe marrëdhënie kundër vullnetit të personit. Sipas Kodit Penal, 
shprehja “pëlqim” do të thotë pajtim i vullnetshëm i personit i cili ka arritur 
moshën gjashtëmbëdhjetëvjeçare për të kryer aktin seksual”.781 Kjo nënkupton se 
në asnjë rrethanë nuk lejohen marrëdhëniet seksuale me personin nën moshën 16 
vjeçare. Ndërsa, pas kësaj moshe vetëm me pëlqimin e personit. Kushdo që e 

                                                 
774 Shih Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, neni 9; LFK, neni 149. 
775 Shih Ligji Nr. 03/L-182 për mbrojtje nga dhuna në familje, Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës, nr. 76/10 Gusht 2010, neni 1.  
776 Shih Ligji Nr. 03/L-182 për mbrojtje nga dhuna në familje, neni 2, përkufizimi “dhuna në familje”.  
777 Ligji Nr. 03/L-182 për mbrojtje nga dhuna në familje, neni 3. 
778 Shih Kodi i Përkohshëm Penal i Republikës së Kosovës, neni 153, dhe 154. 
779 Shih LFK, neni neni 15 par. 2 dhe 16 par. 1 dhe 2 dhe pjesa e komentarit për këto nene. 
780 Ligji Nr. 03/L-182 për mbrojtje nga dhuna në familje, neni 2, përkufizimi “dhuna në familje”, pika 
1.2.7. 
781 Kodi i Penal i Kosovës, neni 192, par. 1. 
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detyron personin për marrëdhënie seksuale pa pëlqimin e tij, dënohet për vepër 
penale nga 2 deri në 10 vite burgim.782 Ndërsa kur marrëdhënia seksuale është 
kryer me forcë, kërcënim ose duke e shfrytëzuar pozitën e pambrojtur të personit 
denohet me vepër penale me burgim nga 3 deri në 10 vjet.783 Në të gjitha këto 
raste, rregullat ndëshkuese zbatohen edhe për dhunën seksuale ndaj fëmijëve.  

 
125.6 (c) Edhe shteti, por edhe prindërit kanë për detyrim të ndërmarrin masa mbrojtës 

për të evituar çfarëdo forme të keqtrajtimit dhe dhunës seksuale ndaj fëmijëve. Si 
forma të masave të mbrojtës që shtetet duhet ndërmarrë konsiderohen: “kur është e 
përshtatshme, procedura efektive për hartimin e programeve shoqërore për 
përkrahjen e nevojshme të fëmijës dhe atyre që përkujdesen për të, si dhe për 
forma të tjera parandalimi dhe identifikimi, raportimi, referimi, hetimi, trajtimi dhe 
ndjekjeje të rasteve të keqtrajtimit të fëmijës, të përshkruara mё sipër, duke 
pёrfshirё, nëse duhet, procedurat e ndërhyrjes gjyqësore”.784 Gjithashtu, prindërit 
nuk duhet vet të përfshihen në njërën nga format e keqtrajtimit dhe dhunës 
seksuale, por edhe të ketë përkujdesje për të shfrytëzuar ndihmën e organeve 
kompetente për të realizuar mbrojtjen nga çdo kush. 

 
Paragrafi 7 

 
125.7 Përdorimi i drogave dhe mjeteve tjera narkotike janë të ndaluara për secilin person, 

në këtë kuptim ato janë të ndaluara edhe për përdorim nga fëmijët, mirëpo, kujdesi 
për fëmijët duhet të jetë një detyrë e prindërve ose kujdestarëve për të marrë masa 
mbrojtës ndaj fëmijëve nga përdorimi i paligjshëm i drogave ose substancave tjera 
psikotrope. Një detyrim i tillë është edhe i institucioneve arsimore, shëndetësore, ose 
institucioneve tjera mbikqyrëse për përkujdesjen ndaj fëmijëve.  

 
 
Neni 126. Banimi i përbashkët dhe i ndarë  

 
(1) Fëmijët e mitur kanë të drejtë të jetojnë me prindërit e tyre.  
(2) Fëmijët e mitur mund të jetojnë ndaras nga prindërit e tyre vetëm kur 

këtë gjë e kërkojnë interesat e përbashkëta të fëmijëve dhe të prindërve.  
 

Koment, neni 126 
 
126. Vështrim i përgjithshëm. E drejta e banimit për fëmijët së bashku me prindër ose 

të ndarë nga prindërit është objekti i rregullimit të nenit 126. Fëmijët janë nën 
përkujdesje dhe mbajtje nga prindërit deri në moshën madhore të tyre.785 Mbajtja 
nënkupon edhe të drejtën e strehimit, respektivisht banimit, mirëpo, gjatë jetës së 
përbashkët familjare ka raste kur për arsye të ndryshme banimi i prindërve dhe 
fëmijëve mund të jetë i ndarë (rastet e shkurorëzimit ose anulimit të martesës kur 

                                                 
782 Kodi i Penal i Kosovës, neni, 193, par. 1. 
783 Kodi i Penal i Kosovës, neni, 193, par. 2. 
784 Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, neni 19, par. 2. 
785 Shih LFK, neni 128. 
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me vendim të gjykatës është vendosur që fëmija të jetojë vetëm me njërin prind, 
rastet kur njërit prind i merret e drejta prindërore dhe caktohet që fëmija të jetojë 
vetëm me njërin prind për shkaqe sigurie, ose kur fëmija ndodhet në shkollim etj.). 

 
Neni 126, paragrafi 1 

 
126.1 Njëra prej të drejtave themelore të fëmijëve në relacion me prindërit është e 

drejta të jetojnë së bashku me prindërit e tyre. Kjo dispozitë e paragrafit 1, shikuar 
nga ana e fëmijëve është e drejtë, por shikuar nga ana e prindërve është detyrim. 
Këtu bëhet fjalë për relacionin e të drejtave dhe detyrave në mes prindërve dhe 
fëmijëve.786 Prindërit duhet ti sigurojnë fëmijës banim dhe kushte për jetesë. 
Shprehja e jetës së përbashkët e përdorur në në këtë dispozitë i përfshin të drejtën e 
mbajtjes, respektivisht ushqimit dhe banimit të përbashkët me prindër. Prindërit 
nuk mund t’i shmangen këtij detyrimi të mbajtjes përkundrazi, mbajtja ose ndryshe 
ushqimia është detyrim ligjor.787 

 
126.1 (a) Shtetet kanë detyrim t’i sigurojnë fëmijëve dhe prindërve kushte dhe përkrahje 

sociale për të bërë një jetë të dinijteshme.788 Në këtë kuptim, fëmijët kanë të drejtë 
për jetë të përbashkët me prind për t’i siguruar kushte jetese. Këto përfshijnë: 
strehimin, veshmbathjen, ushqimin, shkollimin, përkujdesjen shëndetësore dhe çdo 
aktivitet tjetër të domosdoshëm për një jetë normale.789 Rritja e fëmijëve në bashkësi 
me prindërit e bën të mundur realizimin e mbrojtjes dhe mirërritjes së fëmijëve. 

 
126.1 (b) Në dispozitën e paragrafit 1 përdoret edhe shprehja “e drejtë të jetojnë me 

prindërit e tyre“. Kjo shprehje e vë theksin se fëmijët nuk mund të ndahen nga 
prindërit pa ndonjë interes për fëmijën. Ndarja nga jeta e përbashkët me prindërit 
mund të reflektojë në zhvillimin dhe mirërritjen e fëmijëve, sepse fëmijët që jetonë 
me prindër gjithmonë e kanë një jetë më të qetë dhe interes parësor për mirërritjen e 
tyre duhet konsideruar rritjen në bashkësi me prindër. Ndarja e prindërve nga fëmijët 
mund të bëhet vetëm me vendim të gjykatës dhe për interes të fëmijës, kur nga vetë 
prindi rrezikohet fëmija dhe të drejtat e tij. Kjo çon në marrjen e së drejtës 
prindërore, ose në situatën tjetër të ndarjes së prindërve (shkurorëzimi ose anulimi i 
martesës).790 

 
Paragrafi 2 

 
126.2 Ndarja e fëmijëve nga prindërit për të jetuar ndarasi mund të bëhet vetëm nëse kjo 

është në interesin e fëmijës. Në këtë kuptim përfshihen, jeta larg familjes dhe prindërve 
për qëllime të shkollimit, mirëpo, kjo dispizitë e vë theksin edhe në ndarjen e fëmijëve 
për arsye të tjera si rrjedhojë e kufizimit ose marrjes së të drejtës prindërore, ose 
ndarjes së bashkëshortëve dhe caktimi i jetesës së fëmijës me njërin prind.  

                                                 
786 Aliu, A. & Gashi. H., 2007, fq. 225. 
787 Shih LFK, neni 290, par. 1. 
788 Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, neni 26. 
789 Shih LFK, neni 128, par. 4. 
790 LFK, neni 126, par. 2. 
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126.2 (a) Fëmija mund të jetojë ndaras nga prindërit kur këtë e kërkojnë interesat e tij për 
shkollim. Kur fëmijët ndodhen në ndonjë institucion shkollor që është larg 
vendbanimit të prindërve, atëherë fëmijës i sigurohet vendbanim i veçantë nga prindi 
ose institucionet e ndryshme shkollore (shkolla fillore, e mesme ose universitet), 
mirëpo, kjo ndarje konsiderohet e përkohshme, sepse ka për qëllim qëndrimin e 
fëmijës larg prindërve vetëm për qëllim shkollimi. Fëmija mund të vendoset edhe në 
familje ose te personi tjetër nëse ajo familje apo personi i plotësojnë kushtet e 
kujdestarisë. Gjithashtu vendosja te personi tjetër mund të bëhet edhe kur prindërit 
përkohësisht shkojnë për banim jashtë ose brenda vendit.791  

 
126.2 (b) Interesat e fëmijës mund të kërkojnë që fëmija të jetojë ndaras nga prindërit 

edhe kur prindërit e keqpërdorin të drejtën prindërore dhe nuk përkujdesen për 
mirërritje dhe edukimin e fëmijës. Një situatë e tillë mund të sjellë në marrjen e së 
drejtës prindërore, respektivisht marrjen e fëmijë si masë ndëshkuese792 dhe 
vendosjen e fëmijës në institucione për përkujdesje ose familje tjetër. 

 
126.2 (c) Kur prindërit janë ndarë si rezultat i prishjes së martesës, shtrohet edhe 

nevoja e besimit të fëmijëve njërit prind për mbajtje dhe përkujdesje. Gjykata me 
vendim për shkurorëzim vendos edhe për besimin e fëmijëve për përkujdesje.793 
Gjykata mund të vendos për besimin e fëmijëve me vendim të veçantë edhe pas 
shkurorëzimit.794 Në të gjitha rastet, gjykata vendos që fëmija të jetojë me njërin 
prind duke pasur parasysh interesat e fëmijëve dhe mundësinë e prindërve për ta 
realizuar përkujdesjen prindërore. Në këto rrethana, interesat e fëmijëve e kërkojnë 
që fëmija të jetojë ndaras nga njëri prind. por, një jetë e përbashkët me të dy 
prindërit objektivisht është e pamundur. Mirëpo, gjykata cakton kontaktet e prindit 
tjetër me fëmijën me të cilin nuk jeton në mënyrë që të ushtrohet kontakti dhe 
plotësimi i mungesës, por edhe ushtrimi i mbikqyrjes dhe përkujdesjes. E drejta 
prindërore vazhdon edhe pse fëmijët jetojnë ndaras nga njëri prind. 

 
 
Neni 127. Kthimi i fëmijës në banim të përbashkët me prindërit  
 

Prindërit mund të kërkojnë kthimin e fëmijës së tyre të mitur, kur fëmija nuk 
jeton me ata ose mbahet pa të drejtë nga persona të tjerë.  

 
Koment, neni 127 

 
127. Vështrim i përgjithshëm. Neni 127 i referohet dy situatave kur prindërit mund të 

kërkojnë kthimin e fëmijës kur nuk jeton me prind: a) kur fëmija nuk jeton me ta, 
me njërin ose të dy prindërit b) kur fëmija pa të drejtë mbahet nga personat e tjerë. 

 

                                                 
791 Shih LFK, neni 143. 
792 Shih LFK, neni 148 në lidhshmëri me nenin 149. 
793 Në mes tjerash, shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 59/2010, datë 9.11.2010; 
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 33/2010, datë 5.10.2010. 
794 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 126/2010, datë 20.9.2010.  
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127 (a) Kur fëmija jeton daras nga njëri prind si rrjedhojë e kufizimit ose marrjes së të 
drejtës prindërore prindi ka të drejtë të kërkojë kthimin e fëmijës nëse pushojnë 
shkaqet që kanë çuar në marrjen e fëmijës si rezultat i heqjes së drejtës 
prindërore.795 Kthimi i fëmijës për të jetuar me njërin prind mund të kërkohet nga 
prindi tjetër, kur fëmija jeton ndaras nga ai si rezultat i përfundimit të martesës. 
Prindi me të cilin nuk jeton fëmija, mund të kërkojë nga gjykata ta ndryshojë 
vendimin e gjykatës dhe fëmija të kthehet për të jetuar me të. Kjo mund të vij si 
rezultat i mos kujdesit ndaj fëmijës nga prindi me të cilin jeton fëmija.796 

 
127 (b) Prindërit mund të kërkojnë kthimin e fëmijës nga çdokush që mbahet në 

mënyrë të kundërligjshme. Organi i Kujdestarisë mund ta mbaj fëmijën më së 
shumti 72 orë nëse rrezikohet fëmija dhe interesat e fëmijëve nga prindërit.797 Pas 
kësaj kohe, fëmija mund të mbahet vetëm me vendim të gjykatës.798 Prandaj, në 
mungesë të një vendimi të tillë prindërit kanë të drejtë të kërkojnë kthimin e 
fëmijës. Prindërit mund të kërkojnë kthimin e fëmijës edhe nga institucionet tjera 
ose personat tjerë nëse mbajtja e fëmijës është e kundërligjshme, respektivisht nuk 
ka ndonjë vendim të një organi kompetent të përcaktuar me ligj. Në këtë drejtim 
duhet kuptuar, mbajtjen e fëmijëve në istitucione rehabilituese, shëndetësore, ose 
institucione ndëshkuese. por, një situatë e tillë i referohet edhe kthimin e fëmijës 
nga rrëmbimet, ose mbajtjet tjera me forcë nga personat tjerë. 

 
 
2. Përgjegjësia Prindërore  
 
Neni 128. Parimet  

 
(1) Përgjegjësia prindërore rezulton fillimisht nga e drejta për kujdes 

prindëror. 
(2) Fëmija është nën përgjegjësi prindërore deri në moshën madhore.  
(3) Prindërit janë të detyruar të sigurojnë në çdo kohë që parimet e 

përcaktuara në nenin 125 të këtij Ligji përdoren për mbrojtjen e fëmijëve 
të tyre të mitur.  

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

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

                                                 
795 Shih LFK, neni 151. 
796 Shih LFK, neni 140, par. 4 në lidhshmëri me nenin 145, par. 2 dhe komentari i këtyre neneve. 
797 Shih LFK, neni148, par. 2. 
798 Shih LFK, neni 148, par. 1 dhe 3 



Haxhi Gashi 

 301 

Koment, neni 128 
 
128. Vështrim i përgjithshëm. Nga neni 128 deri te neni 145 fillojnë dispozitat ligjore 

të cilat e rregullojnë përgjegjësinë e prindërve ndaj fëmijëve, kurse vet neni 128 
përmban disa dispozita parimore që lidhen me këtë përgjegjësi. Duhet thënë se 
fëmija është në përgjegjësi të prindërve deri në moshën madhore, mirëpo, në rastet 
e shkollimit kjo përgjegjësi vazhdon deri në moshën 26 vjeçare. Gjithashtu pas 
moshës madhore, nëse fëmija nuk arrin aftësinë për gjykuar, mund të vazhdohet 
kujdesi prindëror, respektivisht e drejta prindërore edhe pas moshës madhore dhe 
deri sa zgjasin shkaqet e tilla.  

 
Paragrafi 1 

 
128.1 Njëra ndër parimet themelore të përgjegjësisë prindërore është përkujdesja ndaj 

fëmijëve. Kjo përgjegjësi e paraparë në dispozitën e paragrafit 1 e vë theksin 
kryesor në përgjegjësinë ligjore të prindërve për përkujdesjen ndaj fëmijëve të tyre. 
Kujdesi prindëror, përfshin mbajtjen, edukimin, strehimin, shkollimin, mbrojtjen e 
të drejtave të fëmijëve dhe aktivitetet tjera të lidhura me përkujdesje ndaj 
personalitetit dhe pasurisë së fëmijës. Më hollësisht këto përgjegjësi janë paraparë 
në paragrafin 4 të këtij neni. Përgjegjësia për përkujdes prindëror është e garantuar 
edhe me aktet ndërkombëtare, por dhe me rregulla parimore në LFK.799 Zbatimin e 
rregullave parimore për ushtrimin e kujdesit prindëror bëhet në lidhshmëri me 
rregullat e parapara në neni 125.  

 
128.1 (a) Përgjegjësia prindërore konsiderohet edhe si e drejtë prindërore. Pra, prindërit 

jo vetëm që janë përgjegjës, por kanë edhe të ashtuquajturën E drejtë prindërore 
për t’u përkujdesur për fëmijën e tyre. Në këtë kuptim, ata mund t’i ndërmarrin të 
gjitha veprimet e lejuara me ligj me qëllim të ushtrimit të kujdesit prindëror ndaj 
fëmijës së tyre, si e drejtë në njërën anë dhe si përgjegjësi. Kjo dispozitë ligjore e 
nxjerr kujdesin prindëror edhe si përgjegjës edhe si e drejtë e prindërve. 

 
128.1 (b) Shikuar nga prizmi i të drejtave të fëmijëve në relacionin me prindër, 

përkujdesja prindërore paraqitet si e drejtë e fëmijëve për të kërkuar nga prindërit 
ushtrimin e këtij kujdesi. Nëse prindërit nuk e ushtrojnë kujdesin prindëror në 
interes të fëmijëve, Organi i Kujdestarisë mund të marrë masa mbikëqyrëse. 

 
Paragrafi 2 

 
128.2 E drejta prindërore zgjatë deri në moshën madhore të fëmijës. Pra, prindërit kanë 

përgjegjësi për përkujdesje ndaj fëmijëve deri sa ata të arrijnë moshën 18 vjeçare 
që konsiderohet sipas LFK si moshë madhore.800 Kështu, përgjegjësia e prindërve 
për rritje dhe edukim të fëmijëve është rregull parimore.801 

 
                                                 
799 Shih nenin 125 dhe pjesën e komentarit për këtë nen. 
800 Shih LFK, neni 3, par. 2 dhe komentin e këtij neni. 
801 LFK, neni 3.  
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128.2 (a) Deri në moshën madhore të fëmijëve, prindërit janë të detyruar të ndërmarrin 
të gjitha masat e përkujdesjes ndaj personalitet të tij dhe pasurisë. Fakti që deri në 
moshën madhore të fëmijës ekziston përgjegjësia prindërore, lidhet me paaftësinë e 
fëmijëve për tu përkujdesur për të drejtat e veta. Në këtë kuptim, ata mund ti 
kryejnë disa veprim të një rëndësie më të vogël, por barra e përgjegjësisë për 
veprimet e një rëndësie më të madhe është mbi prindërit. Prindërit janë edhe 
përfaqësues ligjor të fëmijëve derisa fëmija të arrij moshën madhore.  

 
128.2 (b) Lidhur me këtë, duhet shtuar se përjashtimisht kur fëmija lidhë martesë, 

konsiderohet se emancipohet, dhe konsiderohet se arrin pjekurinë për t’u 
përkujdesur për të drejtat dhe interesat e veta. Në këtë kuptim, edhe e drejta 
prindërore përfundon me lidhjen e martesës, sepse fëmija e fiton zotësinë e plotë 
për të vepruar.802 Gjithashtu, në rastet kur fëmijës i merret zotësia e veprimit, 
kujdesi prindëror vazhdon edhe pas moshës madhore derisa nuk i hiqen kufizimet e 
zotësi për të vepruar.803  

 
Paragrafi 3 

 
128.3 Paragrafi 3 ka përcaktuar një detyrim për prindërit, ashtu që gjatë realizimit të të 

drejtave dhe detyrave lidhur me përkujdesjen prindërore, të zbatohen parimet që 
përcaktohen në nenin 125 të LFK.804 Ky paragraf e vë theksin në faktin se mbrojtja 
e fëmijëve që është një përgjegjësi e prindërve realizohet në mënyrë më të sigurt 
duke ju përmbajtur në çdo kohë zbatimit të parimeve të nenit 125.  

 
128.3 (a) Kuptimi i dispozitës së paragrafit 3 qëndron në rëndësinë dhe domosdoshmërinë 

se gjatë ushtrimit të të drejtave prindërore, çdo veprim ose çdo e drejtë dhe detyrë 
duhet të ketë këndveshtimin në parimet themelore të përcaktuara në nenin 125, të cilat 
përcaktojnë se cilat veprime duhet ndërmarrë për mbrojtjen e interesave dhe 
personalitetit të fëmijëve. Për më shumë, secili veprim duhet vlerësuar se a është në 
kundërshtim me këto parime. 

 
128.3 (b) Me vendosjen e këtij rregulli, ligjvënësi ka pasur parasysh situatat e 

ndryshme faktike, kur prindërit ushtrojnë të drejta dhe detyra të caktuara ndaj 
fëmijëve si p.sh. përkujdesja për shkollim, për administrimin e pasurisë, të drejtën 
që të përkujdesen për një fëmijë në rast të ndarjes së prindërve etj. Prandaj, të 
gjitha këto të drejta dhe detyra si dhe parimet e përcaktuara në nenin 128 duhet të 
interpretohen në lidhshmëri me parimet e përcaktuara në nenin 125. 

 
Paragrafi 4 

 
128.4 Në paragrafin 4 të këtij neni janë specifikuar në mënyrë taksative disa të drejta 

dhe detyra të prindërve ndaj fëmijëve.  

                                                 
802 Shih LFK, neni 15, paragrafi 1 në lidhshmëri me paragrafin 3. 
803 LFK, neni 152 dhe komentari i këtij neni 
804 Lidhur me përmbajtjen dhe zbatimin e këtyre parimeve shih nenin 125 dhe pjesën e komentarit për 
këtë nen. 
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128.4 (a) Sigurimi i mirëqenies emocionale. Në këtë paragraf parashihet si detyrim i 
prindërve sigurimi i mirëqenies emocionale të fëmijëve. Kjo nënkupton detyrën e 
prindërve për t’u përkujdesur që tek fëmija të krijojnë një qetësi shpirtërore. 
Qetësia shpirtërore përfshin edhe ndjenjat emocionale duke nënkuptuar që ata të 
ndihen të qetë, pa frikë, dhe të sigurtë në një mjedis familjar ku nuk ka trauma ose 
trazime me ndjenjat e fëmijëve. Situatat jo të mira, ose një situatë jo e qetë 
emocionale për fëmijën, mund të shfaqet kur në familje nuk ka një harmoni në 
radhë të parë mes vet prindërve, një përbuzje ose moskujdesje ndaj fëmijëve apo 
edhe ndonjë keqtrajtim i cili mund të linte pasoja emocionale ndaj fëmijëve duke 
shfaqur te ta ndjenjën e frikës, pakënaqësinë, apo edhe shqetësime tjera psikike. 

 
128.4 (b) Sigurimi i mirëqenies materiale për fëmijën. Prindërit kanë përgjegjësi që fëmijëve 

t’u sigurojnë të mira materiale për jetesë. Kjo ndryshe konsiderohet edhe si detyrimi 
ligjor i mbajtjes gjatë kohës kur jetojnë së bashku me prindërit ose në formë të 
alimentacionit kur jetojnë ndaras me prindër.805 Në kuadër të mirëqenies materiale 
përfshihen të gjitha veprimet me të cilat fëmijës i sigurohen në radhë të parë mjetet e 
domosdoshme për jetë, por edhe të mirat materiale që i shërbejnë një jete të 
dinjitetshme.  

 
128.4 (c) Përkujdesja, mbajtja e raporteve vetjake dhe mirërritja e fëmijëve. Si 

detyrime të specifikuar në paragrafin 4 të këtij neni paraqitet edhe përkujdesja ndaj 
fëmijës. Përkujdesja si shprehje është mjaft e gjërë e cila në vete mund të përfshijë 
çdo veprim i ndërmarr nga prindi me të cilin, mbrohen personaliteti dhe interesat 
material apo personale të fëmijës. Mbajtja e raporteve vetanake ose ndryshe 
personale me fëmijët po ashtu është detyrim dhe përgjegjësi e prindërve. Kjo 
nënkupton faktin se prindërit duhet të kenë kontakte, të merren me fëmijën, 
respektivisht ti kushtojnë kohë fëmijës, qoftë për biseda, apo për plotësimin e 
ndonjë kërkese dhe nevojave të fëmijës, por gjithsesi të kryhen personalisht nga 
prindi. Kjo mund të shpjegohet me aspektin e ndërtimit të afërsisë prind-fëmijë dhe 
shijimin e ndjenjës emocionale që e ka fëmija ndaj prindit kjo edhe ndikon 
pozitivisht në mirërritjen e tij, kurse detyrimi për mirërritjen e fëmijës mund të 
kuptohet si përkujdesje e prindërve që fëmija të ketë një rritje dhe zhvillim të 
shëndoshë pa brenga dhe me mundësi të plotësimit të nevojave të tij. Mirërritja 
është një shprehje po ashtu e gjërë në të cilën mund të përfshihen edhe veprimet 
tjera të prindërve të cilët në një mënyrë ose tjetrën e bëjnë jetën e fëmijës më të 
mirë. Në përgjithësi, mund të kuptohet si përpjekje e prindërve që jeta e fëmijës të 
jetë e shëndoshë dhe zhvillim normal i personaliteti të tij. 

 
128.4 (ç) Përkujdesja për edukim dhe arsimim. Prindërit kanë përgjegjësi ligjore që t’i 

edukojnë fëmijët e tyre, si të sillen në jetë, të marrin njohuri të reja për jetë, si të 
bëhen anëtar i dobishëm i shoqërisë, edukimi për një jetë të pavarur etj. Edukimi 
është detyrim ligjor dhe me ligj përcaktohet edhe mosha e shkollimit të 
detyrueshëm.806 

                                                 
805 Lidhur me mbajtjen e fëmijëve nga prindërit, shih LFK, nenet 289-294 dhe komentimin e këtyre neneve. 
806 Lidhur me detyrimin e prindërve për edukim dhe arsimim Shih nenin 125, par. 4 dhe pjesën e 
komentarit për këtë nen, në veçanti paragrafin 4 dhe neni 290, me pjesën e komentimit. 
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128.4 (d) Përfaqësimi ligjor. Prindërit janë përfaqësues ligjor të fëmijëve. Ata mund 
dhe duhet t’i përfaqësojnë fëmijët në veprimet juridike që lidhen me të drejtat dhe 
detyrat e fëmijëve. Deri në moshën madhore (18 vjet) zgjatë përkujdesja 
prindërore. Pas moshës madhore mund të bëhet vazhdimi i të drejtës prindërore për 
shkaqe shëndetësore dhe me këtë vazhdohet edhe e drejta e prindërve për 
përfaqësimin e fëmijëve. Përfaqësimi nënkupton kryerjen e veprimeve juridike në 
emër dhe për llogari të fëmijës. P.sh. lidhja e ndonjë kontrate për llogari të fëmijës, 
dhënia e pëlqimit lidhur me realizimin e ndonjë të drejte apo kryerjen e ndonjë 
detyrimi, përfaqësimi në ndonjë procedurë gjyqësore apo administrative etj. 

 
128.4 (dh) Administrimi i pasurisë së fëmijës. Pasurinë të cilën e kanë fituar fëmijët me 

punën e tyre e administrojnë prindërit. Administrimi nënkupton përkujdesjen për 
mirëmbajtjen ose shtimin e vlerës së pasurisë ose përkujdesjen për të penguar 
humbjet e pasurisë.807 Kur bëhet fjalë për tjetërsimin apo ngarkimin e pasurisë si 
p.sh. shitjen apo ngarkimin me hipotekë ose ndonjë të drejtë tjetër sendore, 
prindërit mund ta bëjnë këtë vetëm me pëlqimin e Organit të Kujdestarisë. 
Disponimi apo ngarkimi mund të bëhet vetëm për plotësimin e nevojave të fëmijës, 
për mbajtje, kujdes dhe edukim.808 

 
Paragrafi 5 

 
128.5 Në paragrafin 5, parashihet rregulli sipas të cilit të gjitha përgjegjësitë, 

respektivisht parimet e parapara në nenin 128, prindërit duhet t’i marrin në 
konsideratë aftësitë dhe prirjet e fëmijës dhe dëshirat e tyre. Kjo nënkupton se në 
secilin rast veç e veç kërkesat dhe nevojat e fëmijëve mund të ndryshojnë. 
Gjithashtu, edhe aftësitë e tyre apo prirjet janë parakushte për të determinuar 
mbajtjen, përkujdesjen, mirërritjen, edukimin, arsimimin dhe në përgjithësi 
zhvillimin dhe rritjen e fëmijës në pajtim me cilësitë e tijë personale.  

 
 
Neni 129. Kontributi personal dhe shfrytëzimi i shërbimeve publike 
 

Për të realizuar kujdesin prindëror dhe për të zbatuar parimet e nenit 128 të 
këtij Ligji prindërit janë të detyruar personalisht të japin kontributin e tyre si 
dhe të shfrytëzojnë shërbimet e institucioneve shoqërore nëse është e 
nevojshme.  

 
Koment, neni 129 

 
129. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 129 përcaktohet një përgjegjësi e prindërve që 

vet personalisht të përkujdesen për realizimin e detyrimeve që dalin nga e drejta 
prindërore, por edhe detyrimin për shfrytëzimin e shërbimeve publike. Kjo 
dispozitë ligjore e vë theksin se zbatimi i parimeve që ceken në nenin 128 duhet të 

                                                 
807 Lidhur me administrimin dhe disponimin me pasurinë e fëmijës nga prindërit shih LFK, neni 134 
dhe 135. 
808 Shih LFK neni 135 par. 2 dhe pjesa e komentit të këtij neni. 
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kryhen me angazhimin personal (kontributin personal) të prindërve. Porprindërit 
duhet të shfrytëzojnë edhe shërbimet publike, si p.sh. shërbimet sociale, 
institucionet shëndetësore arsimore, etj. që këto përgjegjësi të realizohen ashtu siç 
parasheh ligji. 

 
129 (a) Angazhimi personal. Nga ky nen del detyrimi që prindërit personalisht të 

kujdesen për të drejta dhe detyrat rreth ushtrimit të drejtës prindërore, në veçanti 
parimeve nga neni 128. Kjo do të thotë se ata si prindër dhe jo përmes ndonjë 
institucioni duhet të veprojnë. Shfrytëzimi i ndihmës së personave të tjerë është i 
lejuar, por kjo dispozitë shkon në favor të asaj së kontributi duhet të jetë i 
prindërve edhe kur personat tjerë kryen veprime të caktuara. Kjo dispozitë ka për 
qëllim që detyrimi ligjor për tu përkujdesur për fëmijë nuk mund të bartet në 
personat e tjerë, por se kjo në radhë të parë është përgjegjësi personale e prindërve 
dhe duhet të realizohet me kontributin tyre. 

 
129 (b) Ndihma e institucioneve publike. Ka shumë punë që prindërit nuk mund ti 

kryejnë pa ndihmën e institucioneve përkatës. Si shembull kur prindërit nuk kanë 
mjete të mjaftueshëm për t’iu përkujdesur për fëmijë duhet kërkuar ndihmën 
sociale siç parashihet me ligj, ndihmën e qendrave për punë sociale ose organin e 
kujdestarisë, ndihmën e institucioneve shëndetësore kur fëmija është i sëmurë, 
ndihmën e institucioneve arsimore për të angazhuar fëmijën në shkollim, ndihmën 
e këshillimoreve familjare etj. Si rrjedhojë, kur prindi nuk është në gjendje të 
kujdeset personalisht, kjo dispozitë kërkon që prindi të kërkojë ndihmë nga 
institucionet gjegjëse në mënyrë që përkujdesja ndaj fëmijës të jetë në pajtim me 
përgjegjësit dhe parimet që dalin nga Ligji, përkatësisht neni 128 i LFK. 

 
 
3. Mbiemri i Fëmijës 
 
Neni 130. Përcaktimi i Mbiemrit të Fëmijës  

 
(1) Fëmijës ia caktojnë mbiemrin prindërit me marrëveshje.  
(2) Fëmija e merr mbiemrin sipas mbiemrit të njërit ose të të dy prindërve.  
(3) Fëmijëve të përbashkët prindërit nuk mund t’ua caktojnë mbiemra të 

ndryshëm.  
(4) Kur prindërit nuk mund të arrijnë marrëveshjen për mbiemrin e fëmijës, 

mbiemri përcaktohet nga Organi i Kujdestarisë, në pajtim me dispozitat e 
paragrafit 2 të këtij neni, pasi t’i dëgjojë të dy prindërit. 

 
Koment, neni 130 

 
130. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 130, janë përcaktuar të drejtat e fëmijëve 

lidhur me mbiemrin, përgjegjësit e prindërve dhe kushte në bazë të cilave mund t’u 
caktohet fëmijës/ve mbiemri. Shikuar nga prizmi i të drejtës prindërore vendosja e 
mbiemrit të fëmijës konsiderohet si përgjegjësi dhe e drejtë prindërore. Porshikuar 
nga prizmi i fëmijëve kjo konsiderohet si një e drejtë themelore personale. Emri 
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dhe mbiemri është një e drejtë personale përmes të cilës çdo person identifikohet. 
Emri personal përfshin emrin dhe mbiemrin.809 Në këtë kuptim edhe fëmijët e 
gëzojnë të drejtën në emër dhe mbiemër. Emrin e fëmijës e caktojnë prindërit ose 
personat tjerë të caktuar me ligj (Organi i Kujdestarisë ose Kujdestari).810 

 
Paragrafi 1 

 
130.1 Në paragrafin 1 përcaktohet përgjegjësia e prindërve që bashkërisht me 

marrëveshje t’ia caktojnë mbiemrin fëmijës. Kjo dispozitë flet për një të drejtë dhe 
detyrë e cila nuk i takon vetëm njërit prind. Ka raste kur prindërit jetojnë ndaras. por, 
pavarësisht kësaj, prindërit jetojnë me fëmijë apo ndaras kanë një mori të drejtash 
dhe detyrash ndaj fëmijëve.811 Në mesin e të cilave edhe e drejta dhe përgjegjësia e 
vendosjes për mbiemrin. Kjo do të thotë se e drejta si e tillë për vendosjen e 
mbiemrit u takon të dy bashkëshortëve (prindërve). Prandaj, bashkëshortët duhet të 
pajtohen për ta zgjedhur një mbiemër për fëmijën siç përcaktohet me paragrafët 1 
dhe 2 të këtij neni. Dispozitat e këtij neni lidhur me caktimin e mbiemrit duhet të 
interpretohen në lidhshmëri me Ligjin për emrin personal.812 Paraqitja e emrit dhe 
mbiemrit të fëmijës pranë zyrës së regjistrimit civil në vendin e lindjes së fëmijës 
duhet të bëhet më së largu 30 ditë pas lindjes së fëmijës.813 

 
130.1 (a) Dispozita e paragrafit 1 e lejon të drejtën e prindit i cili nuk pajtohet për një 

mbiemër që të kundërshtojë vendosjen e mbiemrit në mënyrë arbitrare nga prindi 
tjetër. Kështu, nëse ka kundërshtime dhe nuk arrihet marrëveshje, çështja zgjidhet 
sipas rregullave të parapara në paragrafin 4 të këtij neni. 

 
130.1 (b) Vendosja e mbiemrit për fëmijën me marrëveshjen e prindërve, nënkupton se 

ata duhet të zgjedhin njërin nga mbiemrat e paraparë në paragrafin 2, pra të njërit 
prind ose të të dyve. 

 
Paragrafi 2 

 
130.2. Në paragrafin 2 është caktuar rregulli se cilin mbiemër mund ta marrin fëmijët. 

Sipas kësaj dispozite, fëmija mund të ketë mbiemrin e njërit prind ose mbiemrin e 
të dy prindërve. Kështu, kjo dispozitë lë hapur dy mundësi. 

 
130.2 (a) Në rastin e parë, prindërit në pajtim me paragrafin e parë ia caktojnë fëmijës 

njërin mbiemër duke zgjedhur mbiemrin e njërit prind, qoftë të babait apo të nënës. 
Duhet pasur parasysh situatën se kur lidhet martesa bashkëshortët kanë mundësi që 
t’i mbajnë mbiemrat e vet, mbiemrit të vet ia bashkangjesin mbiemrin e 

                                                 
809 Shih Ligji nr. 02/L-118 për emrin personal, neni 2, përkufizimi, “emri personal nënkupton emrin 
dhe mbiemrin e qytetarit të Kosovës” në lidhshmëri me nenin 4. 
810 Shih Ligji nr. 02/L-118 për emrin personal, neni 7. 
811 Ledlie J. Harris & Lee E. Teitelbaum, vep e cit, fq. 979. 
812 Shih Ligji nr. 02/L-118 për emrin personal, neni 7, 8 dhe 9. Me këto nene parashihet edhe caktimi, 
por edhe regjistrimi i emrit dhe mbiemrit të fëmijës. 
813 Ligji nr. 02/L-118 për emrin personal, neni 9. 
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bashkëshortit ose të zgjedhin njërin mbiemër të bashkëshortit si mbiemër i 
përbashkët.814 Në këtë kuptim, kur bashkëshortët i mbajë mbiemrat e vet atëherë 
kemi rastin kur fëmijës duhet caktuar njërin mbiemër të njërit bashkëshort. 

 
130.2 (b) Në rastin e dytë, fëmija mund të marrë mbiemrin e të dy prindërve. Në 

situatën kur prindërit (bashkëshortët) kanë caktuar njërin mbiemër si mbiemër të 
përbashkët të tyre, ky mbiemër do t’i vendoset edhe fëmijës. Në rastin kur prindërit 
i mbajnë mbiemrat e tyre ose kur mbiemrit të vet ia bashkangjesin mbiemrin e 
bashkëshorti tjetër, në këtë situatë edhe mbiemri i fëmijës mund të ketë të 
bashkangjitur mbiemrin e të dy bashkëshortëve. 

 
Paragrafi 3 

 
130.3 Paragrafi 3 ka vendosur një rregull të veçantë kur prindërit kanë më shumë se një 

fëmijë. Në këtë dispozitë është thënë se fëmijëve të përbashkët nuk mund t’u 
vendosen mbiemra të ndryshëm. Fëmijët e përbashkët duhet të kenë mbiemra të 
njëjtë, ashtu siç janë pajtuar bashkëshortët, siç parashihet në paragrafin 1 dhe 2 të 
këtij neni. Pra fëmijët nuk mund të kenë njëri mbiemrin e njërit bashkëshort ose 
mbiemrin e përbashkët të bashkëshortëve dhe tjetri ose tjerët mbiemrin e 
bashkëshortit tjetër. Mbiemri i tyre duhet të jetë i njëjtë. Një rregull e tillë është 
edhe në pajtim me parimin e barabarësisë së të gjithë anëtarëve të familjes, 
respektivisht trajtimi i barabartë edhe i fëmijëve. 

 
Paragrafi 4 

 
130.4 Paragrafi 4 ka një dispozitë udhëzuese, por edhe obligative e cila udhëzon 

prindërit se kur nuk arrijnë marrëveshje për mbiemrin e fëmijës, mbiemri 
përcaktohet nga Organi i Kujdestarisë. Organi i Kujdestarisë përveç që është organ 
ndërmjetësues në këtë çështje është edhe organ vendimmarrës, sepse e përcakton 
mbiemrin e fëmijës. Mirëpo. OK para se të marrë një vendim të tillë duhet t’i 
dëgjojë edhe të dy prindërit, të marrë mendimet e tyre e pastaj të vendos për një 
mbiemër. Kuptohet se OK nuk mund të vendosë në mënyrë arbitrare për këtë 
çështje, por duhet të shikojë se cili është interesi i fëmijëve dhe po ashtu cili 
mbiemër kishte me qenë më i pranueshëm edhe për prindërit.  

 
 
Neni 131. Përjashtimet  

 
(1) Nëse njëri prind nuk është i gjallë, ose nuk ka mundësi që t’i ushtrojë të 

drejtat dhe detyrat prindërore, ose është i panjohur, mbiemrin e fëmijës e 
cakton prindi tjetër.  

(2) Nëse prindërit e fëmijës nuk janë të gjallë ose nuk janë të aftë që të 
ushtrojnë kujdesin prindëror ose janë të panjohur, mbiemrin e fëmijës e 
cakton Organi i Kujdestarisë.  

                                                 
814 Shih LFK, neni 43, par. 2. 
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Koment, neni 131 
 
131 Vështrim i përgjithshëm. Neni 131 i ka disa përjashtime nga neni 130 që flasin për 

mënyrën e vendosjes së mbiemrit të fëmijës nga njëri prind ose Organi i 
Kujdestarisë. Kjo rregull zbatohet vetëm si përjashtim kur paraqiten rrethanat si, 
vdekja e njërit prind, ose kur njëri prind nuk dihet, ose njërit prind i është marrë e 
drejta prindërore, ose kur të dy prindërit nuk janë të gjallë. 

 
Paragrafi 1 

 
131.1 Paragrafi 1 përcakton rregullin kur vetëm njëri prind mund t‘ia vendos mbiemrin 

fëmijës. Kjo ndodhë kur shfaqen disa rrethana objektive, ashtu që njëri prind nuk 
mund të ushtrojë të drejtën prindërore. Si rrethana të tilla janë vdekja e njërit prind, 
respektivisht kur njëri prind nuk është i gjallë, nuk ka mundësi që të ushtrojë të 
drejtat dhe detyrat prindërore, ose kur njëri prind është i panjohur. 

 
131.1 (a) Caktimi i mbiemrit të fëmijës kur njëri prind nuk është i gjallë. Kur njëri 

prind ka vdekur apo me vendim të gjykatës personi i zhdukur është shpallur si i 
vdekur,815 mbiemrin e fëmijës e cakton prindi tjetër. Vdekja ose shpallja e personit 
për të vdekur janë fakte që çojnë në shuarjen e subjektivitetit juridik të një personi. 
Në këtë kuptim edhe objektivisht është e pamundur që një person i tillë t’i ushtrojë 
të drejtat prindërore. Prandaj, e drejta prindërore ushtrohet nga prindi tjetër i gjallë 
duke përfshirë këtu edhe të drejtën për vendosjen e mbiemrit të fëmijës. 

 
131.1 (b) Caktimi i mbiemrit të fëmijës kur njëri prind nuk mund të ushtrojë të drejtën 

prindërore. Situata e dytë shfaqet kur njëri prind nuk e ushtron të drejtën 
prindërore, sepse iu ka marrë e drejta prindërore me vendim të gjykatës.816 Prindi 
nuk mund të ushtrojë të drejtën prindërore edhe atëherë kur atij i është marrë 
zotësia e veprimit, ose për një kohë mungon apo është i zhdukur. Prandaj, në të 
gjitha këto rrethana, të drejtën prindërore e ushtron prindi tjetër. Kështu edhe 
vendosjen e mbiemrit të fëmijës e cakton prindi i cili e ushtron të drejtën 
prindërore. 

 
131.1 (c) Caktimi i mbiemrit nga njëri prind kur prindi tjetër është i panjohur. Situata 

tjetër shfaqet kur njëri prind është i njohur, ndërsa prindi tjetër nuk e ka njohur 
atësinë ose amësinë. Këtu bëhet fjalë për fëmijët e lindur jashtë martese, por nuk 
është njohur atësia ose amësia. Në këto raste njëri prind, në të shumtën e rasteve 
nëna e cakton mbiemrin. Por kjo situatë paraqitet edhe tek fëmijët e lindur në 
martesë, por prindi e ka kundërshtuar me sukses atësinë ose amësinë ndaj vetes. Në 
këto rrethana, prindi tjetër e cakton mbiemrin nëse fëmija ka lindur pas 
kundërshtimit të atësisë ose amësisë dhe këtë mund ta bëj duke i caktuar një 

                                                 
815 Lidhur me shpalljen e një personi të zhdukur, shih Ligjin për proceduren jokontestimore, nenet 49-
58. 
816 Për më shumë, lidhur me kushtet dhe procedurën e marrjes së të drejtës prindërore shih LFK neni 
149 dhe 150. 
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mbiemër të ri në afat prej dy muaj nga dita e kundërshtimit, respektivisht ndërrimit 
të statusit familjar.817  

 
Paragrafi 2 

 
131.2 Paragrafi 2 përmban dispozitën ligjore që e përcakton vendosjen e mbiemrit nga 

Organi i Kujdestarisë, kur të dy prindërit nuk kanë mundësi ta bëjnë këtë, 
përkatësisht nuk mund t’i ushtrojnë të drejtat dhe detyrat që dalin nga e drejta 
prindërore. Kjo situatë ekziston kur të dy prindërit nuk janë të gjallë, janë të paaftë 
të ushtrojnë kujdesin prindëror, ose janë të panjohur. 

 
131.2 (a) Caktimi i mbiemrit nga OK kur dy prindërit nuk janë të gjallë. Kur të dy 

prindërit kanë vdekur, pushon së ekzistuari subjektiviteti juridik, por edhe 
objektivisht nuk mund ta ushtrojnë të drejtën prindërore. Këta fëmijë janë pa 
përkujdesje prindërore.818 Në raste të tilla Organi i Kujdestarisë i merr 
kompetencat ligjore për mbikqyjen dhe përkujdesën e fëmijëve.819 Prandaj, edhe 
vendoja e mbiemrit të fëmijës bëhet nga Organi kompetent i Kujdestarisë në 
territorin e të cilit është lindur fëmija. 

 
131.2 (b) Caktimi i mbiemrit të fëmijës nga OK kur prindërit nuk janë të aftë ta 

ushtrojnë të drejtën prindërore. Në këtë paragraf bëhet fjalë për paaftësinë e 
prindërve për të ushtruar të drejtën prindërore. Këtu konsiderojmë se ligji flet për 
rrethanat kur prindërve u është marrë e drejta prindërore, respektivisht janë privuar 
nga kujdesi prindëror. Gjithashtu në këtë nen bëhet fjalë edhe për rastet kur 
prindërve u është marrë zotësia e veprimit apo kur përkohësisht janë të zhdukur 
derisa nuk janë shpallur të vdekur. Në rrethana të tilla, kujdesin ndaj fëmijëve e 
ushtron OK dhe ka të drejtë të vendos mbiemrin për fëmijën. 

 
131.2 (c) Vendosja e mbiemrit të fëmijës nga OK kur prindërit janë të panjohur. Ligji 

flet për situatën e fëmijëve të braktisur të cilëve nuk u dihet asnjëri prind. Prandaj, 
kujdesi ndaj fëmijës ushtrohet nga OK i cili edhe e ka të drejtën ligjore për 
vendosjen e mbiemrit të fëmijës, por edhe për përkujdesje ndaj fëmijëve të 
braktisur. 

 
 
Neni 132. Mbiemri i fëmijës pas ndryshimit në statusin e familjes  

 
(1) Fëmijës së mitur të cilit i është caktuar mbiemri pas ndërrimit të statusit 

familjar me njohjen e atësisë, me lidhjen e martesës ndërmjet prindërve, 
me vërtetimin e atësisë ose të amësisë, përkatësisht me kundërshtimin e 
atësisë ose të amësisë, mund t’i caktohet mbiemri i ri, brenda afatit prej 
dy muajsh pas ndërrimit të statusit të familjes.  

                                                 
817 Shih LFK, neni 132, par. 1. 
818 Për fëmijët pa përkujdesje prindërore dhe përkujdesjen insitucionale ndaj tyre, shih LFK neni 156 
dhe 157. 
819 Lidhur me ushtrimin e kujdesit ndaj fëmijëve nga Organi i Kujdestarisë shih LFK, neni 138. 
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(2) Nëse mbiemri i ri i caktohet fëmijës me të vjetër se dhjetë vjeç, është i 
nevojshëm edhe pëlqimi i tij.  

(3) Deklarata për caktimin e mbiemrit i paraqitet ofiqarit i cili mban 
regjistrin amë të të lindurve për fëmijën, ose ofiqarit sipas vendbanimit të 
deklaratë dhënësit.  

 
Koment, neni 132 

 
132. Vështrim i përgjithshëm. Neni 132 rregullon disa aspekte specifike të vendosjes së 

mbiemrit ndaj fëmijës kur ndryshon statusi familjar i tij. Ndryshimet statusore ndaj 
fëmijës ndodhin kur ka njohje të atësisë ose amësisë, kundërshtim të atësisë ose 
amësisë apo vërtetim të atësisë ose amësisë. Prandaj, këto ndryshime shfaqen si 
rrethana të reja që reflektohen edhe në ndryshimin e mbiemrit ndaj fëmijës. 

 
Paragrafi 1 

 
132.1 Në paragrafin 1 është përcaktuar rregulli i vendosjes së mbiemrit të ri për 

fëmijën kur fëmijës i njihet atësia, kur prindërit lidhin martesë ndërmjet tyre, kur i 
vërtetohet atësia ose amësia dhe kur ka kundërshtim të atësisë ose amësisë. Pasi të 
shfaqet njëri nga këto ndryshime statusore, mund të vendoset mbiemri i ri edhe pse 
fëmijës i është vendosur më parë një mbiemër tjetër. Rregullat e parapara në këtë 
paragraf janë përjashtim nga rregullat e vendosjes së mbiemrit të parapara në nenin 
130 dhe 131 të LFK.  

 
132.1 (a) Njohja e atësisë ose amësisë si rrethanë për ndryshimin e mbiemrit. Kur 

bëhet njohja e atësisë ose amësisë e ndryshon statusin familjar të fëmijës, sepse 
tani fëmija jashtë martese bëhet fëmijë me atësi ose amësi të njohur, përkatësisht i 
dihen të dy prindërit. Prandaj, kjo rrethanë kushtëzon edhe vendosjen e mbiemrit të 
ri ndaj fëmijës me marrëveshjen e të dy prindërve, siç parashihet në nenin 130. 

 
132.1 (b) Lidhja e martesës ndërmjet prindërve si rrethanë për ndërrimin e mbiemrit. 

Kur prindërit e fëmijës së lindur jashtë martese lidhin martesë, statusi familjar i 
fëmijës ndryshon nga një fëmijë i lindur jashtë martesë, kalon në statusin e fëmijës 
me prindër të martuar. Normalisht fëmija që ka lindur jashtë martese lidhja e më 
vonshme e martesës mes prindërve nuk duhej të ndikonte në cilësimin si fëmijë të 
lindur në martesë, sepse fëmijë martesor konsiderohen fëmijët që kanë lindur gjatë 
ekzistimit të martesës në mes prindërve ose kur prindërit kanë pasur qëllim të 
lidhin martesë, por janë penguar nga disa rrethana,820 mirëpo, lidhja e martesës 
mund të jetë fakt për ndryshimin e mbiemrit për bashkëshortët në bazë të 
rregullave që parashihen në nenin 43 të LFK. Kështu, ndryshimi i mbiemrit të 
bashkëshortëve, respektivisht prindërve ndikon që të ndryshohet edhe mbiemri i 
fëmijës për të marrë mbiemrin të cilin bashkëshortët e kanë zgjedhur si mbiemër 
bashkëshortor. 

 

                                                 
820 Shih LFK, neni 100, dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
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132.1 (c) Vërtetimi i atësisë ose amësisë si rrethanë për ndryshimin e mbiemrit të 
fëmijëve. Kur vërtetohet atësia ose amësia, ndikon që fëmijës t’i vërtetohen 
prindërit e vërtetë (biologjik).821 Prandaj, me këto ndryshime fëmija bëhet me atësi 
ose amësi të njohur dhe të vërtetuar që mund të ndikojë në atë se i ati ose e ëma e 
mëparshme të mos jenë edhe prind biologjik, por vërtetohet se prind biologjik 
është dikush tjetër. Kështu, me vërtetimin e prindërve biologjik, krijohet edhe e 
drejta që prindërit biologjik t’i vendosin mbiemrin e ri fëmijës. 

 
132.1 (ç) Kundërshtimi i atësisë ose amësisë si rrethanë për ndryshimin e mbiemrit të 

fëmijës. Kur kundërshtohet me sukses atësia qoftë nga babai i supozuar (babai që 
është në martesë me nënën e fëmijës) ose nga personi tjetër që ia kundërshton me 
sukses atësinë babait të supozuar, vërtetohet atësia ndaj babait biologjik. Në këto 
raste edhe ndërrohet babai i fëmijës, sepse vërtetohet atësia ndaj personit tjetër. Në 
këtë mënyrë edhe lind e drejta e personit tjetër si prind i vërtetë (biologjik) të 
vendos për mbiemër të ri të fëmijës. Në mënyrë analoge zbatohen dispozitat edhe 
te rasti i kundërshtimit të amësisë.822 

  
132.1 (d) Afati për ndërrimin e mbiemrit pas ndryshimit të statusit familjar të fëmijës. 

Pasi të ndodhë ndryshimi statusor familjar për fëmijën në njërën nga rrethanat e 
parapara me këtë paragraf dhe të sqaruara më lart, vendosja e mbiemrit të ri të 
fëmijës mund të bëhet në afat prej 2 muajsh. Afati rrjedh menjëherë pas ndërrimit 
të statusit familjar të fëmijës. 

 
Paragrafi 2 

 
132.2 Paragrafi 2 parasheh si rrethanë edhe mendimin e fëmijës kur ndryshohet 

mbiemri nëse fëmija është mbi 10 vjet. Kështu kur bëhet ndryshimi nga mbiemri 
tjetër në mbiemrin e ri, si rrjedhojë e ndryshimeve statusore të parapara në 
pargarfin 1, pëlqimi i fëmijës është kusht për ndryshimin e mbiemrit. Kjo dispozitë 
nuk specifikon nëse ky është fakti vendimtar, mirëpo, dispozitën duhet nënkuptuar 
se mbiemri tjetër nuk mund t’i vendoset pa e pyetur dhe marrë pëlqimin edhe nga 
fëmija i kësaj moshe. Kjo ka rëndësi, sepse çdo fakt që ndikon në prishjen e 
stabilitetit emocional të fëmijës nuk është interes për fëmijën, ndërsa është detyrim 
ligjor që të ruhet stabiliteti emocional i tij.823  

 
Paragrafi 3 

 
132.3 Deklarata për ndërrimin e mbiemrit, respektivisht caktimin e mbiemrit të ri për 

fëmijën jepet në zyrën e ofiqarisë, respektivisht zyrës së gjendjes civile. Si organ 
me kompetencë lëndore dhe funksionale është caktuar ofiqari ku mbahet libri amzë 

                                                 
821 Lidhur me vërtetimin e atësisë ose amësisë, shih LFK, neni 104 deri 112 dhe pjesën e komentarit 
për këto nene. 
822 Lidhur me kundërshtimin e atësisë dhe amësisë, shih LFK, nenet 113 -122 e pjesët e komentarit 
për këto nene. 
823 LFK, neni 128, par. 4 dhe komentimi i këtij paragrafi. 
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i të lindurve për fëmijën. Në këtë libër shënohet edhe ndryshimi i mbiemrit.824 Kjo 
dispozitë udhëzon dhe cakton si kompetente edhe zyrën e ofiqarisë ku ndodhet 
vendbanimi i deklaratëdhënësit. Si deklaratëdhënës mund të jetë njëri ose të dy 
prindërit varësisht se si ndryshohet statusi familjar i fëmijës. Kështu, edhe në bazë 
të vendbanimit të tyre, caktohet kompetenca e ofiqarit pranë të cilit mund të jepet 
deklarata për ndërrimin e mbiemrit të fëmijës.  

 
 
4. Përfaqësimi dhe administrimi me pasurinë e fëmijës  
 
Neni 133. Përfaqësimi  

 
(1) Prindërit kanë të drejtë dhe detyrë ligjore t’i përfaqësojnë fëmijët e tyre 

të mitur.  
(2) Të gjitha dërgimet dhe deklaratat që duhet t’i bëhen fëmijës, mund t’i 

dërgohen njërit ose tjetrit prind, e nëse prindërit nuk jetojnë së bashku, 
prindit me të cilin jeton fëmija.  

 
Koment, neni 133 

 
133. Vështrim i përgjithshëm. Nga neni 133 deri në nenin 136 i LFK, rregullohet 

përfaqësimi i fëmijëve dhe administrimi i pasurisë së tyre nga ana e prindërve. Me 
nenin 133 rregullohet mënyra e përfaqësimit të fëmijës nga prindërit si e drejtë, por 
edhe si detyrim ligjor.  

 
Paragrafi 1 

 
133.1 Prindërit janë përfaqësues ligjor të fëmijëve të tyre, kjo është sqaruar edhe me 

nenet e mëparshme. Por kjo e drejtë dhe detyrë është përcaktuar në mënyrë 
shprehimore në paragrafin 1 të këtij neni. Përfaqësimi është një institut juridik ku 
përfaqësuesi vepron në emër dhe për llogari të përfaqësuarit. Pra, ai nuk vepron për 
vetën, por për personin që e përfaqëson. Në drejtësi njihet përfaqësimi ligjor dhe i 
kontraktuar. Përfaqësimi ligjor ekziston kur ligji përcakton se kush mund të jetë 
përfaqësues në raste të caktuara dhe këtu bëhet fjalë për prindërit si përfaqësues 
ligjorë, ose në mungesë të prindërve, kujdestari e përfaqëson të kujdesurin, 
përfaqësimi nga organet e caktuara të personave juridikë. Përfaqësimi i kontraktuar 
është përfaqësim që themelohet me marrëveshjen e përfaqësuesit dhe të 
përfaqësuarit që përfaqësuesi (i autorizuari) ta përfaqësojë në raporte dhe veprime 
të caktuara juridike (lidhje kontratash, përfaqësime në gjykatë etj.). 

 
133.1 (a) Përfaqësimi nga prindërit. Prindërit kanë për detyrë t’i përfaqësojnë fëmijët 

në të gjitha raportet e natyrës personale dhe pasurore. Kjo është njëherësh edhe e 
drejtë shikuar nga prizmi i të drejtave të prindërve ndaj fëmijëve. Përfaqësimi 
nënkupton institucionin juridik ku prindërit veprojnë në emër dhe për llogari të 

                                                 
824 Lidhur me shënimin e ndërrimit, korrigjimit të emrit dhe mbiemrit shih Ligjin për emrin personal, 
neni 10, 11 dhe 19. 
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fëmijës. Veprimi në emër të fëmijës nënkupton faktin se prindërit gjithmonë 
veprojnë për të drejtat dhe detyrat që lidhen me emrin, respektivisht personalitetin 
e fëmijës qofshin ato të natyrës personale apo pasurore. Si shembull, mund të jetë 
lidhja e ndonjë kontrate për fëmijën, dhënia e pëlqimit për ndonjë punë juridike, 
nënshkrimi i ndonjë dokumenti etj. Veprimi në llogari të fëmijës nënkupton faktin 
se efektet pasurore të veprimit të prindit si përfaqësues ligjor shkojnë në llogari të 
fëmijës. 

 
133.1 (b) Afati kohor i përfaqësimit nga prindi. Prindërit janë përfaqësues ligjor të 

fëmijëve derisa ata janë të mitur. Kjo do të thotë se me arritjen e moshës madhore 
(18 vjet) pushon edhe institucioni apo e drejta e përfaqësimit nga prindërit. Me 
arritjen e moshës madhore, fëmija e arrin edhe zotësinë e plotë për të vepruar 
prandaj edhe mund të veprojë, përkatësisht kryej veprime juridike në emër dhe për 
llogari të vetvetes. Përjashtimisht, kur fëmija i moshës madhore për shkaqe të 
natyrës shëndetësore i merret zotësia e veprimit, në këtë rast vazhdohet e drejta 
prindërore (kujdesi prindëror) dhe prindi vazhdon të jetë edhe përfaqësues ligjor i 
fëmijës. 

 
Paragrafi 2 

 
133.2 Dërgimet apo deklaratat që parashihet ose mund t’i dërgohen fëmijës, duhet t’i 

dërgohen njërit ose prindit tjetër. Si dërgime janë dërgesat postare, dërgesat tjera 
edhe të natyrës financiare (dhurata) apo ndonjë shpërblim, mjetet tjera materiale 
etj. të gjitha duhet t’i dërgohen prindit. Dërgimi i deklaratave nënkupton, dërgesën 
e njoftimit, apo thirrjes, ftesës, apo informimi tjetër po ashtu duhet t’i dërgohen 
prindit si përfaqësues ligjor i fëmijës. Në rastet e ndarjes së prindërve, apo kur ata 
nuk jetojnë së bashku për ndonjë kohë të caktuar, dërgesat dhe deklaratat dërgohen 
te prindi me të cilin jetojnë fëmijët.825 Kjo rregull është edhe në përputhje me 
ushtrimin efektiv të kujdesit prindëror, sepse te prindi me të cilët jetojnë fëmijët ai 
edhe e ushtron drejtpërsëdrejti kujdesin prindëror.  

 
 
Neni 134. Administrimi i Pasurisë  

 
Pasurinë e fëmijës deri në moshën madhore të tij e administrojnë në dobi të 
fëmijës prindërit e tij.  

 
Koment, neni 134 

 
134. Vështrim i përgjithshëm. Neni 134 e rregullon administrimin e pasurisë së fëmijës 

nga ana e prindërve dhe përgjegjësinë e prindërve për administrimin në dobi të 
fëmijës. Administrimi i pasurisë së fëmijëve nga ana e prindërve është njëra nga të 
drejtat dhe detyrat e ushtrimit të kujdesit prindëror ndaj fëmijëve. Fëmijët e mitur 
nuk mund të kujdesen për administrimin apo menaxhimin e pasurisë së tyre. Kjo 

                                                 
825 Lidhur me ndarjen e prindërve dhe ushtrimin e kujdesit prindëror vetëm nga njëri prind, shih LFK, 
nenet 139-140. 
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dispozitë ligjore i ngarkon prindërit që të kujdesen dhe administrojnë pasurinë e 
fëmijëve. 

 
134 (a) Administrimi përfshin ndërmarrjen e veprimeve me të cilat prindërit kujdesen 

për ruajtjen, mirëmbajtjen dhe rritjen e vlerës së pasurisë. Në kuadër të 
administrimit, përfshihen edhe investimet me pasurinë e fëmijës, por vetëm për 
interes dhe rritje të pasurisë së fëmijës. 

 
134 (b) Prindërit mund të merren vesh që njëri apo të dy së bashku të ndërmarrin 

veprimet e administrimit të pasurisë. Në rast të ndarjes së prindërve, duhet të 
zbatohet rregulli i administrimit të pasurisë nga prindi me të cilin jeton fëmija. 

 
 

5. Disponimi i të ardhurave të Fëmijës  
 
Neni 135. Parimi  

 
(1) Prindërit, të ardhurat nga pasuria e fëmijës së tyre mund t’i disponojnë, 

në radhë të parë: për ushqimin, edukimin dhe arsimimin e tij, si dhe për 
nevojat e domosdoshme të bashkësisë familjare, nëse nuk kanë mjete të 
mjaftueshme.  

(2) Prindërit me lejen e Organit kompetent të Kujdestarisë mund ta 
tjetërsojnë ose ta ngarkojnë pasurinë e fëmijës vetëm për mbajtje, kujdes 
dhe edukim.  

 
Koment, neni 135 

 
135. Vështrim i përgjithshëm. Neni 135 rregullon çështjen e disponimit me të ardhurat 

e fëmijës. Disponimi me të ardhurat, përkatësisht pasurinë e fëmijës nënkupton, 
tjetërsimin (shitjen) e pasurisë, ngarkimin me ndonjë të drejtë të personit tjetër 
(dhënia peng, hipotekë apo të drejtë tjetër, shfrytëzimi si servitute personale apo 
sendore etj.). Gjatë administrimit të pasurisë mund të paraqitet nevoja edhe për 
disponimin me pasuri për të plotësuar nevojat e fëmijës ose për të nxjerrë të 
ardhura tjera nga kjo pasuri përmes marrjes së rentes, marrjes së ndonjë kredie etj. 
Kështu, ky nen i ka sepcifikuar disa rregulla lidhur me disponimin me pasurinë e 
fëmijës. 

 
Paragrafi 1 

 
135.1 Në paragrafin 1 është specifikuar se prindërit mund të disponojnë me pasurinë e 

fëmijës, mirëpo vetëm kur kjo është në interes të mirërritjes së fëmijës dhe jo për të 
gjitha rrethanat.  

 
135.1 (a) Disponimi mund të bëhet për ushqimin e fëmijës, respektivisht plotësimin e 

nevojave të ushqimit, veshmbathjes, strehimit etj. Këto të ardhura përdoren edhe 
për edukimin dhe arsimimin e fëmijës si p.sh. pagesat për vijimin në shkollë, blerje 
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të pajisjeve shkollore, pagesa të vendqëndrimit në Konvikte shkollore apo vende 
tjera banuese kur fëmija duhet të jetë larg shtëpisë, ushqim dhe plotësim të 
nevojave tjera për shkollim etj.  

 
135.1 (b) Të ardhurat e fëmijëve mund të disponohen edhe për mbajtjen e ekonomisë 

së përbashkët familjare. Kjo dispozitë specifikon se kur familja nuk ka të ardhura 
të mjaftueshme, të ardhurat e fëmijës mund të përdoren, respektivisht shpenzohen 
për nevoja të domosdoshëm të familjes. Këtë dispozitë duhet nënkuptuar se të 
ardhurat edhe mund të investohen, por të rritet vlera e tyre. Ndërsa kur është në 
diskutim ndonjë send tjetër material që mund të shfrytëzohet, atëherë edhe mund të 
jepen në shfrytëzim për të nxjerrë të ardhura për plotësimin e nevojave të 
domosdoshme për fëmijët dhe familjen. 

 
Paragrafi 2 

 
135.2 Në paragrafin 2 është specifikuar se tjetërsimi ose ngarkimi i pasurisë së fëmijës 

mund të bëhet vetëm me lejen e Organit të Kujdestarisë. Tjetërsimi nënkupton 
shitjen e pasurisë, ndërsa ngarkimi nënkupton vendosjen e ndonjë të drejte të një 
personi tjetër mbi pasurinë e fëmijës si hipotekë, peng, e drejtë shfrytëzimi etj. me 
qëllim të nxjerrjes së të ardhurave nga kjo pasuri. Vendosja e rregullit se vetëm me 
lejen e OK mund të bëhet tjetërsimi dhe ngarkimi, ka për qëllim evitimin e 
mundësisë së keqpërdorimit me të ardhurat e fëmijës. Në këtë rast OK do të 
përkujdeset se disponimi, respektivisht tjetërsimi dhe ngarkimi i pasurisë është në 
interes të fëmijës. Më tej kjo dispozitë ka specifikuar se ky disponim mund të 
bëhet vetëm për mbajtje, përkujdesje dhe edukim të fëmijës.826 

 
135.2 (a) Në shikim të parë duket se paragrafi 2 kur specifikon se të ardhurat mund të 

tjetërsohen ose ngarkohen vetëm për mbajtje, kujdes dhe edukim të fëmijës e 
përjashton mundësinë e përdorimit të të ardhurave për nevojat familjare të 
përditëshme, mirëpo, kjo dispozitë vetëm specifikon se përdorimi i këtyre të 
ardhurave duhet ta këtë qëllimin e plotësimit të nevojave të domosdoshme për 
fëmijën, si shkollimi, kujdesi, mbajtja e fëmijës dhe jo për qëllime tjera të luksit 
apo të parëndësishme. Kjo nënkupton se prindërit duhet ti shpenzojnë të ardhurat e 
fëmijës (pasurinë) në mënyrë racionale dhe vetëm për atë që është me rëndësi për 
jetën dhe personalitetin dhe të ardhmen e fëmijës. 

 
135.2 (b) Kjo dispozitë nuk është në kundërshtim me paragrafin 1 në të cilin është 

specifikuar se pasuria e fëmijës mund të përdoret edhe për plotësimin e nevojave të 
domosdoshme të familjes. Madje edhe fëmijët kur krijojnë të ardhura kanë për 
detyrë të kontribuojnë në mbajtjen e familjes.827 Në këtë kuptim, përdorimi i të 
ardhurave të fëmijës si përjashtim mund të përdoret edhe për nevojat e familjes, 
por në radhë të parë është detyrë e prindërve që këtë pasuri ta përdorin për interesat 
e mirërritjes dhe shkollimit të fëmijës. 

                                                 
826 Lidhur me mbajtjen e fëmijës, shih LFK, nenet 289-290. 
827 Shih LFK, neni 292. 
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Neni 136. Punët juridike, marrëdhëniet e punës  
 
(1) Fëmija i cili ka mbushur 14 vjet mund të ndërmerr veprime juridike, por 

për plotfuqishmërinë e këtyre veprimeve, me përjashtim të veprimeve me 
rëndësi më të vogël, nevojitet leja e prindërve të tij, përkatësisht leja e 
organit të kujdestarisë për veprimet juridike nëse me ligj nuk është 
caktuar ndryshe.  

(2) Fëmija që ka mbushur 15 vjet, me pëlqim të përfaqësuesit të tij statutor 
në mënyrë të pavarur mund të themelojë marrëdhënien e punës dhe të 
disponojë me të ardhurat e veta personale dhe me pasurinë që e ka fituar 
me punën e vet, por është i detyruar që nga këto të hyra të kontribuojë 
për ushqimin, edukimin dhe arsimimin e vet. 

 
Koment, neni 136 

 
136. Vështrim i përgjithshëm. Neni 136 mbulon çështjen e aftësisë së personave të 

mitur, përkatësisht fëmijëve, për të kryer punë juridike dhe për të krijuar 
marrëdhënie pune. Fëmijët deri në moshën 18 vjeçare nuk kanë aftësi të plotë 
veprimi. Kështu ata nuk mund të kryejnë veprime juridike personalisht pa pëlqimin 
e përfaqësuesit ligjor-prindit ose kujdestarit. Punët juridike nënkuptojnë lidhjen e 
ndonjë kontrate, përpilimin e testamentit, premtimi publik ose kryerja e veprimeve 
tjera juridike që lidhen me çështje statusore.828 Kryerjen e veprimeve juridike dhe 
punëve juridike në mënyrë të pavarur mund ta bëjnë vetëm personat madhorë që 
kanë aftësi të plotë veprimi, mirëpo, nën mbikëqyrjen e prindërve dhe me pëlqimin 
e tyre, fëmijët mund t’i kryejnë disa veprime dhe punë juridike. 

 
Paragrafi 1 

 
136.1 Në paragrafin 1 është paraparë mundësia e kryerjes së veprimeve juridike nga 

ana e fëmijëve që kanë mbushur moshën 14 vjeçare. Fëmija i kësaj moshe mund të 
kryej veprime juridike, por për vlefshmërinë e veprimeve juridike kërkohet pëlqimi 
i prindit ose kujdestarit, në rast se nuk është prindi. Në teorinë juridike këto punë 
konsiderohen si punë të lidhura me kusht që të jepet pëlqimi nga personi i 
autorizuar nga ligji. Në këtë rast, autorizimi është i prindit ose kujdestarit (organit 
të kujdestarisë) si përfaqësues ligjor të fëmijës. Nëse jepet pëlqimi veprimi juridik 
bëhet i vlefshëm. Në të kundërtën veprimet juridike të lidhura pa pëlqimin e prindit 
ose kujdestarit janë të pavlefshme. 

 
136.1 (a) Pëlqimi i prindit ose OK nuk kërkohet kur fëmijët kryejnë veprime juridike 

me vlerë të vogël si p.sh. blerja e ndonjë gazete, shitblerjet me vlerë të vogël në 
dyqane etj. Vetëm kur veprimet juridike kanë vlerë më të rëndësishme që edhe pala 
tjetër duhet kuptuar se fëmija nuk është në gjendje të kryej këto veprime, për 
vlefshmërinë e tyre duhet kërkuar pëlqimin e prindit.  

 

                                                 
828 Shih Gams, A., 1986, fq. 
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136.1 (b) Kur palët tjera hyjnë në raporte juridike me fëmijën ose organet kompetente 
të ngarkuara për kryerjen e ndonjë detyrimi shtetëror dhe që kërkojnë kryerjen e 
ndonjë veprimi juridik nga fëmija si p.sh dhënia e ndonjë deklarate me efekt për të 
drejtat dhe detyrat e fëmijës, duhet kërkuar pëlqimin e prindit ose OK apo 
kujdestarit të ngarkuar nga OK. Nëse nuk kërkohet pëlqimi i prindit, prindi ose OK 
si përfaqësues ligjorë kanë të drejtë të kërkojnë anulimin e veprimit juridik të kryer 
nga fëmija pa pëlqimin e tyre. 

 
Paragrafi 2 

 
136.2 Në paragrafin 2 të këtij neni rregullohet themelimi i marrëdhënies së punës nga 

fëmija dhe disponimi me të ardhurat e fituara nga puna. Marrëdhënie pune mund të 
themelojnë parimisht personat madhorë, mirëpo, edhe Ligji i punës lejon 
themelimin e marrëdhënies së veçantë pune për fëmijën nga mosha 15 vjeçare.829 
Ndërsa, edhe Ligji i punës, por dhe kjo dispozitë, lejojnë dhe njëherësh kërkojnë që 
fëmija nga mosha 15 vjeçare mund të kryej vetëm punë të lehta që nuk paraqesin 
rrezik për shëndetin dhe mirërritjen e tyre.830  

 
136.2 (a) Pëlqimi i përfaqësuesit. Marrëdhënia e punës e fëmijës mbi moshën 15 

vjeçare, mund të themelohet vetëm me pëlqimin e përfaqësuesit të tyre statusor. Si 
përfaqësues statusor janë prindërit ose kujdestari. Kështu, pa pëlqimin e 
përfaqësuesit ligjor (statusor) nuk mund të themelohet marrëdhënia e punës. 

 
136.2 (b) Përdorimi i të ardhurave të fituara nga puna. Fëmija mund të themelojë 

marrëdhënie pune dhe me të ardhurat e fituara ka të drejtë t’i disponojë vetë. 
Disponimi nënkupton tjetërsimin, ngarkimin, respektivisht përdorimin apo 
shfrytëzimin e tyre, mirëpo, në këtë dispozitë është kërkuar që këto të ardhura të 
përdoren për ushqimin, edukimin dhe arsimimin e tyre. Përfaqësuesit ligjorë duhet 
të kujdesen që këto të ardhura të shfrytëzohen ashtu siç parashihen në këtë nen, 
pra, për interesin e mirërritjes së fëmijës. 

 
 
6. Ushtrimi i kujdesit prindëror  
 
Neni 137. Përkufizimi i kujdesit prindëror, ushtrimi nga prindërit  

 
(1) Kujdesi prindëror përfshin të gjitha të drejtat dhe detyrat e kujdesit të 

përcaktuara më këtë ligj.  
(2) Kujdesin prindëror e ushtrojnë prindërit bashkërisht dhe me marrëveshje. 
(3) Nëse njëri nga prindërit ka vdekur ose është shpallur i vdekur,ose nuk i 

është dhënë kujdesi prindëror ose i është marrë ajo, kujdesi prindëror i 
takon prindit tjetër. E njëjta do të aplikohet nëse për shkak të rrethanave 
tjera njëri prind nuk është i aftë për ushtrimin e kujdesit prindëror.  

                                                 
829 Shih Ligji i punës nr. 03/L- 212,, neni 7, par. 2 dhe 3. 
830 Shih LFK, neni 125, par. 5 dhe komentimi i këtij paragrafi. 
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Koment, neni 137 
 
137. Vështrim i përgjithshëm. Nga neni 137 deri në nenin 145 rregullohet mënyra e 

ushtrimit të kujdesit prindëror ndaj fëmijëve nga ana e prindërve. Neni 137 ka disa 
rregulla dhe aspekte konceptuale lidhur me atë se çka konsiderohet kujdes 
prindëror dhe si ushtrohet ky kujdes ndaj fëmijëve. Përkujdesja prindërore në fakt 
është edhe ajo që quhet e drejtë prindërore dhe që përfshin një tërësi të të drejtave 
dhe detyrave që kanë prindërit ndaj fëmijëve.  

 
Paragrafi 1 

 
137.1 Në fakt, edhe në paragrafin 1 të këtij neni, thuhet se kujdes prindëror janë të gjitha 

të drejtat dhe detyrat e parapara me këtë ligj. Si të drejta dhe detyra të prindërve ndaj 
fëmijëve konsiderohen: vënia e emrit personal të fëmijës: ruajtja dhe mirërritja: 
edukimi dhe arsimimi: mbajtja (ushqimia): përfaqësimi: administrimi i pasurisë: 
tjetërsimi dhe ngarkimi i pasurisë.831 Kujdesi prindëror ushtrohet nga vet prindërit. 

 
Paragrafi 2 

 
137.2 Në paragrafin 2 është specifikuar se kujdesi prindëror ndaj fëmijëve ushtrohet 

nga prindërit bashkërisht dhe me marrëveshje. Kjo do të thotë se ata kanë të drejta 
të barabarta në ushtrimin e së drejtës prindërore dhe për këtë bashkërisht e 
ushtrojnë kujdesin prindëror. por, kujdesi prindëror duhet të ushtrohet edhe me 
marrëveshje, pra prindërit të merren vesh për mënyrën se si të ushtrohet ky kujdes, 
të pajtohen për veprimet e caktuara. 

 
137.2 (a) Ushtrimi i kujdesit prindëror nga prindërit bashkërisht. Prindërit zakonisht e 

ushtrojnë së bashku kujdesin prindëror. Kjo dispozitë duke përdorur shprehjen 
bashkërisht e vë theksin në faktin se kjo është në radhë të parë e drejtë dhe detyrë e 
të dy prindërve. Pra, të dy prindërit kanë të drejta të barabarta ndaj fëmijëve të tyre. 
Së dyti, prindërit së bashku vendosin, respektivisht marrin vendime dhe i kryejnë 
veprimet e caktuara për përkujdesje ndaj fëmijëve. Kjo dispozitë nuk kufizohet në 
domosdoshmërinë që secilin veprim prindërit ta kryejnë bashkërisht. Ata mund t’i 
ndajnë punët rreth përkujdesjes, mirëpo, dispozita ka për qëllim të sqarojë së të dy 
prindërit duhet të jenë në dijeni dhe të marrin pjesë rreth përkujdesjes ndaj fëmijës. 

 
137.2 (b) Ushtrimi i kujdesit me marrëveshje të prindërve. Prindërit duhet të merren vesh 

për mënyrën e kryerjes së veprimeve rreth ushtrimit të kujdesit prindëror si p.sh. për 
vendosje lidhur me shkollimin, përkujdesjen shëndetësore, mbajtjen etj. Kjo do të 
thotë se njëri prind nuk mund të vendosë në mënyrë arbitrare pa pëlqimin e prindit 
tjetër. por, kjo dispozitë flet edhe për faktin se ata mund të merren vesh për ndarjen e 
punëve rreth përkujdesjes ndaj fëmijës, që njëri prind t’i kryej disa punë, tjetri punët 
tjera, por kuptohet, gjithmonë me marrëveshje. por, kuptimin e dispozitës duhet 
zgjeruar ashtu që jo gjithmonë dhe për çdo veprim domosdoshmërish të kërkohet 

                                                 
831 Aliu, A. & Gashi. H., 2007, fq. 225. 
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pëlqimi i të dy prindërve. Mjafton se ata pajtohen edhe në mënyrë të heshtur dhe nuk 
kundërshtojnë veprimet që i ka ndërmarrë njëri prind. Gjithashtu, kur ka raste 
emergjente dhe kur interesi i fëmijës është që të kryhen veprime të shpejta si p.sh. 
intervenimet shëndetësore, mjafton që njëri prind të japë pëlqimin dhe jo gjithmonë 
të kërkohet edhe pëlqimi i prindit tjetër, kuptohet, vetëm kur situatat janë emergjente 
dhe ndërmarrja e veprimit është në interes të fëmijës. 

 
Paragrafi 3 

 
137.3 Paragrafin 3, parasheh rregullin e ushtrimit të kujdesit prindëror nga njëri prind 

kur ekzistojnë rrethana të caktuara të cilat e bëjnë të pamundur ose me ligj i 
ndalohet ushtrimi i të drejtës prindërore- prindit tjetër. 

 
137.3 (a) Ushtrimi i kujdesit prindëror në rast të vdekjes ose shpalljes si të vdekur të 

njërit prind. Kur njëri prind ka vdekur ose është shpallur si i vdekur,832 kujdesin 
prindëror e ushtron prindi tjetër. Për shkak të këtyre rrethanave, ushtrimi i kujdesit 
është i pamundur nga njëri prind. Kështu, përgjegjësia e kujdesit prindëror bie mbi 
prindin tjetër. 

 
137.3 (b) Ushtrimi i kujdesit prindëror kur prindit tjetër i është marrë e drejta 

prindërore. Për shkak të mos-kujdesit ose keqpërdorimit të së drejtës prindërore 
ndaj fëmijës, prindi mund të privohet, respektivisht t’i merret kujdesi (e drejta) 
prindërore ndaj fëmijës.833 Si rrjedhojë e kufizimit dhe privimit nga kjo e drejtë, 
fëmija mbetet nën përkujdesje te prindi tjetër. Prandaj, edhe kujdesi prindëror 
ushtrohet nga prindi te i cili ka mbetur fëmija. Në paragrafin 3 është përdorur 
shprehja edhe kur prindit “nuk i është dhënë kujdesi prindëror”. Konsiderojmë se 
këtu është fjala për kufizime të kujdesit prindëror si një formë e mbikëqyrjes ndaj 
ushtrimit të kujdesit prindëror nga Organi i Kujdestarisë dhe prindit nuk i jepet e 
drejta që në mënyrë të pavarur të ushtrojë kujdesin prindëror. Edhe në këto raste, 
kujdesin prindëror e ushtron prindi tjetër. 

 
137.2 (c) Ushtrimi i kujdesit prindëror nga prindi tjetër për shkak të paaftësisë së njërit 

prind. Kur njërit prind i është marrë aftësia e veprimit, kujdesin prindëror e ushtron 
prindi tjetër. Kjo është e kuptueshme për faktin se prindi i cili nuk ka aftësi veprimi 
vendoset nën kujdestari dhe në këtë mënyrë ai nuk mund të kujdeset as për të 
drejtat e tij dhe as për fëmijën.834 Mirëpo, ka edhe rrethana tjera kur prindi për 
shkak se përkohësisht ndodhet jashtë vendit ose mund të jetë i sëmurë 
përkohësisht, në rastet e tilla kujdesin prindëror e ushtron prindi tjetër. 

 

                                                 
832 Lidhur me shpalljen e një personi të zhdukur si të vdekur, shih Ligji për procedureën 
jokontestimore, nenet 59-74.  
833 Shih LFK, neni 149 dhe 150 dhe komentari i këtyre neneve. 
834 Lidhur me marrjen e aftësisë së veprimit dhe shkaqet për marrjen e afësisë së veprimit të një 
personi, shih: Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë, Nr.442/2006, i datës 16.1.2012 
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Neni 138. Ushtrimi i kujdesit nga Organi i Kujdestarisë  
 
Organi i Kujdestarisë vendos në emër të interesave të fëmijës vetëm me 
kërkesën e njërit ose të dy prindërve, me kërkesën e personit të tretë, në rastet 
kur kujdesi fëmijës është nën mbikëqyrjen e tij ose me vendimin e gjykatës.  

 
Koment, neni 138 

 
138. Vështrim i përgjithshëm. Organit të Kujdestarisë me ligj i është dhënë përgjegjësia 

që të ushtrojë kujdesin ndaj fëmijëve drejtpërdrejtë ose përmes kujdestarit për 
shkaqe të caktuara me ligj. Me këtë dispozitë, janë caktuar disa rrethana ku OK 
mund të ushtrojë kujdesin ndaj fëmijëve.835 OK si organ i specializuar i Qendrës 
për Punë Sociale, është i ngarkuar që ex offico të përkujdeset për familje dhe në 
veçanti për përkujdesën ndaj fëmijëve,836 mirëpo, ka raste kur edhe me kërkesë të 
prindërve ose vendim të gjykatës, OK ushtron kujdesin ndaj fëmijëve. 

 
138 (a) Vendosja e OK për interesat e fëmijës me kërkesën e njërit ose dy prindërve. 

Prindërit mund të iniciojnë procedurë të mbikëqyrjes ose vendosjes nga OK për 
interesa të fëmijëve. Kjo kërkesë mund të bëhet nga njëri prind ose të dytë. 
Kërkesa nga njëri prind mund të paraqitet kur prindi tjetër e keqpërdor të drejtën 
prindërore ose abuzon me të drejtën prindërore. Në këtë rast, kërkohet vendimi i 
OK për të vendosur për interesat e fëmijës që fëmija të mbrohet nga keqpërdorimi i 
të drejtës nga prindi dhe të ushtrojë mbiqyrje të vazhdueshme. Kërkesa e 
parashtruar nga të dy prindërit mund të vije në konsiderim kur prindërit nuk 
pajtohen për mënyrën e ushtrimit të së drejtës prindërore, p.sh nuk pajtohen për 
emrin, mbiemrin ose ndonjë të drejtë tjetër, atëherë kërkohet ndërmejtsimi nga OK 
për të gjetur zgjidhje të pranueshme, por e cila është në interes të fëmijës. 

 
138 (b) Ushtrimi i kujdesit ndaj fëmijës nga OK me kërkesë të personit të tretë. 

Personat e tretë të cilët për ndonjë arsye vlerësojnë se prindërit nuk e ushtrojnë të 
drejtën prindërore në interes të fëmijës, mund të kërkojnë nga OK që të vendosë 
lidhur me kujdesin prindëror. Në këtë rast, bëhet fjalë për marrjen e masave 
preventive për të parandaluar keqpërdorimin e së drejtës prindërore nga prindërit, 
mirëpo, personat e tretë mund të kërkojnë nga OK mbiqyrje dhe ushtrimin e 
kujdesit prindëror edhe për fëmijët e braktisur. Kështu, OK do të ndërmarrë masa 
mbrojtës dhe ushtrim të kujdesit prindëror siç parashihet me këtë ligj.837 

 
138 (c) Ushtrimi i kujdesit prindëror ndaj fëmijës nga OK për fëmijët nën mbikëqyrje. 

Fëmijët e braktisur vendosen nën institucione të caktuara ku përkujdeset OK.838 Po 

                                                 
835 Lidhur me Kujdestarin ndaj fëmijëve nga Organ i Kujdestarisë, shih: LFK, pjesa e gjashtë, 
Kujdestaria dhe pjesën e komentarit për këto nene. 
836 Shih LFK, neni 6 dhe pjesa e komentarit për këtë nen 
837 Në mes tjerash, shih LFK neni 82. Me këtë nen parashihet ndërmarrja e veprimeve mbrojtëse edhe 
gjatë procedurës së pajtimit të bashkëshortëve kur kanë paraqitur padi për shkurorëzim. 
838 Shih LFK, neni 234. 
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ashtu, edhe në rastet kur fëmija i është marrë prindërve për 72 orë dhe nese kjo 
kohë vazhdohet me vendim të gjykatës.839 OK e ushtron kujdesin ndaj fëmijëve. 

 
138 (ç) Ushtrimi i kujdesit nga OK me vendim të gjykatës. Gjykata me vendim mund të 

ngarkojë OK që të përkujdeset për fëmijën. Kjo situatë krijohet kur prindi është 
privuar nga E drejta prindërore dhe i është marrë fëmija; për rastet e fëmijës së 
braktisur, ose kur gjykata vendos masa të përkohshme të mbikëqyrjes, kur ka 
konflikt interesi në mes prindërve dhe fëmijëve, kur fëmijës i caktohet kujdestar i 
veçantë.840 Në të gjitha këto raste, OK e ushtron kujdesin ndaj fëmijës. 

 
138 (d) Ushtrimi i kujdesit nga OK ex offcio. OK është organ i cili ka përgjegjësi sipas 

ligjit që të marrë masa mbrojtëse, mbikëqyrje të vazhdueshme për mbrojtjen e 
interesave të fëmijëve.841 Në këtë kuptim, ky organ vazhdon hetimet dhe 
mbledhjen e informatave, por edhe ushtrim të mbikëqyrjes lidhur me ushtrimin e 
kujdesit nga ana e prindërve. Prandaj, OK pa ndonjë vendim të organeve tjera, 
është organ i ngarkuar me këtë detyrë për të ushtruar mbikëqyrje të ushtrimit të 
kujdesit prindëror nga prindërit dhe të kërkojë marrjen e së drejtës prindërore,842 
ose edhe kujdestarit kur vet OK i vendos fëmijët nën kujdestari. 

 
 
Neni 139. Ushtrimi i kujdesit në rastin e ndarjes së prindërve  

 
(1) Nëse prindërit jetojnë ndaras, kujdesin prindëror e ushtron prindi me të 

cilin jeton fëmija nëse me këtë pajtohet prindi tjetër.  
(2) Nëse në rastin e jetës së ndarë prindërit nuk merren vesh se me cilin prej 

tyre do të jetojë fëmija, vendimin lidhur me këtë gjë e merr gjykata 
kompetente, nëse me këtë ligj nuk është caktuar ndryshe.  

(3) Në rastet kur prindërit jetojnë të ndarë, janë të shkurorëzuar ose martesa 
e tyre është e anuluar me vendim të gjykatës ose të organit tjetër 
kompetent, dhe fëmija i është besuar për ruajtje dhe edukim njërit prind, 
kujdesin prindëror e ushtron prindi të cilit i është besuar fëmija.  

(4) Gjatë kohës së ekzekutimit të masës gjyqësore, kujdesin prindëror e 
ushtron prindi të cilit me aktvendim i është urdhëruar të zbatojë masën.  

 
Koment, neni 139 

 
139. Vështrim i përgjithshëm. Neni 139 rregullon ushtrimin e kujdesit ndaj fëmijëve në 

rast të ndarjes së prindërve. Situatat kur prindërit jetojnë të ndarë, mund të jenë të 
ndryshme si p.sh kur prindërit nuk kanë lidhur martesë, kanë fëmijë, por jetojnë 
ndaras, kur prindërit kanë qenë të martuar, por janë shkurorëzuar ose martesa është 
anuluar.  

                                                 
839 Shih LFK, neni 147 dhe 148. 
840 Shih LFK, neni 230, par. 1 dhe neni 343.  
841 Shih LFK, neni 146 dhe komenti i këtij neni. 
842 Shih LFK, neni 150, par. 2 dhe komenti i kësaj dispozite. 
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Paragrafi 1 
 
139.1 Në paragrafin 1 është specifikuar se në rast të jetës së ndarë të prindërve ata 

mund të merren vesh se cili prind do të ushtrojë kujdesin prindëror. Kujdesin 
prindëror e ushtron prindi me të cilin jeton fëmija, por për këtë duhet të pajtohet 
prindi tjetër. Ky nen nuk e ka specifikuar se për cilat raste të jetës së ndarë të 
prindërve bëhet fjalë, por është një rregull e përgjithshme që i referohet të gjitha 
situatave. Kjo do të thotë se edhe në rast të ndarjes së jetës faktike (bashkëjetesës) 
edhe në rast të prishjes së martesës, prindërit mund të merren vesh për ushtrimin e 
kujdesit prindëror, respektivisht të pajtohen se me cilin prind do të mbesin fëmijët 
nën përkujdesje.843 Duhet thënë se edhe në rastet kur ekziston martesa, por ka 
ndarje faktike ose ndryshe bashkëshortët bëjnë jetë të ndarë, mund të kërkohet dhe 
gjykata mund të vendosë me vendim të veçantë vetëm për përkujdesje dhe mbajtje 
të fëmijëve.844 Megjithatë, duhet shtuar se kur kemi rastet e shkurorëzimit ose 
anulimit, gjykata ex officio mund të vlerësojë marrëveshjen për përkujdesje ndaj 
fëmijëve se a është në interes të fëmijës dhe të vendosë ndryshe nga ajo që është 
propozuar nga prindërit.845 Kjo bëhet me qëllim të mbrojtjes së interesave të 
fëmijëve, pavarësisht marrëveshjes së mundshme të prindërve. 

 
Paragrafi 2 

 
139.2 Në paragrafin 2, është specifikuar se kur nuk arrihet marrëveshje në mes 

prindërve për ruajtjen dhe ushtrimin e kujdesit ndaj fëmijës, vendos gjykata 
kompetente. Si gjykatë kompetente për të vendosur është gjykata e qarkut kur 
vendos me të njëjtin vendim për shkurorëzimin ose anulimin apo edhe me vendim 
të veçantë.846 Me Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.126/2010 
gjykata ka vendosur me vendim të veçantë për mbikëqyrjen e fëmijëve dhe 
mbajtjen e kontakteve personale me prindin që nuk jeton fëmija. Në këtë rast, 
prindërit të cilët jetojnë të ndarë, por pa shkurorëzim, nuk janë pajtuar për mënyrën 
e kujdesit ndaj fëmijës, prandaj edhe njëri prind ka paraqitur padi në gjykatë për të 
kërkuar mbajtjen e fëmijës. Gjykata me aktgjykim ka vendosur që fëmija t’i 
besohet prindit (babait) me të cilin jeton dhe është i lidhur në mënyrë emocionale. 
por, për rastet e tilla vendos gjykata komunale kur bëhet fjalë vetëm për besimin e 
fëmijës në përkujdesje dhe mbajtjen e kontakteve nëse kjo çështje nuk është 
zgjidhur me vendimin e gjykatës së qarkut lidhur me shkurorëzim ose anulim të 
martesës,847 mirëpo duhet thënë se në çdo rast, kur vendoset për shkurorëzim ose 
anulim të martesës, me të njëjtin vendim zgjidhet martesa dhe çështja e besimit të 
fëmijëve.848  

                                                 
843 Shih LFK, neni 70, par. 2 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
844 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.126/2010, i datës 20.9.2010 
845 Shih LFK, neni 84, par. 2 në lidhje me paragarfin 2 të nenit 140.  
846 Në mes tjerash, shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkur në Prishtinë, C.nr.126/2010, i datës 
20.9.2010  
847 Shih Aktgjykimi i Gjykatës Komunale, C.nr. 1239/11 i datës 20.12.2011. 
848 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 61/2011 i datës 16.2.2011; Aktgjykimi i 
Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.224/2010 i datës 13.6.2011. 
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Paragrafi 3 
 

139.3 Në paragrafin 3, është specifikuar se për rastet e ndarjes, shkurorëzimit dhe 
anulimit të martesës vendos gjykata kompetente. Kur vendos gjykata kompetente 
ose organi tjetër kompetent mbikëqyrjen dhe përkujdesjen ndaj fëmijës, e ushtron 
prindi me të cilin me vendim është caktuar besimi i fëmijës. Duhet thënë se për 
besimin e fëmijës gjithmonë vendos gjykata dhe jo ndonjë organ tjetër. Kur është 
përdorur shprehja ose ndonjë “organ tjetër” këtu mendohet për organin e 
kujdestarisë i cili mund të vendosë në rastet kur nuk ka mosmarrëveshje në mes 
prindërve dhe u ndihmon prindërve për të gjetur një zgjidhje për kujdesin ndaj 
fëmijëve, mirëpo, kur ka mosmarrëveshje, për këtë çështje vendos gjykata. 

 
139.3 (a) Vendosja nga gjykata në rastet e ndarjes së prindërve. Siç u sqarua në 

paragrafin 1 këtu bëhet fjalë për ndarjen e jetës faktike (bashkëjetesës) në mes 
prindërve kur ata nuk kanë martesë, por kanë një bashkëjetesë ose bashkësi 
jashtëmartesore. Kështu, në këto raste vendos gjykata për besimin e fëmijëve dhe 
bazuar në këtë vendim, kujdesin prindëror e ushtron prindi të cilit i është besuar 
fëmija.849 Me Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr. 1239/2011, 
Gjykata ka vendosur për besimin e fëmijëve në përkujdesje te njëri prind dhe 
vendosjen e kontakteve personale me prindin tjetër për fëmijët e bashkëshortëve 
nga bashkëjetesa. 

 
139.3 (b) Vendosja nga gjykata në rastet e shkurorëzimit ose anulimit. Kur 

bashkëshortët shkurorëzohen, gjykata me të njëjtin vendim vendos edhe për 
besimin e fëmijëve, respektivisht ushtrimin e kujdesit prindëror.850 Gjykata me 
vendim vendos që fëmija t’i besohet njërit prind që në bazë të provave të 
shqyrtuara konsideron se është më e arsyeshme dhe e dobishme për mirërritjen e 
fëmijës, ndërsa prindit tjetër i caktohen kontaktet personale me fëmijën.851 Kështu, 
prindi të cilit i janë besuar fëmija për ruajtje dhe edukim e ushtron kujdesin 
prindëror. 

 
Paragrafi 4 

 
139.4 Njëri prind mund të ushtrojë kujdesin prindëror edhe kur ka masa siguruese të 

vendosura nga gjykata. Kjo situatë paraqitet te rastet e shkurorëzimit ose anulimit 
të martesës, kur ende nuk është zgjidhur martesa me vendim përfundimtar, mirëpo, 
kujdesi ndaj fëmijëve caktohet me vendim të veçantë si masë siguruese, derisa të 
vendoset për zgjidhjen e martesës.852 Kështu, prindit të cilit me vendim të gjykatës 
i është caktuar si masë siguruese kujdesi ndaj fëmijës e ushtron kujdesin derisa 
zgjat kjo masë, përkatësisht derisa me vendim të gjykatës nuk është vendosur 

                                                 
849 Shih Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr. 1239/2011 i datës 20.12.2011. 
850 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.71/2009 i datës, 24.9.2010. 
851 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 27/2010 i datës 1.11.2010: Aktgjykimi i 
Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 191/2010 i datës 25.8.2010: Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut 
në Prishtinë, C.nr. 244/2010 i datës 13.6.2011.  
852 Shih LFK, neni 71 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
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ndryshe. Duhet shtuar se vendosja e masës siguruese vendoset me aktvendim, 
mirëpo, masa siguruese mund të vendoset edhe gjatë procedurës në kontestet për 
besimin e fëmijëve, nëse kjo kërkohet si masë urgjente derisa gjykata të vendos me 
vendim përfundimtar. 

 
 
Neni 140. Vendimi i gjykatës për ushtrimin e të drejtave dhe detyrave prindërore  

 
(1) Kur gjykata kompetente në kontestin martesor e merr aktgjykimin me të 

cilin zgjidhet ose anulohet martesa me atë aktgjykim gjykata do të 
vendosë për ruajtjen dhe edukimin e fëmijëve të mitur.  

(2) Nëse prindërit nuk janë marrë vesh për rastin e cekur në paragrafin (1) 
ose nëse marrëveshja e tyre nuk u përgjigjet interesave të fëmijëve, 
gjykata, pasi të marrë mendimin dhe propozimin e Organit të 
Kujdestarisë dhe të hetojë të gjitha rrethanat, do të vendosë: që të gjithë 
fëmijët të mbeten për ruajtje dhe edukim te njëri prind, që disa të mbesin 
te nëna, kurse disa tek i ati, që të gjithë ose disa fëmijë t’i besohen ndonjë 
personi të tretë.  

(3) Nëse prindi i cili ushtron kujdesin prindëror pengon kontaktet personale 
të fëmijës me prindin tjetër, gjykata me aktgjykim do të rregullojë edhe 
mënyrën e mbajtjes së kontakteve personale të fëmijës me prind, i cili nuk 
e ushtron kujdesin prindëror, nëse vlerësimi i të gjitha rrethanave të 
rastit tregon se kjo është e domosdoshme për mbrojtjen e fëmijës  

(4) Gjykata, me kërkesën e njërit prind ose të Organit të Kujdestarisë, do të 
ndryshojë vendimin mbi kujdestarinë, nëse këtë gjë e kërkojnë rrethanat 
e ndryshuara.  

(5) Mendimi i fëmijës, i cili është i aftë të japë pikëpamjet e tij/saj, do të 
merret parasysh nga gjykata në çdo procedurë që i përket atij. Mendimit 
të tij do t’i jepet pesha e duhur në pajtim me moshën dhe aftësinë e tij për 
të kuptuar.  

 
Koment, neni 140 

 
140. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 140 është përcaktuar kategoria e vendimeve të 

gjykatës me të cilat vendoset kujdesi prindëror ndaj fëmijëve. Këto vendime të 
përcaktuara kanë të bëjnë me rastet e ndarjes së prindërve si në rastet e zgjidhjes së 
martesës me shkurorëzim ose anulim. Me vendimet për zgjidhjen e martesës, gjykata 
vendos edhe për besimin e fëmijëve për përkujdesje kur kjo kërkohet nga prindërit 
ose nëse prindërit nuk e kërkojnë këtë - mund ta bëjë Organi i Kujdestarisë.  

 
Paragrafi 1 

 
140.1 Në paragrafin 1 është përcaktuar se me aktgjykimin me të cilin zgjidhet martesa 

me shkurorëzim ose anulim, gjykata vendos edhe për besimin e fëmijëve, ruajtjen 
dhe edukimin e tyre. Pra kjo është një detyrë ex officio e gjykatës që me të njëjtin 
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vendim të vendos edhe për mbajtjen dhe përkujdesjen ndaj fëmijëve.853 Kështu, 
edhe nëse prindërit (bashkëshortët) nuk kërkojnë, gjykata duhet të përkujdeset vetë 
për këtë çështje dhe të marrë vendim i cili është pjesë e dispozitivit të aktgjykimit 
me të cilin zgjidhet martesa.854 

 
140.1 (a) Vendosja e fëmijëve në përkujdesje me vendimin për shkurorëzim. Kur 

gjykata vendos me vendim për shkurorëzim me të njëjtin vendim duhet të vendosë 
edhe për besimin e fëmijëve te njëri prind në përkujdesje.855 Me Aktgjykimin e 
Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 27/2010 gjykata e ka zgjidhur martesën me 
shkurorëzim dhe po me të njëjtin vendim ka vendosur për besimin e fëmijës për 
kujdesje, mbajtje edukim dhe shkollim të babait. Ndërsa kontakti i nënës me 
fëmijët është paraparë të rregullohet me marrëveshje me babain, respektivisht 
gjykata ka vendosur që çështja e kontaktit me fëmijët ta rregullojnë prindërit me 
marrëveshje.856 Edhe me Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 
191/2010 gjykata ka vendosur me të njëjtin vendim edhe për shkurorëzim edhe për 
besimin e fëmijëve në ruajte, mbajtje, edukim dhe shkollim. 

 
140.1 (b) Vendosja e fëmijëve në përkujdesje me vendim për anulim të martesës. Edhe 

në rastet e anulimit të martesës, gjykata po me të njëjtin vendim do të vendosë për 
besimin e fëmijëve në ruajtje, përkujdesje, mbajtje, shkollim. Në rastet e anulimit 
të martesës gjykata me aktgjykim e zgjidh martesën e pavlefshme për shkak të 
shkeljes së dispozitave ligjore të paraparë për lidhje të martesës.857 por, kur ka 
fëmijë, duhet të vendosë edhe për besimin e fëmijëve. Mënyra e vendosjes bëhet 
në mënyrë analoge, sikur te rasti i vendimeve për shkurorëzim. 

 
140.1 (c) Vendosje e fëmijëve në përkujdesje me vendim të veçantë të gjykatës pas 

shkurorëzimit ose anulimit. Edhe pse në këtë paragraf është thënë se me vendim 
për shkurorëzim ose anulim zgjidhet edhe çështja e mbajtjes së fëmijëve, gjykata 
edhe me vendim tjetër të veçantë mund të vendos për besimin e fëmijëve.858 
Kështu veprohet vetëm kur gjykata më e lartë - Gjykata Supreme e prish vendimi 
për shkurorëzim në pjesën që ka të bëjë me mbajtjen e fëmijëve. Në këtë rast, 
gjykata e çështjes (gjykata të cilës i është prishur vendimi) nxjerr vendim të 
veçantë për pjesën e prishur të vendimit që ka të bëjë vetëm për mbajtje dhe 
përkujdesje për fëmijët.859 

 

                                                 
853 Brestovci. F, 2004, fq.120-121. 
854 Në mes tjerash, shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.224/2010 i datës 
13.6.2011. 
855 Shih në mes tjerash, Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 27/2010 i datës 
1.11.2010. Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 191/2010 i datës 25.8.2010. 
856 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 27/2010 i datës 01.11.2010 
857 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 574/2010 i datës 10.11.2011. 
858 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 589/2007 i datës 18.5.2011. 
859 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 589/2007 i datës 18.5.2011. 
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Paragrafi 2 
 
140.2 Gjatë procedurës së shkurorëzimit ose anulimit të martesës prindërit mund të bëjnë 

marrëveshje lidhur me kujdesin e fëmijëve, mirëpo, kur prindërit nuk arrijnë të 
merren vesh ose kur gjykata e konsideron se marrëveshja e prindërve lidhur me 
përkujdesjen ndaj fëmijëve nuk është në interes të fëmijëve, mund të vendosë vetë 
për besimin e fëmijës njërit prind.860 Gjithmonë gjykata vendos pasi të marrë 
mendimin e Organit të Kujdestarisë dhe t’i shqyrtojë të gjitha provat e nevojshme.861 

 
140.2 (a) Vendimi i gjykatës për kujdesin ndaj fëmijëve kur prindërit pajtohen. Kur 

prindërit pajtohen ose kanë marrëveshje të përbashkët për shkurorëzim, ata 
zakonisht paraqesin edhe marrëveshje për përkujdesje ndaj fëmijëve në këto raste 
gjykata e aprovon marrëveshjen e prindërve nëse nuk ka shkaqe që dyshohet se 
marrëveshja nuk është në interes të fëmijëve.862 Me Aktgjykimin e Gjykatës së 
Qarkut në Prishtinë, C.nr.191/2010, gjykata e ka pranuar marrëveshjen e prindërve 
për përkujdesje ndaj fëmijëve. Në këtë çështje edhe shkurorëzimi është propozuar 
me marrëveshje në të cilin marrëveshje ishte paraparë edhe mënyra për përkujdesje 
ndaj fëmijëve. 

 
140.2 (b) Vendimi i gjykatës për kujdesje ndaj fëmijëve kur prindërit nuk arrijnë 

marrëveshje. Gjatë procedurës së shkurorëzimit ose anulimit, në të shumtën e 
rasteve kur procedura inicohet me padi, prindërit nuk pajtohen për mënyrën e 
përkujdesjes ndaj fëmijëve, përkatësisht besimin e fëmijëve për mbajtje. Në këto 
raste gjykata vendos me aktgjykim pasi ti ketë dëgjuar palët, marrë mendimin e 
Organit të Kujdestarisë dhe shqyrtuar provat tjera të nevojshme.863 Me Aktgjykimin 
e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 309/2008 gjykata ka vendosur për 
përkujdesjen e fëmijëve edhe pse prindërit kishin qëndrime të kundërta. Gjykata, 
pas vlerësimit të gjitha provave dhe mendimit të organit të Kujdestarisë, ka vlersur 
se fëmijët duhet t’i besohen babait. Gjykata kur merr vendime të tilla gjithmonë 
vlerëson rrethanat që i kontribuojnë më shumë mirërritjes së fëmijës si: afërsinë me 
prindin, mundësinë e kujdesit më të mirë ndaj fëmijës etj. Por në të gjitha rastet 
caktohet edhe kontakti me fëmijën nga prindi tjetër te i cili nuk janë fëmija në 
përkujdesje.  

 
140.2 (c) Vendosja që të gjithë fëmijët ti besohen për ruajtje dhe edukim njërit prind. 

Zakonisht kur gjykata vendos për besimin e fëmijëve në përkujdesje ajo vendos që 
të gjithë fëmijët, kur ka më shumë se një të mbesin te njëri prind në përkujdesje.864 

                                                 
860 Shih LFK, neni 84, par. 2. 
861 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 309/2008 i datës 21.12.2010. 
862 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.191/2010 i datës 25.8.2010. 
863 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 309/2008 i datës 21.12.2010; Aktgjykimi 
i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 27/2010 i datës 1.11.2010. 
864 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 309/2008 i datës 21.12.2010; Aktgjykimi 
i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 27/2010 i datës 1.11.2010; Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut 
në Prishtinë, C.nr. 61/2011 i datës 16.2.2011; Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 
426/2010 i datës 17.5.2011; Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.224/2010 i datës 
13.6.2011. 
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Kjo mënyrë e vendosjes është më e arsyeshme, sepse i kontribuon mirërritjes së 
fëmijëve ngase ata janë mësuar të rriten së bashku. Ndarja e tyre mund të 
reflektohet negativisht në aspektin psikik të tyre, mirëpo, në çdo rrethanë duhet të 
shikohen edhe kushtet për mbajtjen e fëmijëve me qëllim që fëmijët të kenë kushte 
të domosdoshme për një jetë normale. 

 
140.2 (ç) Vendosje e disa fëmijëve te njëri prind e disave te prindi tjetër. Edhe pse në të 

shumtën e rasteve vendoset që të gjithë fëmijët të mbesin në përkujdesje te njëri 
prind, me dispozitën e paragrafit 2 lejohet edhe besimi i një ose disa fëmijëve njërit 
prind, ndërsa tjetri ose të tjerët - prindit tjetër. Në praktikë ka shumë më pak raste 
të tilla. Megjithatë, kjo është e mundur kur disa nga fëmijët kanë afërsi më të 
madhe me njërin prind e të tjerët me prindin tjetër apo edhe për shkak të kushteve 
është e pamundur që të gjithë të mbesin te njëri prind, mirëpo, gjithmonë duhet 
pasur kujdes që ndarja e fëmijëve të mos reflektohet negativisht në psikiken e tyre. 

 
140.2 (d) Caktimi i kontakteve personale e fëmijës me prindin që nuk jetojnë. Gjykata kur 

vendos për besimin e fëmijëve njërit prind me të njëjtin vendim vendos edhe për 
mënyrën e mbajtjes së kontakteve personale me prindin tjetër. Si shembull në 
Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 309/2008 gjykata ka caktuar 
kontaktet personale të fëmijës me prindin që nuk jetojnë, dy herë në muaj, të premten 
e parë dhe të tretë të muajt, nga ora 10 deri në orën 15, gjatë ditëve të festave 
shtetërore dhe fetare ditën e dytë dhe gjatë pushimit vjetor 10 ditë pushimi.865  

 
140.2 (e) Vendosja e fëmijëve në përkujdesje te personi i tretë. Me LFK parashihet 

edhe vendosja e fëmijës në përkujdesje te personi i tretë i cili i plotëson kushtet për 
të ushtruar kujdesin ndaj fëmijës.866 Në këto raste bëhet fjalë për besim të 
përkohshëm nga vetë prindërit, mirëpo edhe gjykata mund të vendosë që fëmija të 
besohet në përkujdesje te personi i tretë kur ka konflikt interesi në mes prindërve 
dhe fëmijës. Besimi i fëmijëve personit të tretë vjen në konsiderim kur gjykata 
vlerëson se prindërit nuk do të përkujdesen për fëmijët e tyre. 

 
Paragrafi 3 

 
140.3 Kur njëri prind i pengon kontaktet personale me propozimin e prindit tjetër 

gjykata i cakton mënyrën e mbajtjes së kontakteve personale.867 Në të shumtën e 
rasteve, një situatë e tillë paraqitet kur ka mbetur që prindërit të vendosin me 
marrëveshje për mbajtjen e kontakteve personale të fëmijës me njërin prind dhe 
prindi tjetër (te i cili mbesin fëmijët në kujdesje) e pengon mbajtjen e kontaktit 
personal të prindit tjetër. Me Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë, 
C.nr.1239/2011, gjykata ka caktuar mënyrën e mbajtjes së kontakteve personale 
dhe atë çdo të dytën të diel të muajit, nga ora 12 deri në 16 dhe në shtëpinë e të 
paditurës.  

                                                 
865 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 309/2008 datësi datës 21.12.2010, Pika III e 
Dispozitivit (pjesa e vendosjes) të Aktgjykimit.  
866 Shih LFK, neni 142. 
867 Shih Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr. 1239/2011 i datës 20.12.2011. 
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140.3 (a) Pengimi i kontakteve personale kur kjo është rregulluar me marrëveshjen e 
prindërve. Kur gjykata nxjerr aktgjykim për shkurorëzim ose anulim, ka raste kur 
kontakti personal ndaj fëmijëve nuk është rregulluar me të njëjtin vendim, por 
është rregulluar me marrëveshjen e prindërve. Rregullimi i kontakteve personale 
me marrëveshje të prindërve është i mundur edhe pa vendim të gjykatës dhe vetëm 
kur pengohen këto kontakte ose nuk janë në interes të fëmijës, kjo vendoset me 
vendim të gjykatës.868 Kështu kontakti rregullohet me një vendim tjetër sidomos 
kur prindërit nuk arrijnë marrëveshje ose njëri e pengon kontaktin personal me 
fëmijën.869 Me Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 126/2010, 
gjykata ka caktuar kontaktet personale me prindin që nuk jeton fëmija, sa herë që 
vjen nga Gjermania dhe atë jashtë lokaleve të Qendrës për punë Sociale dhe në 
marrëveshje me të paditurin (prindin tjetër). Prandaj, edhe pse prindërit janë marrë 
vesh si t’i mbajnë kontaktet personale në mes prindit me të cilin nuk jeton fëmija, 
ka raste kur prindi që mbesin fëmijët nën përkujdesje e pengon kontaktin personal. 
Kështu, në këto raste paraqitet nevoja që gjykata me aktgjykim të përcaktojë 
mënyrën e mbajtjes së kontakteve dhe të ndërmarrë masa shtesë që kontakti të 
realizohet edhe nën mbikqyrejn e Organit të Kujdestarisë.870 

 
140.3 (b) Rregullimi i kontakteve personale kur njëri prind nuk e respekton vendimin e 

gjykatës. Në praktikë, ka raste kur edhe pse gjykata me Aktgjykim i ka përcaktuar 
kontaktet personale në vija të trasha, duke e lënë këtë përkujdesje me marrëveshje 
të prindërve në çdo kohë,871 mirëpo njëri prind (prindi te i cili janë fëmijët në 
kujdesje) e pengon ose nuk i realizon detyrimet që parashihen me vendim, lidhur 
me kontaktet personale. Në këto raste, paraqitet edhe nevoja që gjykata t’i 
specifikojë kontaktet dhe të marrë masa shtesë si mbikëqyrja nga Organi i 
Kujdestarisë që të realizohen kontaktet personale të prindit me fëmijën. 

 
Paragrafi 4 

 
140.4 Paragrafi 4 specifikon se vendimi i gjykatës me të cilin njëherë është vendosur 

për besimin e fëmijëve dhe mënyrën e përkujdesjes ndaj fëmijëve, mund të 
ndryshohet. Kjo situatë krijohet kur prindi tek i cili janë besuar fëmijët në 
përkujdesje nuk e ushtron si duhet ose e keqpërdor apo e lë pasdore kujdesin ndaj 
fëmijëve, ose edhe ndryshojnë kushtet nën të cilat gjykata e ka bazuar vendimin e 
parë. Prandaj, nën rrethana të tilla edhe mund të kërkohet nga gjykata që të 
ndryshohet vendimi lidhur me besimin e fëmijëve në përkujdesje.872 

 
140.4 (a) Ndryshimi i vendimit për shkak të mos kujdesit ndaj fëmijës. Prindi të cilit i 

janë besuar fëmija në mbajtje dhe përkujdesje, ka raste kur nuk e realizon 

                                                 
868 Shih LFK, neni 145. 
869 Shih Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtnë, C.nr. 126/2010 i datës 20.9.2010; 
Aktgjykimin e Gjykates së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 589/2007 i datës 18.5.2011. 
870 Shih Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 126/2010 i datës 29.10.2010. 
871 Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.276/2010 i datës 15.11.2010.  
872 Shih lidhshmërinë e këtij neni me nenin 141, par. 2 i cili flet për informimin e gjykatës nga njëri 
prind lidhur me përkujdesjen ndaj fëmijës nga prindi tjetër. 
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detyrimin e marrë. Më konkretisht, ai ose e keqpërdor mbikëqyrjen ose e lë 
pasdore apo edhe bëhet pengesë në kontaktet personale dhe raportet e fëmijëve me 
prindin tjetër. Prindi tjetër ka të drejtë të paraqes kundërshtime ndaj veprimeve të 
caktuara të prindit që është fëmija nën përkujdesje.873 Për këto arsye, prindi tjetër 
ose Organi i Kujdestarisë mund të paraqes kërkesë në gjykatë për të ndryshuar 
vendimin lidhur me pjesën që ka të bëjë me besimin e fëmijëve në përkujdesje. 

 
140.4 (b) Ndryshimi i vendimit për shkak të ndryshimit të rrethanave tjera. Kur 

ndryshojnë rrethanat tjera mbi të cilat gjykata i ka vlerësuar në vendimin e parë, 
prindi ose OK mund të kërkojnë ndryshimin e vendimit për besim të fëmijëve. 
Gjykata kur vlerëson gjatë marrjes së vendimit merr parasysh edhe kushtet e 
jetesës së njërit prind, rrethanat dhe lidhjes emocionale të fëmijës me prindin. Kur 
ndryshojnë këto rrethana dhe prindi tjetër krijon kushte që konsiderohen më të 
mira për mirërritjen e fëmijës mund të kërkojë që fëmija t’i besohet atij.874 Në 
Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 587/2007 pala paditëse ka 
kërkuar që fëmija t’i besohen atij (babait) për shkak të krijimit të kushteve më të 
mira të jetës, të cilat kontribuojnë edhe në mirërritjen e fëmijës.875 Kështu 
ndryshimi i rrethanave ekonomike është faktor që ndikon edhe në nxjerrjen e 
vendimit për besimin e fëmijëve. Nëse këto rrethana ndryshojnë ashtu që prindit që 
i janë besuar fëmijët i keqësohet situata ekonomike, ndërsa prindi tjetër është në 
gjendje më të mirë, mund të kërkohet edhe ndryshimi i vendimit të gjykatës. 
Ndryshimi i vendimit të gjykatës mund të kërkohet edhe për rrethanat tjera si p.sh. 
kur njëri prind ka vdekur ose është shpallur i vdekur, kur e ka humbur zotësinë e 
veprimit.876 Kjo situatë është objektive, sepse prindit që i janë besuar fëmija nuk 
mund të ushtrojë kujdesin ndaj fëmijëve. 

 
Paragrafi 5 

 
140.5 Në paragrafin 5 parashihet marrja e mendimit të fëmijës kur vendoset për 

besimin e tij në ruajtje dhe përkujdesje të njërit prind. Në këtë dispozitë është 
sepcifikuar se mendimi i fëmijës duhet të merret, respektivisht fëmija duhet të 
pyetet në çdo rrethanë dhe pavarësisht moshës që ka, mirëpo, kur pyetet fëmija, 
varësisht nga mosha dhe pjekuria e tij psikofizike deklaratës së tij duhet dhënë 
peshën e duhur. Marrja e mendimit të fëmijës se me cilin prind dëshiron të jetojë 
është mjaftë e rëndësishme, sepse lidhja e tij emocionale me njërin prind ndikon 
edhe në mirërritjen dhe rahatinë e tij shpirtërore. Gjykata gjatë shqyrtimit të 
provave gjithmonë bën ekspertizë dhe vërteton edhe lidhshmërinë emocionale të 
fëmijës me prindin.877 Në Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, 
C.nr.126/2010 gjykata në mesin e provave tjera, mendimit të qendrës për punë 
sociale, ekspertizën e psikologut ka konstatuar edhe lidhjen emocionale të fëmijës 
me njërin prind (babain) dhe qetësinë shpirtërore që ka pasur duke qëndruar me 

                                                 
873 Shih LFK, neni 141, par. 2. 
874 Shih LFK, neni 145, par. 2. 
875 Shih Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 587/2007 i datës 15.5.2011. 
876 Shih LFK, neni 143, par. 1. 
877 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.126/2010 i datës 20.9.2010. 
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babain. Gjykata ka konstatuar se prishja e kësaj qetësie dhe lidhjes emocionale 
mund të ndikojë negativisht në mirërritjen e fëmijës. Prandaj, e ka marrë edhe si 
faktor me rëndësi në besimin e fëmijës në përkujdesje. Kjo dispozitë kërkon në 
mënyrë eksplicite edhe mendimin e fëmijës dhe dhënien e peshës së duhur në çdo 
rast në pajtim me moshën dhe aftësinë për të kuptuar ngjarjen dhe rendësinë e 
deklaratës, mirëpo, kjo dispozitë duhet të interpretohet edhe në lidhshmëri me 
nenin 144 në veçanti par. 2 që kërkohet mendimi dhe lidhja emocionale e fëmijës 
mbi moshën 10 vjeçare.878  

 
 
Neni 141. Çështje të rëndësisë thelbësore për zhvillimin e fëmijës  

 
(1) Të dy prindërit do të vendosin me marrëveshje për çështjet e rëndësisë 

thelbësore për zhvillimin e fëmijës, edhe në rastet kur duke u bazuar në 
marrëveshjen e tyre ose vendimin e Organit të Kujdestarisë ose vendimin 
e gjykatës vetëm njëri nga ata ushtron kujdesin prindëror.  

(2) Ku prindi i cili nuk ushtron kujdesin prindëror nuk pajtohet me ndonjë 
masë ose veprim të prindit tjetër në ushtrimin e kujdesit prindëror në 
çështjet e rëndësishme ai mund të informojë gjykatën kompetente i cili 
është i obliguar të vendosë së a është masa apo veprimi i tillë në favor të 
interesave të fëmijës.  

 
Koment, neni 141 

 
141. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 141 është rregulluar mënyra se si prindërit do 

të merren vesh për çështjet rreth kujdesit ndaj fëmijës, por që janë të një rëndësie të 
veçantë. Ky nen kërkon që prindërit të merren vesh për çështje të rëndësishme për 
zhvillimin e fëmijës, por në rast mos-marrëveshjeje, duhet të pyetet gjykata. Si e 
drejtë e privatësisë familjare është edhe përkujdesja e prindërve për fëmijët, 
mirëpo, kur marrëveshjet janë në dëm të interesave të fëmijës apo kur prindërit nuk 
pajtohen për ndonjë veprim të rëndësishëm, ligjvënësi ka paraparë edhe zgjidhjen e 
kësaj çështjeje përmes një vendimi të gjykatës. 

 
Paragrafi 1 

 
141.1 Me paragrafin 1 si e drejtë dhe detyrë themelore i është lënë prindërve që të 

përkujdesen bashkërisht dhe me marrëveshje për mirërritjen, edukimin dhe 
zhvillimin e fëmijës. Po kjo është paraparë edhe për çështje që janë të rëndësishme 
që prindërit të arrijnë marrëveshje si p.sh. edukimi i fëmijës, dërgimi në një 
institucion arsimor, vendosja ose dërgimi në ndonjë institucion shëndetësor, 
administrimi i pasurisë së fëmijës etj. 

 
141.1 (a) Marrëveshja për mirërritjen e fëmijës kur fëmija jeton me prindër. Kur 

fëmija jeton me prindër, kjo çështje rregullohet me marrëveshje dhe në mënyrë 

                                                 
878 Shih LFK, neni 144. 
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spontane. Kjo do të thotë se ata duhet të pajtohen për çështjet me rëndësi 
thelbësore për zhvillimin dhe mirërritjen e fëmijës. Një situatë e tillë nuk paraqitet 
si problem në praktikë përveç kur njëri prind nuk pajtohet dhe kërkohet zgjidhja e 
kësaj çështjeje me ndërmjetësim të OK ose me vendim të gjykatës. 

 
141.1 (b) Marrëveshja për mirërritjen e fëmijës kur fëmija i është besuar njërit prind 

me vendim të OK ose gjykatës. Edhe kur fëmija i besohet njërit prind me vendim të 
gjykatës ose Organit të Kujdestarisë, kur nuk ka kundërshtime në mes prindërve 
dhe nuk paraqitet nevoja për vendim të gjykatës, prindërit duhet të merren vesh 
lidhur me çështjet thelbësore si edukimi, ushqimi, shkollimi, vendosja në ndonjë 
institucion shëndetësor etj. Pavarësisht faktit se njëri prind është ngarkuar me 
mbikëqyrjen e fëmijës edhe prindi tjetër e ka të drejtën të pyetet dhe kontribuojë 
me veprimet e tij në çështjet që janë me rëndësi për zhvillimin e fëmijës. Edhe pse 
fëmija i besohet njërit prind, prindi tjetër nuk përjashtohet nga e drejta prindërore. 

 
Paragrafi 2 

 
141.2 Prindi të cilit i janë besuar fëmija duhet të përkujdeset për mirërritjen e fëmijës. 

Nëse ndonjë veprim i tij nuk është në interes të fëmijës ose masat që i ndërmerr 
lidhur me ruajtjen, edukimin, shkollimin apo edhe shërimin e tij nuk janë në interes 
të fëmijës, prindi tjetër ka të drejtë të paraqes kundërshtim ndaj këtyre veprimeve. 
Ky paragraf ka lidhshmëri me paragrafin 4 të nenit 140, prandaj për këto shkaqe 
mund të kërkohet edhe ndryshimi i vendimit të gjykatës për besimin e fëmijëve. Në 
këtë paragraf është specifikuar se kërkesa i bëhet gjykatës, ndërsa gjykata është e 
obliguar të vlerësojë se masat e ndërmarra nga prindi a janë në interes të fëmijës. 
Duhet shtuar se kompetent për të vendosur për këtë çështje është gjykata komunale 
deri në Janar të vitit 2013 kur hyn në fuqi ligji për Gjykatat, pastaj do të jetë 
gjykata themelore. Për shkak se kur vendoset vetëm për çështjen e besimit, 
edukimit dhe mirërritjes së fëmijës ndaras nga çështja e shkurorëzimit apo 
anulimit- kompetente është gjykata komunale. 

 
 
7. Besimi i fëmijës  
 
Neni 142. Besimi i përkohshëm nga prindërit palës së tretë  

 
(1) Kur këtë e kërkojnë interesat e fëmijës, prindi ose prindërit munden 

përkohësisht t’ia besojnë fëmijën palës së tretë për kujdes dhe edukim, 
nëse ky person i plotëson kushtet e kujdestarit.  

(2) Nëse prindërit ose prindi i cili e ushtron kujdesin prindëror shkojnë 
përkohësisht në vend tjetër të banimit brenda apo jashtë Kosovës, ata ose 
ai mund t’ia besojnë fëmijën për kujdes dhe edukim vetëm personit i cili i 
plotëson kushtet e kujdestarit.  
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Koment, neni 142 
 
142. Vështrim i përgjithshëm. Nga neni 142 deri në nenin 145 rregullohen aspektet 

specifike të besimit të fëmijës dhe kontaktet personale të prindërve tek të cilët nuk 
jeton fëmija. Fëmija, përveç njërit prind mund t’i besohet për ruajtje edhe 
personave të tretë dhe institucioneve të caktuara. Neni 142 mbulon aspekte të 
besimit të fëmijës një personi të tretë dhe jo prindit. Kjo mund të bëhet për disa 
shkaqe objektive kur ka interes për fëmijën për të caktuar kujdes të shtuar dhe të 
lidhur ngushtë me edukimin e tij ose kur prindërit gjinden përkohësisht jashtë 
vendit. Në këtë nen bëhet për besim të përkohshëm te ndonjë person i tretë. 

 
Paragrafi 1 

 
142.1 Me paragrafin 1, parashihet besimi i fëmijës për kujdes dhe edukim një personi 

të tretë përkohësisht. Prindi ose prindërit mund ta dërgojnë fëmijën në besim kur e 
kërkojnë interesat e fëmijës dhe kur personi i tretë i plotëson kushtet e kujdestarit. 

 
142.1 (a) Besimi i fëmijës nga vetë prindërit. Sipas kësaj dispozite, besimi i fëmijës një 

personi të tretë mund të bëhet nga vet prindërit, njëri ose të dytë. Për këtë vendosje 
nuk kërkohet marrja e ndonjë vendimi nga ndonjë organ-gjykata apo Organi i 
Kujdestarisë. Porvendimi merret nga vetë prindërit. 

 
142.1 (b) Besimi për interes të fëmijës. Për besimin e fëmijës te pala e tretë kërkohet 

interesi i fëmijës për kujdes dhe edukim. Kjo dispozitë e vë theksin te mundësia që 
fëmija të përfitojë një kujdes më të mirë ose edhe edukim. Këtu duhet kuptuar 
situatat kur me qëllim të marrjes së ndonjë njohurie ose shkathtësie personale apo 
edhe për ndonjë kujdesje të veçantë për fëmijën (marrje e ndonjë zanati, evitimi i 
ndonjë shprehie, etj), fëmija mund ti besohet personit të tretë, mirëpo, në jetën e 
përditshme kur prindërit janë të zënë me punë, interes për fëmijën konsiderohet 
edhe gjetja e ndonjë kujdestari të përkohshëm, sepse fëmija nuk mund të qëndrojë 
vetëm në shtëpi, prandaj është edhe e domosdoshme besimi te pala e tretë. 

 
142.1 (c) Plotësimi i kushteve të kujdestarit nga personi i tretë. Pala e tretë duhet t’i 

këtë aftësitë dhe kushtet që kërkohen për kujdestar për të ushtruar kujdesin ndaj 
fëmijës.879 Kujdestari është person i cili ka aftësi dhe cilësi personale për të 
ushtruar detyrën e kujdestarit. 

 
142.1 (ç) Besimi i fëmijës përkohësisht. Sipas dispozitës së paragrafit 1 bëhet fjalë 

vetëm për besim të përkohshëm te pala e tretë. Është e kuptueshme, sepse siç u cek 
më lart kjo vendosje ka për qëllim vetëm përmbushjen e ndonjë interesi të fëmijës 
për kujdes ose edukim. Kështu me përfundimin ose me arritjen e këtij qëllimi, 
fëmija duhet të kthehet te prindi ose prindërit. 

                                                 
879 Lidhur me kujdestarinë, shih LFK, neni 236, paragrafi 2 dhe 3. 
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Paragrafi 2 
 
142.2 Në paragrafin 2 bëhet fjalë për besimin e fëmijës palës së tretë kur prindërit 

shkojnë për banim përkohësisht në një vend brenda ose jashtë vendit. Edhe në këtë 
paragraf kërkohet plotësimi i disa kushteve. 

 
142.2 (a) Besim i fëmijës kur prindi ose prindërit shkojnë përkohësisht për banim në 

një vend tjetër. Në këtë rast, bëhet fjalë për zhvendosje të prindërve për banim në 
një vend brenda Kosovës ose jashtë Kosovës. Kjo mund të paraqitet për arsye të 
ndryshme, si angazhim në ndonjë punë të përkohshme (javore ose mujore), 
pushime etj. Prandaj kjo edhe i shtynë prindërit që të gjejnë person të tretë për t’i 
besuar fëmijën për përkujdesje.  

 
142.2 (b) Besimi i përkohshëm. Besimi i fëmijëve personit të tretë bëhet vetëm 

përkohësisht derisa zgjat zhvendosja e prindërve për banim në vend tjetër. Me 
përfundimin e kësaj kohe, respektivisht kthimin e prindërve në vendbanimin e tyre 
të përhershëm duhet të kthehet edhe fëmija te prindërit. 

 
142.2 (c) Besimi i fëmijës personit që i plotëson kushtet e kujdestarit. Ashtu siç u 

theksua në paragrafin 1 edhe në këtë rast kërkohet që personi i tretë te i cili besohet 
fëmija t’i plotësojë kushtet e kujdestarit. 

 
 
Neni 143. Besimi i fëmijës njërit prind ose personit të tretë  

 
(1) Në rast të vdekjes së prindit i cili e ka ushtruar vetë kujdesin prindëror 

sipas vendimit të gjykatës ose sipas vendimit të Organit të Kujdestarisë 
ose sipas marrëveshjes me prind tjetër, si dhe në rast kur ai prind e humb 
aftësinë për të vepruar ose e braktisë fëmijën, prindi tjetër ka të drejtë të 
kërkojë që personi te i cili ndodhet fëmija t’ia dorëzojë fëmijën për 
ruajtje dhe edukim.  

(2) Në rast të kontestit ndërmjet prindërve dhe personit të tretë, gjykata 
kompetente mund të vendosë që fëmija t’i besohet për ruajtje dhe edukim 
personit te i cili ndodhet fëmija, ndonjë personi ose institucioni tjetër, nëse 
në bazë të mendimit dhe propozimit të marrë nga Organi i Kujdestarisë, 
pasi t’i hetojë të gjitha rrethanat, konstaton se interesat e fëmijës e 
kërkojnë një gjë të tillë.  

 
Koment, neni 143 

 
143. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin143, rregullohet besimi i fëmijës njërit apo 

prindit tjetër ose një personi të tretë kur ndryshojnë rrethanat mbi të cilat gjykata 
ose Organi i Kujdestarisë ka vendosur që fëmija t’i besohet njërit prind. Gjithashtu, 
në këtë nen bëhet fjalë edhe për besimin e fëmijës një personi të tretë ose ndonjë 
institucioni kur në mes fëmijës dhe prindit ose prindërve ka kontest. Është 
shpjeguar më lart në nenin 141 se kur gjykata vendos gjatë procedurës së 
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shkurorëzimit dhe anulimit të martesës ose kur vendos me vendim të veçantë për 
besimin e fëmijëve në përkujdesje ajo vlerëson rrethana të caktuara mbi të cilat e 
merr vendimin. Po ashtu, ka raste të kontesteve në mes prindërve dhe fëmijëve si 
p.sh. kontestet pronësore kur prindi nuk mund të jetë në të njëjtën kohë edhe 
përfaqësues i fëmijës edhe të ushtrojë kujdesin prindëror. Prandaj, nën këto 
rrethana edhe duhet besuar fëmijën një kujdestari tjetër. 

 
Paragrafi 1 

 
143.1 Vdekja e njërit prind tek i cili ndodhet fëmija në përkujdesje, qoftë në bazë të 

vendimit të gjykatës, vendimit të Organit të Kujdestarisë apo në bazë të 
marrëveshjes së prindërve pa nxjerrjen e ndonjë vendimi, është një rrethanë 
objektive e cila i jep të drejtë prindit tjetër të kërkojë kthimin e fëmijës në kujdesin 
e tij. Një gjë e tillë kërkohet edhe kur prindi e humbë paaftësinë e veprimit ose e 
braktisë fëmijën. 

 
143.1 (a) Kthimi i fëmijës në përkujdesje te prindi tjetër për shkak të vdekjes së prindit 

kujdestar. Sipas dispozitës së paragrafit 1, kur vdes prindi te i cili është fëmija në 
përkujdesje, prindi tjetër pavarësisht rrethanave tjera ka të drejtë të kërkojë që 
fëmija t’i besohet atij për përkujdesje, ruajtje dhe edukim.  

 
143.1 (b) Kthimi i fëmijës në përkujdesje te prindi tjetër për shkak të humbjes së 

aftësisë së veprimit të prindit kujdestar. Humbja e aftësisë së veprimit të prindit 
kujdestar, te i cili janë besuar fëmijët në kujdesje, është rrethanë tjetër e cila i jep të 
drejtë prindit tjetër që të kërkojë kthimin e fëmijës në përkujdesje të tij. Humbja e 
aftësisë së veprimit të një personi e bënë të pamundur atë person të kryejë në 
mënyrë të pavarur të drejta dhe detyra në emër dhe për llogari të vet. Si rrjedhojë, 
kjo reflektohet edhe te përkujdesja ndaj fëmijës, sepse personi që ka humbur 
aftësinë e veprimit nuk mund të ushtrojë kujdesin ndaj fëmijës. 

 
143.1 (c) Kthimi i fëmijës në përkujdesje te prindit tjetër kur prindi kujdestar e braktisë 

fëmijën. Braktisja e fëmijës nga prindi kujdestar është rrethanë që fëmijën e lë fare 
pa përkujdesje. Prandaj, prindi tjetër ka të drejtë të kërkojë kthimin e fëmijës në 
përkujdesje të tij.  

 
Paragrafi 2 

 
143.2 Kur ka konflikte interesi në mes prindërve dhe personit të tretë te i cili janë 

vendosur fëmija, me një vendim të gjykatës ose Organit të Kujdestarisë, gjykata 
kompetente mund të vendosë që fëmija t’i besohet për përkujdesje personit tek i 
cili ndodhet fëmija, ndonjë personi tjetër ose institucionit të caktuar. Kjo ndodhë 
vetëm pas marrjes së mendimit nga OK dhe shqyrtimit të të gjitha rrethanave 
relevante të rëndësishme për besimin e fëmijës në përkujdesje. Në bazë të kësaj 
dispozite dalin disa karakteristika për zbatim. 
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143.2 (a) Ekzistimi i kontestit në mes prindërve dhe personit të tretë. Kjo dispozitë flet për 
rastet e kontesteve në mes prindërve dhe personit të tretë tek i cili ndodhet fëmija në 
përkujdesje në bazë të vendimit të një organi (gjykatës ose OK). Kontesti gjithmonë 
supozohet se ekziston lidhur me përkujdesjen, mbajtjen, edukimin dhe shkollimin e 
fëmijës. Në këto raste, kërkohet edhe marrja e vendimit nga gjykata. Kështu, përderisa 
zgjat kjo procedurë, por edhe kur vendos në mënyrë meritore gjykata, merr vendime 
ku do të mbetet fëmija në përkujdesje, te ai person ku gjendet fëmija, te ndonjë person 
tjetër ose në ndonjë institucion për përkujdesje ndaj fëmijëve.  

 
143.2 (b) Vendimi i gjykatës kompetente. Në këtë dispozitë është thënë se vendos 

gjykata kompetente. Është thënë edhe më herët se kompetente për të vendosur në 
konteste lidhur me përkujdesjen ndaj fëmijëve vendos gjykata komunale deri në 
fund të vitit 2012.880 Nga janari i vitit 2013 vendos Gjykata themelore, 
Departamenti i Përgjithshëm.881 Inicimi i kërkesës mund të bëhet nga vetë prindërit 
dhe Organi i Kujdestarisë. 

 
143.2 (c) Mendimi dhe propozimi i Organit të Kujdestarisë. Në të gjitha kontestet 

familjare sidomos kur bëhet fjalë për interesat e fëmijëve Organi i Kujdestarisë ftohet 
dhe jep mendimin profesional.882 Me ligj është organ i specializuar për t’u përfshirë 
në çdo procedurë për mbrojtjen e interesave të fëmijëve.883 Kështu, edhe në 
procedurën e besimit të fëmijëve në përkujdesje duhet të ftohet dhe jep mendimin 
profesional. 

 
143.2 (ç) Shqyrtimi i provave për mbrojtjen e interesave të fëmijëve. Gjykata gjatë 

procedurës së vendosjes duhet të shqyrtojë të gjitha provat e nevojshme për të 
mbrojtur interesat e fëmijëve dhe të vendosë se ku do të mbetet femija për 
përkujdesje. Si rrethana të nevojshme për t’u hetuar konsiderohen çdo rrethanë që 
është me rëndësi për zhvillimin psikik dhe fizik si dhe mirërritjen dhe edukimin e 
fëmijës.884 Këtu duhet konstatuar edhe aftësitë e personit që i besohet fëmija për 
përkujdesje ose nevojën që të vendoset në një institucion përkatës për përkujdesje 
ndaj fëmijëve. 

 
 
Neni 144. Shqyrtimet e gjykatës  
 

(1) Gjykata ose Organi i Kujdestarisë, i cili e merr vendimin mbi besimin e 
fëmijës për ruajtje dhe edukim, ka për detyrë që në mënyrë të 
përshtatshme t’i hetojë të gjitha rrethanat që janë me rëndësi për zhvillimin 
e drejtë psikik dhe fizik dhe për edukimin e fëmijës.  

                                                 
880 Në mes tjerash, shih: Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr.1239/2011 i datës 
20.12.2011. 
881 Shih Ligji për Gjykatat i vitit 2010 i cili fillon të zbatohet nga 1 janari i vitit 2013. 
882 Në mes tjerash shih Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.33/2010 i datës 
5.10.2010; Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr.1239/2011 i datës 20.12.2011. 
883 Shih LFK, neni 6, par. 4 dhe pjesa e komentarit për nenin 4.  
884 Shih LFK, neni 144, par. 1. 
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(2) Në rast se fëmija është me moshë mbi 10 vjeç, gjykata do të marrë parasysh 
posaçërisht nevojat emocionale dhe dëshirat e fëmijës. Nëse e mendon të 
nevojshme, gjykata do të merr parasysh mendimin e ekspertëve.  

 
Koment, neni 144 

 
144. Vështrim i përgjithshëm. Neni 144 e rregullon mënyrën e marrjes së vendimit nga 

gjykata ose Organi i Kujdestarisë kur vendos lidhur me besimin e fëmijëve në 
përkujdesje. Ky nen i referohet aspekteve procedurale të shqyrtimit të provave 
vendimtare për vendosje e që në këtë rast bëhet fjalë për faktet dhe provat për 
mbrojtjen e interesave të fëmijëve, duke përfshirë edhe mendimin e fëmijës si fakt 
relevant. 

 
Paragrafi 1 

 
144.1 Në paragrafin 1, është specifikuar se kur vendosë gjykata ose Organi i 

Kujdestarisë për besimin e fëmijëve në përkujdesje duhet t’i shqyrtojë të gjitha 
rrethanat me rëndësi për zhvillimin e drejtë psikik dhe fizik për edukimin e 
fëmijës. Kjo dispozitë i referohet çdo procedure të paraparë me këtë ligj, dhe çdo 
herë kur bëhet fjalë për vendimmarrje për përkujdesje ndaj fëmijëve. Në këtë 
paragraf përfshihen disa rregulla që duhet marrë parasysh gjatë zbatimit të këtij 
neni. 

 
144.1 (a) Vendimi i gjykatës ose OK për besimin e fëmijëve në ruajtje dhe edukim. Kjo 

dispozitë është e natyrës së përgjithshme dhe i referohet të gjitha rasteve të 
shkurorëzimit të martesës, anulimit ose kur me vendime të veçanta vendos për 
besimin e fëmijëve në përkujdesje, ruajtje dhe edukim.  

 
144.1 (b) Detyrimi i shqyrtimit të fakteve dhe rrethanave në mënyrë të përshtatshme. 

Nga kjo dispozitë del se së pari, është detyrim i gjykatës shqyrtimi i provave 
relevante për vendimmarrje. Gjykata nuk mund të neglizhojë në vërtetimin e të 
gjitha fakteve me rëndësi. Ajo ka edhe detyrë ligjore që ex officio të kujdeset edhe 
për faktet dhe provat që janë me rëndësi edhe kur nuk i paraqesin palët në 
procedurë. Së dyti, gjykata duhet t’i shqyrtojë provat në mënyrë të përshtatshme. 
Kjo dispozitë kërkon që gjykata të kujdeset në gjetjen e mënyrës më adekuate për 
të zbuluar të vërtetën e këtë mund ta bëj në administrimin e provave në atë mënyrë 
që është më e përshtatshme. Fjala “e përshtatshme” ka për qëllim të potencojë se 
gjykata duhet të gjejë rrugën më të mirë për të mbrojtur interesat e fëmijës e ajo 
duhet t’i marrë në konsideratë faktet që janë më të përshtatshme për të arritur këtë 
qëllim. Për të arritur interesin më të mirë për besimin e fëmijës në përkujdesje, në 
Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 33/2010 në mesin e provave 
tjera gjykata ka kërkuar mendimin e Qendrës për Punë Sociale, marrja në pyetje e 
fëmijës (dëgjimi), lidhjen emocionale me nënën etj.885 Pra, gjykata nuk duhet të 

                                                 
885 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 33/2010 i datës 05.10.2010, 
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lërë anash ndonjë fakt, por duhet t’i jep rëndësinë dhe peshën secilit fakt e po ashtu 
të kërkojë fakte të reja që shkojnë në favor të mbrojtjes së interesave të fëmijës. 

 
144.1 (c) Shqyrtimi i rrethanave me rëndësi për zhvillimin psikik, fizik dhe edukimin e 

fëmijës. Është shumë me rëndësi që gjykata të vërtetojë rrethanat që i ndihmojnë 
zhvillimit psikik dhe fizik të fëmijës. Në këtë aspekt lidhjet emocionale dhe aftësia, 
dhe përkushtimi për përkujdesje nga prindi ose personi i tretë është shumë me 
rëndësi. Në këtë aspekt edhe raportet apo ekspertiza e psikologut dhe Mendimi i 
Qendres për Punë Sociale, përkatësisht Organit të Kujdestarisë janë fakte dhe 
rethana që ndihmojnë në një vendim më të drejtë. Kur janë në shqyrtim rrethanat 
lidhur me edukimin e fëmijës, duhet pasur parasysh angazhimin e prindit ose 
personit të tretë rreth ofrimit të shërbimeve edukues ose përkushtimi ndaj fëmijës 
është shumë me rëndësi. Gjithashtu edhe kushtet materiale dhe mundësia e krijimit 
të kushteve të shkollimit me lehtësi për fëmijën mund të jenë fakte dhe rrethana që 
duhet marrë në konsideratë, por pa shkatuar relacione negative emocionale në 
raport me prindin tjetër te i cili nuk mbetet fëmija në përkujdesje. Në Aktgjykimin e 
Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 309/2008, pala paditëse “ka theksuar se 
fëmijët e mitur duhet t’i besohen në ruajtje dhe kujdes atij pasi që ai ka kushte të 
mira materiale dhe sociale për tu kujdesur për ta dhe se ai është i punësuar”.886 
Gjykata edhe i ka marrë parasysh këto fakte në mesin e fakteve të tjera si relevante 
me rëndësi për mirërritjen dhe edukimin e fëmijës. Në Aktgjykimin e Gjykates së 
Qarkut në Prishtinë, C.nr.126/2010, gjykata ka konstatuar se kushtet jetësore më të 
mira, afërsia e fëmijës me babain, ekspertizën e psikologut dhe Mendimin e 
Qendrës për Punë Sociale, besimi i fëmijës tek i ati për përkujdesje i shërben 
shumë më mirë mirërritjes dhe edukimit të tij.887 Prandaj, gjykata çdo herë duhet të 
vërtetojë të gjitha faktet që mund të konsiderohen të nevojshme për të ardhur në 
përfundim se si do të arrihet mirërritja dhe edukimi i fëmijës. 

 
Paragrafi 2 

 
144.2 Në paragrafin 2, ligjvënësi në mënyrë eksplicite ka përcaktuar se çdoherë duhet 

të merret edhe mendimi i fëmijës kur fëmija i ka mbushur 10 vjet. Marrja e 
deklaratës nga fëmija është formë obligative të cilën gjykata çdoherë duhet ta ketë 
në konsideratë dhe ta procedojë me faktet dhe provat e tjera.888 Rëndësia e 
deklaratës se fëmija ka për qëllim të merren parasysh dëshirat e tij se me cilin 
prind dëshiron të jetojë. Po ashtu, kjo i ndihmon ruajtjes së lidhjeve emocionale me 
prindin me të cilin ndjenë afërsi më të madhe. Lidhja emocionale dhe ndjenjat e 
fëmijës janë të rëndësishme gjatë procedurës së vendosjes për besimin e fëmijëve, 
sepse ndikojnë edhe në mirërritjen e fëmijës nëse ato respektohen.889 Në 
Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 10/2010 gjykata ka theksuar 
se “ka marrë parasysh faktin se është në interes të të miturit për një zhvillim më të 

                                                 
886 Shih Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 309/2008 i datës 21.12.2010. 
887 Shih Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.126/2010 i datës 20.9.2010. 
888 Shih në mes tjerash, Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.. 426/2010 i datës 
17.5.2011.  
889 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 10/2010 i datës 10.3.2011. 
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mirë fizik, psikik dhe edukim e veçanërisht nevojat – lidhjet emocionale me babain 
me të cilin ka kohë që jeton, si dhe propozimin dhe pëlqimin e paditëses, ashtu që 
vendosi që fëmija ti besohet babait të tij “. Kështu që, lidhjes emocionale dhe 
dëshirat e fëmijës janë marrë parasysh si fakte me rëndësi në besimin e fëmijës në 
përkujdesje te prindi me të cilin fëmija ka dëshirë dhe ndjen afërsi për të jetuar. 

 
144.2 (a) Pesha e mendimit të fëmijës. Mendimi i fëmijës është njëri ndër faktet që 

duhet kushtuar rëndësi për besimin fëmijës në përkujdesje, por nuk është i vetmi 
fakt vendimtar. Peshës së deklaratës së fëmijës i jepet rëndësi në bazë të moshës 
dhe aftësisë që e ka për të kuptuar peshën e deklaratës dhe rëndësinë e vendosjes së 
tij në përkujdesje te prindi tjetër.890 Mirëpo, ky paragraf ka paraparë në mënyrë 
shprehimore se çdoherë duhet të pyetet fëmija i moshës 10 vjeçare dhe t’i jepet 
rëndësi deklaratës së tij lidhur me dëshirat dhe nevojat emocionale. Megjithatë, 
duhet shtuar se nuk është fakti vendimtar, sepse fëmija mund të jetë në rrethana të 
ndyshme emocionale të momentit dhe mendimi i tij duhet të shqyrtohet krahas 
fakteve dhe provave tjera që në shumë raste gjykatat kërkojnë edhe fakte tjera 
shtesë.891 

 
144.2 (b) Mendimi i ekspertit. Edhe mendimet e ekspertit janë të rëndësishme si prova 

krahas provave tjera për të vendosur lidhur me besimin e fëmijëve. Kjo gjithmonë 
është e mundur kur gjykata e konsideron të domosdoshme edhe mendimin e 
psikologut, sociologut ose ekspertizën që e ofron Organi i Kujdestarisë. Në 
Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 589/2007, gjykata e ka 
kërkuar edhe ekspertizën e psikologut si të domosdoshëm. Në ekspertizën e 
psikologut, të protokolluar me nr. 92 të dt. 5.4.2011, pasi që ka vlerësuar rastin ka 
dhënë mendimin se “fëmijët e mitur X dhe Y, interesat dhe kërkesat zhvillimore do 
t’i kenë më të përmbushura nën përkujdesje të babait të tyre që aktualisht paraqet 
zgjidhje optimale, meqenëse relacioni me të cilësohet me shkallë më të lartë të 
sigurisë, besimit dhe të stabilitetit, dimensione më se të nevojshme për 
perspektiven zhvillimore të fëmijëve”.892 Kështu që, në rrethana të caktuara, 
ekspertiza dhe mendimi i psikologut varësisht nga zhvillimi dhe aftësisa e fëmijës 
është fakt i rëndësishëm për të vlerësuar se cila zgjidhje do të jetë më optimale për 
besimin e fëmijës në përkujdesje. 

 
 
Neni 145. Kontaktet personale  

 
(1) Nëse fëmija jeton vetëm me njërin prind ose me personin e tretë ose në 

institucion, prindërit do të merren vesh për mënyrën e mbajtjes së 
kontakteve personale me fëmijën. Në rast të kontestit, vendimin lidhur me 
këtë gjë e merr gjykata kompetente.  

                                                 
890 Shih LFK, neni 140, par. 5 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
891 Në mes tjerash Shih Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr. 1239/2011 i datës 
20.12.2011.  
892 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkur në Prishtinë, C.nr. 589/2007 i datës 18.05.2011. 
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(2) Gjykata kompetente përsëri mund të rregullojë mënyrën e mbajtjes së 
kontakteve personale të prindërve me fëmijët, nëse këtë gjë e kërkojnë 
rrethanat e ndryshuara. 

 
Koment, neni 145 

 
145. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 145 përcaktohen rregullat se si prindërit mund t’i 

rregullojnë aspektet e mbajtjes së kontakteve personale me fëmijën. Dispozitat e këtij 
neni flasin për të gjitha rastet kur bëhet fjalë për besimin e fëmijës në përkujdesje. 
Është thënë në nenet më lartë se kontakti personal me fëmijët mund të vendoset me 
marrëveshjen e prindërve ose gjykata me vendim për shkurorëzim ose anulim apo 
vendim të veçantë e specifikon mënyrën e vendosjes së kontakteve, atëherë kur ka 
kundërshtim në mes prindërve ose njëri prind i pengon kontaktet personale. 

 
Paragrafi 1 

 
145.1 Paragrafi 1 specifikon se kur fëmija jeton me njërin prind, qoftë në bazë të 

vendimit të gjykatës me të cilin atij i janë besuar në përkujdesje qoftë edhe kur 
vetë prindërit me marrëveshje janë pajtuar që fëmija të mbetet në përkujdesje te 
njëri prind ose kur fëmija është te personi i tretë apo institucioni, kontaktet 
personale me fëmijën rregullohen në bazë të marrëveshjes. Një gjë e tillë është e 
lejuar përderisa gjykata nuk konsideron se marrëveshja është në kundërshtime me 
interesat e fëmijës. 

 
145.1 (a) Marrëveshja e prindërve. Prindërit mund të merren vesh për mbajtjen e 

kontakteve personale me fëmijën me të cilin fëmija nuk jeton, kjo është e mundur 
edhe kur fëmija është vendosur te personi i tretë ose në ndonjë institucion. Në disa 
raste, gjykata e ka pranuar marrëveshjen e prindërve për përkujdesje dhe mënyrën 
e mbajtjes së kontakteve personale.  

 
145.1 (b) Vendimi i gjykatës. Gjykata merr vendim për mënyrën e mbajtjes së kontakteve 

personale sa herë që prindërit nuk pajtohen dhe kanë kundërshti. Kjo gjen shprehjen 
dhe në rastet kur prindërit kanë paraqitur marrëveshje për besimin fëmijëve në 
përkujdesje dhe mënyrën e mbajtjes së kontakteve personale, por marrëveshja nuk 
është në interes të fëmijës. Në këtë rast, gjykata me vendim e specifikon mënyrën e 
mbajtjes së kontakteve personale të fëmijës me prindin me të cilin nuk jeton. 

 
Paragrafi 2 

 
145.2 Gjykata mund ta ndryshojë vendimin me të cilin njëherë ka vendosur për mënyrën 

e mbajtes së kontakteve personale të fëmijës me prindin. Kjo ndodhë kur ndryshojnë 
rrethanat dhe kushtëzojnë ndryshimin e vendimit lidhur me besimin e fëmijëve ashtu 
që fëmija i besohet prindit tjetër. Gjithashtu, edhe kur njëri prind i pengon kontaktet 
personale me kërkesën e prindit tjetër ose Organit të Kujdestarisë, mund të 
ndryshohet vendimi i gjykatës lidhur me mbajtjen e kontakteve personale me 
fëmijën.  
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145.2 (a) Ndryshimi i rrethanave lidhur me prindin që është besuar fëmija në 
përkujdesje. Në rast të vdekjes, marrjes së aftësisë së veprimit, marrjes së të drejtës 
prindërore- janë rrethana që ndikojnë në ndryshimin e vendimit të gjykatës lidhur 
me besimin e fëmijës në përkujdesje duke ia besuar kujdesin prindit tjetër ose 
personit të tretë. Në këtë situatë vendimi i gjykatës ndryshohet edhe sa i përket 
kontakteve personale lidhur me fëmijën, sepse prindi i cili nuk e ka pasur 
përkujdesjen tani i merr në përkujdesje fëmijët. Ndërsa nëse bëhet fjalë për rastet e 
humbjes së aftësisë së veprimit të njërit prind ose kufizimit apo marrjes të drejtës 
prindërore, vendimi i gjykatës do të ndryshohet në kuptimin se si do të realizohen 
kontaktet personale me këtë prind. 

 
145.2 (b) Pengimi i kontakteve personale. Kur prindi të cilit i janë besuar fëmijët në 

përkujdesje e pengon prindin tjetër në mbajtjen e kontakteve personale ashtu siç 
është parashikuar në vendim të gjykatës ose në marrëveshjen e prindërve, gjykata 
mund ta ndryshojë vendimin për kontakte personale duke ia besuara fëmijën 
prindit tjetër në përkujdesje ose duke specifikuar rrethanat tjera si p.sh. që kontakti 
personal të bëhet në vazhdimsi nën mbikqyrejen e Organit të Kujdestarisë. 

 
 
III. MBIKËQYRJA NDAJ KUJDESIT PRINDËROR  
 
Neni 146. Mbikëqyrja nga Organi i Kujdestarisë  

 
Organi i Kujdestarisë ushtron mbikëqyrjen e përgjithshme dhe të vazhdueshme 
ndaj ushtrimit të të drejtave dhe detyrave prindërore.  

 
Koment, neni 146 

 
146. Vështrim i përgjithshëm. Nga neni 146 deri në nenin 155 janë rregulluar aspekte të 

mbikëqyrjes së ushtrimit të së drejtës prindërore. Këtë mbikëqyrje e ushtron 
Organi i Kujdestarisë sipas detyrës zyrtare ose me kërkesë të prindërve. Me këto 
nene rregullohet edhe privimi nga e drejta prindërore për shkak të mos-kujdesit ose 
keqpërdorimit të kujdesit prindëror nga ana e prindërve si dhe vazhdimi i kujdesit 
prindëror për fëmijët i cili edhe pse e ka arritur moshën madhore, por për shkak të 
ngecjes në zhvillimin psikik ose fizik nuk mund të përkujdeset për vete, 
respektivisht për të drejtat dhe detyrat e tij. 

 
146 (a) Mbikëqyrja nga Organi i Kujdestarisë. Është theksuar edhe nenet tjera se OK 

është organ i specializuar dhe i ngarkuar me ligj që të përkujdeset në mënyrë të 
vazhdueshme lidhur me ushtrimin e kujdesit prindëror nga ana e prindërve.893 Ky 
organ merr edhe masa të caktuara gjatë mbikëqyrjes si tërheqja e vërejtjes për 
prindërit, ushtrimi i mbikëqyrjes së drejtëpërdrejtë dhe marrja e fëmijës në rast të 
keqpërdorimit të rëndë të së drejtës prindërore.894 

 
                                                 
893 Shih LFK, neni 6 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
894 Shih LFK, neni 147 dhe 148 dhe pjesa e komentit për këto nene. 
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146 (b) Mbikëqyrja e përgjithshme dhe e vazhdueshme. OK ka për detyrim të 
përkujdeset dhe të ushtrojë mbikëqyrje të vazhdueshme dhe jo vetëm në rastet e 
caktuara kur kjo kërkohet nga palët. Kjo nënkupton se OK edhe sipas detyrës 
zyrtare, pa ndonjë kërkesë, çdoherë kur ka dyshime ose indicje për keqpërdorimin 
e së drejtës prindërore duhet të marrë veprime konkrete në parandalimin e tyre. 
Kur është përdorur shprehja “mbikqyrje e përgjithshme” e ka për qëllim të tregojë 
se OK në bazë të kompetencave që i janë dhënë me ligj, duhet të përkujdeset në 
çdo aspekt dhe në çdo kohë për ushtrimin e së drejtës prindërore nga ana e 
prindërve. 

 
 
Neni 147. Masat urgjente të Organit të Kujdestarisë  

 
(1) Nëse Organi i Kujdestarisë mëson për rrezikun ekzistues për fëmijën për 

shkak të abuzimit të së drejtës prindërore ose çfarëdo rreziku për fëmijën 
nga neglizhenca serioze e detyrave prindërore, është i detyruar që 
urgjentisht të ndërmerr masa për mbrojtjen e personalitetit, të drejtave 
dhe interesave të fëmijës.  

(2) Ofiqari ka për detyrë që të lajmërojë Organin e Kujdestarisë për lindjen e 
fëmijës, njëri ose të dy prindërit e të cilit janë të panjohur, si dhe për 
marrjen e masave të domosdoshme për mbrojtjen e tij. 

 
Koment, neni 147 

 
147. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 147 është paraparë ndërhyrja e Organit të 

Kujdestarisë në rast se mëson për rrzikimin e personaliteti, dhe të drejtat e detyrat 
nga abuzimi ose neglizhimi i rëndë i kujdesit prindëror nga ana e prindërve. Ky 
nen parasheh ndërmarrje të masave urgjente për mbrojtjen e interesave të fëmijëve. 
Po ashtu, është paraparë edhe informimi i Organit të Kujdestarisë nga ana e ofiqarit 
për mbrojtjen e interesave të fëmijëve pa prindër ose kur nuk u dihet njëri prind. 

 
Paragrafi 1 

 
147.1 Marrja e masave urgjente mbrojtës nga OK në rastet e rrezikut për fëmijën si 

rezultat i keqpërdorimit të së drejtës prindërore është një detyrim ligjor që 
parashihet në mënyrë shprehimore me paragrafin 1. Ky paragraf ka specifikuar 
disa rrethana nën të cilat OK gjithmonë duhet të veprojë. 

 
147.1 (a) Mbrojtja e interesave të fëmijëve. Marrja e masave për mbrojtjen e interesave 

të fëmijëve është detyrë parësore e organit të Kujdestarisë.895 Në këtë kuptim edhe 
kur mëson për rrezikimin e fëmijës për shkak të shkeljes së të drejtës prindërore 
duhet të intervenojë për mbrojtjen e interesave të fëmijës. Disa masa mbrojtëse 
janë parparë në nenin 148, mirëpo OK mund të ushtrojë edhe mbikëqyrje të 
vazhdueshme për të parandaluar keqësimin e mëtejmë të pozitës së fëmijës. Dhe 

                                                 
895 Shih Ligji për shërbimet sociale dhe familjare. neni 9, pargarafi 1. 
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këtë mund ta bëj duke ua tërhequr vërejtjen prindërve për shkeljen e së drejtës 
prindërore dhe caktimin e kujdestarit për mbikëqyrej të vazhdueshme896.  

 
147.1 (b) Abuzimi me të drejtën prindërore. Abuzimi me të drejtën prindërore paraqitet 

si shkelje e përgjegjësisë që e kanë prindërit për përkujdesje ndaj fëmijëve ashtu që 
e drejta prindërore nuk ushtrohet në interes të fëmijëve. Prindërit e keqpërdorin të 
drejtën e mbikëqyrjes duke i detyruar fëmijët me ndonjë punë ose aktivitet të 
ndaluar, si. p.sh duke i detyruar fëmijët e mitur për punë, marrje me ndonjë 
aktivitet të ndaluar (vjedhje, abuzime seksuale, psikike ose shitje të sendeve të 
ndaluara). Abuzim konsiderohen edhe keqtrajtimet dhe dhuna ndaj fëmijëve, lënia 
në pozitë të vështirë ose qëllimkeqe pa plotësimin e nevojave elementare për 
jetë.897 Kështu, si shkak i këtyre veprimeve jeta dhe personaliteti i fëmijës 
rrezikohet seriozisht. 

 
147.1 (c) Neglizhimi i të drejtës prindërore. Neglizhimi i të drejtës prindërore paraqitet 

si lënie pasdore e detyrimeve që i kanë prindërit për përkujdesje ndaj fëmijëve si 
p.sh. moskujdesi, për edukim, shkollim, ruajtja e fëmijës etj. Neglizhimi është një 
rrethanë e cila jo me qëllim, por nga pakujdesia e rëndë ose e lehtë prindi e lë pas 
dore kujdesin ndaj fëmijës së tij. Nën këto rrethana rrezikohet përkujdesi dhe 
mirërritja e fëmijës. 

 
147.1 (ç) Marrja e masave urgjente. Kur ka abuzim ose neglizhim të drejtës prindërore 

kjo dispozitë parasheh marrjen e masave të shpejta për të mbrojtur fëmijën. Si 
masa të shpejta mund të konsiderohen tërheqja e vërejtjes prindit ose marrja e 
përkohshme e fëmijës kur konsiderohet se ka rrezik për jetën dhe personalitetin e 
fëmijës. 

 
147.1 (d) Mbrojtja e personalitetit, të drejtave dhe detyrave të fëmijës. Masat që duhet 

t’i ndërmerr OK kanë të bëjnë në radhë të parë me mbrojtjen e personalitetit të 
fëmijës. Mbrojtja e personalitetit kërkohet çdo herë kur rrezikohet shëndeti dhe jeta 
e fëmijës si rrezuat i abuzimit, keqpërdorimit ose neglizhimit të drejtës 
prindërore.898 Mbrojtja e të drejtave dhe detyrave ka të bëjë me ushtrimin e ndonjë 
veprimi me të cilin prindërit e kanë lënë pasdore ose nuk e kanë ushtruar fare 
ndonjë të drejtë ose detyrë të fëmijës. Si veprime të tilla mund të jenë: 
administrimi i pasurisë, tjetërsimi ose ngarkimi i pasurisë në interes të fëmijës, 
dërgimi në shkollim ose institucion tjetër etj. 

 
Paragrafi 2 

 
147.2 Në paragrafin 2 parashihet një detyrim tjetër i OK për të ndërmarrë masa 

mbrojtëse për fëmijët të cilëve nuk u njihet njëri ose të dy prindërit. Kjo dispozitë 
në radhë të parë e detyron Ofiqarin që pasi të ketë marrë informatë për lindjen e një 
fëmijë gjatë procedurës së regjistrimit ai duhet të kujdeset edhe për statusin e tij 

                                                 
896 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 236-237. 
897 Shih Ligji për shërbimet sociale dhe familjare, neni 10, par. 6, 7 dhe 8. 
898 Shih Ligji për shërbimet sociale dhe familjare, neni 10, par. 2. 
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familjar. Andaj, kur mëson se fëmija është i braktisur, pra nuk i dihen të dy 
prindërit ose nuk i dihet njëri prind, duhet ta informojë OK për të marrë masat 
mbrojtëse të parapara me ligj. Kjo dispozitë i nxjerrë dy lloje të veprimeve, 
respektivisht detyrimeve. 

 
147.2 (a) Detyrimi i ofiqarit për informim. Përgjegjësia e parë është e ofiqarit që të 

informojë për fëmijët që nuk i njihet njëri ose të dy prindërit. Paraqitje e fëmijës 
për regjistrim është një ngjarje e cila bie në përgjegjësinë e ofiqarit që gjatë 
procedurës së regjistrimit të faktit të lindjes të mësojë për statusin familjar të 
fëmijës, respektivisht për atësinë dhe amësinë e tij.899 Pasi mëson për statusin 
familjar dhe nëse fëmijës nuk i dihet njëri ose të dy prindërit duhet ta njoftojë 
organin e kujdestarisë. 

 
147.2 (b) Detyrimi i organit të kujdestarisë për masa mbrojtës. Kur merr njoftim nga 

ofiqari, OK duhet ti ndërmarrë masat e domosdoshme të parapara me ligj për të 
mbrojtur fëmijën, personalitetin dhe të drejtat dhe detyrat e fëmijës. Kur fëmijës 
nuk i dihen prindërit (fëmija i braktisur) OK duhet të marrë masat e strehimit, 
mbajtjes dhe përkujdesjes. Kur fëmijës nuk i dihet njëri prind, po ashtu duhet 
marrë masa të mbështetjes sociale për nënën dhe fëmijën ashtu siç parashihet me 
ligj.900 Me ligj parashihet dhënie e ndihmës sociale të gjithë personave dhe 
familjeve në nevojë.901 

 
 
Neni 148. Marrja e fëmijës nga kujdesi i prindërve  

 
(1) Fëmija nuk do të largohet nga kujdesi i prindit/prindërve të tij/saj ose të 

kujdestarit të tij ligjor pa lejen e tyre apo pa urdhër të gjykatës.  
(2) Përjashtimisht, kur Organi i Kujdestarisë ka arsye të bazuar për të 

besuar se ekziston rrezik serioz i drejtpërdrejtë për shëndetin, sigurinë 
apo mirëqenien e fëmijës, Organi i Kujdestarisë mund të hyjë në cilin do 
vend dhe të largojë fëmijën në një vend të sigurt, ku ai/ajo do të ketë 
përkujdesje për një periudhë që nuk kalon 72 orë.  

(3) Para se të skadojë afati prej 72 orëve, Organi i Kujdestarisë rastin duhet 
ta paraqesë në gjykatën kompetente, e cila vendos për kujdestarinë e 
fëmijës. Nëse e kërkojnë rrethanat, gjykata mund të jep urdhër për 
vlerësim për një periudhë 21 ditësh, për të mundësuar hetime të 
mëtutjeshme dhe vlerësime, deri në të cilën kohë çështja duhet të paraqet 
në gjykatë për shqyrtim të mëtejmë.  

(4) Me këtë marrje të fëmijës nuk pushojnë të drejtat e tjera që u takojnë 
prindërve, as detyrat e tyre ndaj fëmijës.  

                                                 
899 Shih LFK, neni 103 dhe 104 dhe komenti për këto nene. 
900 Shih Ligji për shërbimet sociale dhe familjare, neni 9, par. 2 dhe 3. 
901 Shih Ligji nr. 2003/15 për skemat e ndihmës sociale, Gazeta Zyrtare e Inistucioneve të 
Përkohëshme Vetëqeverisëse të Kosovës, nr. 15/01 Gusht 2007. 
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Koment, neni 148 
 
148. Vështrim i përgjithshëm. Ligji parasheh masa ndëshkuese ndaj prindërve të cilët e 

keqpërdorin, abuzojnë ose e lënë pasdore përkujdesjen ndaj fëmijëve. Nuk është 
vetëm interes i prindërve mbrojtja e fëmijëve, por është edhe interes i shtetit i cili 
buron jo vetëm nga e drejta e brendshme, por edhe nga aktet ndërkombëtare.902 
Kështu që, nuk i është lënë vetëm vullnetit të prindërve se si do të përkujdesen për 
fëmijët e tyre. Shkelja e detyrimit ligjor që kanë prindërit për përkujdesje ndaj 
fëmijëve, sjell edhe pasoja për ta që reflektohet edhe në kufizime ose marrje të 
tërësishme të së drejtës prindërore. Me nenin 148 janë paraparë marrja e disa 
masave mbrojtëse për fëmijën që duhet ti ndërmarr OK ose gjykata kur rrezikohet 
jeta dhe shëndeti i fëmijës si rezultat i keqpërdorimit të së drejtës prindërore nga 
prindërit. 

 
Paragrafi 1 

 
148.1 Në paragrafin 1 është rregull parimore se prindërve nuk mund ti merret fëmija pa 

vullnetin e tyre ose të kujdestarit kur është nën kujdesin e kujdestarit. Kjo 
nënkupton se marrja me forcë nga çdokush, duke përfshirë edhe organet shtetërore 
paraqet shkelje së drejtës familjare dhe privatësisë familjare. Më konkretisht, kjo 
paraqet shkelje të të drejtave prindërore që kanë ndaj fëmijëve të tyre.  

 
148.1 (a) Ndalimi i marrjes së fëmijës pa vullnetin e prindit. Kështu, kjo dispozitë në 

radhë të parë ka për qëllim mbrojtjen e familjes nga ndërhyrjet arbitrare të 
organeve shtetërore në privatësinë familjare pa pasur ndonjë interes publik, 
respektivisht pa u rrezikuar interesat e fëmijës që konsiderohen edhe interes 
publik.903 Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve është parim që duhet respektuar dhe 
prindërit kanë përgjegjësi për përkujdesje.904 Përgjegjësia nënkupton se ata kanë të 
drejta dhe detyra. Në anën tjetër, po ashtu është parim që e drejtë themelore e 
fëmijëve është rritja në familje së bashku me prindërit e tyre.905 Në këtë kuptim, 
parimisht marrja e fëmijës nga prindi pa vullnetin e tyre paraqet shkelje edhe së 
drejtës prindërore edhe të të drejtave të fëmijëve. Po kjo dispozitë, duhet 
interpretuar dhe zbatuar në lidhshmëri me nenet tjera, posaçërisht paragrafët tjerë 
të këtij neni që parashohin përjashtime, kur fëmija merret me vendim të OK ose 
gjykatës për mbrojtjen e fëmijës dhe interesave të tij. 

 
148.1 (b) Vendimi i gjykatës për marrjen e fëmijës nga prindi. Marrja e fëmijës nga 

prindi mund të bëhet vetëm me vendim të gjykatës. Përjashtimisht, marrja e 
fëmijës mund të bëhet edhe nga Organi i Kujdestarisë për një kohë jo më shumë se 
72 orë siç parashihet në nenin 149, atëherë kur rrezikohen interesat e fëmijës, 
respektivisht kur prindërit e keqpërdorin të drejtën prindërore ose nuk e ushtrojnë 

                                                 
902 Në mes tjerash, shih Konventën për të Drejtat e Fëmijëve. 
903 Lidhur me mbrojtjen e familjes dhe privatësisë familjare, shih LFK, neni 2, paragrafi 2 dhe pjesa e 
komentarit për këtë nen. 
904 Shih LFK, neni 3, paragrafi 2, dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
905 Shih LFK, neni 125, pargarafi 2 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
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të drejtën prindërore në interes të fëmijës.906 Pra në këtë pragraf theksohet fakti se 
edhe pse është parim që prindërve nuk mund t’i merret fëmija kundër vullnetit të 
tij, një gjë e tillë mund të bëhet me vendim të gjykatës kur ekzistojnë shkaqet që 
parashihen me ligj (shkelja e së drejtës prindërore). 

 
Paragrafi 2 

 
148.2 Përjashtimisht, nga pragrafi 1 që thuhet se fëmija nuk mund të merret pa 

vullnetin e prindërve, në par. 2 parashihet se OK mund ta marrë fëmijën edhe 
kundër vullnetit të prindërve kur rrezikohet fëmija dhe interesat e tij. Kështu, me 
ligj i është dhënë e drejta, por edhe detyra OK për të intervenuar dhe hyrë në çdo 
vend, duke përfshirë edhe shtëpinë ku ndodhet fëmija për ta strehuar atë 
përkohësisht me qëllim të mbrojtjes së jetës, personalitetit dhe shëndetin e tij. 
Kështu, zyrtaret e qendrës për punë sociale janë të autorizuar për ta marrë fëmijën 
edhe pa vullnetin e prindit kur ekziston rreziku për jetën dhe shëndetin e tij.907  

 
148.2 (a) Rreziku për shëndetin, sigurinë dhe mirëqenjen e fëmijës. Për të ndërhyrë OK 

për marrjen e fëmijës nga prindërit, por edhe në çdo vend ku ndodhet fëmija, 
kërkohet të ekzistojë një rrezik serioz dhe i drejtpërdrejtë për shëndetin, sigurinë 
apo mirëqenien e fëmijës. Rreziku i drejtpërdrejtë dhe serioz nënkupton faktin se 
fëmija tanimë i është nënshtruar ose ndodhet nën ndikimin e drejtpërdrejtë të 
rrethanave që paraqiten të dëmshme ose rrezikojnë sigurinë e tij, shëndetin dhe 
mirëqenien. Si rrethana me rrezik për jetën dhe shëndetin e fëmijës mund të jenë 
dhuna fizike ose psikike, abuzimet seksuale, tentimi për vrasje, sëmundjet e rënda 
të fëmijës dhe moskujdesi për shërim, mungesa e ushqimit etj. 

 
148.2 (b) Marrja e fëmijës nga OK. Ok përmes zyrtarëve të saj të specializuar, çdoherë 

kur marrin informata se rrezikohet jeta dhe shëndeti ose mirëqenia e fëmijës mund 
të hynë për ta marr fëmjiën në çdo vend, shtëpi, banesë, ndërtesë tjetër ose 
institucion apo vend tjetër kudo që ndodhet fëmija.908 Informata për rrezikimin e 
jetës, shëndetit apo mirëqenies së fëmijës merret nga çdokush. Çdo pjesëtar 
profesionist i mjekësisë, mësuesisë, stomatologjisë, infermierisë, policisë apo 
profesionistët tjerë janë të detyruar të informojnë qendrën për punë sociale kur ka 
informata se fëmija është në abuzim, keqtrajtim, dhunë fizike apo psikike, abuzim 
seksual, rrethana tjera me rrezik për shëndetin dhe mirëqenien e tij si mungesa e 
ushqimit909. 

 
148.2 (c) Mbajtja e fëmijës përkohësisht. Marrja e fëmijës nga OK bëhet vetëm 

përkohësisht për ta strehuar atë në një vend të sigurt. Kohëzgjatja e mbajtjes është 
vetëm 72 orë. OK do të përkujdeset për fëmijën gjatë kësaj kohe. Para se të 
skadojë afati prej 72 orësh, OK duhet të informojë gjykatën për të nxjerrë një 
vendim për vazhdimin e kohës nëse ka arsye për këtë, respektivisht nëse ende 

                                                 
906 Shih LFK, neni 149 dhe 150. 
907 Shih Ligji për shërbimet sociale dhe familjare, neni 10, paragrafi 4. 
908 Shih Ligji për shërbimet sociale dhe familjare, neni 10, paragrafi 4. 
909 Shih Ligji për shërbimet sociale dhe familjare, neni 10, paragrafi 6 dhe 7. 
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ekziston rreziku për jetën, shëndetin e fëmijës nëse kthehet te prindi ose atje ku ka 
qenë. Gjykata e lëshon një urdhër nëse ka arsye dhe e zgjatë kohën e mbajtjes deri 
në 21 ditë me qëllim që të bëhen hetime dhe vlerësime mbi situatën se a ekziston 
rreziku i mëtejmë për fëmijën.910 Mbajtja e çdo personi mbi 72 orë pa vendim të 
gjykatës është i ndaluar. Prandaj, në këtë kuptim edhe për fëmijën vlen i njëjti 
rregull se pa vendim të gjykatës, Organi i Kujdestarisë mund ta mbajë vetëm 72 
orë, dhe pas kësaj kohe me vendim të gjykatës edhe 21 ditë tjera derisa të 
përfundojnë hetimet lidhur me rrezikimin e jetës, shëndetit dhe mirëqenies së 
fëmijës. Duhet thënë se nëse konstatohet se edhe më tej ka rrezik për fëmijën duhet 
marrë masat tjera që është edhe privimi i prindit nga kujdesi prindëror,911 ose 
marrja e fëmijës nga kujdestari ose çdokush tjetër dhe vendosje nën kujdestarinë e 
insitucionit të caktuar ose kujdestarit. 

 
148.2 (ç) Vendimi (urdhri) i gjykatës për kujdestari. Gjykata me kërkesën e OK mund 

të vazhdojë mbajtjen e fëmijës edhe për 21 ditë siç është cekur më lartë, mirëpo, 
varësisht nga vlerësimi i rrethanave të rrezikut për fëmijën, gjykata pas kohës prej 
21 ditëve, me propozim të OK mund të nxjerrë urdhrin për kujdestari ndaj fëmijës 
dhe pse fëmija mund të mbetet te prindi. Pra në këto rrethana, fëmija mund të 
kthehet te prindi, mirëpo me vendim të gjykatës (urdhër) vendoset mbikqyrja e 
vazhdueshme e ushtrimit të kujdesit prindëror nga prindërit.912 Gjykata me vendim 
(urdhër) do të caktojë edhe llojin e kujdestarisë, respektivisht llojin e mbikëqyrjes 
dhe ushtrimit të të drejtave prindërore në mes prindit dhe OK derisa zgjat urdhëri. 
Masat ose llojet e kujdestarisë në rastet e urdhrit gjyqësor mund të jenë si në vijim: 
a) mbikqyrja e fëmijës dhe e kushteve të jetesës nga nënpunësi i shërbimeve 
sociale, përderisa fëmija është nën përkujdesjen e prindit ose kujdesin e tij; b) të 
drejtat e përkujdesjes (kujdestarisë) të ndara në mes prindit (prindërve) dhe Organit 
të Kujdestarisë (Departamentin e Mirëqenies Sociale); c) të drejtat e kujdestarisë të 
bartura në Departamentin e Mirëqenies Sociale gjersa fëmija vazhdon të qëndrojë 
në shtëpi; ç) të drejtat e kujdestarisë të bartura në Departamentin e Mirëqenies 
Sociale me kërkesë që përkujdesja ndaj fëmijëve të bëhet larg prindit ose 
përkujdesjes së tij; d) nëse fëmija nuk jeton me prindër, duhet specifikuar dhe bërë 
marrëveshje se si do të mbahen kontaktet personale me fëmijën; dhe dh) 
kohëzgjatja se sa do të jetë ky urdhër derisa të rishqyrtohet.913 Rishqyrtimi i urdhrit 
bëhet në çdo 6 muaj dhe me qëllim që të vërtetohet se a kanë ndryshuar rrethanat 
që e kanë kushtëzuar nxjerrjen e këtij urdhri,914 respektivisht përfundon rreziku për 
jetën, shendetin dhe mirëqenien e fëmijës, fëmija duhet të kthehet te prindërit. 

 

                                                 
910 Shih LFK, neni 148, par. 3; Ligji për shërbimet sociale dhe familjare, neni 10, paragrafi 5. 
911 Shih LFK, neni 149 dhe komenti i këtij neni. 
912 Shih Ligji për shërbimet sociale dhe familjare, neni 10, paragrafi 6. Ndërsa lidhur me urdhërin e 
gjykatës për mbrojtjen nga dhuna në familje, përfshirë edhe mbrojtjen e fëmijëve shih Ligjin për 
mbrojtje kundër dhunës në familje. 
913 Shih Ligji për shërbimet sociale dhe familjare, neni 10, paragrafi 17. 
914 Shih LSHSF, neni 10, paragrafi 20. 
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Paragrafi 3 
 
148.3 Përderisa zgjat masa e marrjes së fëmijës nga prindi sipas pragarafit 2, prindi 

edhe më tej e ushtron të drejten prindërore. Kjo masë është vetëm e përkohshme. 
Prindi edhe më tej vazhdon ti ushtrojë të drejtat dhe detyrat prindërore. Pra, këtu 
është fjala se ai nuk privohet nga kujdesi prindëror, por vetëm ndërmerren masa 
kufizuese të mbikëqyrjes me qëllim që të mbrohet fëmija dhe interesat e tij. Prindi 
ka të drejtë të paraqes edhe kundërshtime ndaj veprimeve të OK nëse ato nuk janë 
ndërmarrë në pajtim me ligjin. Po ashtu, prindi do të përkujdeset edhe për të drejtat 
dhe detyrat e fëmijës, ka të drejtën e kontaktit personal me fëmijën, pa e rrezikuar 
personalitetin e tij edhe kur ndodhet te Organi i Kujdestarisë. Për kontaktin 
personal OK do të përkujdeset që kontakti i tillë të mos jetë në kundërshtim me 
interesat e fëmijës dhe që nuk do të rrezikohet jeta dhe shëndeti i tij. Në këso 
rrethanash, pas vlerësimit të OK, kontakti personal mund të bëhet nën mbikqyrjen 
e OK. OK do t’i ndihmojë prindërit për t’i tejkaluar rrethanat që kanë kushtëzuar 
marrjen e fëmijës.915 Në këtë aspekt, ata edhe ju ndihmojnë për ushtrimin e të 
drejtave prindërore me qëllim të përmirësimit të ambientit familjar dhe krijimit të 
kushteve që fëmija të kthehet te prindërit. 

 
 
IV. PRIVIMI NGA KUJDESI PRINDËROR  
 
Neni 149. Privimi nga Kujdesi  

 
(1) Prindërit të cilët e keqpërdorin ushtrimin e së drejtës prindërore ose në 

mënyrë serioze e neglizhojnë ushtrimin e së drejtës prindërore, privohen 
nga Kujdesi.  

(2) Prindi mund të privohet nga kujdesi për të gjithë fëmijët, e nëse këtë gjë e 
kërkojnë rrethanat e posaçme, ata privohen nga kujdesi vetëm ndaj njërit 
fëmijë.  

(3) Vendimin mbi privimin e prindërve nga kujdesi prindëror e merr gjykata 
kompetente në procedurë jashtëkontestimore pasi të ketë marrë 
mendimin nga Organi i Kujdestarisë dhe pasi të ketë hetuar të gjitha 
rrethanat relevante lidhur me rastin individual.  

 
Koment, neni 149 

 
149. Vështrim i përgjithshëm. Privimi ose marrja e të drejtës prindërore është masa më 

e rreptë dhe e fundit ndëshkuese ndaj prindërve. Si rrjedhojë e keqpërdorimit, 
abuzimit ose shkeljes së rëndë të të drejtave dhe detyrimeve që dalin nga 
përgjegjësia për përkujdesje prindërore, prindi mund të privohet nga e drejta 
prindërore. Me nenet 149 deri në nenin 155 janë rregulluar shkaqet dhe procedura 
e privimit nga e drejta prindërore si dhe kthimi i të drejtës prindërore nese 
pushojnë së ekzistuari shkaqet që sjellin deri te privimi nga e drejta prindërore. 

                                                 
915 LSHSF, neni 10, paragrafi 19. 
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Privimi nga e drejta prindërore nënkupton heqjen e së drejtës prindërore të 
prindërve për t’u përkujdesur dhe ushtruar ndaj fëmijës së tij të drejtat që 
parashihen me ligj. Në këtë kuptim, prindit që i merret e drejta prindërore nuk 
mund t’i ushtrojë këto të drejta. Fëmija mbetet në përkujdesje te prindi tjetër, mund 
të vendoset në familje tjetër ose në kujdestari.916 Duhet shtuar, se edhe kur i merret 
kujdesi prindëror një prindi, ai nuk lirohet nga detyrimi për dhënien e ushqimit 
ndaj fëmijës.917 

 
Paragrafi 1 

 
149.1 Keqpërdorimi serioze ose neglizhimi i të drejtës prindërore janë shkaqe që 

ndikojnë në marrjen e kujdesit prindëror. Në këtë nen nuk sepcifikoht se cilat janë 
ato rrethana apo veprime të keqpërdorimit të së drejtës prindërore ose neglizhimi i 
ushtrimit të drejtës prindërore, mirëpo, në çdo rast veç e veç duhet vlerësuar se cili 
veprim paraqitet si keqpërdorim ose neglizhim dhe të interpretohet në lidhshmëri 
me përgjegjësitë që e kanë prindërit ndaj fëmijëve si mbajtja, shkollimi, arsimimi 
përkujdesja, mirëqenia sociale etj. Pra, të gjitha të drejtat e fëmijëve të parapara me 
këtë ligj mund të jenë objekt i keqpërdorimit ose neglizhimi nga prindët.918 Kështu 
që, kjo dispozitë ligjore duhet të interpretohet me nenet tjera ku parashihen 
përgjegjësitë e prindërve ndaj fëmijëve dhe të drejtat e fëmijëve.  

 
149.1 (a) Keqpërdorimi serioz i të drejtës prindërore. Keqpërdorimi serioz i të drejtës 

prindërore konsiderohet ushtrimi i ndonjë të drejte prindërore në kundërshtim me 
interesat e fëmijëve ose që rrezikon shëndetin, jetën dhe mirërritjen e tij. Si të tilla 
keqpërdorime mund të konsiderohen: keqtrajtimi psikik ose fizik i fëmijës, nxitja 
për kryerjen e veprave penale (vjedhje, plaçkitje etj) me qëllim që prindi të nxjerrë 
ndonjë përfitim material,919 lëndimi, abuzimi, zhfrytëzimi ekonomik, abuzimi 
seksual etj.920 Pra, këtu bëhet fjalë për veprime të prindit që e drejta prindërore 
keqpërdoret ashtu që fëmija vëhet në pozitë të vështirë ose të rezikshme për jetën, 
shëndetin ose mirërritjen e tij. 

 
149.1 (b) Neglizhimi i të drejtës prindërore. Neglizhimi i të drejtës prindërore paraqitet 

si rrethanë ku prindi e lë pas dore ushtrimin e përgjegjësive që ka sipas ligjit për t’u 
përkujdesur për fëmijën.921 Kështu ai e lë fëmijën pa përkujdesje materiale (ushqim 
të nevojshëm), përkujdesje mjekësore, veshmbathje etj. Këtu bëhet fjalë jo për 
ndonjë qëllim për keqpërdorim, por fëmija nuk e ka kujdesin e duhur nga prindi 
dhe si rrjedhojë e këtyre veprimeve fëmija vëhet në pozitë të vështirë për jetën, 
shëndetin dhe mirërritjen. 

                                                 
916 Aliu, A. & Gashi, H, 2007, fq. 241. 
917 Shih LFK, neni 293. 
918 Shih LFK, neni 3, 125 dhe 128 dhe pjesët e komentarit për këto nene. 
919 Aliu. A. & Gashi. H, 2007, fq. 240. 
920 Shih LSHSF, neni 10, paragrafi 7. 
921 Lidhur me përgjegjësitë e prindërve dhe të drejtat e fëmijëve shih LFK, neni 3, 125, 128 dhe 
komentari i këtyre dispozitave. 
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Paragrafi 2 
 
149.2 Privimi i prindit nga kujdesi prindëror mund të bëhet edhe ndaj të gjithë fëmijëve 

ose vetëm në lidhje me njërin fëmijë. Kur prindi e keqpërdor seriozisht ose e 
neglizhon të drejtën prindërore ashtu siç parashihet në paragrafin 1 dhe siç u 
shpjegua më lart ndaj të gjithë fëmijëve të tij (nëse ka më shumë se një fëmijë) 
privimi bëhet ndaj të gjithë fëmijëve. Kështu, në vendimin e gjykatës duhet të 
specifikohet se vendimi lidhur me privimin nga kujdesi prindëror bëhet ndaj të gjithë 
fëmijëve. Dispozita e paragrafit 2 parasheh privimin nga e drejta prindërore edhe 
vetëm ndaj një fëmije kur për këtë ekzistojnë rrethana të caktuara. Si rrethana të tilla 
mund të konsiderohen veprimet e prindit vetëm ndaj njërit fëmijë. Pra të gjitha 
shkeljet, keqpërdorimet e të drejtave prindërore ndaj fëmijëve, dhe shkelja e të 
drejtave të fëmijëve nga prindi siç është shpjeguar në paragrafin 1 të këtij neni, por 
që kanë të bëjnë vetëm me njërin prind. Këtu duhet shtuar se bëhet fjalë edhe për 
trajtim jo të barabartë (diskriminues) ndaj një fëmije (fëmijë natyror ose të adoptuar). 

 
Paragrafi 3 

 
149.3 Paragrafi 3 përcakton se vendimin për privimin nga e drejta prindërore e merr 

gjykata. Vendosja nga gjykata bëhet me propozim të njërit prind, organit të 
kujdestarisë ose gjykata.922 

 
149.3 (a) Vendimi i gjykatës. Kompetente për të vendosur është gjykata komunale. 

Gjykata komunale vendos në procedurë jokontestimore.923 Në procedurë 
jokontestimore vendos vetëm një gjyqtar. Nga 1 janari 2013, kompetente është 
gjykata themelore –departamenti i përgjithshëm dhe do të vendosë 1 gjyqtar.924 
Ndërsa me kompetencë territoriale është gjykata në territorin e të cilit gjendet 
vendbanimi ose në mungesë të vendbanimit vendqendrimi i personit ndaj të cilit 
vendoset për të drejtat dhe detyrat e tij në çështje – gjendjen personale dhe familjare, 
në këtë rast është vendbanimi ose vendqëndrimi i prindit të cilit i merret e drejta 
prindërore.925 Procedura duhet të përfundojë brenda 15 ditësh nga dita e paraqitjes së 
propozimit në gjykatë për marrjen e së drejtës prindërore.926 Gjatë procedurës, 
gjykata mund të caktojë kujdestar të veçantë për përfaqësimin e fëmijës në këtë 
procedurë edhe kur prindi tjetër është i gjallë, por gjykata vlerson se kjo është e 
domosdoshme dhe e arsyeshme për mbrojtjen e interesave të fëmijës.927 Gjykata 
vendos me aktvendim dhe ky aktvendim regjistrohet në regjistrin amzë të të lindurve 
si dhe në regjistrin e paluajtshmërive nëse fëmija ka pasuri të tillë.928 

                                                 
922 Shih LFK, neni 150, par. 1. 
923 Shih Ligjin për procedurën jokontestimore, neni 107.  
924 Shih Ligjin nr. 03/L-200 për gjykatat, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 79/24 Gusht 
2010, neni 16. 
925 Shih Ligjin për proceduren jokontestimore, neni 14, paragrafi 1. 
926 Shih Ligjin për procedurën jokontestimore (LPJK), neni 14, paragrafi 2. 
927 LPJK, neni 110. 
928 LPJK, neni 113. 
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149.3 (b) Mendimi i Organit të Kujdestarisë. Organi i Kujdestarisë është organ i 
specializuar për çështje familjare që ka autorizime për të marrë pjesë në çdo 
procedurë gjyqësore kur vendoset për çështje familjare. Është edhe detyrë e 
gjykatës që ta ftojë OK si pjesëmarrës në procedurë dhe të japë mendime 
profesionale lidhur me çështje familjare, e në këtë rast edhe për marrjen e së 
drejtës prindërore.929 Kështu, OK gjatë pjesëmarrjes në seancë, përmes zyrtarëve të 
vet i përfaqëson interesat e fëmijës dhe jep mendime profesionale lidhur me 
shkaqet, arsyet dhe atë se a duhet marrë e drejta prindërore. 

 
149.3 (c) Shqyrtimi i të gjitha rrethanave relevante. Gjykata ka për detyrë që gjatë 

procedurës, përveç mendimit të OK duhet të shqyrtojë edhe rrethanat tjera 
relevante, si: pyetjen e fëmijës, deshmitarët, psikologun, raportet mjekësore ose 
raportet policore etj. Gjykata ka për detyrë të shqyrtojë çdo fakt që është me 
rëndësi, qenësor për dhënien e vendimit meritor.930 Në seancë ftohen, propozuesi, 
OK, prindi tjetër ose kujdestari i fëmijës. Prindi, kujdestari ndëgjohen nga gjykata 
gjatë procedurës. Po ashtu, edhe fëmija pyetet kur këtë gjykata e konsideron të 
nevojshme dhe jo të dëmshme për shëndetin mendor të tij si dhe dëshirat e tij nëse 
është në gjendje të shprehë dhe nëse janë në interes të tij.931 Kështu që gjykata 
duhet të thërras në seancë të gjitha palët me interes në procedurë dhe të shqyrtojë 
faktet relevante për ta vendosur këtë çështje në mënyrë meritore. 

 
 
Neni 150. Procedura  

 
(1) Vendimi për privimin e kujdesit prindëror mund të inicohet nga prindi 

tjetër, Organi i Kujdestarisë ose Gjykata.  
(2) Organi i Kujdestarisë është i detyruar të fillojë procedurën për privimin e 

kujdesit prindëror nëse mëson për ekzistimin e shkaqeve të ofruara në 
këtë Ligj.  

 
Koment, neni 150 

 
150. Vështrim i përgjithshëm. Procedura për privimin nga kujdesi prindëror fillon pranë 

gjykatës, ashtu siç parashihet në nenin 149. Me nenin 150, rregullohet mënyra e 
incimit, përkatësisht fillimit të procedurës dhe personat e autorizuar për të inicuar 
këtë procedurë, mirëpo si zhvillohet procedura dhe si merret vendimi i gjykatës, 
është paraparë me nenin 149, pargarafi 4. Do të ishte shumë më i mirë një 
sistemim tjetër i dispozitave ashtu që paragrafi 3 i nenit 149 të jetë në nenin 150 
paragrafi 3 i cili edhe e rregullon procedurën. Kështu, gjatë zbatimit të këtyre 
dispozitave duhet interpretuar nenin 150 në lidhje me nenin 149, i cili parasheh 

                                                 
929 Shih LFK, neni 6 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. Në veçanti shih paragrafin 4 me të cilin 
përcaktohet pjesmarrja ex officio e OK dhe detyrimi i gjykatës që të thirret OK në çdo seancë 
gjyqësore: Ligji për proceduren jokontestimore, neni 109. 
930 Shih LPJK, neni 111, paragrafi 1. 
931 LPJK, neni 111, paragrafi 2 dhe 3. 
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kushtet për marrjen e kujdesit prindëror, por edhe disa aspekteve procedurale 
lidhur me marrjen e vendimit nga gjykata. 

 
Paragrafi 1 

 
150.1 Procedura e privimit të prindit nga kujdesi prindëror ndaj fëmijës së tij mund të 

incohet nga prindi tjetër, Organi i Kujdestarisë ose gjykata. Inicimi i procedures 
bëhet me propozim për heqje së drejtës prindërore.932 

 
150.1 (a) Inicimi i procedurës nga prindi tjetër ose adoptuesi. Prindi tjetër është 

personi që ka interes për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës së tij. Në rastet kur 
ekzistojnë shkaqet për heqjen e së drejtës prindërore ndaj njërit prind për shkak të 
shkeljes së përgjegjësive që ka ndaj fëmijës, prindi tjetër e inicon procedurën me 
qëllim që të mbrohet fëmija. Pra, këtu nuk është fjala për ndonjë veprim kundër 
prindit, por për të marrë masa mbrojtës ndaj fëmijës për shkak të veprimeve të 
paligjshme të njërit prind. Procedura mund të inicohet edhe nga adoptuesi që e ka 
të drejtën prindërore kur bëhet fjalë për fëmijën e adoptuar.933 

 
150.1 (b) Inicimi i procedurës nga Organi i Kujdestarisë. Edhe OK sipas detyrës 

zyrtare mund të inicojë procedurën për heqjen e së drejtës prindërore kur ka fakte 
për këtë. OK mund të marrë informata vet ose nga personat tjerë të autorizuar sipas 
ligjit.934 

 
150.1 (c) Inicimi i procedurës nga vet gjykata. Edhe gjykata mund ta inicojë 

procedurën për marrjen e së drejtës prindërore. Këtë mund ta bëjë kur është 
paraqitur çështja para gjykatës për të vendosur për masat e kujdesit prindëror 
(urdhri për kujdesje).935 Kështu, gjykata gjatë kësaj procedure me iniciativë të vet 
pas shqyrtimit të fakteve dhe rrethanave mund të vije në përfundim se duhet të 
iniciohet procedura e privimit nga e drejta prindërore. Një situatë e tillë mund të 
paraqitet edhe kur gjykata vendosë për besimin e fëmijës në përkujdesje, nëse për 
këtë ka shkaqe që çojnë në privimin e kujdesit prindëror. 

 
Paragrafi 2 

 
150.2 Paragrafi 2 specifikon detyrën e Organit të Kujdestarisë që të inicojë procedurën 

për privimin nga kujdesi prindëror kur mëson për shkaqet që sipas këtij ligji çojnë 
në marrjen e së drejtës prindërore. Kjo dispozitë ka qëllim që edhe njëherë të bëjë 
të qartë se OK nuk duhet të bazohet vetëm në iniciativën e prindërve, por si organi 
i autorizuar nga ligji vet duhet të përkujdeset për rrethanat e tilla dhe të iniciojë 
procedurën nëse ka fakte të arsyeshme për këtë. Ky pragaraf ka lidhshmëri edhe 
me paragrafin e parë në të cilin potencohet se OK mund të inicojë proceduren. 
Porqëllimi i ligjvënësit duket të jetë që me paragrafin 2 të sqarojë edhe njëher se 

                                                 
932 LPJK, neni 107, par. 2. 
933 LPJK, neni 108. 
934 Shih LFK, neni 149, par. 3 dhe pjesa e komentarit për këtë nen.  
935 Shih LFK, neni 148, par. 2 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
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OK si organ për mbrojtjen e interesave të fëmijëve duhet të interesohet për çështje 
të tilla dhe e ka detyruar OK të ndërmarrë veprime për inicimin e procedurës, 
duhet hequr dilemat se a duhet të veprojë në bazë të kërkeses që paraqitet nga 
prindërit në OK apo vet të marr informatë dhe të inicojë procedurë. Kështu, OK 
mundet të incojë procedurë edhe kur prindi ka paraqitur propozim te OK, por edhe 
sipas detyrës zyrtare. Edhe organet dhe institucionet tjera kanë për detyrë të 
bashkëpunojnë me Organin e Kujdestarisë. 

 
 
Neni 151. Rikthimi i kujdesit prindëror 
 

(1) Kur arsyet që kanë shkaktuar privimin e kujdesit prindëror pushojnë të 
ekzistojnë, prindit ose prindërve me vendim të gjykatës u kthehet kujdesi 
prindëror.  

(2) Kërkesa për rikthimin e kujdesit prindëror mund të parashtrohet nga 
prindi dhe Organi i Kujdestarisë.  

(3) Në kontestet martesore dhe kontestet lidhur me marrëdhëniet mes 
prindërve dhe fëmijëve, gjykata që merret me këto çështje mundet ex 
officio të merr vendim për kthimin e kujdesit prindëror, nëse konkludon 
se janë plotësuar kushtet për këtë. 

 
Koment, neni 151 

 
151. Vështrim i përgjithshëm. Marrja e së drejtës prindërore nuk është vendim i 

përhershëm. Një vendim i tillë mund të ndryshohet dhe të kthehet e drejta prindërore, 
përkatësisht kujdesi prindëror kur pushojnë së ekzistuari faktet dhe rrethanat që kanë 
sjell deri te privimi nga kujdesi prindëror. Procedura është e njëjtë me atë të marrjes 
të drejtës prindërore dhe zhvillohet në procedurë jokontestimore.936 Inicimi i 
procedurës bëhet me propozim për kthimin e së drejtës prindërore. 

 
Paragrafi 1 

 
151.1 Në dispozitën e paragrafit 1 theksohet se kur pushojnë së ekzistuari (shuhen) arsyet 

që kanë shkaktuar privimin e kujdesit prindëror me vendim të gjykatës, prindërve ose 
prindit ju kthehet kujdesi prindëror. Pra, theksi i veçantë është vendosur te 
përfundimi i shkaqeve. Ndërsa vendimi mund të merret vetëm nga gjykata. 

 
151.1 (a) Pushimi i ekzistimit të shkaqeve si kusht për kthimin e së drejtës prindërore. 

Kthimi i të drejtës prindërore është i lidhur ngushtë me rrethanat, shkaqet që e kanë 
sjellur heqjen e së drejtës prindërore. Pra, këtu bëhet fjalë për faktin se ekziston 
supozimi i bazuar se prindi ose prindërit nuk do ta shkelin të drejtën prindërore, 
përkatësisht nuk do ta keqpërdorin ose neglizhojnë në dëm të fëmijëve. Për këtë, 
është e nevojshme një ekspertizë dhe vërtetim i fakteve dhe rrethanave të lidhura 
me shkaqet e keqpërdorimit ose neglizhimit të së drejtës prindërore. Këtë mund ta 

                                                 
936 Shih Ligji i procedurës jokontestimore, neni 107. 
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paraqes Organi i Kujdestarisë i cili gjatë periudhës sa zgjat privimi nga kujdesi 
prindëror duhet të punojë me prindërit për t’i ndihmuar ata në evitimin e shprehive 
të tyre ose rrethanave që kanë sjellë keqpërdorimin ose shkeljen të drejtës 
prindërore. Organi i Kujdestarisë ka për detyrë ligjore t’u ofrojë informata dhe 
këshilla të duhura për rastet në gjykim që kanë të bëjnë me çështje familjare.937 Në 
këtë kuptim, edhe gjykata duhet të kërkojë informata të tilla dhe këshilla lidhur me 
atë se a kanë pushuar shkaqet që kanë sjellur marrjen e së drejtës prindërore. 

 
151.1 (b) Vendimi i gjykatës për kthimin e kujdesit prindëror. Edhe kthimi i kujdesit 

prindëror vendoset vetëm me vendim të gjykatës. Gjykata kompetente është 
gjykata komunale e cila vendos me procedurë jokontestimore dhe procedura duhet 
të përfundojë brenda 15 ditësh nga dita e paraqitjes së propozimit.938 Gjatë 
procedurës, ftohet edhe OK edhe kur procedura nuk është filluar nga ai për të 
marrë pjesë dhe dhënë këshilla profesionale për gjykatën.939 Vendimi për kthimin e 
kujdesit prindëror duhet të regjistrohet në regjistrin amë të të lindurve dhe kur 
fëmija ka pasuri edhe në regjistrin për regjistrimin e të drejtave në pronën e 
paluajtshme.940 Me këtë vendim i kthehet e drejta prindërore prindit ose prindërve 
varësisht se për cilin prind bëhet fjalë dhe po ashtu, varësisht nëse kanë pushuar 
shkaqet e marrjes së të drejtës prindërore ndaj njërit ose të dyve. 

 
Paragrafi 2 

 
151.2 Persona të autorizuar për ta paraqitur kërkesën/propozimin për kthimin e të 

drejtës/kujdesit prindëror janë prindi dhe Organi i Kujdestarisë. Në aspektin 
procedural, kërkesa konsiderohet propozim për kthimin e së drejtës prindërore.941 

 
151.2 (a) Paraqitja e kërkesës nga prindi. Prindi i cili është privuar nga kujdesi 

prindëror, mund ta paraqes vetë kërkesën për kthimin e së drejtës prindërore. Ai e 
bën këtë kur konsideron se kufizimi i mëtejshëm i të drejtës së tij prindërore ndaj 
fëmijës së tij është i paarsyeshëm duke konsideruar se nuk ka më shkaqe për të 
cilat kjo e drejtë i është marrë. por, kërkesën mund ta paraqes edhe prindi tjetër. Në 
dispozitën ligjore të këtij paragrafi nuk është caktuar, por është thënë se mund ta 
paraqes prindi pa specifikuar se cili prind, mirëpo, duhet thënë se edhe prindi tjetër 
me qëllim të mbrojtës më të mirë të interesave të fëmijës për të pasur kujdesin e të 
dy prindërve, mund ta parashtrojë kërkesën. Kjo është specifikuar në Ligjin për 
procedurën jokontestimore se prindi tjetër mund ta paraqes propozimin, por edhe 
prindit të cilit i është marrë e drejta prindërore.942 Në këtë rast, ligji nuk flet për 
këtë, mirëpo në Ligjin për procedurën jokontestimore është specifikuar se kërkesën 
mund ta paraqes edhe adoptuesi kur bëhet fjalë për fëmijën e adoptuar.943  

                                                 
937 Shih Ligji për shërbimet sociale dhe familjare, neni 9, paragrafi 6. 
938 LPJK, neni 107. 
939 LPJK, neni 109 
940 LPJK neni 113. 
941 LPJK neni 107, paragrafi 2. 
942 LPJK, neni 108. 
943 Shih LPJK, neni 108. 
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151.2 (b) Paraqitja e kërkesës nga Organi i Kujdestarisë. Edhe OK është i autorizuar 
sipas ligjit për të paraqitur kërkesën/propozimin për kthimin e së drejtës 
prindërore. OK mund ta iniciojë procedurën sipas detyrës zyrtare kur merr 
informata gjatë ushtrimit të detyrës së tij.944 Kështu, në mënyrë të njëjtë sikur te 
kërkesa për privimin nga kujdesi prindëror, edhe kërkesën për kthimin e kujdesit 
prindëror mund ta paraqes kur konstaton se kanë pushuar së ekzistuari shkaqet që 
kanë sjellë deri te privimi nga kujdesi/e drejta prindërore. 

 
Paragrafi 3 

 
151.3 Organ i autorizuar sipas ligjit për të inicuar procedurën e kthimit të së 

drejtës/kujdesit prindëror është edhe gjykata. Në paragrafin 3 është thënë se 
gjykata vepron ex officio kur është duke shqyrtuar para saj çështjet familjare dhe 
ato të lidhura me përkujdesjen ndaj fëmijëve. por, gjithmonë kur ajo konsideron se 
janë plotësuar kushtet për këtë vendim. 

 
151.3 (a) Marrja e vendimit ex officion nga gjykata. Gjykata gjatë shqyrtimit të 

çështjeve familjare vepron pa pasur nevojë inicimin e procedurës nga palët tjera. 
Ajo e bën këtë kur informohet gjatë gjykimit të çështjes që e ka në gjykim si p.sh. 
shkurorëzimin, vendosjen për përkujdesje ndaj fëmijëve etj.  

 
151.3 (b) Marrja e vendimit gjatë kontesteve martesore. Kur para gjykatës gjendet një 

kontest martesor (shkurorëzimi, anulimi i martesës) gjykata mund të marrë vendim 
ex officio edhe për kthimin e së drejtës prindërore nëse ka rrethana dhe fakte që 
tregojnë se kanë pushuar së ekzistuari shkaqet që kanë sjellë marrjen e së drejtës 
prindërore. Kur çështja është duke u shqyrtuar në procedurën kontestimore, sipas 
kësaj dispozite dhe kjo gjykatë ka të drejtë të vendosë për kthimin e së drejtës 
prindërore edhe pse kjo çështje rregullohet me procedurë jokontestimore. Gjykata 
mund ta bëjë këtë duke ia besuar në përkujdesje fëmijët prindit të cilit më parë i 
është marrë e drejta prindërore. Por kuptohet se gjykata i vërteton të gjitha 
rrethanat lidhur me besimin e fëmijëve në përkujdesje. Nëse konstaton se është e 
dobishme dhe për përkujdesje ndaj fëmijës prindi që më parë i është marrë e drejta 
prindërore, sepse kanë pushuar shkaqet e marrjes me të njëjtin vendim mund t’ia 
kthej të drejtën prindërore dhe t’ia besojë fëmijën në përkujdesje ose vetëm të 
lejojë mbajtjen e kontakteve personale si një prind me të gjitha të drejtat 
prindërore. Kjo nuk është thënë shprehimisht në ligj, mirëpo pasi që ligji e 
autorizon gjykatën në konteste martesore për këtë ajo duhet ta zhvillojë këtë 
procedurë gjatë fazës së shqyrtimit të besimit të fëmijëve në përkujdesje, sepse 
këtu edhe vërtetohen të gjitha faktet me rëndësi për besimin e fëmijës në 
përkujdesje te njëri prind. 

 
151.3 (c) Marrja e vendimit gjatë kontesteve lidhur me marrëdhëniet në mes prindërve 

dhe fëmijëve. Edhe kur ka konteste vetëm lidhur me besimin e fëmijëve në 
përkujdesje te njeri prind, gjykata ex officio mund të vendos edhe për kthimin e së 

                                                 
944 LPJK, neni 108. 
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drejtës prindërore. Kur çështja e besimit të fëmijëve vendoset në gjykatën e qarkut, 
do të vendosë kjo gjykatë. Kur çështja vendoset nga gjykata komunale, kjo gjykatë 
është kompetente edhe për të vendosur lidhur me kthimin e së drejtës prindërore. 

 
 
V. ZGJATJA KOHORE E KUJDESIT PRINDËROR  
 
Neni 152. Parimi  

 
Kujdesi prindëror mund të zgjatet edhe pas moshës madhore të fëmijës nëse 
ai për shkak të sëmundjes psikike të diagnostifikuar, zhvillimit psikik të 
ngecur ose të të metave fizike apo për shkaqe të tjera mjekësore nuk është i 
aftë që të kujdeset vetë për personalitetin, të drejtat dhe interesat e veta.  

 
Koment, neni 152 

 
152. Vështrim i përgjithshëm. Çdo person fizik me arritjen e moshës madhore 

parimisht e fiton aftësinë e plotë për të vepruar. Mosha madhore fitohet me 
mbushjen e moshës 18 vjeçare.945 Me arritjen e moshës madhore fëmija bëhet i 
pavarur respektivisht konsiderohet se ai është në gjendje të kujdeset për të drejtat 
dhe detyrat e tij pa mbikëqyrjen e prindit. Kjo aftësi quhet edhe aftësia e plotë për 
të vepruar. Si rregull, me arritjen e moshës 18 vjet, pushon edhe kujdesi prindëror 
ndaj fëmijës dhe fëmija mund të kryej veprime juridike në emër dhe për llogari të 
tij pa pëlqimin e prindit. Ai mund t’i ushtrojë të drejtat dhe detyrat e tij 
personalisht dhe sipas vullnetit të tij, sepse konsiderohet që është në gjendje për të 
vlerësuar dhe kuptuar rëndësinë e veprimeve të tij. 

 
152 (a) Shkaqet e vazhdimit të së drejtës prindërore. Pavarësisht faktit se fëmija ka 

arritur moshën madhore, mund të paraqiten shkaqe të cilat e bëjnë atë të paaftë për 
tu përkujdesur për vete, të drejtat dhe detyrat e tij. Si shkaqe të tilla janë sëmundjet 
psikike dhe fizike, ngecjet në zhvillimin mendor nën ndikimin e të cilave ai nuk 
është në gjendje të kuptojë ose të përkujdesët për të drejtat dhe detyrat e tij, 
mirëpo, këto shkaqe duhet të diagnostifikohen dhe të konstatohet shkalla e 
intensitetit të tyre në mënyrë që të vërtetohet se personit që ka mbushur moshën 
madhore a i duhet vazhduar e drejta prindërore. Duhet theksuar se në rastet e tilla 
personit të tillë i merret aftësia për të vepruar dhe varësisht nga shkalla e paaftësisë 
barazohet me të miturin e ri nën moshën 14 vjeçare ose me të miturin e rritur mbi 
moshën 14 vjet.946 Ndërsa procedura e konstatimit të aftësisë së fëmijës që duhet 
vazhduar e drejta prindërore bëhet në mënyrë të njëjtë sikur te rasti i marrjes së 
aftësisë së veprimit.947 Kur personi barazohet me të miturin e ri, i hiqet plotësisht 
aftësia e veprimit (zotësia e veprimit). Me Aktvendimin e Gjykatës Komunale në 
Prishtinë, N. nr.442/2006, personit madhor i është hequr plotësisht aftësia e 
veprimit për shkak të sëmundjeve psikike, por të intensitetit që e bëjnë personin 

                                                 
945 Shih LFK, neni 3, paragrafi 2 dhe neni 15, paragrafi 2 si dhe pjesa e komentarit për këto nene. 
946 Shih LFK, neni 153, par. 3. 
947 Shih Ligji i procedures jokontestimore, neni 102 në lidhshmëri me nenin 40. 
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plotësisht të paaftë për të kontrolluar dhe kuptuar veprimet e veta.948 Në të gjitha 
rastet duhet të diagnostifikohet sëmundja dhe të kërkohet raporte dhe ekspertizë 
mjekësore. Në Aktvendimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr. 304 A/2006 
gjykata në bazë të ekspertizës mjekësore me të cilën është diagnositifkuar 
sëmundja Skizofreni Paranoide, personit madhor i është hequr plotësisht aftësia e 
veprimit për shkak të pamundësisë për të kuptuar veprimet e veta.949 Në këtë 
kuptim, paraqitja e sëmundjeve psikike ose fizike apo edhe ngecjet në zhvillimin 
mendor mund të jenë shkaqe që çojnë në marrjen e aftësisë së veprimit një personi 
madhor. Si rezultat i këtyre rrethanave edhe për fëmijën mund të jenë shkak i 
vazhdimit të së drejtës prindërore. 

 
152 (b) Vazhdimi i të drejtës prindërore. Pas konstatimit se ekzistojnë shkaqet që një 

fëmijë ka arritur moshën madhore, por nuk ka aftësi veprimi të plotë ose të 
pjesëshëm propozohet vazhdimi i të drejtës prindërore. Propozimin për vazhdimin 
e së drejtës prindërore paraqitet para se fëmija t’i mbush 18 vjet ose edhe pas kësaj 
kohe nëse në kohën e arritjes së moshës madhore kanë ekzistuar shkaqet për 
vazhdimin e së drejtës prindëror.950 Ndërsa procedura e vazhdimit të drejtës 
prindërore bëhet sipas nenit 153 të LFK. 

 
 
Neni 153. Procedura  

 
(1) Vendimin për zgjatjen e kujdesit prindëror e merr gjykata kompetente në 

procedurën jashtëkontestimore me kërkesën e prindërve ose të Organit të 
Kujdestarisë.  

(2) Propozimi për zgjatjen e kujdesit prindëror paraqitet para së të mbushë 
fëmija moshën madhore, sidoqoftë gjykata mund ta zgjasë kujdesin 
prindëror edhe në rastin kur kërkesa nuk është paraqitur me kohë, nëse 
në kohën e arritjes së moshës madhore kanë ekzistuar shkaqet për 
zgjatjen e kujdesit prindëror.  

(3) Në vendimin për zgjatjen e kujdesit prindëror gjykata do të specifikojë se 
personi ndaj të cilit është zgjatur kujdesi prindëror është barazuar në të 
miturin e ri apo më të vjetër se 14 vjet.  

 
Koment, neni 153 

 
153. Vështrim i përgjithshëm. Procedura e vazhdimit të së drejtës prindërore po ashtu 

zhvillohet në mënyrë të njëjtë sikur te heqja apo kthimi i të drejtës prindërore, por 
për shkaqe të tjera që lidhen vetëm me paaftësinë e fëmijës që të përkujdeset për të 
drejtat dhe detyrat e tij, e që janë edhe faktet dhe provat kryesore që duhet 
shqyrtuar gjatë procedurës. 

 
 
                                                 
948 Shih Aktvendimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.442/2006 i datës 16.1.2012. 
949 Shih Aktvendimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr. 304 A/2006 i datës 16.1.2012. 
950 Shih LFK, neni 153, par. 2; Ligji për procedurën jokontestimore, neni 98. 
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Paragrafi 1 
 
153.1 Për marrjen e vendimit për vazhdimin e kujdesit prindëror kompetente është 

vetëm gjykata. Si gjykatë me kompetencë lëndore është gjykata komunale deri në 
janar të vitit 2013 ku pastaj është gjykata themelore.951 Me kompetencë territoriale 
është gjykata në territorin e të cilës ndodhet vendbanimi ose vendqëndrimi i 
personit ndaj të cilit vazhdohet e drejta prindërore.  

 
153.1 (a) Paraqitja e kërkesës për vazhdimin e së drejtës prindërore. Propozimin apo 

kërkesën për vazhdimin e së drejtës prindërore mund ta paraqesin prindërit ose 
Organi i Kujdestarisë.952 Prindi ose të dy prindërit pasi që e ushtrojnë të drejtën 
prindërore janë persona me interes që sipas ligjit mund të paraqesin propozimin. 
Ata më së miri i njohin rrethanat lidhur me aftësinë psikike dhe fizike të fëmijës së 
tyre, ashtu që kur konstatojnë se ka fakte të tilla mund t’i propozojnë gjykatës 
vazhdimin e mbikëqyrejs, përkatësisht vazhdimin e së drejtës prindërore. Në LFK 
nuk është cekur, por sipas Ligjit për procedurën jokontestimore propozimin mund 
ta paraqesë edhe adoptuesi për fëmijen e adoptuar.953 Kërkesa mund të paraqitet 
edhe nga Organi i Kujdestarisë sipas detyres zyrtare, pasi që është edhe organ i 
ngarkuar për përkujdesje lidhur me të drejtat e fëmijëve dhe çështjet e tjera të 
ndihmës familjare.  

 
153.1 (b) Vendimi i gjykatës për vazhdimin e kujdesit prindëror. Gjykata vendos me 

procedurë jokontestimore dhe vendimi është në formë të Aktvendimit dhe kjo 
procedurë duhet të përfundojë brenda 15 ditësh nga dita e paraqitjes së 
propozimit.954 Gjykata e merr vendimin pasi t’i këtë shqyrtuar të gjitha faktet 
relevante që lidhen me paaftësinë e fëmijës për të vepruar. Procedura e shqyrtimit ë 
këtyre fakteve është e njëjtë sikur te marrja e aftësisë së veprimit (zotësisë së 
veprimit).955 Në mënyrë shprehimore në Ligjin për procedurën jokontestimore 
është thënë se për vazhdimin dhe pushimin e së drejtës prindërore të vazhduar 
përshtatshmërisht zbatohen rregullat procedurale sikur te marrja dhe kthimi i 
zotësisë për të vepruar.956 Kjo do të thotë se gjatë kësaj procedure duhet të thirren 
tre ekspertë shëndetësorë të lamisë përkatëse që e kontrollojnë personin dhe japin 
mendimin profesional me shkrim lidhur me aftësinë psikike dhe aftësinë e këtij 
personi për të gjykuar.957 Ekspertimi bëhet në praninë e gjykatës, përveç në rastet 
kur bëhet në institucion shëndetësor. Kur bëhet në insitutcion shëndetësor duhet të 
kryhet brenda afatit që e cakton gjykata dhe nuk mund të jetë më i gjatë se 7 
ditë.958  

 

                                                 
951 Shih Ligjin për gjykatat. 
952 Shih Lidhshmërinë e këtij neni me Ligjin për procedurën jokontestimore, neni 99. 
953 Shih Ligjin për procedurën jokontestimore, neni 99. 
954 Shih Ligjin për procedurën jokontestimore, neni 97. 
955 Ligji për procedurën jokontestimore, neni 102 në lidhshmëri me nenin 40.  
956 Ligji për procedurën jokontestimore, neni 106. 
957 Shih Ligjin i procedurës jokontestimore, neni 40, paragrafi 1. 
958 Ligji për procedurën jokontestimore, neni 40, par. 2. 
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Paragrafi 2 
 

153.2 Në paragrafin 2 është specifikuar koha brenda të cilës mund të paraqitet 
propozimi për vazhdimin e së drejtës prindërore. Parimisht propozimi paraqitet 
para se fëmija të ketë arritur moshën madhore, mirëpo, nën rrethana të caktuara 
propozimi mund të paraqitet edhe pas mbushjes së moshës madhore të fëmijës. 

 
153.2 (a) Paraqitja e propozimit para arritjes së moshës madhore. Është specifikuar se 

propozimi duhet të paraqitet para arritjes së moshës madhore të fëmijës, 
respektivisht moshës 18 vjet. Kjo dispozitë tregon se është karakteristikë te 
vazhdimi i të drejtës prindërore se afati kohor është i lidhur ngushtë me moshën e 
fëmijës dhe faktin se fëmija edhe pse e arrinë moshën madhore ende vazhdon të 
jetë i paaftë për t’u përkujdesur për vete dhe interesat e tij. Kjo është një 
karakteristikë që e dallon vazhdimin e së drejtës prindërore nga rrethanat tjera kur 
një personi madhor i merret aftësia e veprimit, sepse nuk ka aftësi psikike dhe 
fizike apo aftësi për të gjykuar. Te personi madhor nuk vazhdohet e drejta 
prindërore, por personit të tillë i merret zotësia e veprimit dhe vendoset nën 
kujdestari. Prandaj, afati kohorë se kur shfaqen shkaqet për paaftësi është shumë 
me rëndësi për të dalluar institutin e vazhdimit të së drejtës prindërore dhe insitutit 
të marrjes së zotësisë së veprimit.  

 
153.2 (b) Paraqitja e propozimit pas arritjes së moshës madhore. Paragrafi 2 e lejon 

paraqitjen e propozimit edhe pas arritjes së moshës madhore të fëmijës, por si 
përjashtim dhe me kusht që shkaqet e paaftësisë për të gjykuar kanë ekzistuar para 
arritjes së moshës madhore. Pra, këtu flitet për një kontinuitet të shkaqeve para dhe 
pas arritjes së moshës madhore për të pasur mundësi zbatimin e institutit të 
vazhdimit të së drejtës prindërore. Këtu bëhet fjalë vetëm për faktin se 
kërkesa/propozimi nuk është paraqitur me kohë, ndërsa shkaqet e vazhdimit të 
drejtës prindërore kanë ekzistuar në momentin kur fëmija e ka arritur moshën 
madhore. Duhet theksuar se edhe në momentin kur bëhet propozimi, shkaqet duhet 
të jenë të pranishme dhe të besohet se do të vazhdojnë edhe më tej në të ardhmen. 
Kështu, gjykata nën këto kushte e pranon kërkesën edhe pas afatit dhe e merr 
vendimin për vazhdimin e së drejtës prindërore. 

 
Paragrafi 3 

 
153.3 Kur gjykata vendos për vazhdimin e së drejtës prindërore në vendim duhet të 

specifikojë se fëmija a është barazuar me të miturin e ri nën moshën 14 vjeç apo 
me të miturin e rritur mbi 14 vjeç. Kjo është shumë me rëndësi, sepse varësisht nga 
shkalla e sëmundjes psikike ose paaftësisë për të gjykuar fëmija mund të jetë 
plotësisht i paaftë për të vepruar dhe barazohet me të miturin e ri ose pjesërisht me 
aftësi për të vepruar dhe barazohet me të miturin e vjetër mbi 14 vjeç. I mituri i ri 
nuk ka fare aftësi veprimi dhe nuk mund të kryej asnjë veprim juridik me 
përjashtim të punëve më të thjeshta. Ndërsa i mituri i vjetër mund të kryej 
pjesërisht veprime juridike, por për plotfuqishmërinë e tyre kërkohet pëlqimi i 
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prindit ose kujdestarit.959 Prandaj, kjo situatë duhet të specifikohet në vendim. Në 
mënyrë analoge sikur te marrja e zotësisë së veprimit kur gjykata sepcifikon se 
personit i hiqet plotësisht afësia e veprimit, po ashtu edhe në vendimin për 
vazhdimin e së drejtës prindërore përveç faktit se vazhdohet e drejta prindërore, në 
të njëjtin vendim duhet të ceket edhe shkalla e paaftësisë së fëmijës. 

 
 
Neni 154. Pushimi i zgjatjes kohore 
 

Kur pushojnë shkaqet për shkak të të cilave është zgjatur kujdesi prindëror 
ndaj personit madhor, gjykata, me kërkesën e atij personi, të prindërve ose të 
organit të kujdestarisë, do të marrë vendimin mbi pushimin e kujdesit 
prindëror.  

 
Koment, neni 154 

 
154. Vështrim i përgjithshëm. Neni 154 i rregullon kushtet dhe procedurën e pushimit 

të së drejtës prindërore të vazhduar. Emërtimi i nenit nuk është i plotë, sepse vetëm 
“thekson pushimi i zgjatjes kohore”. Porkëtu bëhet fjalë për pushimin e vazhdimit 
të drejtës prindërore. Në të vërtetë, kur vazhdohet e drejta prindërore, vazhdohet 
edhe kohëzgjatja e së drejtës prindërore, mirëpo, edhe nga përmbajtja e nenit shihet 
se bëhet fjalë për pushimin e kohëzgjatjes së të drejtës prindërore. 

 
154 (a) Pushimi i kujdesit prindëror kur pushojnë shkaqet e vazhdimit. Shkaqet nën 

ndikimin e të cilave është vazhduar (zgjatur) kujdesi prindëror mund të jenë të 
përhershme ose të përkohshme. Kështu, kur këto shkaqe pushojnë së ekzistuari 
mund të inicohen procedurat e përfundimit të kujdesit prindëror të vazhduar.960 
Çdo herë kur konstatohet se personi ndaj të cilit është vazhduar kujdesi prindëror 
nuk ka më pengesa psikike, fizike ose mungesë në të gjykuar- mund të kërkohet 
pushimi i kujdesit prindëror. 

 
154 (b) Propozimi për pushimin e së drejtës prindërore të vazhduar. Propozimin mund ta 

paraqesin: a) vetë personi ndaj të cilit është vazhduar kujdesi prindëror, b) prindërit, 
c) adoptuesi kur bëhet fjalë për fëmijën e adoptuar, ç) Organi i Kujdestarisë.961 

 
154. (c) Procedura e pushimit të kujdesit prindëror të vazhduar. Procedura është e 

njëjtë me atë të vazhdimit të kujdesit prindëror, me dallim se në këtë rast bëhet 
fjalë për pushimin e shkaqeve që kanë sjellë vazhdimin. Kompetente është gjykata 
dhe vendos me procedurë jokontestimore e cila duhet të përfundojë në afat prej 15 

                                                 
959 Shih LFK, neni 136 dhe komenti i këtij neni. Lidhur me përgjegjësinë e të miturve dhe 
përgjegjësinë e prindërve për veprimet e fëmijës, shih Ligji nr.04/L-077 për marrëdhëniet e 
detyrimeve, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 16/19 Qershor 2012, neni 142, 147, 149, 
150, 151. 
960 Shih Ligji për proceduren jokontestimore, neni 105 
961 Shih LPJK, neni 105. 
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ditësh nga dita e paraqitjes së propozimit.962 Gjatë procedurës zbatohen 
përshtatshmërisht rregullat procedurale për kthimin e zotësisë për të vepruar.963 

 
 
Neni 155. Shënimet  

 
Vendimi mbi zgjatjen ose përfundimin e kujdesit të zgjatur prindëror do të 
shënohet në regjistrin amë të të lindurve, e nëse ai person ka pasuri të 
paluajtshme edhe në regjistrat publike për evidencën e pasurisë së paluajtshme. 

 
Koment, neni 155 

 
155. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 155 parashihet një rregull e përgjithshme që i 

referohet zgjatjes-vazhdimit të kujdesit prindëror për të ndryshuar në regjistra çdo 
ndryshim statusor. Çdo ndryshim statusor si lindja, vdekja, shpallja e personit të 
zhdukur për të vdekur, lidhja e martesës, shkurorëzimi ose anulimi i martesës, 
njohja, kundërshtimi dhe vërtetimi i atësisë ose amësisë, adoptimi, vendosja nën 
kujdestari, marrja dhe kthimi i kujdesit prindëror, kufizimi i kujdesit prindëror, 
vazhdimi dhe përfundimi i vazhdimit të kujdesit prindëror duhet të regjistrohet në 
regjistrin civil në librin përkatës për personin ndaj të cilit merret veprimi.964 Kjo 
është në interes të vet personit ndaj të cilit ndërmerret veprimi juridik lidhur me 
gjendjen e tij statusore, por edhe për publikun për t’u njohur lidhur me të dhënat 
dhe gjendjen statusore të një personi fizik. 

 
155 (a) Regjistrimi i vendimit për vazhdimin dhe përfundimin e kujdesit prindëror. Me 

dispozitën e këtij neni kërkohet që çdo vendim i cili ka të bëjë me gjendjen, 
përkatësisht vazhdimin e kujdesit prindëror duhet të regjistrohet në regjistrin amë 
të të lindurve (regjistrin e gjendjes civile).  

 
155 (b) Regjistrimi në regjistrin e të drejtave në paluajtshmërinë i vendimit për 

vazhdim dhe përfundimin e kujdesit prindëror. Ky nen kërkon të regjistrohet 
vendimi edhe në regjistrin ku regjistrohen të drejtat në pronën e paluajtshme.965 
Kjo kërkohet kur personi ndaj të cilit merret vendimi për vazhdimin ose 

                                                 
962 Shih LPJK, neni 97. 
963 Shih LPJK, neni 106. 
964 Shih Ligji nr. 04/L – 003, për gjendjen civile, neni 2, paragrafi 1.1. i cili thotë: “Gjendja civile - 
tërësia e të dhënave personale të shtetasve të Kosovës, shtetasve të huaj, si dhe të personave pa 
shtetësi, që janë me banim të përkohshëm apo të përhershëm në Republikën e Kosovës, të cilat 
regjistrohen dhe mbahen në regjistrin e gjendjes civile dhe që vërtetojnë lindjen, statusin familjar, 
vdekjen, marrëdhëniet ndërmjet tyre dhe çdo ndryshim që ndodh në këto marrëdhënie.”, në 
lidhshmëri me nenin 9 i cili thotë: “1. Përbërësit e gjendjes civile janë: emri personal, numri personal, 
datëlindja, vendlindja, gjinia, shtetësia, raportet e atësisë e amësisë, gjendja martesore, vdekja, 
vendbanimi, vendqëndrimi dhe fakte të tjera, të përcaktuara me ligj. 2. Shtetësia e Kosovës, si 
përbërës i gjendjes civile, është elementi i vetëm dallues nga shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi”. 
965 Shih Ligjin 2002/5 për themelimin e regjstrit për të drejtat në pronën e paluajtshme, me plotësime 
dhe ndryshime në Ligjin Nr. 04/ L-009, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 7/10 Gusht 
2011. 
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përfundimin e kujdesit prindëror ka pasuri të paluajtshme. Qëllimi i kësaj dispozite 
është të njihet çdo kush me të drejtat pronësore të këtij personi, por edhe me 
gjendjen statusore të tij.  

 
 
PJESA E PESTË  
 
FORMAT E VEÇANTA TË MBROJTJES SË FËMIJËVE PA KUJDES 
PRINDËROR  
 

Koment, Pjesa e Pestë, Format e veçanta të mbrojtjes së fëmijëve pa përkujdesje 
prindërore 

 
 
V. Pjesa e pestë (5) e LFK rregullon aspekte të formave të veçanta për mbrojtjen e 

fëmijëve që nuk kanë kujdes prindëror dhe mënyren se si zbatohen këto forma. Në 
këtë pjesë caktohen disa parime themelore lidhur me atë se cilët fëmijë 
konsiderohet pa përkujdesje prindërore dhe cilat janë format ligjore që ligji i quan 
forma të veçanta për mbrojtjen e këtyre fëmijëve. Ndërsa nga neni 156 deri te neni 
159 janë disa parime të përbashkëta për të gjitha format e mbrojtës së veçantë për 
fëmijët pa përkujdesje prindërore. Neni 156 ka përcaktuar aspektet konceptuale 
dhe ligjore se cilët fëmijë konsiderohen si fëmijë pa përkujdesje prindërore. Për 
mbrojtjen e interesave të fëmijëve edhe aktet ndërkombëtare kërkojnë që secili 
shtet të gjëjë forma të veçanta për përkujdesje ndaj këtyre fëmijëve.966 Me 
Konventen për të Drejtat e Fëmijëve thuhet: “1. Njё fëmijë, të cilit i mohohet 
pёrkohёsisht ose nё mёnyrё të pёrhershme mjedisi i tij familjar, ose kur nuk është 
në interesin e tij mё të lartё të qёndrojё në këtë mjedis, ka të drejtё për një mbrojtje 
dhe një ndihmё të posaçme nga shteti. 2. Shtetet palë sigurojnё për këtë fëmijë një 
pёrkujdesje alternative, në pёrputhje me legjislacionin e tyre të brendshёm“.967 
Ndërsa kur bëhet fjalë për format e posaçme të mbrojtjes në KDF, është thënë: 
’’Pёrkujdesja e tillё mund të pёrfshijё, ndёr tё tjera, formёn e vendosjes në një 
familje, të "Kafalasё" sipas të Drejtës islamike, tё birësimit ose, në rast nevoje, të 
vendosjes në njё qendёr të pёrshtatshme të kujdesit për fёmijёt. Në gjetjen e këtyre 
zgjidhjeve, duhet të mbahen mirё parasysh dëshira për vazhdimёsinё në edukimin e 
fëmijës, si dhe origjina e tij etnike, fetare, kulturore dhe gjuhёsore“.968 Kështu 
duke i zbatuar këto standarde të kërkuar nga KDF, me LFK neni 157 janë 
përcaktuar edhe format e mbrojtes së veçantë si: kujdestaria, strehimi familjar, 
strehimi rezidencial dhe adoptimi. Kurse me nenet tjera deri në pjesën e Gjashtë të 
LFK janë rregulluar me detalisht të gjitha format e parapara me nenin 157 të LFK. 

                                                 
966 Në mes tjerash shih Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, neni 20, paragrafi 2. 
967 Shih KDF, neni 20, par 1 dhe 2. 
968 KDF, neni 20, par. 3. 
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I. DISPOZITAT E PËRBASHKËTA  
 
Neni 156. Fëmijët pa kujdes prindëror  

 
(1) Fëmijë pa kujdes prindëror konsiderohet fëmija prindërit e të cilit nuk 

janë gjallë, prindërit e të cilit janë të panjohur ose janë zhdukur;  
(2) Fëmijë pa kujdesin prindëror është edhe fëmija prindërit e të cilit për 

çfarëdo arsye, në mënyrë të përkohshme ose të përhershme nuk i kryejnë 
detyrat e tyre prindërore ose kujdesin prindëror.  

 
Koment, neni 156 

 
156. Vështrim i përgjithshëm. Neni 156 përcakton se cilët fëmijë konsiderohen fëmijë 

pa përkujdesje prindërore. Ky nen është një normë sqaruese për të gjitha rastet kur 
sipas LFK kërkohet që të mbrohen interesat e fëmijëve pa përkujdesje prindërore, 
sepse jep edhe përkufizimin e fëmijëve që për disa rrethana nuk e kanë 
përkujdesjen prindërore. 

 
Paragrafi 1 

 
156.1 Në paragrafin 1 sqarohet se cilët fëmijë konsiderohen fëmijë pa përkujdesje 

prindërore. Kështu, si fëmijë pa përkujdesje prindërore konsiderohen: a) fëmijët 
prindërit e të cilëve nuk janë gjallë, b) fëmija prindërit e të cilit janë të panjohur, c) 
fëmija prindërit e të cilit janë të zhdukur. 

 
156.1 (a) Fëmija prindërit e të cilit nuk janë gjallë. Fëmija të cilit për çfarëdo arsye 

prindërit i kanë vdekur konsiderohet si fëmijë pa përkujdesje prindërore. Është 
shpjeguar më lartë se përkujdesja prindërore është e drejtë personale e prindërve të 
fëmijëve dhe nuk bartet te personat e tjerë. Prandaj, vdekja e të dy prindërve 
shkakton edhe shuarjen e së drejtës prindërore, respektivisht përkujdesit prindëror 
ndaj fëmijës. Kështu fëmija i tillë mbetet pa prindër, njëkohësisht edhe pa 
përkujdesje prindërore. Kjo dispozitë flet për rrethanat kur të dy prindërit janë të 
vdekur, sepse kur vetëm njëri prind ka vdekur të drejtën prindërore e ushtron prindi 
tjetër.969 Fëmija mbetet pa përkujdes prindëror vetëm kur të dy prindërit kanë 
vdekur, pra kur bëhet fjalë te rastet e vdekjes. 

 
156.1 (b) Fëmija prindërit e të cilit janë të panjohur. Fëmija me prindër të panjohur 

konsiderohet fëmija i braktisur kur nuk i dihet asnjëri prind. Kur njëri prind i dihet 
qoftë përmes njohjes apo vërtetimit së atësisë ose amësisë fëmija bëhet me njërin 
prind dhe ai mund ta ushtrojë kujdesin prindëror. Kjo dispozitë flet vetëm kur të dy 
prindërit janë të panjohur. Ky nen mund të involvojë edhe situatat kur fëmija e ka 
pasur të njohur vetëm njërin prind, mirëpo ai e ka kundërshtuar me sukses atësinë 
ose amësinë ndaj vetës dhe me këtë fëmija ka mbetur pa përkujdesje prindërore.  

 

                                                 
969 Shih LFK neni 137 paragrafi 3 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
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156.1 (c) Fëmija prindërit e të cilit janë të zhdukur. Situata është e njëjtë edhe te 
zhdukja e prindërve sikur te rasti i vdekjes ashtu që fëmija mbetet pa përkujdesje 
prindërore. Me ligj të veçantë janë përcaktuar kushtet dhe procedura kur një person 
mund të shpallet i zhdukur.970 Kjo dispozitë flet vetëm për rastet ku sipas ligjit 
është bërë shpallja dhe është lëshuar vendimi i gjykatës lidhur me shpalljen e një 
personi të zhdukur. Në këto raste kur të dy prindërit janë shpallur të zhdukur (si 
rezultat i luftës, fatkeqësive natyrore, mungesës për një kohë të gjatë etj) 
konsiderohet se fëmija tanimë është pa përkujdesje prindërore. 

 
Paragrafi 2 

 
156.2 Dispozita e paragrafit 2 ka specifikuar edhe disa rrethana tjera kur një fëmijë 

konsiderohet pa përkujdesje prindërore. Këto rrethana i referohen rasteve kur 
prindërit nuk e ushtrojnë kujdesin prindëror ashtu siç parashihet me ligj. Me fjalë 
tjera ata e shkelin të drejtën prindërore. Pra, me këtë dispozitë përcaktohet se, si 
fëmijë pa përkujdes prindëror konsiderohet edhe fëmija prindërit e të cilit 
përkohësisht ose përherë nuk i kryejnë detyrat e tyre lidhur me kujdesin prindëror.  

 
156.2 (a) Fëmija pa përkujdesje prindërore nga prindërit që nuk e ushtrojnë të drejtën 

prindërore në pajtim me ligjin. Për t’u konsideruar një fëmijë pa përkujdes 
prindëror kur prindërit nuk e ushtojnë si duhet të drejtën prindërore, e keqpërdorin 
ose e neglizhojnë, së pari ndaj prindit duhet të merren masat e kufizimit të kujdesit 
prindëror ose marrja (privimi) e kujdesit prindëror.971 Vetëm kur prindi privohet 
tërësisht nga kujdesi prindëror atëherë fëmija konsiderohet se ka mbetur pa 
përkujdesje prindërore. Masat tjera të përkohshme, si marrja e fëmijës përkohësisht 
nuk i privojnë prindërit nga të drejtat dhe detyrat që kanë ndaj fëmijëve.972 

 
156.2 (b) Mungesa e kujdesit përkohësisht ose në mënyrë të përhershme. Prindërit 

mund të keqpërdorin ose neglizhojnë të drejtën prindërore në mënyrë të 
përkohshme ose të përhershme, në kontinuitet. Kur kjo zgjatë vetëm përkohësisht 
për aq kohë fëmija konsiderohet se është pa përkujdes prindëror. Kjo dispozitë flet 
për rrethanat kur pas një kohe prindërit mund të përmirësohen dhe pushojnë së 
ekzistuari rrethanat për të cilat është marr kujdesi prindëror. Prandaj, prindërve të 
tillë iu kthehet kujdesi prindëror. Për sa zgjat kjo rrethanë fëmija konsiderohet pa 
përkujdesje prindërore dhe vendoset nën mbikëqyrje ose mbrojtje në njërën nga 
format e parapara me ligj: kujdestari, strehim familjar ose rezidencial duke 
përjashtuar adoptimin. Kur prindërit në mënyrë të përhershme nuk e ushtrojnë 
përkujdesën prindëror në pajtim me ligjin, në të shumtën e rasteve bëhet fjalë për 
privimin e së drejtës prindërore me një kohëzgjatje më të madhe pa gjasa për të 
rikthyer të drejtën prindërore. Në këto raste mund të zbatohet edhe adoptimi si 
formë e mbrojtjes së veçantë për fëmijën.  

                                                 
970 Shih Ligjin për proceduren jokontestimore, nenet 49-58. 
971 Lidhur me kufizimet dhe privimin nga kujdesi prindëror, shih LFK, 148 dhe 149 dhe pjesa e 
komentarit për këto nene. 
972 Shih LFK, neni 148, par. 4, dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
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Neni 157. Parimet e ruajtjes së fëmijës  
 
(1) Fëmija pa kujdesin prindëror gëzon mbrojtje të posaçme shoqërore.  
(2) Format themelore të mbrojtjes juridike dhe familjare të fëmijëve pa 

kujdesin prindëror në kuptim të këtij ligji janë: kujdestaria, strehimi 
familjar, strehimi rezidencial dhe adoptimi.  

 
Koment, neni 157 

 
157. Vështrim i përgjithshëm. Me dispozitën e nenit 157 janë përcaktuar disa parime 

lidhur me mbrojtjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore. Po ashtu me ketë nen në 
mënyrë eksplicite numërohen edhe format e posaçme të kujdesit ndaj fëmijëve pa 
përkujdesje prindërore. Është parim themelor i përcaktuar me LFK se shoqëria i 
ndërmerr masat e nevojshme për përkujdesje familjare e në veçanti për përkujdesje 
ndaj fëmijëve që nuk kanë kujdesin prindëror.973 Me nenin 157 caktohet detyrimi i 
shtetit/shoqërisë që të merr masa për ruajtjen dhe përkujdesjen ndaj fëmijëve pa 
përkujdesje prindërore. Njëkohësisht kjo dispozitë shikuar nga prizmi i të drejtave 
të fëmijëve, ruajtja edhe përkujdesja ndaj fëmijëve është edhe një e drejtë 
themelore e fëmijëve. 

 
Paragrafi 1 

 
157.1 Në paragrafin 1 është përcaktuar rregulli sipas të cilit fëmijët pa përkujdesje 

prindërore gëzojnë mbrojtje të posaçme. Kjo dispozitë e vë theksin në dy aspekte: 
a) në detyrimin e shtetit që të marr masa të posaçme për mbrojtjen e këtyre 
fëmijëve, dhe b) në të drejtën e fëmijëve për të gëzuar njëren nga format e posaçme 
të mbrojtjes shoqërore.  

 
157.1 (a) Detyrimi për sigurimin e mbrojtjes së posaçme. Mbrojtja e fëmijëve pa 

përkujdesje prindërore është një nga detyrimet që buron nga standardet ndërkombëtare 
për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.974 Standardet ndërkombëtare parashohin 
detyrimin e shtetit që të marr masa mbrojtëse të posaçme për këta fëmijë dhe me 
legjislacionin vendor të rregullojnë formën e këtyre masave apo formave të posaçme. 
Pasi që legjislacioni ynë i ka përcaktuar këto forma, siç parashihen në paragrafin 2 të 
këtij neni, çdo zbatues i ligjit duhet t’i kushtojë vëmendje të posaçme fëmijëve pa 
përkujdesje prindërore dhe t’i ofrojë njërën nga format e mbrojtjes së posaçme. 

 
157.1 (b) E drejta e fëmijëve për të gëzuar njërën nga format e mbrojtjes së posaçme. 

Fëmijët që nuk e kanë kujdesin prindëror e gëzojnë të drejtën e mbrojtjes nga njëra 
prej formave të parapara me ligj. Në këtë kuptim organet që merren me mbrojten e 
të drejtave të fëmijëve dhe përkujdesin familjarë në veçanti Organi i Kujdestarisë, 
si kujdestar i të drejtave të fëmijës duhet angazhuar në mbrojtjen e interesave të 
fëmijëve përmes gjetjes së njërës nga format më të përshtatshme për përkujdesje 
ndaj fëmijëve pa përkujdesje prindërore. 

                                                 
973 Shih LFK, neni 5, paragrafi 1 dhe pjesa e komentarit për këtë nen, në veçanti paragrafi 1. 
974 Shih KDF, neni 20. 
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Paragrafi 2 
 
157.2 Në paragrafin 2 përcaktohen format mbrojtëse juridike dhe familjare të fëmijëve 

pa përkujdesje prindërore. 
 
157.2 (a) Kujdestaria. Kujdestaria është njëra ndër format e mbrojtjes së posaçme 

shoqërore për fëmijët pa përkujdes prindëror. Instituti i kujdestarisë është 
rregulluar në pjesën e gjashtë të LFK.975 Organ kompetent për të siguruar këtë 
formë të mbrojtjes ndaj fëmijëve pa përkujdesje prindërore është Organi i 
Kujdestarisë, respektivisht qendra komunale për punë sociale.976 Përmes 
institucionit të kujdestarisë fëmija që nuk ka kujdesin prindëror vendoset nën 
kujdestari nga ana e Organit të Kujdestarisë duke i caktuar një kujdestar të 
veçantë.977 Ndërsa lidhur me kushtet kur një fëmijë mund të vendoset nën 
kujdestari janë rregulluar me nenin 215 të LFK.978 

 
157.2 (b) Strehimi familjar. Është njëra ndër format e mbrojtjes së fëmijëve pa përkujdes 

prindëror. Përmes kësaj forme Organi i Kujdestarisë e vendosë fëmijën në 
përkujdesje të një familje tjetër.979 Strehimi familjar nuk e ka karakterin e adoptimit. 
Fëmija vendoset vetëm përkohësisht në përkujdesje në bazë të kontratës së lidhur në 
mes OK dhe familjes mbajtëse e cila ka për qëllim të përkujdeset për fëmijën derisa 
ai të bëhet i aftë për një jetë të pavarur. Kohëzgjatja përcaktohet varësisht sa 
ekzistojnë rrethanat që kanë sjell deri te vendosja e fëmijës në familje tjetër.980 

 
157.2 (c) Strehimi rezidencial. Kjo është një formë e vendosjes së fëmijës në një 

institucion të caktuar që merret me përkujdesje ndaj fëmijëve pa përkujdesje 
prindërore dhe që është në kompetencë të qendrës për punë sociale ose 
departamentit për çështje sociale.981 Të gjitha masat mbrojtëse dhe përkujdesja bie 
në kompetencën e qendrës për punë sociale. Në legjislacion nuk është precizuar se 
për çfarë mënyre të strehimit rezidencial bëhet fjalë, mirëpo ligji e ka ngarkuar me 
këtë detyrë OK për gjetjen e një forme të përshtatshme të strehimit me banim. Por 
duhet bërë dallimin në mes strehimit familjar dhe strehimit rezidencial, sepse janë 
dy forma të veçanta. Forma rezidenciale i referohet formës së vendosjes së fëmijës 
në një institucion banues i destinuar për këtë qëllim.982 

                                                 
975 Shih LFK, Pjesa e Gjashtë, nenet 215-270. 
976 Shih LFK, neni 5 dhe pjesa e komentarit për këtë nen, si dhe neni 216 dhe pjesa e komentarit për 
këtë nen; Ligji për shërbime sociale dhe familjare, i amandamentuar në vitin 2012, neni 9, paragrafi 3, 
pika (a) në lidhshmëri me nenn 11. 
977 Shih LFK, neni 215 dhe 216 dhe pjesa e komentarit për këto nen dhe Ligji për shërbime sociale 
dhe familjare, neni 11, paragrafi 2. 
978 Për më shumë shih LFK, neni 215 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
979 Shih LFK, neni 203 dhe pjesa e komentarit për këtë nen.  
980 Për më shumë shih LFK neni 204 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
981 Ligji për shërbime sociale dhe familjare, neni 11, paragrafi 7. 
982 Një rast i tillë është SOS Fashati në Prishtinë që është i karakterit institucional në të cilin janë 
strehuar fëmijët pa përkujdesje prindërore. 
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157.2 (ç) Adoptimi. Është formë e mbrojtës së fëmijëve pa përkujdes prindëror përmes 
të cilit fëmija adoptohet nga prindërit adoptues dhe themelohen marrëdhënie të 
ngjashme me ato prind-fëmijë. Vetë qëllimi i adoptimit është marrja në përkujdesje 
e fëmijës pa përkujdesje prindërore.983 Adoptimi është formë e marrëdhënieve 
prind-fëmijë, por e themeluar me vendim të gjykatës.984 Kur vendos gjykata me 
vendim për adoptim i thekson arsyet e vendosjes, kushtet, por edhe faktin se 
adoptuesi e merr në përkujdesje fëmijën dhe në mes tyre themelohen relacione 
prind-fëmijë.985 Në këtë mënyrë adoptimi është formë e përshtatshme e 
përkujdesjes ndaj fëmijëve pa përkujdesje prindërore, sepse fëmija fiton edhe 
prindërit e rinj që do të përkujdesen për të. Porduhet pasur parasysh se kjo bëhet 
vetëm për interes të fëmijës dhe vetëm kur nuk ka mundësi që përkujdesi ndaj 
fëmijës të arrihet në ndonjë formë tjetër. 

 
 
Neni 158. Zbatimi i mbrojtjes  

 
Vendimi mbi zbatimin e cilësdo formë të mbrojtjes së fëmijëve pa kujdes 
prindëror merret pas shqyrtimit të hollësishëm të secilit rast individualisht. 
Organi kompetent do të nxjerrë përfundim për formën e mbrojtjes së familjes 
për fëmijën që i plotëson kërkesat e fëmijës në masën më të madhe.  

 
Koment, neni 158 

 
158. Vështrim i përgjithshëm. Neni 158, jep sqarime të nevojshme për mënyrën e 

marrjes së vendimit për zbatimin e njërës formë të mbrojtjes për fëmijët pa përkujdes 
prindëror. Gjithashtu, kjo normë është eksplicite dhe imperative (e detyrueshme), 
sepse kërkon shqyrtim të hollësishëm të çdo rrethanë para se të merret vendimi për 
njërën formë të mbrojtës. Kjo është shume e logjikshme dhe kërkesë imperative, 
sepse marrja ndonjë vendimi pa shqyrtuar me kujdes dhe hollësi rrethanat relevante, 
mund të cenojë të drejtat tjera individuale si të fëmijës ashtu edhe të prindërve, 
respektivisht të drejtën prindërore si e drejtë private. 

 
158 (a) Shqyrtimi i rrethanave relevante. Vendosja e fëmijës në përkujdesje në njërën 

nga format e parapara me ligj, kërkon shqyrtim të çdo rrethane relevante për secilin 
rast. Kjo nënkupton faktin se gjatë shqyrtimit duhet vërtetuar se në të vërtetë a është 
fëmija pa përkujdesje prindërore dhe për shkallën e mos-kujdesit, nevojat e fëmijës 
dhe prirjet e tij, aftësitë e fëmijës etj. për të ardhur në përfundim se cila do të jetë 
forma më e mire e përkujdesjes ndaj tij.986 Në të vërtetë nëse nuk konstatohet si 
duhet rrethana se fëmija është pa përkujdesje prindërore mund të rezultojë ndërhyrje 

                                                 
983 Shih LFK, neni 160, paragrafi 1. 
984 Shih LFK, neni 161, paragrafi 1. 
985 Shih Procesverbali dhe Aktvendimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.352/2011 i datës 
23.02.2012. 
986 Shih LFK, neni 159 komenti i këtij neni. 
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arbitrare në jetën dhe privatësinë familjare.987 Po ashtu mund të reflektohet edhe në 
shkeljen e së drejtës së fëmijës që të rritet me prindërit e tij.988 Kjo situatë krijohet 
kur bëhet fjalë për vendosjen e fëmijëve nën mbikëqyrje nga OK përmes njërës 
formë të mbrojtjes për shkak se prindërve ju merret e drejta prindërore. Poredhe në 
rastet tjera kur fëmija është pa përkujdesje prindërore, kërkohet vërtetimi i 
hollësishëm i rrethanave që lidhen me jetën e fëmijës, shprehitë dhe nevojat e tij.  

 
158 (b) Vendimmarrja adekuate për formën e mbrojtjes. Me këtë dispozitë kërkohet që 

organi i cili vendos për ndonjërën prej formave të mbrojtjes që duhet zbatuar, duhet 
të ketë kujdes në gjetjen e një forme më adekuate, respektivisht përshtatshme që i 
përgjigjigjet secilit rast veç e veç. Rastet praktike dhe nevojat e secilit fëmijë 
dallojnë. Kështu në një rast mund të përcaktojë formën e vendosjes në familjen tjetër, 
në rastin tjetër kujdestarinë ose adoptimin. Kjo rezulton varësisht nga rastet 
individuale dhe nevojat e fëmijës për përkujdesje. Dispozita ligjore potencon faktin 
se është shumë me rëndësi përcaktimi i nevojave të fëmijës dhe gjetja e formës së 
mbrojtjes që i plotëson këto kërkesa, përkatësisht nevoja të fëmijës. Kështu kur 
fëmija nuk ka përkujdesje të prindërve me supozim se kjo mund të jetë vetëm e 
pëkohëshme, formë më e përshtatshme do të jetë vendosja në një familje tjetër ose 
vendosja nën kujdestari.989, sepse mund të pritet që në një kohë të ardhme prindërit 
do të përkujdesen për fëmijën së bashku me ndihmën e Organit të Kujdestarisë që 
është edhe i ngarkuar t’i ndihmojë prindërit në këtë drejtim.990 Kur pritet se nuk do të 
ketë mbikëqyrje/përkujdesje ndaj fëmijës për kohë të gjatë si p.sh vdekja e prindërve, 
braktisja e fëmijës, ose kur pritet se prindërit edhe pse të gjallë nuk do të ushtrojnë 
kujdesin prindëror si kërkohet me ligj, mund të zbatohet forma e adoptimit. Kështu 
me Procesverbalin dhe Aktvendimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë, 
N.nr.143/2011, gjykata e ka zbatuar formën e adoptimit ndaj fëmijës së braktisur si 
formë më adekuate për mbrojtje ndaj këtij fëmijë, sepse nuk i ka prind natyror (nuk i 
dihen) dhe kjo rrethanë është e përhershme dhe se kujdesi më i mirë ndaj tij arrihet 
me adoptim duke pasur parasysh edhe moshën e re të fëmijës.991 Pra, kjo dispozitë 
kërkon që organi kompetent – Organi i Kujdestarisë dhe gjykata duhet konstatuar me 
kujdes se cila formë e mbrojtjes është më adekuate, sepse në të kundërtën mund të 
ketë edhe pasoja tjera për fëmijën. Si shembull nëse adoptohet fëmija edhe pse mund 
të pritet që prindërit i tejkalojnë problemet rreth përkujdesjes ndaj fëmijës, kjo mund 
të rezultojë në vendim të gabuar, sepse fëmija më së miri rritet me prindërit natyror 
dhe njëherësh është edhe e drejtë natyrore dhe ligjore e fëmijëve dhe prindërve.  

                                                 
987 Lidhur me jeten dhe privatësinë familjare dhe ndërhyrja arbitrare e organeve shtetërore shih LFK, 
neni 2 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
988 Shih LFK, neni 2 paragrafi 1; neni 3 paragrafi 2; neni 125, paragrafi 2; neni 128 dhe pjesa e 
komentarit për këto nene. 
989 Lidhur me vendosjen e fëmijës në familjen tjetër shih LFK, neni 203 dhe 204 si dhe pjesa e 
komentarit për këto nene. Lidhur me kujdestarinë shih LFK, neni 215 dhe 216 si dhe pjesa e 
komentarit për këto nene. 
990 Shih Ligji për shërbimet sociale dhe familjare. 
991 Shih Procesverbalin dhe Aktvendimin e Gjykates Komunale në Prishtinë, N.nr.143/2011 i datës 
20.12.2011 
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Neni 159. Kompensimi për humbjen e kujdesit prindëror  
 
Mbrojtja e fëmijëve pa kujdes prindëror, në pajtim me nevojat e këtyre 
fëmijëve realizohet përmes sigurimit të kushteve për zhvillim të tillë të 
fëmijëve, të cilat do të kompensojnë në mënyrën më të mirë humbjen e 
prindërve ose kujdesit prindëror. 

 
Koment, neni 159 

 
159. Vështrim i përgjithshëm. Neni 159 ka një lidhshmëri me nenin 158, sepse kërkon që 

me njërën formë të mbrojtjes ndaj fëmijës pa përkujdesje prindërore duhet të arrihet 
kompensimi i humbjes së prindërve ose kujdesit prindëror. Pra kjo dispozitë sqaron 
në radhë të parë se forma e kujdesit duhet të jetë e atillë që fëmijëve t’u plotësohet 
mungesa ose boshllëku për prindër që e kanë si rezultat i moskujdesit ndaj tyre. 

 
159 (a) Sigurimi i kushteve për zhvillimin e fëmijës. Kjo dispozitë kërkon që t’u 

kushtohet rëndësi kushteve për zhvillimin e fëmijës në pajtim me nevojat e tij, të 
cilat i mundësojnë atij të ndihet sikur të ketë mbikëqyrje të plotë prindërore. 

 
159 (b) Plotësimi i nevojës për prind. Me vendosjen e njërës formë të përkujdesjes 

fëmija duhet të ndihet sikur t’i ketë prindërit e tij natyror. Pra këtu kërkohet gjetja e 
familjes adekuate e cila ushtrojnë një përkujdesje ndaj fëmijës ashtu që fëmija e 
ndien të plotësuar nevojën për prindër qoftë në aspektin e ngrohëtisë dhe qetësisë 
shpirtërore dhe emocionale po ashtu edhe të përkujdesjes ndaj fëmijës. 

 
159 (c) Kompensimi i mungesës së kujdesit prindëror. Gjithashtu kjo dispozitë ligjore 

kërkon që të shqyrtohen rrethanat, dhe në pajtim me nevojat e fëmijës të cilit i 
mungon kujdesi prindëror dhe gjetjen e formës më adekuate për përkujdesje që e 
bënë të mundur kompensimin e kujdesit prindërorë të munguar. Pra duhet 
konstatuar faktin se zbatimi i njërës formë e bënë të mundur përkujdesjen adekuate 
të fëmijës dhe jo keqësimin e pozitës së tij.  

 
 
II. ADOPTIMI  
 
1. Ndërmjetësimi i adoptimit  
 
Neni 160. Ndërmjetësimi i adoptimit  

 
(1) Qëllimi i ndërmjetësimit të adoptimit është të arrijë vendosjen e fëmijës 

(të adoptuarit) nën kujdestari të personit i cili dëshiron të marrë fëmijën 
nën përkujdesjen dhe përgjegjësinë e tij (adoptuesi).  

(2) Ndërmjetësimi i adoptimit gjithashtu nënkupton realizimin dhe admini-
strimin e të dhënave lidhur me fëmijën i cili do të vendoset, si dhe të dhënat 
për prindërit e ardhshëm të cilët dëshirojnë të adoptojnë fëmijën edhe nëse 
fëmija nuk ka lindur në kohën kur njoftimi është dhënë. 
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Koment, neni 160 
 

160. Vështrim i përgjithshëm. Me nenet 160 – 202 rregullohet adoptimi si formë e 
mbrojtjes shoqërore dhe ligjore për fëmijët pa përkujdesje prindërore. Adoptimi si 
institucion juridik është i njohur që nga të drejtat e lashta, e drejta romake, 
babilonase etj. Në të drejtën bashkëkohore, adoptimin e njohin të gjitha 
legjislacionet. Si institut juridike dhe shoqërore ka për qëllim mbrojtjen e fëmijëve 
pa përkujdes prindëror dhe qëllimi parësor është interesi i fëmijëve që të gjejë 
përkujdesjen e duhur në familjen adoptues (prindi ose prindërit adoptues). Ky 
qëllim theksohet edhe në nenin 160, paragrafi 1 i LFK. Për dallim prej LMMF të 
viti 1984 i cili i ka njohur adoptimin e plotë dhe adoptimin jo të plotë, LFK e njeh 
vetëm adoptimin e plotë që nënkupton se fëmija tërësisht adoptohet nga prindërit 
adoptues dhe i shkëput relacionet prindërore me prindërit biologjik.992 LFK përdor 
shprehjen adoptim për dallim nga Kodi i Familje së Shqipërisë dhe disa literatura 
në gjuhen shqipe përdorin termin birësim. Konsiderojmë se termi adoptim e shpreh 
natyrën juridike të institutit, sepse themelohet me një akt të organit gjyqësore. 
Gjithashtu, edhe në aspektin e trajtimit të barabartë në mes të meshkujve dhe 
femrave termi adoptim është më i pranueshëm, sepse termi birësim që i përket 
vetëm gjinisë mashkullore. Në LFK, por edhe në Ligjin për Barazinë gjinore, KDF 
kërkohet trajtim i barabartë i meshkujve dhe femrave dhe sa i përket 
trajtimit/përdorimit gjuhësor të shprehjeve të caktuara.993 

 
160 (a) LFK e ka periudhën provuese, që ka për qëllim të vlerësohet se gjatë periudhës 

provuese tentohet të provohet arritja e qëllimit të adoptimit që fëmija të krijojë 
relacione të afërta me prindërit adoptues dhe po ashtu prindërit adoptues t’i ofrojnë 
kujdesin e duhur fëmijës së adoptuar.994 Adoptimi gjithmonë është i lejueshëm 
vetëm nëse i shërben mirërritjes së fëmijës dhe pritet që në mes fëmijës dhe 
prindërve adoptues të krijohen relacione prind-fëmijë.995 

 
160 (b) Adoptimi për interes të fëmijës. Gjithmonë adoptimin duhet lejuar nëse i 

shërben këtij interesi të fëmijës, pra interesit të fëmijës për mirërritje.996 Interesi 
më i lartë i fëmijës duhet të jetë parësorë në të gjitha procedurat gjyqësore dhe 
administrative kur vendoset për interesat e tij.997 Qëndrimin se adoptimi duhet t’i 
shërbejë interesave të fëmijës dhe ndërtimit të marrëdhënieve prind –fëmijë në mes 
adoptuesit dhe fëmijës së adoptuar që e përmbajnë edhe legjislacionet e vendeve 
perëndimore.998 Adoptimi nuk mund të bëhet për interesa të tjera si p.sh për ndonjë 

                                                 
992 Shih LFK, neni 201, par. 2 dhe komentimi i këtij paragrafi. 
993 Në mes tjerash shih KDF, neni 2 që rregullon resepktimin dhe mbrojtjen e barabartë të të drejtave 
të fëmijëve. 
994 Shih LFK, neni 166. 
995 Shih LFK, neni 163, par. 1. 
996 Shih D. Kelly Weisberg & Susan Frelich Appleton, 2006, fq. 1129 
997 Shih Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, neni 3, paragrafi 1: “Në të gjitha veprimet që kanë tё 
bёjnё me fёmijёn, të marra qoftё nga institucionet publike ose private të mirёqenies shoqërore, nga 
gjykatat, autoritetet administrative apo organet legjislative, interesi mё i lartё i fëmijës duhet të jetё 
konsideratё parёsore.” 
998 Në mes tjerash shih KCGJ, neni 1741, paragrafi 1. 
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shpërblim, plotësim të ndonjë nevoje për të pasur fëmijë, çështje të ruajtjes së 
trashëgimisë brenda rrethit të caktuar familjare etj. Njëra nga të drejtat themelore 
të fëmijëve është rritja me prindërit e tyre natyror. Prandaj, vendosja për adoptim 
pa vlerësuar rrethanat e nevojshme mund të cenojë këtë të drejtë. 

 
160 (c) Adoptimi si akt juridik. Adoptimi bëhet me vendim të organit kompetent 

shtetëror. Përmes këtij vendimi krijohen në mënyrë jonatyrore, por artificiale 
marrëdhënie prindërore në mes prindit adoptues dhe fëmijës. Pra adoptimi është 
marrëdhënie ligjore e themeluar në mes fëmijës dhe personit ose bashkëshortëve 
që nuk janë prind biologjik të tij.999 Për dallim nga LMMF i vitit 1984 sipas të cilit 
adoptimi është bërë nga Organi i Kujdestarisë (qendra për punë sociale), sipas LFK 
adoptimi bëhet me vendim të gjykatës.1000 

 
Paragrafi 1 

 
160.1 Paragrafi 1 e shpreh qëllimin e adoptimit. Sipas kësaj dispozite qëllimi i 

adoptimit apo ndryshe siç është thënë ndërmjetësimit për adoptim është arritja që 
fëmija (i adoptuari) të vendoset në kujdestari të personit që adopton. Edhe 
shprehjet tjera e plotësojnë këtë qëllim duke potencuar se adoptuesi e ka në 
përkujdesje dhe përgjegjësi të tij të adoptuarin.  

 
160.1 (a) Qëllimi i përkujdesjes ndaj fëmijës. Qëllimi i adoptimit është gjetja e personit 

i cili e merr nën kujdestari/përkujdesje fëmijën që është pa përkujdesje prindërore. 
Me këtë nen theksohet se të gjithë ata që ndërmjetësojnë në adoptim, prindërit, 
adoptuesit, Qendra për punë sociale dhe gjykata e cila vendos, duhet të kenë si 
qëllim që adoptimi t’i shërbejë interesave të fëmijës. Interesat e fëmijës janë që ai 
të gjejë kujdestar ose familjen e cila e merr në përkujdesje prindërore dhe 
ndërtohen marrëdhënie prind-fëmijë në mes adoptuesit dhe të adoptuarit. 

 
160.1 (b) Përkujdesja dhe përgjegjësia e adoptuesit. Adoptuesi e merr nën përkujdesje 

të adoptuarin dhe ka përgjegjësi prindërore, andaj edhe relacionet në mes tyre 
duhet të ndërtohen si relacione prind-fëmijë. Gatishmëria për një detyrim të tillë 
duhet të shprehet dhe të jetë e qartë para se të themelohet adoptimit. Mund të 
adoptojë vetëm personi i cili ka cilësi personale dhe është i gatshëm për të ushtruar 
me sukses të drejtat dhe detyrimet prindërore.1001 Nëse nuk plotësohen kushtet e 
adoptimit, përfshirë edhe qëllimin e adoptimit, refuzohet kërkesa për adoptim.1002 
Madje edhe gjatë kohëzgjatjes së adoptimit, shkelja e një detyrimi të tillë mund të 
qojë edhe në anulimin e adoptimit.1003 Në këtë drejtim paragrafi 1 thekson se është 
fundamental qëllimi i adoptimit i cili i shërben për përkujdesje për fëmijën që 
adoptohet, sepse rrethanat që kushtëzojnë adoptimin janë mungesa e përkujdesjes 
ndaj tij. Andaj, me anë të adoptimit tentohet të arrihet kjo përkujdesje. 

                                                 
999 Barabara, 2005, kapitulli 3, fq. 53. 
1000 Shih LFK, neni 161, par. 1 dhe neni 180. 
1001 Shih LFK, neni 175 dhe komenti i këtij neni. 
1002 Shih LFK, neni 185, paragrafi 1 dhe komenti i këtij paragrafi. 
1003 Shih LFK, neni 198 dhe komenti i këtij neni. 
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Paragrafi 2 
  
160.2 Në lidhshmëri me paragrafin 1 edhe paragrafi 2, kërkon administrimin e provave 

që lidhen me fëmijën dhe me prindërit e ardhshëm (prindërit që dëshirojnë të 
adoptojnë). Për të arritur këtë qëllim edhe gjykata ex officio kujdeset për këto 
cilësi, prova dhe informata, por edhe Organi i Kujdestarisë duhet t’i ofrojë gjykatës 
informata dhe ekspertizë dhe provat e nevojshme.1004 Gjykata e kërkon çdoherë 
mendimin e OK lidhur me të dhënat mbi familjen adoptues dhe fëmijën, sepse 
sipas Ligjit OK është kompetent për të formuar listat e familjeve adoptuese në bazë 
të hulumtimeve që i bënë për secilin rast veç e veç.1005 Megjithatë, gjykata çdo 
herë është e pavarur për të kërkuar informata shtesë dhe expertizë të veçantë me 
qëllim të marrjes së informatave të sakta për fëmijën dhe nevojat e tij, dhe familjen 
adoptuese dhe cilësitë e saj në lidhje me përkujdesjen ndaj fëmijës.1006 Gjykata e 
refuzon kërkesën kur bindet në bazë të provave të bashkanëgjitura, të shqyrtuara 
dhe ato të mbledhura sipas detyres zyrtare se adoptimi nuk është në interes të 
fëmijës.1007 

 
 
Neni 161. Autoriteti kompetent për adoptim  

 
(1) Procedura e adoptimit është në kompetencë të gjykatës. Gjykata mund të 

kërkojë këshilla nga Organi i Kujdestarisë gjatë marrjes së vendimit mbi 
adoptim.  

(2) Organi i Kujdestarisë do të caktojë vetëm personel të trajnuar posaçërisht 
i cili do të jetë i përshtatshëm për detyrën, kjo për shkak të veçorive 
personale si dhe i cili do të ketë përvojë profesionale të punës me fëmijë.  

 
Koment, neni 161 

 
161. Vështrim i përgjithshëm. Neni 161 përcakton organin kompetent me vendimin e të 

cilit themelohet adoptimi e që në këtë rast është gjykata. Gjithashtu ky nen 
rregullon edhe aspektet e bashkëpunimit të gjykatës me Organin e Kujdestarisë 
gjatë procedurës së adoptimit. Duhet shtuar se LFK me këtë nen ka përcaktuar një 
procedurë tjetër, të ndryshme nga ajo që ishte sipas LMMF, sepse adoptimi bëhej 
para Organit të Kujdestarisë.1008 Me LFK adoptimi bëhet para gjykatës. LFK me 
këtë zgjidhje konsiderojmë se ka pasur për qëllim krijimin e mekanizmit më të 
sigurt dhe të besueshëm për adoptim me qëllim që të mbrohen interesat e fëmijës 
ashtu siç kërkon Konventa për Drejtat e Fëmijëve dhe pengimin e keqpërdorimeve 
dhe abuzimeve me fëmijën si pasojë e interesave të ndryshme ose edhe mosnjohjes 
së ligjit dhe standardeve ndërkombëtare. Kështu me këtë zgjidhje, që gjykata të 
vendosë për adoptimin është krijuar një siguri më e madhe juridike për të gjitha 

                                                 
1004 Shih LFK, neni 184 dhe komenti i këtij neni. 
1005 Shih Ligji për shërbimet sociale dhe familjare, neni 11, paragrafi 9, pika (a). 
1006 LFK, neni 182, par. 3; neni 184 dhe komentet e këtyre dispozitave. 
1007 LFK, neni 185 dhe komenti i këtij neni. 
1008 LMMF i vitit 1984, neni 147. 
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palët, e në radhët të parë për mbrojtjen e interesave të fëmijës që adoptohet. 
Zgjidhjen e tillë e ka edhe legjislacioni i Shqipërisë.1009 Për dallim, Ligji i 
Maqedonisë dhe Ligji i Malit të Zi ende përmbajnë procedurën e adoptimit para 
organit administrativ, respektivisht qendres për punë sociale.1010 

 
Paragrafi 1 

 
161.1 Paragrafi 1 sqaron se procedura e adoptimit bëhet pranë gjykatës. Pra vendimi i 

gjykatës është vendim me të cilin themelohet adoptimi kur për këtë plotësohen 
kushtet ligjore. Procedura fillon me kërkesën e prindërve adoptues. Ky paragraf 
duhet të interpretohet në lidhshmëri me nenin 180 të LFK.1011 Me këtë dispozitë 
nuk është sqaruar se cila gjykatë është kompetente, bie fjala ajo komunale apo e 
qarkut. Kompetenca lëndore e gjykatave përcaktohet me Ligjin për organizimin e 
gjykatave, kështu që LFK duke pasur prasyshë këtë fakt e ka lënë të hapur çështjen 
që me Ligjin për organizimin e gjykatave të përcaktohet se cila gjykatë do të jetë 
kompetente. Me dispozitat kalimtare të LFK, neni 353 është thënë që rregullat e 
procedurës lidhur me gjykaten, Organin e Kujdestarisë, organet tjera dhe personat 
e autorizuar siç përcaktohet me këtë ligj rregullohen me ligj të aplikueshëm 
(vazhdojnë procedurat në fuqi), deri në nxerrjen e ligji të ri që rregullon këtë 
materie.1012 Në kohën kur është nxjerr LFK ishte në diskutim edhe Ligji i ri për 
gjykatat që parashihet organizim të ri të gjykatave dhe kompetencës së tyre andaj 
kjo çështje është mbetur të rregullohet me Ligjin e gjykatave. Me ligjin për 
gjykatat të vitit 2010, për të gjitha çështjet civile në shkallë të parë vendosë 
Departamenti i Përgjithshëm i Gjykatës Themelore.1013  

 
161.1 (a) Në praktikë ka vendime të ndryshme lidhur me adoptimin kur në disa raste 

vendos gjykata komunale,1014 e në disa raste ende vendos Organi i Kujdestarisë.1015 
Konsiderojmë se interpretimi i dispozitës së nenit 153 lë për të kuptuar se si fazë 
tranzitore deri në nxjerrjen e Ligjit për gjykatat i cili fillon të zbatohet nga 1 janari 
i vitit 2013, Organi i Kujdestarisë mund të bëjë adoptimi, edhe pse në kohën e 
nxjerrjes së LFK është besuar krahas ose jo shumë vonë pas hyrjes në fuqi të LFK 
do të hyjë në fuqi edhe Ligji i i ri i Gjykatave. Pyetja që parashtrohet është se a 
janë të ligjshme vendimet e gjykatës apo të Organit të Kujdestarisë? Sipas 
dispozitës së nenit 353 të LFK vendimet e Organit të Kujdestarisë nuk janë të 
kundërligjshme, sepse me këtë dispozitë thuhet se vazhdojnë së zbatuari dispozitat 
ligjore të aplikueshme lidhur me kompetencat e Organit të Kujdestarisë deri në 
zbatimin e ligjit të ri për këtë çështje, mirëpo, pasi që është vonuar nxjerrja e Ligjit 

                                                 
1009 Shih KFSH, neni 254. 
1010 LFM, neni 97, paragrafi 2; LFMZ, neni 135.  
1011 Shih LFK, neni 180, paragrafi 1. 
1012 Shih LFK, neni 353 dhe komenti i këtij neni. 
1013 Ligji për Gjykatat, nr.03/L-199, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 79.24 Gusht 2010, 
neni 11, dhe neni 12, paragrafi 1.4. 
1014 Shih Vendimet e Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.352/2011 i datës 23.2.2012; vendimi 
N.nr.171/2011 i datës 15.12.2011 
1015 Në mes tjerash shih Aktvendimi i qendres për punë sociale në Prishtinë, lidhur me kërkesen me 
numer protokolli 04 -560/2-4-3343 të datës 01.07.2008, aktvendim i nxjerrë me datën 05.03.2010. 
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për gjykatat, Gjykata Supreme e Kosovës është dashur të sqarojë më herët se deri 
në nxjerrjen e Ligjit të ri për gjykatat, kompetente duhet të jetë Gjykata Komunale. 
Ndërsa, lidhur me vendimet e gjykatës duhet pranuar qëndrimin se LFK përcakton 
gjykatën si kompetente dhe pse nuk e ka caktuar se cila gjykatë; ajo komunale apo 
ajo qarkut. Gjithashtu, organi që vendos për çështje më të rëndësishme ose ndryshe 
më shumë mund të vendos edhe më pak. Kjo nënkupton se gjykata është organ më 
i besueshëm në zbatimin e drejtësisë dhe në këtë drejtim edhe vendimet e këtij 
organi janë të ligjshme, sepse edhe fryma e LFK ka qenë bartja e kompetencave 
nga Organi i Kujdestarisë, te gjykata. Në këtë drejtim, në vitin 2012 është edhe një 
sqarim nga Gjykata Supreme e Kosovës lidhur me zbatimin e Ligjit sa i përket 
adoptimit, ku kjo Gjykatë ka sqaruar se për këtë çështje do të jenë kompetente 
gjykatat komunale deri në hyrjen në fuqi të Ligjit për gjykatat.1016 Megjithatë, 
duhet evituar paqartësitë ashtu që gjykatat komunale të jenë kompetente për të 
vendosur për çështje të adoptimit deri në hyrjen në fuqi të ri Ligjit për gjykatat i 
viti 2010. Gjithashtu, duhet sqaruar se gjykata vendosë me procedurë 
jokontestimore, sepse adoptimi përkatësisht lënda e adoptimit nuk është ndonjë 
çështje kontestues, por është çështje që me ligj përcaktohet se duhet vendosur 
organi gjyqësor dhe këtë mund ta bëjë me procedurë jokontestimore. Kjo është 
konstatuar edhe me Qëndrimin e Gjykatës Supreme.1017, por organi gjyqësor edhe 
pse vendos në procedurë civile jokontestimore duhet konstatuar përmbushjen e 
kushteve të parapara me ligj për themelimin e adoptimit për të krijuar siguri më të 
madhe në mbrojtjen e interesave të fëmijës. 

 
161 (b) Gjykata mund të marr këshilla nga OK gjatë procedurës së adoptimit si një 

organ profesional i ngarkuar për përkujdesje familjare e në veçanti për të drejtat e 
fëmijëve. Duhet theksuar se OK gjithmonë duhet të thirret nga gjykata çdoherë kur 
vendos për të drejtat e fëmijëve. Ky është detyrim ligjor. Gjithashtu, OK duhet të 
jep mendime profesionale lidhur me mbrojtjen e interesave të fëmijëve. Porduhet 
shtuar se mendimet e OK janë mendime të ekspertëve dhe gjykata i shqyrton në 
kuadër të provave tjera. Sipas ligjit përveç mendimit të OK gjykata mbledhë edhe 
prova tjera nga ekspertet shërbimet shoqërore etj. 1018 Gjykata është e pavarur në 
vendosje për adoptim duke pasur parasysh interesin më të lartë të fëmijës e që 
është gjetja e qetësisë familjare dhe mirërritja e tij në familjen adoptuese. Shprehja 
e përdorur se “gjykata mund të kërkoj këshilla nga OK” tregon se kjo është një 
mundësi për gjykatën, por se nuk do të thotë që mendimet e OK janë çdoherë 
obligative për gjykatën. Gjykata këto mendime i shqyrton së bashku me provat 
tjera dhe nxjerr vendim në bazë të bindjes së lirë të gjykatës, por gjithmonë të 
bazuar në ligj, respektivisht kushtet ligjore të përcaktuara me LFK bazuar në 
provat e administruara gjatë shqyrtimit. 

 

                                                 
1016 Qendrimi i Gjykatës Suprem të Republikës së Kosovës. Agj.nr. 136/12 i datës 20.02.2012. 
1017 Qendrimi i Gjykatës Suprem të Republikës së Kosovës. Agj.nr. 136/12 i datës 20.02.2012, fq. 2. 
1018 LFK, neni 182, paragrafi 3 dhe komentin e këtij neni. 
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Paragrafi 2 
 
161.2 Në paragrafin 2 përcaktohet detyrimi i OK që gjatë procedurave të adoptimit të 

caktojë personel të specializuar dhe që ka përvojë në çështjet që lidhen me fëmijët. 
Kjo për arsye të ndjeshmërisë së çështjes, sepse përmes adoptimit fëmija e ndërron 
edhe statusin e tij familjar. Kështu, në këto procedura duhet të jetë kujdesi i shtuar 
dhe përvoja profesionale. Në kuadër të Qendrës për punë sociale është edhe organi 
i specializuar që merret me çështje familjare, e posaçërisht me mbrojtjen e 
interesave të fëmijëve. Prandaj, LFK e potencon faktin se në këto procedura nuk 
duhet marrë pjesë personeli që nuk ka përvojën e duhur të lidhura ngushtë me të 
drejtat e fëmijëve. Nga këshillat që merren nga OK dhe personeli i tij mund të 
influencohet edhe vendimmarrja në adoptim mbi arsyetimin se OK është organ i 
specializuar për çështje familjare dhe posedon njohuritë e duhura për këtë çështje. 
LFK tenton të evitojë mundësinë e përfaqësimit të rasteve të adoptimit në gjykata 
nga njerëzit joprofesionist. Është edhe obligim i shtetit që buron nga standardet 
ndërkombëtare marrja e masave të duhura për mbrojtjen e interesave të fëmijëve 
gjatë çdo procedure administrative dhe gjyqësore.1019 

 
 
Neni 162. Konfidencialiteti dhe mbrojtja e të dhënave  

 
(1) Gjykata kompetente dhe Organi i Kujdestarisë janë përgjegjës për 

mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë e informacioneve, të mbledhura 
gjatë procesit të adoptimit. 

(2) Vendimi mbi adoptimin u dorëzohet vetëm palëve të cilat marrin pjesë në 
procedurën e adoptimit në pajtim me ligjin. 

 
Koment, neni 162 

 
162. Vështrim i përgjithshëm. Neni 162 tregon se gjatë procedurës së adoptimit duhet 

ruajtur konfidencialiteti i dokumentacionit dhe deklaratave që lidhen me të drejtat 
e palëve gjatë kësaj procedure. Për më tepër kjo e dispozitë flet për ruajtjen e 
privatësisë së palëve. Në kontestet familjare është parim që edhe të përjashtohet 
publiku nga pjesëmarrja në procedurë me qëllim që të ruhet privatësia dhe të 
dhënat personale lidhur me palët në procedure. Në mënyrë analoge LFK kërkon që 
edhe në këtë procedurë të ruhet fshehtësia e informacionit që lidhet me të drejtat 
personale të palëve, respektivisht të ruhet privatësia, sepse bëhet fjalë për çështje 
familjare.  

 
Paragrafi 1 

 
162.1 Paragrafi 1 i bënë përgjegjës gjykatën dhe organin e kujdestarisë për ruajtjen dhe 

mbrojtjen e fshehtësisë për të dhënat private të palëve. Kjo dispozitë kërkon që 
këto organe duhet të mbajnë konfidete informacionet nga qasja e personave të 

                                                 
1019 KDF, neni 3, par. 1. 
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paautorizuar dhe marrjen e masave për të penguar çfarëdo keqpërdorimi të tyre. 
Gjatë procedurës së adoptimit, gjykata dhe Organi i Kujdestarisë kërkojnë 
informacione nga palët që lidhen ngushtë me personalitetin e tyre dhe të dhënat 
familjare.1020 Këto informacione klasifikohen edhe si informacione të lidhura me 
jetën private. Privatësia dhe jeta private dhe familjare janë të mbrojtura me ligje 
vendore, por edhe standarde ndërkombëtare.1021 Prandaj kjo dispozitë kërkon që 
çdo dokument ose informacion i marr gjatë procedurës së adoptimit të ruhet si 
informacion i të drejtës private. 

 
Paragrafi 2 

 
162.2 Kur gjykata merr vendim për adoptimin, dispozita e paragrafit 2 kërkon që ky 

vendim duhet t’i dorëzohet vetëm palëve, pra adoptuesit/adoptueseve dhe 
përfaqësuesit ligjor të fëmijës që mund të jenë vetë prindërit natyror ose kujdestari. 
Pra kjo dispozitë kërkon që të pengohet qasja e personave të tjerë në vendimin për 
adoptim, mirëpo duhet theksuar se dispozita e këtij paragrafi duhet interpretuar në 
lidhshmëri me dispozitën e nenit 188, sepse procesverbali, respektivisht vendimi 
për adoptim i dërgohet edhe zyrës së regjistrimit civil për të bërë regjistrimin e 
adoptimit në regjistrin (librin) e gjendjes civile të lindurve dhe vendimi i dërgohet, 
përveç palës edhe Organit të Kujdestarisë.1022 Këto dispozita nuk e kundërshtojnë 
njëra tjetrën, por e plotësojnë. Dispozita e paragrafit 2 ka për qëllim të tregojë se 
personat tjerë që nuk janë palë në procedurë nuk duhet të kenë qasje në vendim për 
adoptim me qëllim të ruajtjes së privatësisë së palëve në procedur, por nuk e 
përjashton dërgimin e vendimit organeve kompetente (Zyres së regjistrimit civil 
dhe Organit të Kujdestarisë). 

 
 
2. Parimet e Adoptimit 
 
Neni 163. Lejueshmëria e adoptimit 
  

(1) Adoptimi i fëmijës është i lejuar nëse i shërben mirërritjes së fëmijës dhe 
nëse pritet që mes prindit adoptues dhe fëmijës do të krijohet marrëdhënia 
prind-fëmijë.  

                                                 
1020 Shih LFK, neni 184 dhe komentimi i këtij neni. 
1021 Në mes tjerash shih Në neni 8 të KEMDNJ, thuhet: “1) Çdo person ka të drejtë që t'i respektohet jeta 
e tij private dhe familjare, vendbanimi dhe korrespondenca e tij. 2) Autoriteti publik mund të ndërhyjë në 
ushtrimin e kësaj të drejte vetëm në shkallën e parashikuar nga ligji dhe kur, në një shoqëri demokratike, 
kjo masë është e domosdoshme për sigurimin kombëtar, për sigurimin publik, për mirëqenien 
ekonomike të vendit, për mbrojtjen e rendit ose për parandalimin e veprave penale, për mbrojtjen e 
shëndetit ose të moralit, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të tjerëve”. Shih Kushtetua e 
Republikës së Kosovës, neni 36; Rastet e GJEDNJ, Keegan v. Ireland, nr. i kërkesës 16969/90, 
Aktgjykimi i datës 26 Maj 1994; Bajrami v. Albania, Aktgjykimi i datës 12 Dhjetor 2007; Keegan v. 
Ireland, nr. i kërkesës 16969/90, Aktgjykimi i datës 26 Maj 1994; Powell and Rayner v. the United 
Kingdom, Aktgjykimi i datës 21 shkurt 1990, Seria A nr. 172, etj. Për më shumë lidhur me mbrojtjen e 
familjes dhe privatësinë familjare dhe personale shih LFK, neni 2 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1022 LFK, neni 188. 
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(2) Personi i cili është kyçur në veprime të paligjshme, ose në veprime që janë 
në kundërshtim me moralin, në marrjen ose prurjen e fëmijës për qëllim 
të adoptimit apo i cili e ka autorizuar ose i ka dhënë shpërblim personit të 
tretë për ta bërë këtë mund vetëm ta adoptojë fëmijën nëse kjo është e 
domosdoshme për mirërritjen e fëmijës.  

 
Koment, neni 163 

 
163. Vështrim përgjithshëm. Dispozita e nenit 163 tregon qëllimin për të cilin duhet të 

bëhet adoptimi. Në këtë drejtim theksi i veçantë është vendosur te interesi i fëmijës 
për të pasur përkujdesje në mirërritje dhe edukim nga familja që e adopton. Në fakt 
kjo dispozitë është parimore dhe kusht themelor për themelimin e adoptimit. Kjo 
do të thotë se para kushteve tjera duhet vlerësuar arsyeshmërinë e adoptimit e që 
është interesi i fëmijës për adoptim. Ky kusht është vendosur që të respektohet 
interesi i fëmijës në çdo veprim që ndërmerret nga organet shtetërore, përfshirë 
gjykatat dhe organin e kujdestarisë është i garantuar fëmijës edhe me standarde 
ndërkombëtare, në veçanti Konventën për të Drejtat e Fëmijëve.1023 Neni 163 
duhet interpretuar dhe zbatuar në lidhshmëri me nenin 160 që gjithashtu përmban 
kushte lidhur me adoptim e fëmijës me qëllim që adoptuesi t’i ofrojë një mirërritje 
të adoptuarit.1024  

 
Paragrafi 1 

 
163.1 Në dispozitën e paragrafit 1 është specifikuar se lejohet adoptimi vetëm nëse i 

shërben mirërritjes së fëmijës dhe nëse pritet që fëmija dhe adoptuesi të themelojnë 
marrëdhënie prind-fëmijë. Pra njëra ndër kushtet themelore është interesi i fëmijës 
për përkujdesje.1025 Kjo nënkupton se adoptimi lejohet vetëm për fëmijën që nuk 
ka fare përkujdesje prindërore ose përkujdesi prindëror nuk është i atillë që kërkon 
interesi i fëmijës për mirërritje dhe edukim. Kështu qëllimi i adoptimit është t’i 
sigurohet fëmijës një mjedis familjar në mënyrë të përhershme për të realizuar 
qëllimin e përkujdesjes që i ka munguar. Në këtë mënyrë, në familjen adoptuese 
fëmija do të rritet në një mjedis familjar sikur të ishte fëmijë biologjik i prindërve 
adoptues.1026 Edhe pse është vështirë për të konstatuar çdo herë se cili është 
interesi më i mirë i fëmijës, por kjo është çështje e domosdoshme në procedurën e 
adoptimit.1027 Kjo dispozitë nxjerr në fokus disa situata: 

 
163.1 (a) Lejueshmëria e adoptimit. Adoptimi nuk është i lejueshëm nëse nuk arrihet 

qëllimi për mirërritje të fëmijës. Me këtë qartë është theksuar se lejohet adoptimi 

                                                 
1023 Shih Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, neni 3, paragrafi 1: “Në të gjitha veprimet që kanë tё 
bёjnё me fёmijёn, të marra qoftё nga institucionet publike ose private të mirёqenies shoqërore, nga 
gjykatat, autoritetet administrative apo organet legjislative, interesi mё i lartё i fëmijës duhet të jetё 
konsideratё parёsore.” 
1024 Shih LFK, neni 160 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1025 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 250. 
1026 Mando, Arta, E drejta familjare: famija, fëmijët, martesa, bashkëshortët, Tiranë, 2009, fq. 462. 
1027 D.Kelly Weisberg & Susan Frelich Appleton, vep e cit, fq. 1129. 
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vetëm për këtë qëllim. Pasoja e moszbatimit të kësaj dispozite ose keqpërdorimit të 
adoptimit për interesa të tjera dhe jo interesit të fëmijës për mirërritje, sjell 
anulimin e adoptimit.1028 Edhe pse në dispozitën e nenit 193, paragrafi 1 nuk është 
thënë qartë se në mungesë të qëllimit të adoptimit për mirërritjen e fëmijës 
anulohet adoptimit, mirëpo duke përdorur shprehjen se gjykata çdoherë e anulon 
adoptimin “ nëse për çfarëdo arsye kjo bëhet e nevojshme për mirëqenien e 
fëmijës”, duhet zgjeruar kuptimi i saj se edhe kur ka munguar qëllimi për 
mirërritjen e fëmijës, kjo është e nevojshme që gjykata ta anulojë adoptimin. 

 
163.1 (b) Mirërritja e fëmijës. Qëllimi i adoptimit duhet t’i shërbejë mirërritjes së 

fëmijës si interes kryesor dhe jo ndonjë qëllimi tjetër qoftë material ose personal 
për palët tjera në procedurë (adoptuesit ose prinderve biologjik, personelit të 
Organit të Kujdestarisë etj).  

 
163.1 (c) Themelimi i marrëdhënies prind-fëmijë. Me adoptim duhet të pritet që në mes 

adoptuesit dhe fëmijës së adoptuar të themelohen marrëdhënie prind-fëmijë.1029 
Kështu fëmija duhet ta gjejë ngrohtësinë familjare dhe përkujdesjen sikur te 
marrëdhëniet mes prindit biologjik dhe fëmijës. Pra trajtimi i tij nga familja 
adoptuese duhet të jetë i njëjtë sikur një prind biologjik që ndërton relacione të 
shëndosha me fëmijën e tij.  

 
Paragrafi 2 

 
163.2 Paragrafi 2 ka disa përjashtime lidhur me veprimet e paligjshme rreth adoptimit 

të fëmijës. Është i veçantë ky rast kur ligjvënësi duke dashur të mbrojë interesin e 
fëmijës për mirërritje dhe edukim e përjashton ndikimin e disa veprime në 
ligjshmërinë e adoptimit edhe pse ato veprime janë të paligjshme. Në këtë 
dispozitë është theksuar se edhe kur një person ka kryer veprime të paligjshme, në 
kundërshtim me moralin, ka autorizuar adoptimin ose i ka dhënë ndonjë personi të 
tretë shpërblim, mundet ta adoptojë fëmijën nëse kjo i shërben mirërritjes së 
fëmijës. Pra këtu interesi i fëmijës për të gjetur strehim familjar te familja 
adoptuese dhe që ky strehim i shërben mirërritjes së fëmijës e absorbon kryerjen e 
disa veprimeve të paligjshme, por që janë kryer për të arritur edhe përkujdesjen 
ndaj fëmijës. Pra, kjo dispozitë ka specifikuar se për hirë të interesit më të lartë të 
fëmijës që është përkujdesja ndaj tij, disa veprime të paligjshme gjatë procedurës 
së adoptimit konsumohen me interesin e fëmijës dhe lejohet adoptimi. 

 
 
Neni 164. Personat që mund të adaptojnë  

 
(1) Bashkëshortët mund ta adoptojnë fëmijën vetëm bashkërisht;  
(2) Personi i pamartuar mundet t’a adoptojë fëmijën vetëm.  

                                                 
1028 Shih LFK, neni 168. 
1029 Shih LFK, neni 167 dhe komenti i këtij neni. 
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Koment, neni 164 
 
164. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 164 specifikohet e drejta e personave për të 

qenë adoptues. Me këtë dispozitë janë specifikuar se cilët persona kanë të drejtë 
për të adoptuar fëmijën e mitur (të adoptuarin). Një dispozitë e tillë e lehtëson 
zbatimin e normës, me vet faktin që nuk len shumë kuptime, por saktëson, se 
adoptues mund të jenë bashkëshortët bashkërisht, por edhe personi i pamartuar i 
cili mund të adoptojë vetëm. 

 
Paragrafi 1 

 
164.1 Në paragrafin 1 është saktësuar se adoptues mund të jenë bashkëshortët. Porkur 

bashkëshortët adoptojnë ata këtë duhet ta bëjnë bashkërisht, që do të thotë se duhet 
të japin pëlqimin të dy së bashku dhe marrin obligime në cilësinë e prindit 
adoptues bashkërisht. Kjo dispozitë bën fjalë për rrethanën që parimisht të dy 
bashkëshortët mund të bëjnë adoptimin dhe këtë ata mund ta bëjnë duke themeluar 
marrëdhënie adoptimi bashkërisht dhe rrjedhimisht secili bashkëshortë e ka edhe 
cilësinë e prindit adoptues me të gjitha të drejtat dhe detyrat që i ngarkon ligji. E 
themi këtë, sepse LFK përjashtimisht e lejon edhe mundësinë që vetëm njëri 
bashkëshort të adoptojë, por bashkëshorti tjetër e jep vetëm pëlqimin.1030 Kjo 
situatë dallon nga situate e paraparë në paragrafin 1 të këtij neni, sepse këtu 
bashkëshortët janë të barabartë edhe si prindër adoptues dhe e themelojnë 
adoptimin bashkërisht. Në rastin tjetër të paraparë në nenin 165, paragrafi 1, vetëm 
njëri bashkëshort është prind adoptues, por bashkëshorti tjetër e jep vetëm 
pëlqimin, mirëpo nuk merr obligime të prindit adoptues. Adoptimin nga të dy 
prindërit bashkërisht e njohin edhe legjislacione të tjera.1031 Nga ky paragraf dalin 
disa situate që duhet pasur parasysh gjatë zbatimit. 

 
164.1 (a) Adoptimi bashkërisht nga bashkëshortët. Kjo dispozitë veçon situatën duke 

sqaruar se të dy bashkëshortët: 1) kanë të drejtë të adoptojnë dhe 2) adoptimin 
duhet ta bëjnë bashkërisht. Pra kur dy bashkëshortët dëshirojnë që të jenë prindër 
adoptues që do të thotë të kenë të drejta dhe përgjegjësie për fëmijën e adoptuar ata 
duhet që nga fillimi i procedurës e deri të përfundimi i saj të marrin përgjegjësitë 
së bashku. Më vendimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.171/2011, 
gjykata i ka njoftuar të dy prindërit adoptues se ata bashkërisht marrin detyrime 
ligjore lidhur me fëmijën e adoptuar dhe se për këtë kanë përgjegjësi që parashihet 
me ligj. 1032  

 
164.1 (b) Bashkëshortët si prindër adoptues. Kur bashkëshortët adoptojnë së bashku, ata 

janë edhe prindër adoptues bashkërisht. Kjo do të thotë se ata duhet të ndërtojnë 
marrëdhënie prind-fëmijë sikur prindërit natyrorë dhe kjo është përgjegjësi e të dy 

                                                 
1030 Shih LFK, neni 165, par. 1. 
1031 Në mes tjerash shih KFSH, neni 242, par 1; LFMZ, neni 132, par. 1; LFM, neni 98.  
1032 Shih Procesverbali i Adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.117/2011 i datës 
15.12.2011. 
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bashkëshortëve.1033 Kështu shprehja e përdorur se “bashkëshortët mund ta adoptojë 
fëmijën vetëm bashkërisht” e përfshin edhe përgjegjësinë e të dy bashkëshortëve për 
të drejtat dhe detyrat që rrjedhin nga marrëdhënia e adoptimit. Ky detyrim ju 
konfirmohet prindërve adoptues edhe me vendimin e gjykatës kur vendoset për 
adoptimin.1034 

 
Paragrafi 2 

 
164.2. Paragrafi 2 ka një rregull specifik që e lejon adoptimin edhe nga personi i pa 

martuar. Në këto raste kur adopton personi i pamartuar ai mund të adoptojë 
vetëm. LFK me këtë zgjidhje dallon nga disa legjislacione të tjera të rajonit të 
cilat nuk e parashohin shprehimisht adoptimin nga personi i pamartuar. Këto 
legjislacione përmendin faktin se një person mund të adoptohet nga një person, 
por pa e specifikuar se i martuar apo jo dhe prej dy personave me kusht që të jenë 
bashkëshortë.1035 Mirëpo ligji i Malit të Zi e lejon mundësinë e adoptimit edhe 
nga personi i pamartuar.1036 Në mënyrë më specifike Kodi Civil Gjerman 
përmban dispozitën ligjore që e lejon adoptimin edhe nga personi i pamartuar dhe 
ai mund të adoptojë vetëm.1037 Megjithatë, kjo zgjidhje shkon në favor të krijimit 
të mundësive për të gjetur persona që dëshirojnë të adoptojnë fëmijë pa 
përkujdesje prindërore dhe të cilët i kanë cilësitë e prindit adoptues ashtu siç 
parashihet me LFK. 

 
 
Neni 165. Përjashtimi nga kërkesat martesore  
 

(1) Përjashtimisht vetëm njëri nga bashkëshortët mund ta adoptojë fëmijën, 
por kjo kërkon edhe pëlqimin e bashkëshortit tjetër.  

(2) Ai mundet gjithashtu të adoptojë fëmijën vetëm, nëse bashkëshorti tjetër 
nuk mund të adoptojë fëmijën për shkak të paaftësisë për të vepruar apo 
për shkak se ai ende nuk ka mbushur moshën 21 vjeç.  

(3) Me kërkesën e palës adoptuese dhe me pëlqimin e personave të cilët kanë 
marrë pjesë në procedurën e adoptimit, bashkëshorti tjetër mund të 
përfshihet më vonë në adoptim nëse i plotëson kushtet e parashikuara me ligj.  

 
Koment, neni 165 

 
165. Vështrim i përgjithshëm. Neni 165 përmban disa përjashtime nga kërkesat që të 

dy bashkëshortët të adoptojnë bashkërisht. Ky nen flet edhe për mundësinë që 
vetëm njëri bashkëshortë mund të adoptojë, kur ekzistojnë disa rrethana nën 

                                                 
1033 Lidhur me detyrimin për themelimin e marrëdhënieve prind fëmijë nga prindrit adoptues shih 
LFK, neni 167 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1034 Në mes tjerash shih Procesverbali i Adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.352/2011 i 
datës 23.02.2012. 
1035 Shih KFSH, neni. 242, par. 1; LFM, neni 98. 
1036 LFMZ, neni 134, par. 2. 
1037 Shih KCGJ, neni 1741, par. 2. 
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ndikimin e të cilave në disa raste kërkohet pëlqimi dhe në disa raste nuk është e 
nevojshme pëlqimi i bashkëshortit tjetër. 

 
Paragrafi 1 

 
165.1 Me paragrafin 1 është lejuar mundësia që vetëm njëri bashkëshort nga martesa të 

adoptojë fëmijën, mirëpo, për këtë lloj adoptimi kërkohet edhe pëlqimi i 
bashkëshortit tjetër. Këtë formë ose lloj adoptimi e njohin edhe legjislacionet e 
tjera të vendeve të rajonit.1038 Me këtë lloj adoptimi vetëm njëri bashkëshortë 
është prind adoptues dhe jo të dy bashkëshortët. Nga ky paragraf dalin disa 
specifika që duhet marrë në konsideratë gjatë zbatimit. 

 
165.1 (a) Adoptimi vetëm nga njëri bashkëshort. Me këtë adoptim vetëm njëri 

bashkëshort në martesë themelon marrëdhënie adoptimi me fëmijën e adoptuar dhe 
kjo marrëdhënie edhe duhet të specifikohet në vendimin e gjykatës. Kjo do të thotë 
se edhe pse bashkëshorti është i martuar, marrëdhënia e adoptimit midis adoptuesit 
dhe të adoptuarit ekziston vetëm në mes bashkëshortit që adopton. Në mes 
bashkëshortit tjetër dhe fëmijës së adoptuar nuk ka marrëdhënie adoptimi. Fëmija i 
adoptuar konsiderohet si fëmijë i bashkëshortit, respektivisht thjeshtër dhe 
themelohen marrëdhënie në mes njerkës ose njerkut dhe thjeshtrave (fëmijët e 
bashkëshortit), sikur te fëmijët natyror.  

 
165.1 (b) Pëlqimi i bashkëshorti tjetër. Edhe pse bashkëshorti tjetër nuk është adoptues, 

ai duhet të jep pëlqimin për themelimin e marrëdhënies së adoptimit. Kjo mund të 
shpjegohet me faktin se themelimi i një adoptimi edhe me pëlqimin e bashkëshortit 
tjetër do të thotë një qetësi familjare më e madhe për fëmijën që adoptohet e që 
është edhe interes i fëmijës për një përkujdesje familjare. Në të kundërtën, 
mungesa e pëlqimit nga bashkëshorti tjetër nuk garanton një përkujdesje familjare 
dhe tregon se fëmija nuk do të ketë një përkujdesje të plotë familjare nga anëtarët e 
familjes, në këtë rast bashkëshorti që nuk është adoptues.  

 
Paragrafi 2 

 
165.2 Paragrafi 2 e lejon adoptimin vetëm nga njëri bashkëshortë kur bashkëshorti 

tjetër nuk ka zotësi veprimi dhe kur ai nuk ka mbushur moshën 21 vjeçare që 
është një kusht kur adoptojnë të dy bashkëshortët. Kur adoptojnë të dy 
bashkëshortët, njëri duhet të ketë arritur moshën 25 vjeçare e tjetri moshën 21 
vjeçare.1039 Kështu që ekzistojnë dy rrethana kur nuk kërkohet pëlqimi i 
bashkëshortit tjetër. 

 
165.2 (a) Mungesa e zotësisë së veprimit e bashkëshortit. Kur bashkëshorti tjetër nuk 

ka aftësi veprimi, sepse i është marrë me vendim të gjykatës, në këtë rast nuk 
kërkohet as pëlqimi i tij për adoptim. Kjo është e qartë, sepse personi me 
pazotësi veprimi nuk mund të kryejë veprime juridike me të cilat krijon, 

                                                 
1038 KFSH, neni 246, par. 4; LFM, neni 105, par. 2; LFMZ, neni 134, par. 1.  
1039 Shih LFK, neni 176 dhe komenti i këtij neni. 
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ndryshon ose shuan të drejta subjektive. Në këtë rast bashkëshorti me pazotësi 
veprimi nuk konsiderohet as si prind adoptues. 

 
165.2 (b) Mosha nën 21 vjeçare e bashkëshorti që nuk është adoptues. Në rast kur 

bashkëshorti që nuk është adoptues nuk e ka arritur moshën 21 vjet si një nga 
kushtet për adoptim, nuk kërkohet pëlqimi i tij. Fakti që kur adoptojnë të dy 
bashkëshortet, njëri duhet të ketë së paku moshën 21 vjeçare, e bënë të 
panevojshëm edhe deklaratën e tij për pëlqim, sepse nuk ka efekt juridik në 
adoptim.  

 
Paragrafi 3 

 
165.3 Në paragrafin 3 parashihet përfshirja e mëvonshme në adoptim e bashkëshorti 

tjetër. Kjo do të thotë se bashkëshorti i cili në fillim të procedurës nuk është 
prind adoptues ai më vonë mund të kërkojë që të jetë prind adoptues. Megjithatë, 
për këtë kërkohet pëlqimi i adoptuesit, pra prindit adoptues që është 
bashkëshorti, dhe personave të tjerë që kanë marrë pjesë në procedurë e që mund 
të jenë prindërit biologjik të fëmijës ose kujdestari dhe Organi i Kujdestarisë. Në 
këtë dispozitë është përdor shprehja “më vonë” që nuk është shumë e qartë se 
çka nënkuptohet, respektivisht cili është momenti kohor se kur mund t’i 
bashkëngjitet adoptimit. Me këtë duhet kuptuar se ai mund të paraqes kërkesë 
gjatë zhvillimit të procedurës e deri në përfundimin e saj dhe po ashtu mund të 
zhvillohet edhe procedurë e veçantë me të cilën ai pranon që të jetë prind 
adoptues dhe merr të gjitha përgjegjësit e një prindi adoptues, kuptohet nëse për 
këtë më parë janë pajtuar personat që u theksua më lartë dhe nëse plotësohen 
kushtet tjera ligjore për cilësitë e tij personale për prind adoptues.1040 

 
 
Neni 166. Periudha provuese  

 
(1) Adoptimi, si rregull nuk do të themelohet derisa adoptuesi të kujdeset për 

fëmijën për një kohë të arsyeshme të përcaktuar nga gjykata, por që nuk 
kalon periudhën tre (3) muajsh.  

(2) Periudha provuese do të inicohet, mbikëqyret dhe vlerësohet vazhdimisht 
nga Organi i Kujdestarisë që gjykatës i siguron raport sipas nevojës.  

(3) Gjykata merr vendim në fund të gjykimit, mirëpo, gjykata mund të 
vazhdojë gjykimin për një periudhë shtesë deri në tre muaj nëse në mes të 
palëve ka mospajtime ose për shkak të rrethanave të tjera të arsyeshme, 
të cilat i janë vënë në dijeni nga Organi i Kujdestarisë ose nga ekspertët 
për fëmijë të përfshirë në procedure.  

 

                                                 
1040 Lidhur me cilësitë personale të prindit adoptues shih LFK, neni 175 dhe komentimi i këtij neni. 
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Koment, neni 166 
 
166. Vështrim i përgjithshëm. Normat e vendosura në nenin 166 rregullojnë procedurën 

provuese të adoptimit me qëllim që adoptimi të themelohet vetëm pasi të ketë 
pasur sukses një periudhë kohore e quajtur periudha provuese. Periudha provuese 
ka për qëllim vërtetimin e faktit se fëmija që adoptohet a mund t’i përshtatët jetës 
në familjen adoptuese dhe sjellja e prindërve adoptues është konform kërkesave 
ligjore. Me këto dispozita ligjvënësi ka dashur ta parandalojë themelimin e një 
adoptimi i cili në të ardhmen nuk do të jetë i suksesshëm. Kjo mund të evitohet 
duke caktuar një periudhë provuese brenda së cilës mund të kuptohet se a do të 
arrihet qëllimi i adoptimit, respektivisht arritja e përkujdesjes së prindërve 
adoptues për fëmijën. Gjithashtu periudha provuese ka për qëllim edhe 
ambientimin e fëmijës me familjen tjetër (familjen adoptuese) e që është një 
komponent shumë e rëndësishme e adoptimit, qetësia familjare ose ngrohtësia 
familjare për fëmijën.  

 
Paragrafi 1 

 
166.1 Me dispozitën e paragrafit 1 është sqaruar se në procedurën ne adoptimit ka një 

periudhë provuese dhe adoptimi nuk do të themelohet derisa adoptuesi të 
përkujdeset për fëmijën gjatë periudhës provuese. Kjo normë i nxjerrë në pah disa 
specifika procedurale dhe përmbajtjesore. 

 
166.1 (a) Periudha provuese e adoptimit. Para se të themelohet adoptimi në mënyrë të 

plotë, respektivisht në formën ligjore, kërkohet zbatimi i një periudhe provuese 
përmes së cilës provohet se si do të përshtatet fëmija në familjen adoptuese. Me 
vendim gjykata duhet të caktojë periudhën adoptuese e që është jo më shumë se 3 
muaj.1041 Periudha provuese parashihet edhe në legjislacionin gjerman edhe pse 
nuk specifikohet se sa është kjo periudhë, por vetëm tregohet se nuk themelohet 
adoptimi pa kaluar një periudhë provuese e arsyeshme ashtu që prindi adoptues e 
ka pasur fëmijën në përkujdesje gjatë kësaj kohe.1042 Duket se kjo dispozitë është e 
influencuar nga KCGJ. Gjykata iu sqaron palëve se gjatë periudhës provues duhet 
të ndërtojnë raporte familjare prind-fëmijë dhe se vetëm nëse periudha provues 
është e suksesshme, që do të thotë se fëmija fillon të përshtatët (adoptohet) me 
familjen e re lejohet adoptimi i plotë/adoptimi final. 

 
166.1 (b) Themelimi i adoptimit vetëm pas periudhës provuese të suksesshme. Në 

dispozitën e paragrafit është specifikuar se adoptimi do të lejohet vetëm 1) pas 
kalimit të afatit të periudhës provuese që është më së shumti 3 muaj dhe 2) vetëm 
nëse periudha provues është e suksesshme që do të thotë se fëmija është 
ambientuar, përshtatur me familjen adoptuese dhe se kujdesi ndaj fëmijës nga 
prindërit adoptues është i përshtatshëm konform ligjit për të themeluar adoptimin. 
Këtu është më rëndësi të kuptohet se nxjerrja e një vendimi përfundimtarë për 

                                                 
1041 Shih Procesverbali i Gjykatës Komunale në Prishtinë lidhur me periudhen provuese. 
N.nr.352/2011, i datës 20.12.2011. 
1042 Shih KCGJ, neni 1744. 
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adoptim, pa u respektuar periudha provuese mund të cilësohet si shkelje 
procedurale, por edhe shkelja e një kushti material për themelimin e adoptimit, gjë 
që mund të rezultojë edhe në anulimin e adoptimit. 

 
 
Neni 167. Të drejtat dhe detyrimet  

 
Adoptimi, mes palës adoptuese dhe të adoptuarit themelon të njëjtat të drejta 
dhe detyrime që ekzistojnë mes prindërve dhe fëmijëve. 

 
Koment, neni 167 

 
167. Vështrim i përgjithshëm. Adoptimi si një institucion juridik shërben për të 

siguruar përkujdesje ndaj fëmijëve pa përkujdes prindërorë. Duke dashur që të 
realizohet kjo përkujdesje dhe vetë qëllimi i adoptimit është themelimi i 
marrëdhënieve prindërore prind-fëmijë në mes adoptuesit dhe të adoptuarit. 
Fëmijës i gjendet një familje alternative e cila do të sigurojë përkujdesen ndaj tij 
me të drejta dhe detyra të njëjta sikur me prindërit biologjik.1043 Në këtë kuptim, në 
mes adoptuesit dhe të adoptuarit themelohen të drejta dhe detyra të njëjta sikur në 
raportet prind-fëmijë nga lidhja biologjike. Prandaj, me të vetmin dallim se 
adoptimi themelohet me vendim të organit shtetëror-gjykatës, në aspektin e të 
drejtave dhe detyrave vlejnë të njëjtat rregulla sikur në marrëdhëniet prind fëmijë 
të parapara me këtë ligj.1044 

 
 
3. Pëlqimi për adoptim  
 
Neni 168. Pëlqimi i fëmijës  

 
(1) Për adoptim kërkohet pëlqimi i fëmijës. Pëlqimi për fëmijën me paaftësi 

për të vepruar ose që është më i ri se 14 vjet, mund të jepet vetëm nga 
përfaqësuesi i tij ligjor përkatësisht kujdestari i të adoptuarit.;  

(2) Në të kundërtën, fëmija mund ta jap vetë pëlqimin;  
(3) Në rast se shtetësia e prindit adoptues dallon nga ajo e fëmijës, Organi i 

Kujdestarisë duhet ta miratojë procedurën.  
 

Koment, neni 168 
 
168. Vështrim i përgjithshëm. Një prej kushteve për adoptim është edhe pëlqimi i 

personave të autorizuar që ka paraparë ligji pa pëlqimin e të cilëve procedura e 
adoptimit nuk do të jetë e vlefshme. Nga neni 168 deri 172 rregullohet dhënia e 
pëlqimit nga prindërit e fëmijës (prind biologjik) dhe vetëm kur fëmija ka moshë të 

                                                 
1043 Mandro. A, 2009, fq. 464. 
1044 Për më shumë lidhur me të drejtat dhe detyrat e prindërve dhe fëmijëve shih LFK, pjesën që 
rregullon përgjegjësinë prindërore, nenet 125 -155. Këto nene përshtatëshmerisht zbatohen edhe për 
raportet dhe përgjegjësinë prindërore në mes adoptuesit dhe të adoptuarit. 
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caktuar ose përfaqësuesi ligjor i fëmijës (kujdestari), si dhe procedurat e dhënies së 
pëlqimit. Neni 168 e rregullon dhënien e pëlqimit nga fëmija, kujdestari ose Organi 
i Kujdestarisë.  

 
Paragrafi 1 

 
168.1 Paragrafi 1 kërkon edhe dhënien e pëlqimit nga fëmija si kusht për t’u themeluar 

adoptimi, mirëpo ky nen parasheh dy situata si mund të jepet ky pëlqimi. Në njërën 
situatë pëlqimi jepet nga vetë fëmija kur ka mbushur 14 vjet, ndërsa situata tjetër 
është dhënia e pëlqimit nga kujdestari kur fëmija është nën 14 vjet dhe ose kur 
personi është mbi 14 vjet, por nuk ka aftësi për të gjykuar. 

 
168.1 (a) Dhënia e pëlqimit nga fëmija. Pëlqimi i fëmijës është kusht i domosdoshëm për 

themelimin e adoptimit. Ky nen ka specifikuar se kur fëmija i ka mbushur 14 vjet 
domosdo duhet të pyetet dhe merret pëlqimi i tij. Me LFK, është paraparë se kur 
vendoset për të drejtat e fëmijës çdoherë duhet të pyetet kur ai ka arritur moshën 10 
vjeçare, ndërsa deklaratës së tij i jepet rëndësia varësisht nga mosha dhe aftësia për të 
kuptuar rëndësinë e deklaratës së tij.1045 Është edhe standard ndërkombëtar marrja e 
pëlqimit, mendimit të fëmijës sa herë që vendoset për të drejtat e tij, dhe dhënia e 
peshës së mendimit të tij varësisht nga mosha dhe aftësia e tij.1046 Kjo dispozitë për 
rastet e adoptimit ka caktuar moshën 14 vjeçare. Një rregull i ngjashëm gjendet edhe 
në legjislacionin gjerman.1047 Pra duhet shtuar se pjesa e parë e fjalisë në paragrafin 1 e 
cakton si mënyrë obligative edhe pëlqimin e fëmijës, që do të thotë se pëlqimi duhet të 
jetë pozitiv, mirëpo fëmija ka të drejtë fillimisht të njoftohet lidhur me institucionin e 
adoptimit dhe efektet apo pasojat që prodhon ky institucion. Kështu që informatat 
duhet t’i marrë në formë të përshtatshme, pra në formë të shkruar dhe gojore si dhe t’i 
shpreh ato edhe me shkrim dhe me gojë.1048 Një pjesën e dytë të fjalisë nxjerrët 
kuptimi se dhënia e pëlqimit nga vetë fëmija kërkohet kur ai ka arrit moshën 14 vjet 
dhe ka zotësi veprimi. Një pyetje që parashtrohet është se a është pëlqimi i fëmijës fakt 
vendimtarë për marrjen e vendimit? Duhet shtuar se pëlqimi i fëmijës nuk është i vetmi 
fakt për adoptim, por duhet të shqyrtohet së bashku me rrethanat dhe faktet e tjera. Por 
sido që të jetë, rehabilitimi i fëmijës në familjen adoptuese është i domosdoshëm. Pra 
edhe nëse fëmija nuk e ka dhënë pëlqimin në mënyrë të qartë, por ka rrethana tjerë që 
besohet se ndikojnë në rehabilitimin e tij dhe përshtatjen në familje,atëherë mund të 
provohet adoptimi. Kjo mund të provohet me periudhën provuese 3 muaj që 
rregullohet me nenin 166, par 1.1049 

                                                 
1045 Shih LFK, neni 140, paragrafi 5 dhe 144, paragrafi 2, si dhe pjesa e komentarit për këto nene. 
1046 Shih Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, neni 12 që shprehimisht thotë: “ 1. Shtetet palë i 
garantojnë fëmijës, i cili është i aftё të formojё pikëpamjet e tij, të drejtën për t'i shprehur lirisht këto 
pikëpamje, për çdo çështje që ka të bëjë me të, duke i vlerësuar ato në përputhje me moshën dhe 
shkallën e pjekurisё sё tij. 2. Për këtë qёllim, fëmijës i jepet veçanёrisht mundёsia që të dёgjohet në 
çdo procedurё gjyqёsore ose administrative, që ka të bëjë me të, qoftё drejtpёrsёdrejti, qoftё 
nёpёrmjet një pёrfaqёsuesi ose të një organi të pёrshtatshёm, sipas mёnyrёs qё ёshtё në përputhje me 
rregullat e procedurёs sё legjislacionit kombëtar.” 
1047 Shih KCGJ, neni 1746, par.1. 
1048 KDF, neni 13, par. 1. 
1049 Shih LFK, neni 166, par 1 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
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168.1 (b) Dhënia e pëlqimit nga përfaqësuesi ligjor. Në fjalinë e dytë është specifikuar 
se kur fëmija është nën moshën 14 vjet ose kur është mbi 14 vjet dhe nuk ka aftësi 
për të vepruar, pra këtu bëhet fjalë për rastet kur fëmija nuk ka aftësi për të kuptuar 
rëndësinë e deklaratave të tij, sepse aftësia e plotë e veprimit arrihet në moshën 18 
vjeçare, mirëpo ligjvënësi me ketë dispozitë ka dashur të potencojë faktin se edhe 
pse fëmija ka arritur moshën 14 vjet deri në 18 vjet, mirëpo për shkaqe të 
ndryshme shëndetësore ose ngecjes në zhvillimin psikik, nuk është në gjendje të 
kuptojë rëndësinë e deklaratës së tij. Prandaj, në këto raste pëlqimin e jep 
përfaqësuesi ligjor i tij e që janë prindërit, në mungesë të prindërve kujdestari i 
fëmijës që do të adoptohet, sepse ende nuk është adoptuar. Duhet shtuar se një 
qëndrim të tillë e përmban edhe KCGJ.1050 

 
Paragrafi 2 

 
168.2 Në paragrafin e dytë është specifikuar fakti se fëmija mund ta jep vetë pëlqimin, 

por nuk është shumë e qartë se në cilat raste. Nëse i bëhet një interpretim këtij 
paragrafi në lidhshmëri me paragrafin e parë, duket se është një vazhdimësi e 
paragrafit 1, në këtë rast bëhet fjalë për rastet kur fëmija ka 14 vjet dhe është në 
gjendje për të kuptuar rëndësinë e deklaratës së tij. Kjo do të thotë se pëlqimi nuk 
do të jepet nga përfaqësuesi ligjor, por nga vet fëmija. Duhet shtuar se gjithmonë 
gjykata të kujdeset që deklarata e fëmijës nuk është dhënë si pasojë e ndonjë 
joshjeje ose premtim i shpërblimit, si shumë e caktuar e parave apo joshje me 
ndonjë send tjetër. Se deklarata e fëmijës duhet të jetë e vullnetshme dhe pa ndonjë 
ndikim tjetër është konfirmuar në shumë raste të GJNDNJ.1051  

 
Paragrafi 3 

 
168.3 Paragrafi 3 flet për rastet kur prindi adoptues apo fëmija dallojnë në shtetësi, pra 

kanë shtetësi të ndryshme. Paragrafi nuk është shumë i qartë kur specifikon se 
“Organi i Kujdestarisë do ta miratojë procedurën”. Pra nuk jepet shpjegim i 
nevojshëm se për cilën procedurë bëhet fjalë. Shikuar në kontekst të përmbajtjes 
dhe qëllimit të këtij neni si tërësi, ky nen mbulon aspektet e dhënies së pëlqimit 
nga fëmija. Kështu që në rastet e prindit me shtetas të huaj ose fëmija është me 
shtetësi të huaj, Organi i Kujdestarisë do të zhvillojë procedurën se si do të merren 
deklaratat e fëmijës. Kur ka adoptim me element ndërkombëtar, në Ministrinë e 
Punës dhe Mirëqenies Sociale ekziston Paneli i Veçantë i cili kujdeset për të gjitha 
aspektet procedurale të kontakteve me element ndërkombëtar, që duhet kuptuar 
edhe marrjen e deklaratave të pëlqimit, mirëpo, kjo nuk e ndalon gjykatën që ajo 
kurdoherë që e konsideron të nevojshme të marrë ex officion deklaratën e pëlqimit 
nga fëmija. Ky paragraf ka për qëllim që të ngarkojë Organin e Kujdestarisë për 

                                                 
1050 Shih KCGJ, neni 1746, par.2. 
1051 Shih në mes tjerash, rastet Sahin v.Gjeremanisë, numri i aplikacionit, 30943/96, Aktgjykimi i 
datës 8 Korrik 2003; Sommerfeld v.Gjermanisë, numri i aplikacionit 31871/96, Aktgjykimi i datës 8 
Korrik 2003; Kutzner v. Gjermanisë, numri i aplikacionit 46544/99, Aktgjykimi i datës 26 Shkurt 
2002; Hoffmann v. Gjermanisë, numri i aplikacionit 34045/96, Aktgjykimi i datës 11 tetor 2001; 
Elsholz v. Gjermanisë, numri i aplikacionit, 25735/94, Aktgjykimi i datës 13 Korrik 2000. 
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lehtësimin e procedurës dhe ofrimin e ndihmës profesionale gjatë procedurës së 
adoptimit.1052 Paneli jep mendime profesionale për gjykatën për të gjitha aspektet 
lidhur me procedurën e adoptimit.1053 

 
 
Neni 169. Pëlqimi i Prindërve 
 

(1) Për adoptimin e fëmijës kërkohet pëlqimi i prindërve;  
(2) Pëlqimi nuk mund të jepet para se ti ketë mbushur fëmija tetë javë;  
(3) Nuk kërkohet pëlqim nga bashkëshorti i cili me vendim të gjykatës e ka 

humbur kujdestarinë ose e ka humbur aftësinë për të vepruar, ose 
vendbanimi i të cilit nuk dihet për më shumë se një vit.  

(4) Është valid edhe kur personi që e jep pëlqimin nuk i din personat e 
caktuar adoptues. 

 
Koment, neni 169 

 
169. Vështrim i përgjithshëm. Pëlqimi i prindërve natyror të fëmijës është kusht 

themelor për themelimin e adoptimit. Gjatë procedurës së vendosjes medoemos 
duhet të pyeten edhe prindërit biologjik dhe të japin pëlqimin e tyre, kur janë dy 
prindër secili veç e veç, ndërsa kur është vetëm njëri prind, është i nevojshëm 
vetëm pëlqimi i tij. Neni 169 i rregullon aspektet ligjore të dhënies së pëlqimit nga 
prindërit natyror. 

 
Paragrafi 1 

 
169.1 Paragrafi 1 përmban një dispozitë parimore sipas të cilës kërkohet dhënia e 

pëlqimit nga prindërit natyror (biologjik). Dispozita si e tillë është e pashmangshme 
gjatë zbatimit të ligjit, sepse përmban njërin ndër kushtet themelore për themelimin e 
adoptimit. Mos respektimi i kësaj dispozite, respektivisht mos-dhënia e pëlqimit nga 
prindërit sjell deri te anulimi i adoptimit.1054 Ky nen në tërësi, dhe në veçanti këto 
paragrafe duhet të interpretohen në lidhshmëri me nenet 170 deri 172, të cilat 
rregullojnë mënyrën e dhënies së pëlqimit dhe rastet e veçanta të zëvendësimit të 
pëlqimit. Gjykata gjatë procedurës së themelimit të adoptimit domosdo duhet të merr 
edhe deklaratat e të dy prindërve ose vetëm njërit nëse prindi tjetër ka vdekur ose 
nuk ka zotësi veprimi apo i është marrë kujdesi prindëror dhe ato mund të jenë edhe 
të shkruara, por edhe të pyeten me gojë gjatë procedurës. Në vendimin e Gjykatës 
Komunale në Prishtinë, N.nr.166/10 gjykata përveç që ka pranuar deklaratën e 
pëlqimit me shkrim i ka pyetur prindërit edhe gjatë procedurës së themelimit të 
adoptimit. Prindërit kanë deklaruar se përveç që e kemi dhënë deklaratën me shkrim 
deklarohemi edhe në gjykatë se pajtohemi me themelimin e adoptimit të fëmijës së 

                                                 
1052 Ligji për shërbimet sociale dhe familjare (LSHSF), neni 11.  
1053 Ligji për ndryshimin e Ligjit për shërbimet sociale dhe familjare nr.04/L-081 i viti 2012, neni 9, 
paragrafi 10. 
1054 Shih LFK, neni 173. Ky nen, në mes kushteve tjera, parasheh se mos respektimi i nenit 169 sjellë 
pavlefshmërinë e adoptimit. 
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tyre dhe i dinë të gjitha efektet ligjore që prodhohen me adoptim.1055 Marrja e 
pëlqimit nga prindi biologjik është edhe një kërkesë e domosdoshme gjatë 
procedurës së adoptimit që është konfirmuar edhe nga praktika e GJEMDNJ. Në 
rastin Keegan v. Irlandë, gjykata ka konkluduar se adoptimi i cili është themeluar pa 
e marrë pëlqimin e prindit biologjik (babait) është shkelje e nenit 8 të Konventës 
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe paraqet mosrespektim të 
familjes dhe lidhjes familjare edhe pse fëmija ishte lindur jashtë martese.1056 Në këtë 
rast kërkuesi ka kundërshtuar vendimin për adoptim nga shteti i Irlandës, sepse nuk 
ishte marrë pëlqimi i prindit dhe madje nuk ishte informuar për procedurën e 
adoptimit. Po me të njëjtin vendim është konstatuar se ka pasur edhe shkelje të nenit 
6, par. 1 të Konventës, për shkak se palës (babait) nuk i është dhënë mundësia për 
qasje në procedurë para Bordit për Adoptim dhe para gjykatës.1057 

 
169.1 (a) Deklarata duhet të jetë e vullnetit të lirë. Deklarata e pëlqimit duhet e të jetë 

e vullnetit të lirë, pa kushtëzime dhe pa ndonjë premtim në formë pagese ose 
sendeve apo veprimeve tjera të favorshme për personin që jep pëlqimin. Pëlqimi 
bëhet personalisht nga prindërit dhe jo përmes përfaqësuesit si dhe nuk mund të 
jetë i kushtëzuar.1058 Deklarata mund të bëhet paraprakisht me shkrim dhe të 
deponohet në gjykatë ose të Organi i Kujdestarisë. Kur prindërit biologjik kanë 
vendbanim ose vendqëndrim në një shtet tjetër, pëlqimi me shkrim mund të bëhet 
para zyrtarit diplomatik ose konsullor, pranë ambasadës ose konsullatës së 
Republikës së Kosovës, por gjatë procedurës së themelimit të adoptimit prindi 
biologjik duhet të marrin pjesë personalisht në procedurë pranë gjykatës.1059 Pra 
dhënia e deklaratave mund të deponohet me shkrim paraprakisht, por kur 
zhvillohet procedura e vendimmarrjes, prindi duhet të jenë personalisht në 
procedurë dhe mund të deklarohen edhe para gjykatës. 

 
169.1 (b) Respektimi i barabarësisë për prindërit natyror. Është me rëndësi të thuhet 

se gjatë procedurës së adoptimit të drejtën e dhënies së pëlqimit e kanë si prindërit 
natyror nga martesa ashtu edhe prindërit natyror nga bashkëjetesa, respektivisht 
bashkësia jashtëmartesore.1060 Gjithashtu, duhet pasur parasysh edhe parimin e 
barabarësisë ashtu që të dy prindërit si nëna ashtu edhe babai kanë të drejta të 
barabarta dhe duhet të pyeten lidhur me dhënien e pëlqimit.1061 Në rastin Keegan v. 
Irlandë, pala/prindi jashtëmartesor kishte kundërshtuar adoptimin, sepse nuk ishte 
pyetur për dhënien e pëlqimit, ndërsa gjykata ka konkluduar se ka pasur shkelje të 
nenit 8 të Konventës, sepse nuk është respektuar e drejta e jetës familjare ngase 

                                                 
1055 Shih Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.166/2010 i datës 
05.04.2011. 
1056 GJEMDNJ, Keegan v. Irland, Numri i aplikacionit, 16969/90, Aktgjykimi i datës 26 Maj 1994. 
par. 55. 
1057 GJEMDNJ, Keegan v. Irland, Numri i aplikacionit, 16969/90, Aktgjykimi i datës 26 Maj 1994. 
par. 59-60. 
1058 Shih LFK, neni 172, par. 2. 
1059 Shih LFK, neni 186, par. 2. 
1060 Shih GJEDNJ, Keegan v. Irlandë, numri i aplikacionit 16969/90, Aktgjykimi i datës 26 Maj 1994; 
Kronn v. Netherlands, numri i aplikacionit 18535/91, Aktgjykimi i datës 27 tetor 1994;  
1061 Mandro, 2009, fq. 480. 
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nuk është pyetur prindi për dhënien e pëlqimit për adoptim dhe ka pasur ndërhyrje 
arbitrare të autoriteteve publike në jetën familjare. Gjykata në këtë rast e ka 
rikujtuar rastin Marckx v. Belgium ashtu që kur ka lidhje familjare qofshin edhe 
jashtë martese, kjo e drejtë duhet respektuar. 1062  

 
Paragrafi 2 

 
169.2 Paragrafi 2 parasheh një kufizim kohor lidhur me dhënien e pëlqimit nga prindërit. 

Ky pëlqim nuk mund të jepet para se fëmija t’i ketë mbushur 8 javë. Ky kufizim 
është i lidhur ngushtë me nevojën e fëmijës së, porsalindur që në ditët e para të jetës 
të ketë përkujdesën e prindërve natyror. Nga përmbajtja e kësaj dispozite duhet 
nxjerrë edhe konkluzionin se para kësaj moshe nuk mund të bëhet adoptimi për vet 
faktin se prindërit nuk mund të jepni pëlqimin e që është një nga kushtet themelore të 
adoptimit. Me këtë kufizim ligjvënësi ka dashur të ndalojë adoptimin e 
menjëhershëm të fëmijës së, porsalindur me qëllimin që përkujdesja shëndetësore 
ndaj fëmijës është e domosdoshme të bëhet nga ana e prindërve natyror duke 
përfshirë edhe nevoja e të ushqyerit të fëmijës nga vet nëna biologjike. E drejta e të 
ushqyerit me qumësht gjiri nga vetë nëna biologjike është një e drejtë, por edhe 
detyrim i përcaktuar me ligj, me përjashtim të rasteve kur biologjikisht është e 
pamundur,1063 por ky nen e ka fokusin e përkujdesjes fillestare për foshnjën nga vetë 
nëna. 

 
Paragrafi 3 

 
169.3 Në paragrafin 3 janë disa rregulla të përjashtimit lidhur me dhënien e pëlqimit 

nga prindërit biologjik. Janë disa shkaqe që ndikojnë në pamundësinë e marrjes së 
deklaratës së pajtimit nga prindi. Në këtë drejtim me këtë dispozitë është paraparë 
që bashkëshorti i cili e ka humbur kujdestarinë, nuk ka aftësi veprimi ose nuk i 
dihet vendbanimi për një vit nuk do të pyetet për dhënien e pëlqimit. 

 
169.3 (a) Humbja e kujdesit prindëror (marrja e kujdesit prindëror) nga prindi. Kur 

prindit i është marrë e drejta prindërore për shkaqe të parapara me këtë ligj, ai e 
humb edhe të drejtën për t’u deklaruar lidhur me adoptimin.1064 Kjo me arsyetimin 
se vetë prindi nuk ka treguar kujdes prindëror ndaj fëmijës dhe si rrjedhojë e ka 
humbur edhe të drejtën, apo siç thuhet në këtë dispozitë kujdesin prindëror. Pra 
këtu shprehja “e ka humbur kujdesin prindëror” e ka kuptimin e humbjes apo 
privimit nga e drejta prindërore. Kështu në këtë paragraf bëhet fjalë për rastet kur 
njërit prind me vendim të gjykatës i’u ka marrë e drejta prindërore, kështu që ata 
nuk do të pyeten për adoptim e fëmijës së tyre.  

 

                                                 
1062 Për më shumë shih Keegan v. Irlandë, numri i aplikacionit 16969/90, Aktgjykimi i datës 26 Maj 
1994, fq. 15 dhe 20. 
1063 Ligji nr. 02/L-81, për nxitjen dhe mbrojtjen e të ushqyerit me qumësht gjiri, Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Kosovës, nr.25/1 Qershor 2008, neni 1 në lidhshmëri me nenin 4. 
1064 Lidhur me humbjen apo marrjen e kujdesit prindëror për prindin shih LFK, neni 149, 150 dhe 
komentari i këtyre neneve.  
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169.3 (b) Humbja e aftësisë për të vepruar. Marrja e aftësisë së veprimit ndaj një 
personi fizik bëhet me vendim të gjykatës. Në këto raste personi me paaftësi 
veprimi nuk është në gjendje të kuptojë as rëndësinë e deklaratës së tij dhe efektet 
juridike që prodhohen, prandaj është paraparë se nuk ka nevojë të pyetet, 
respektivisht të merret pëlqimi i tij për adoptim. Këtu bëhet fjalë për paaftësinë e 
plotë për të vepruar, sepse kur prindi ka aftësi të kufizuar veprimi lejohet dhënia e 
pëlqimit dhe për pëlqimin e tij nuk kërkohet as miratimi nga kujdestari i tij.1065 

 
169.3 (c) Mungesa e dijenisë për vendqëndrimin e prindit. Kur prindit nuk i dihet 

vendbanimi për një vit nuk ka nevojë të pritet për marrjen e deklaratës së tij. Kjo 
dispozitë ka një lidhshmëri edhe me nenin 171, par 3 ku parashihet zëvendësimi i 
pëlqimit nëse për 6 muaj prindi e ka braktisur fëmijën dhe nuk i dihet 
vendqëndrimit.1066 Kur fëmija është i braktisur gjykata nuk kërkon pëlqimin e 
prindit, por pëlqimin e jep kujdestari. Në vendimin e Gjykatës Komunale në 
Prishtinë, Nr.nr.171/11 nuk ka marrë deklaratën e pajtimit të prindit që e ka 
braktisur fëmijën, por vetëm e ka marrë deklaratën e pajtimit nga Kujdestari si 
përfaqësues ligjor i fëmijës.1067 Këtu në rend të parë bëhet fjalë për interesat e 
fëmijës për përkujdesje. Por nuk duhet keqpërdorur këtë situatë në dëm të së 
drejtës së prindërve, por duhet bërë përpjekje serioze për gjetjen e vendbanimit apo 
vendndodhjes së prindit, sepse në këtë nen nuk është fjala për braktisje të fëmijës, 
por vetëm për faktin se prindit nuk i dihet vendbanimi ose vendqëndrimi. Mungesa 
e përpjekjes serioze, ose ndërmarrja e të gjitha veprimeve ligjore për të gjetur 
vendbanimin është e domosdoshme, sepse në të kundërtën vendimi për adoptim 
mund të goditet për shkak të shkeljes së rregullave procedurale lidhur me njoftimin 
e rregull të palëve në procedurë. Kjo mund të paraqitet edhe si ndërhyrje arbitrare 
në jetën familjare në kuptim të nenit 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut. Kuptimin e termit “vendbanimi” duhet zgjeruar për të përfshirë edhe 
vendndodhjen apo vendqëndrimin e prindit, sepse sa here që do të ketë informata 
për vendqëndrimin e prindit dhe nuk do të informohet do të ketë shkelje së drejtës 
prindërore, por edhe së drejtës personale për informim në procedurë sa herë që 
vendoset për të drejtat e një individi. 

 
Paragrafi 4 

 
169.4 Në paragrafin 4 nuk është kushtëzuar dhënia e pëlqimit me domosdoshmëri e 

njohjes së prindërve adoptues. Kështu ky paragraf e lejon mundësin e dhënies së 
deklaratës së pëlqimit të prindërve biologjik edhe pa i njohur prindërit adoptues. 
Natyrisht se barrën e kujdesit për adoptim e kanë organet shtetërore - gjykata dhe 
OK, mirëpo, ligjvënësi nuk e ka pa të arsyeshëm që pëlqimi të lidhet edhe me 
njohjen e prindërve adoptues. Në këtë paragraf nuk është shumë e qartë se a bëhet 
fjalë për njohje në kuptimin se kush janë ata persona apo për njohjen në kuptimin e 
sjelljeve dhe atributeve personale që kanë prindërit adoptues. Por sido që të jetë për 

                                                 
1065 Shih LFK, neni 172, par. 3. 
1066 LFK, neni 171, par. 3. 
1067 Shih Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.171/2011 i datës 
15.12.2011. 
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të dy situatat mund të përdoret ky rregull, sepse edhe në rastin kur prindërit nuk kanë 
dijeni lidhur me sjelljet e prindërve të ardhshëm adoptues, kjo është detyrë e 
organeve shtetërore të autorizuar sipas ligjit-gjykata dhe OK që të kujdeset për 
kushtet tjera të adoptimit përfshirë këtu edhe cilësitë personale të prindërve adoptues. 

 
 
Neni 170. Hetimet  

 
Në rast se i adoptuari e ka të gjallë vetëm njërin prind, gjykata do t’i 
drejtohet anëtarëve të afërt të familjes të prindit të vdekur të të miturit për të 
dhënat që do të ishin të rëndësishme për vendimin për adoptim. Sidoqoftë nuk 
kërkohet pëlqimi. 

 
 

Koment, neni 170 
 
170. Vështrim i përgjithshëm. Neni 170 përmban një rregull të njoftimit edhe për 

anëtarët e afërt të prindit biologjik që ka vdekur. Këtu, bëhet fjalë vetëm për një 
njoftim lidhur me rrethanat e rëndësishme për vendimmarrje në adoptim. Pra, kur 
njëri prind ka vdekur, gjykata i drejtohet anëtarëve të afërt të familjes së prindit të 
vdekur për t’i pyetur për ndonjë rrethanë ose fakt me rëndësi për adoptimin.  

 
170 (a) Me këtë dispozitë parashihet si opsion i mundshëm marrja e informatave të 

rëndësishme prej anëtarëve të afërt të familjes së prindit të vdekur. Gjykata lidhur 
me këtë mund t’i ftojë në seancë dëgjimore ose të pranojë ndonjë deklaratë që 
kishte me qenë relevante për adoptim. Këto informata ose fakte mund të jenë në 
lidhshmëri me vetë personin që adoptohet (fëmijën), por edhe për prindërit 
adoptues si p.sh nevojat e fëmijës, jeta e mëhershme me prindin, relacionet me 
familjen që do ta adoptojë, ekzistimi i ndonjë interesi, përshtatshmëria e familjes 
adoptuese etj. Pra çdo informatë e cila në një mënyrë ose tjetrën ndërlidhet me 
adoptim mund të merret nga të afërmit e prindit që ka vdekur. 

 
170 (b) Pavarësisht faktit se të afërmit e prindit të vdekur do të pyeten, kjo nuk 

nënkupton se është e domosdoshme marrja e pëlqimit për adoptim. Kështu që kjo 
dispozitë me fjalinë e fundit sqaron se pëlqimi nuk kërkohet dhe nuk është kusht 
për themelimin e adoptimit. Prandaj, informatat ose të dhënat që mund të kërkohen 
nga të afërmit, janë në funksion e plotësimit të të dhënave, por jo edhe kusht i 
domosdoshëm për adoptim. 

 
Neni 171. Zëvendësimi i pëlqimit të njërit prind  

 
(1) Organi i Kujdestarisë me kërkesën e fëmijës, do të zëvendësojë pëlqimin e 

njërit prind, nëse ky i fundit vazhdimisht dhe në masë të madhe i cenon 
detyrat e tij ndaj fëmijës ose me sjelljen e tij ka demonstruar indiferencë 
ndaj fëmijës, dhe nëse adoptimi nuk bëhet, kjo do të shkaktonte humbje 
të konsiderueshme për fëmijën.  
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(2) Pëlqimi po ashtu mund të zëvendësohet me vendim të gjykatës nëse 
cenimi i detyrave, edhe pse jo i vazhdueshëm, është po ashtu i madh dhe 
parashihet që fëmija nuk mund ti besohet mëtutje prindit për kujdes në 
mënyrë të përhershme.  

(3) Pëlqimi do të zëvendësohet kur është e qartë se njëri prind e ka braktisur 
fëmijën për më shumë se gjashtë muaj dhe nuk dihet vendqëndrimi i tij;  

(4) Pëlqimi i njërit nga prindërit mund të zëvendësohet nëse ai është 
vazhdimisht i paaftë për të siguruar kujdes të nevojshëm për mirërritjen e 
fëmijës për shkak të sëmundjes së rëndë psikike të diagnostifikuar apo 
paaftësisë së rëndë psikike dhe emocionale të diagnostifikuar dhe nëse 
fëmija nuk mundet pa adoptim të rritet në familje nëse adoptimi nuk 
themelohet dhe si rezultat i kësaj zhvillimi i tij do të dëmtohej seriozisht. 

 
Koment, neni 171 

 
171. Vështrim i përgjithshëm. Neni 171 rregullon disa raste të përjashtimit nga rregulli 

se prindërit duhet të japin deklaratën personalisht. Pra në këtë nen janë paraparë 
disa mënyra të zëvendësimit të pëlqimit nga prindi, por për disa shkaqe të parapara 
me ligj. Këto shkaqe domosdoshmërish çojnë në zëvendësimin e deklaratës së 
pëlqimit nga prindi.  

 
Paragrafi 1 

 
171.1 Paragrafi 1 parasheh zëvendësimin e pëlqimit të prindit me kërkesë të fëmijës 

dhe kur prindi nuk tregon kujdes ndaj fëmijës. Në këtë dispozitë parashihen disa 
rrethana nën të cilat mund të bëhet zëvendësimi i pëlqimit nga Organi i 
Kujdestarisë.  

 
171 (a) Kërkesa e fëmijës. Me këtë dispozitë parashihet se me kërkesë të fëmijës, 

Organi i Kujdestarisë mund të zëvendësojë deklaratën e pajtimit të prindërve 
atëherë kur prindi në mënyrë të vazhdueshme i cenon detyrimet e tij ndaj fëmijës, 
pra e neglizhon ose e shkelë të drejtën prindërore në dëm të fëmijës. Gjithashtu, 
kërkesa mund të bëhet edhe kur prindi është indiferent ndaj obligimeve që ka për 
fëmijën, pra nuk ka interesim ose nuk ndërmerr veprim në mbrojtjen e interesave të 
fëmijës. Në këto raste pëlqimi mund të zëvendësohet nga Organi i Kujdestarisë, 
mirëpo, në këtë paragraf nuk është specifikuar se i cilës moshë mund të jetë fëmija 
dhe aftësia e tij për të kuptuar rëndësinë e kërkesës për zëvendësim të pëlqimit. 
Megjithatë, në çdo rast kur ka një kërkesë të tillë nga fëmija OK duhet t’i shqyrtojë 
të gjitha faktet relevante dhe t’i vërtetojë ato në kuptimin se a ka vend për 
zëvendësim të pëlqimit. 

 
171 (b) Mungesa e adoptimit si dëmtim i interesave të fëmijës. OK duhet të vlerësojë se 

nëse nuk bëhet adoptimi do të dëmtohen interesat e fëmijës e që në këtë rast është 
mirërritja dhe edukimi i tij. Këtu bëhet fjalë për një vlerësim nga OK që të 
zëvendësojë pëlqimin e prindit dhe të jep pëlqimin për adoptim vetëm kur 
konstaton se adoptimi është i domosdoshëm edhe pa pëlqimin e prindit. Prandaj, 
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mbajtja e fëmijës nën kujdesen e prindërve apo prindit biologjik do të ishte humbje 
për fëmijën në kuptimin se ai mund të dëmtohet psiqikisht, mund të ketë devijime, 
mungesë në mirërritje ose edhe rrezik për jetën e tij varësisht nga fakti se si e 
keqpërdorin ose e lënë pasdore kujdesin prindëror prindërit natyror. Keqpërdorimi 
ose neglizhimi apo ndryshe siç është përdorur termi edhe indiferenca e prindit ndaj 
fëmijës duhet të jetë e karakterit të vazhdueshëm. 

 
Paragrafi 2 

 
171.2 Në paragrafin 2 parashihet zëvendësimi i pëlqimit me vendim të gjykatës. 

Gjykata me vendim mund të urdhërojë zëvendësimin e pëlqimit dhe këtë mund ta 
bëjë, pra pëlqimin ta jep Organi i Kujdestarisë, atëherë kur gjykata konstaton se ka 
shkelje të rëndë të drejtës prindërore edhe pse shkelja nuk është e vazhdueshme, 
dhe fëmija nuk mund t’i besohet prindit në kujdes të përhershëm. Kjo dispozitë i 
nxjerr disa veprime që duhet të kryhen me rastin e zëvendësimit të pëlqimit të 
prindit biologjik. 

 
171.2 (a) Vendimi i gjykatës për zëvendësim të pëlqimit. Gjykata mund të konstatojë se 

nuk është i nevojshëm marrja e pëlqimit nga prindi biologjik, kur ekzistojnë 
rrethanat që tregojnë se prindi e shkelë të drejtën prindërore. Marrja e së drejtës 
prindërore është një sanksion personal ndaj prindit i cili e shkelë rëndë 
përgjegjësinë prindërore ndaj fëmijës.1068 Kështu që për këto raste gjykata nuk do 
të kërkojë pëlqimin e prindit. Për këtë gjykata vendos me vendim i cili duhet t’i 
përmbajë arsyet e njëjta sikur te marrja e së drejtës prindërore, sepse këtu kërkohet 
të konstatohet se fëmija nuk mund t’i kthehet më prindit në përkujdesje të 
përhershme. Kjo nënkupton se prindi duhet të jetë duke vepruar njëjtë sikur te 
shkaqet e privimit nga e drejta prindërore.1069 

 
171.2 (b) Cenimi i detyrave të prindit ndaj fëmijës. Kjo dispozitë kërkon të konstatohet 

se prindi i cenon rëndë detyrimet që ka ndaj fëmijës edhe pse ky cenim nuk është i 
vazhdueshëm, por përmbajtja e veprimit është e dëmshme për fëmijën. Kur është 
përdor termi “cenim i madh” duhet kuptuar edhe si cenim i rëndë i cili sipas LFK 
kualifikohet si shkak për marrjen e së drejtës prindërore, sepse në pjesën e fundit të 
fjalisë është thënë se fëmija nuk mund t’i besohet prindit në përkujdesje të 
përhershme.1070 

 
171.2 (c) Zëvendësimi i pëlqimit nga OK. Edhe pse nuk është thënë shprehimisht, por 

në lidhshmëri me paragrafin 1, zëvendësimin e pëlqimit, përkatësisht dhënien e 
pëlqimit në vend të prindit e jep Organi i Kujdestarisë, kur nuk është prindi tjetër. 

                                                 
1068 Lidhur me marrjen e së drejtës prindërore shih LFK, neni 149 dhe 150 si dhe pjesët e komentarit 
për këto nene. 
1069 Lidhur me shkaqet dhe privimin nga e drejta prindërore shih LFK nenet 149 dhe 150 si dhe pjesa 
e komentit për këto nene. 
1070 Shih LFK, neni 148, par. 1 dhe pjesa e komentarit për këtë paragraf. 
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Paragrafi 3 
 
171.3 Zëvendësimi i pëlqimit është paraparë edhe te rastet e braktisjes së fëmijës nga 

prindi. Sipas kësaj dispozite kur prindi e braktisë fëmijën dhe besohet se e ka 
braktisur atë për më shumë se 6 muaj do të zëvendësohet pëlqimi i tij për adoptim. 
Në pjesën e fundit të sqarohet se braktisja ka një lidhshmëri edhe me mungesën e 
dijenisë për vendqëndrimin e prindit që e bënë të kuptohet se ai me të vërtetë e ka 
braktisur fëmijën pasi nuk ka lenë as gjurmë për vendndodhjen e tij. Po të gjendet 
vendqëndrimi atëherë duhet tentuar për të marrë pëlqimin. Ka raste kur edhe pse 
prindi e ka braktisur fëmijë, mirëpo u dihet vendqëndrimi ashtu që në rastet e tilla 
është marrë edhe deklarata e prindit me të cilën edhe është konfirmuar se fëmija 
është braktisur nga prindi në bazë të qëllimit që nuk do të kujdeset në të ardhmen.1071 
Por nëse ka shkaqe që bien në paragrafin 1 dhe 2, gjithashtu bëhet zëvendësimi i 
pëlqimit.  

 
171.3 (a) Braktisja e fëmijës si kusht për zëvendësimin e pëlqimit të prindit. Braktisja e 

fëmijës nënkupton faktin se prindi ka hequr dorë me vetdëshirë nga përkujdesja 
ndaj fëmijës së tij duke e lënë atë në mënyrë të heshtur pa përkujdesje për më 
shumë se 6 muaj, dhe jo si rrjedhojë e ndonjë rrethane faktike që e pengon atë për 
të pasur kontakt me fëmijën e tij. Braktisja nënkupton se ai nuk ka as kontakte 
fizike me fëmijën e tij dhe as veprime përmes ndonjë personi tjetër në drejtim të 
përkujdesjes ndaj fëmijës, thjeshtë prindërit janë të pa interesuar për fëmijën e tyre. 
Pra këtu bëhet fjalë për atë se prindi me asnjë lloj veprimi dhe kontakti personal, 
por as përmes personave të tjerë nuk e ushtron kujdesin ndaj fëmijës së tij. Fëmija i 
tillë i braktisur mund të jetë në përkujdesje të ndonjë institucionit apo të ndonjë 
personi tjetër. LFK nuk specifikon se kur fëmija konsiderohet i braktisur, për 
kundër që disa legjislacione e kanë edhe këtë përkufizim. Kodi i Familjes i 
Shqipërisë, si fëmijë të braktisur e konsideron rastin kur prindërit konsiderohen në 
mënyrë të dukshme të pa interesuar për fëmijën, që vullnetarisht nuk kanë mbajtur 
marrëdhënie të përzemërta të nevojshme për rritjen e tij, dhe që kanë treguar 
pakujdes të rëndë në ushtrimin e përgjegjësisë prindërore.1072 Në vendimin e 
Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr. 127/2011, prindi biologjik (nëna e 
pamartuar) kishte deklaruar “se e kam braktisur, respektivisht e braktisë 
përfundimisht, nuk dua ta marr, ky fëmijë për mua është i padëshiruar, nuk kam 
kushte ta rrisë të njëjtin, po ashtu deklarohem se unë e kam jetën përpara dhe nëse 
e pranoi të njëjtin më bëhet pengesë. Po ashtu, as familja ime biologjike, për shkak 
të gjendjes së rëndë ekonomike, nuk më pranon mua me fëmijë.”1073 Pra te rastet e 
braktisjes është vullneti i vetë prindit që ta lë përkujdesjen ndaj fëmijës së tij për 
arsye që mund të jenë nga më të ndryshmet. 

 
171.3 (b) Mungesa e dijenisë për vendqëndrimin e prindit. Për prindin që e ka braktisur 

fëmijën dhe nuk i dihet vendqëndrimi nuk ka nevojë për marrjen e pëlqimit. Edhe 

                                                 
1071 Procesverbali i Adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 21.03.2012. 
1072 KFSH, neni 250, par. 3. 
1073 Shih Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 
21.03.2012. 
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këtu duhet shtuar se është e domosdoshme përpjekja serioze për gjetjen e 
vendndodhjes së prindit, mirëpo duhet shtuar se kur fëmija është i braktisur, por i 
dihet vendbanimi ose vendqëndrimi i prindit në këto raste ftohet edhe prindi për të 
dhënë deklaratën e pëlqimit. Në Vendimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë, 
N.nr.127/2011, edhe pse fëmija ishte i braktisur, vetë fakti që vendbanimi i prindit 
biologjik dihej gjykata e ka ftuar prindin biologjik dhe e ka marrë deklaratën e 
pëlqimit.1074  

 
171.3 (c) Deklarimi i braktisjes. Ky paragraf nuk e ka specifikuar se a duhet t’i 

paraprijë ndonjë vendimi i organit dhe cili organ e konstaton braktisjen. Për 
kundrazi Kodi i Familjes së Shqipërisë përcakton se gjykata e konstaton braktisjen 
e fëmijës.1075 Sipas KFSH, gjykata kërkon sqarime nga personi ose institucioni ku 
ndodhet fëmija dhe që ka paraqitur kërkesë për deklarimin e fëmijës të braktisur të 
jep shpjegime se a ka bërë përpjekje për gjetjen e prindërve biologjik dhe kthimin e 
fëmijës te prindërit. Mendojmë se edhe ne të drejtën tonë, gjykata duhet të 
deklarojë me vendim se fëmija është i braktisur qoftë me kërkesë të institucionit 
apo të ndonjë personi ku ndodhet fëmija para se të zëvendësojë pëlqimin e prindit, 
nëse më parë nuk ka vendosur me vendim të veçantë për vendosjen e fëmijës nën 
përkujdesje të ndonjë institucioni ose personi tjetër si shkak i braktisjes. Nëse 
fëmija më parë është deklaruar si i braktisur me vendim të Organit të Kujdestarisë 
në këto raste gjykata nuk ka nevojë të merr vendim të veçantë për të konstatuar 
braktisjen. Kur gjykata deklaron se një fëmijë është i braktisur fuqia e vendimit 
është e karakterit deklarativ. Nëse kthehen prindërit biologjik dhe dëshmojnë të 
kundërtën fuqia e vendimit bie.1076 Sipas LFK nëse ka shkelje procedurale të 
lidhura edhe me zëvendësimin e pëlqimit të prindit në kuptim të nenit 172, vendimi 
për adoptim do të jetë i pavlefshëm.1077  

 
Paragrafi 4 

 
171.4 Zëvendësimi i pëlqimit mund të bëhet edhe për shkaqe të sëmundjes të 

diagnositifikuar të prindit dhe paaftësisë psikike të tij ashtu që prindit si rezultat i 
këtyre rrethanave (sëmundjes ose paaftësisë për të gjykuar) nuk mund të 
përkujdeset për fëmijën e tij. Nga ky paragraf dalin disa situata. 

 
171.4 (a) Zëvendësimi i pëlqimit për shkak të sëmundjes së rëndë psikike të prindit. Për 

shkak të ndonjë sëmundje të rëndë psikike, por që është e diagnositifikuar, prindi 
nuk mund të ushtrojë përgjegjësitë që ka ndaj fëmijës, respektivisht përkujdesjen 
prindërore. Kështu që për atë shkak nuk është në gjendje të kuptojë veprimet e tij 
dhe për këtë mund të bëhet zëvendësimi i pëlqimit. 

 
171.4 (b) Zëvendësimi i pëlqimit për shkak të paaftësisë psikik edhe emocionale të 

prindit. Edhe në rastet kur nuk ka ndonjë sëmundje, por prindi për arsye të 

                                                 
1074 Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 21.03.2012. 
1075 Shih KFSH, neni 250. 
1076 Mandro. A, 2009, fq. 466. 
1077 Krahaso LFK, neni 173 dhe komenti i këtij neni. 
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ndryshme ka humbur aftësinë e të menduarit dhe të gjykuarit si dhe nuk ka 
qëndrueshmëri emocionale mund të bëhet zëvendësimi i pëlqimit të tij për adoptim 
të fëmijës. Kjo për arsye se ai nuk mund të kuptojë as rëndësinë, përmbajtjen dhe 
efektet e deklaratës së tij. Gjithmonë këto sëmundje duhet të jenë të 
diagnostifikaura ose konstatuar nga mjeku edhe pse personit nuk i është marrë 
zotësia e veprimit, por intensiteti i sëmundjes duhet të jetë i atillë që i përgjigjët 
shkakut të marrjes së aftësisë së veprimit. 

 
171.4 (c) Adoptimi si domosdoshmëri për mirërritjen e fëmijës. Kur ekzistojnë 

rrethanat e lartshënuara nën (a) dhe (b) adoptimi duhet të konsiderohet i 
domosdoshëm që fëmija të rritet në familje të shëndoshë dhe e cila i ofron atij 
përkujdesjen e nevojshme dhe të vërtetohet se në mungesë të adoptimit do të 
dëmtohet rëndë shëndeti ose zhvillimi i tij. Pra duhet të plotësohen të gjitha kushtet 
që parashihen në këtë paragraf, për të bërë zëvendësimin e pëlqimit të prindit. 
Kështu nëse prindi është i sëmurë me një sëmundje psikike ose nëse ka paaftësi 
psikike apo gjykimi, duhet të konstatohet se adoptimi i fëmijës është i 
domosdoshëm për të ardhur deri te zëvendësimi i pëlqimit të prindit. 

 
 
Neni 172. Deklarata e pëlqimit  

 
(1) Pëlqimi duhet t’i deklarohet gjykatës dhe bëhet i plotfuqishëm në kohën e 

dorëzimit.  
(2) Pëlqimi nuk mund të bëhet me kusht dhe me përcaktimin e kohës e as nuk 

mund të bëhet nga përfaqësuesi. Ai është i parevokueshëm për aq sa 
pëlqimi nuk është dhënë me lajthim apo me shtrëngim ose mashtrim.  

(3) Nëse personi që jep pëlqimin është me aftësi të kufizuar të veprimit, 
pëlqimi i tij nuk kërkon miratimin e përfaqësuesit të tij ligjor.  

(4) Pëlqimi do të bëhet i joplotfuqishëm nëse kërkesa është tërhequr ose 
adoptimi është refuzuar.  

(5) Pëlqimi i prindit do të bëhet i joplotfuqishëm nëse fëmija nuk adoptohet 
brenda tri viteve nga data kur pëlqimi bëhet efektiv.  

 
Koment, neni 172 

 
172. Vështrim i përgjithshëm. Neni 172 e rregullon mënyrën e deklarimit apo dhënies 

së pëlqimit për të gjithë personat që sipas LFK duhet të japin pëlqimin (prindërit 
biologjik, fëmija dhe prindërit adoptues). 

 
Paragrafi 1 

 
172.1 Dhënia e pëlqimit nga secili person që kërkohet nga LFK duhet të bëhet para 

gjykatës e cila e zhvillon procedurën e adoptimit. Deklarata mund të deponohet 
edhe me shkrim, mirëpo në seancë duhet të thirren personalisht personat e 
autorizuar për dhënien e pëlqimit dhe të deklarohen në prezencën e gjykatës. Kjo 
është një rregull parimore, me përjashtime që parashihen për rastet e zëvendësimit 
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të pëlqimit sipas nenit 171 ose përjashtimet tjera që parashihen në nenin 172. 
Gjykata gjatë procedurës së adoptimit i pyet personalisht deklaruesit e pëlqimit si 
prindërit biologjik, fëmijën ose kujdestarin kur kjo kërkohet, prindërit adoptues.1078 
Dhënia e pëlqimit duhet të jetë personalisht dhe nuk mund të bëhet përmes 
përfaqësuesit as atëherë kur kërkohet deklarimi i fëmijës.1079 Në vendimin e 
Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/11 prindi biologjik kishte deklaruar për 
fëmijën e braktisur “edhe sikur shteti të mi krijoj kushtet materiale prapë i deklaroi 
Gjykatës që fëmijën e braktisi përfundimisht, për arsye se mendoj të krijoj familje 
të re, fëmijën tim ja besoi institucionin shtetëror që ta zgjedhin statusin e saj, po 
ashtu jep pëlqimin tim, që fëmija im të shkoi në adaptim, ndërsa nuk jam e 
interesuar se ku shkon ai fëmijë në adaptim dhe as të marr pjesë në procedurën e 
adaptimit, po ashtu deklarohem se as në të ardhmen nuk do ta kërkoi fëmijën 
tim.1080 LFK kërkon që themelimi i adoptimit mund të bëhet vetëm me prezencën e 
prindërve adoptues, bashkëshortit të prindit adoptues, prindërve biologjik dhe 
fëmijës.1081 Kjo nënkupton se të gjithë këta persona duhet të marrin pjesë dhe të 
deklarohen, respektivisht të japin pëlqimin para gjykatës, mirëpo, deklarata e 
prindërve biologjik nuk është e nevojshme kur iu është marrë e drejta prindërore 
ose kur braktiset fëmija dhe nuk dihet vendbanimi ose vendqëndrimi i prindit. 
Deklaratat e pëlqimit duhet të shënohen në procesverbalin e procedurës së 
adoptimit.1082 

 
Paragrafi 2 

 
172.2 Në paragrafin 2 është specifikuar se dhënia e pëlqimit nuk mund të bëhet me 

kusht dhe duhet të jepet personalisht dhe me vullnetin e lirë të palës që deklaron. 
Nga kjo dispozitë dalin disa kërkesa ligjore. 

 
172.2 (a) Dhënia e deklaratës së pëlqimit pa kusht. Kjo nënkupton se deklarata nuk 

duhet të lidhet me ndonjë afat apo rrethanë të caktuar, por duhet të jetë e 
menjëhershme. Po ashtu këtë duhet kuptuar se deklarata nuk duhet të jepet si 
rezultat i ndonjë shpërblimi apo përfitimi material ose forme tjetër, por duhet të 
jetë si rezultat i vullnetit të lirë të palës që deklarohet. 

 
172.2 (b) Dhënia e pëlqimit personalisht. Pëlqimi nuk mund të jepet përmes 

përfaqësuesit ligjor, por pala duhet të deklarohet vetë. Edhe në rastet kur ligji 
parasheh se edhe fëmija duhet të deklarohet ai duhet të deklarohet personalisht dhe 
jo përmes përfaqësuesit ligjor (prindit ose kujdestarit).  

 

                                                 
1078 Shih në mes tjerash Procesverbalet dhe vendimet për adoptim të gjykatës Komunale në Prishtinë, 
N.nr.171/2011 i datës 15.12.2011; N.nr.166/2010 i datës 05.04.2011; N.nr.352/2011 i datës 
23.02.2012. 
1079 Shih LFK, neni 172, paragrafi 2. 
1080 Procesverbali i procedures së adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 
21.03.2012. 
1081 Shih LFK, neni 186, par. 2 dhe komenti i kësaj dispozite. 
1082 LFK, neni 186, par. 3 dhe komenti i kësaj dispozite. 
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172.2 (c) Dhënia e pëlqimit me vullnetin e lirë. Deklarimi i pëlqimit nuk mund të bëhet 
nën ndikimin e dhunës, kërcënimit apo shtrëngim, mashtrimit ose lajthimit. Dhënia 
e deklaratës nën ndikimin e këtyre rrethanave qon në pavlefshmërinë e adoptimit 
dhe revokimin e pëlqimit. 

 
172.2 (ç) Deklarata e pëlqimit është e parevokueshme. Parimisht personi që jep 

pëlqimin me vullnetin e lirë nuk mund ta tërheq deklaratën, respektivisht ta 
revokojë. Në pjesën e fundit të fjalisë është sqaruar se deklarimi është i 
parevokueshëm që nënkupton se pala e cila jep deklarimin nuk mund ta tërheq 
deklaratën, përveç rasteve kur ajo është dhënë pa vullnetin e tij nën ndikimin e 
shtrëngimit, mashtrimit apo lajthimit. Pra mund të revokohet pëlqimi vetëm nëse 
është dhënë pa vullnetin e lirë të deklaruesit. 

 
Paragrafi 3 

172.3 Në paragrafin 3 është konfirmuar se deklarimi i pëlqimit duhet të bëhet vetëm 
personalisht, sepse edhe atëherë kur pala ka aftësi të kufizuar veprimi nuk kërkohet 
miratimi i pëlqimit nga përfaqësuesi ligjor (prindi ose kujdestari). Peshës së 
deklaratës së këtij personi gjykata i jep rëndësi në bazë të fakteve të tjera dhe 
shkallës së aftësisë së personit për të kuptuar rëndësinë e deklaratës. S‘ka dyshim 
se në të gjitha rastet OK do të pyetet si organ i specializuar, mirëpo këtu bëhet fjalë 
për një deklarim personal në mënyrë që gjykata t’i merr parasysh edhe përshtypjet 
e personit që nuk ka aftësi veprimi të plotë, pora ka aftësi të kufizuar veprimi. 
Personi me aftësi të kufizuar veprimi nuk është tërësisht i paaftë për të vepruar. Në 
këtë drejtim ka kuptim edhe marrja e deklaratës së tij në mënyrë që të shqyrtohet 
dhe t’i jepet pesha së bashku me faktet dhe provat tjera.  

 
Paragrafi 4 

 
172.4 Në paragrafin 4 parashihet shfuqizimi i pëlqimit si rezultat i tërheqjes së 

kërkesës për adoptim nga parashtruesi i kërkesës dhe kur nuk është miratuar 
adoptimi nga gjykata. Kjo do të thotë se për një adoptim të ri kërkohet deklarim i ri 
dhe se deklarata e mëparshme nuk ka efekte juridike. 

 
Paragrafi 5 

 
172.5 Kur e kanë dhënë pëlqimin prindërit, ky pëlqim do të jetë i vlefshëm derisa të 

themelohet adoptimi, mirëpo nëse zvarritet procedura e adoptimit dhe adoptimi 
nuk themelohet brenda 3 vite nga data e dhënies së deklaratës/pëlqimit, pëlqimi i 
prindit nuk ka efekte juridike, respektivisht bëhet i pavlefshëm që nënkupton se 
nuk ka fuqi juridike ose vlefshmëri ligjore. Kështu, pas këtij afati kërkohet 
deklarim i ri. 
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Neni 173. Pavlefshmëria e adoptimit  
 

Një adoptim është i pavlefshëm nëse gjatë procedurës së dhënies së adoptimit 
të këtillë, shihet qartë se kushtet nga nenet 160-162, 166, 169 dhe 172 nuk janë 
plotësuar. 

 
Koment, neni 173 

 
173. Vështrim i përgjithshëm. Procedura e themelimit të adoptimit është e karakterit 

formal ashtu që secili veprim i paraparë me ligj si në aspektin formal/procedural 
ashtu edhe në përmbajtje duhet të kryhet për të qenë i plotfuqishëm adoptimi. 
Mosrespektimi i kushteve ligjore dhe formës së kryerjes së veprimit juridike sjell 
pavlefshmërinë e adoptimit. Në këtë kuptim edhe neni 173 specifikon se 
mosrespektimi i kushteve të parapara me nene të caktuara sjell pavlefshmërinë e 
adoptimit. 

 
173 (a) Pavlefshmëria e adoptimit për mosrespektim të qëllimit apo nevojës për 

adoptim. Adoptimi duhet t’i shërbejë interesave të fëmijës për mirërritje dhe mund 
të adoptohet vetëm fëmija që nuk ka këtë përkujdesje. Adoptimi për qëllime tjera 
është i ndaluar. Prandaj shkelja e dispozitave ligjore në kuptim të nenit 160 sjell 
pavlefshmërinë e adoptimit.1083 

 
173 (b) Pavlefshmëria e adoptimit kur nuk respektohet kompetenca e organit 

kompetent. Organ kompetent për themelimin e adoptimit është gjykata. Kështu në 
nenin 173 është specifikuar se adoptimi në kundërshtim ne nenin 161 sjell edhe 
pavlefshmërinë e adoptimit. Neni 161 specifikon se organ kompetent për 
themelimin e adoptimit është gjykata.1084 

 
173 (c) Pavlefshmëria e adoptimit për mosrespektimin e konfidincialitetit. Procedura e 

adoptimit është e karakterit formal dhe gjatë kësaj procedure shqyrtohen edhe fakte 
të cilat prekin të drejtat personale të palëve në procedurë. Këto të drejta janë të 
lidhura ngushtë me të drejtën private të palëve. Në këtë procedurë edhe 
përjashtohet publiku. Prandaj, neni 173 sqaron se shkeljet e kushteve të parapara 
në nenin 162 e që kanë të bëjnë me ruajtjen e konfidincialitetit të të dhënave për 
palët, sjell pavlefshmërinë e adoptimit. Kështu palës që i është shkelur kjo e drejtë 
mund të iniciojë procedurën e anulimit të adoptimit. 

 
173 (ç) Pavlefshmëria e adoptimit për mosrespektim të periudhës provuese të 

adoptimit. Periudha provuese është e domosdoshme për themelimi e adoptimit dhe 
faza e parë në procedurën e adoptimit. Përmes kësaj periudhe provohet se a do të 
arrihet qëllimi i adoptimit e që është rehabilitimi i fëmijës në familjen e ardhshme 

                                                 
1083 Për më shumë lidhur me qëllimin e adoptimit shih LFK, neni 160 dhe pjesa e komentarit për këtë 
nen. 
1084 Për më shumë shih LFK, neni 161 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
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adoptuese.1085 Mosrespektimi i këtij kushti ligjor, ose ndryshe themelimi i 
adoptimit pa periudhën provuese është i pavlefshëm. 

 
173 (d) Pavlefshmëria e adoptimit për mungesë të pëlqimit nga prindërit. Pëlqimi i 

prindërve natyror është kusht për themelimin e adoptimit.1086 Shkelja e procedurës 
dhe mosmarrja e këtij pëlqimi sjell pavlefshmërinë e adoptimit. Kuptohet se ka 
edhe përjashtime lidhur me marrjen e deklaratës së pëlqimit dhe zëvendësimin e 
pëlqimit sipas nenit 171, mirëpo nëse nuk ka arsye sipas nenit 171 dhe nuk janë 
respektuar kushtet e parapara në nenin 169, adoptimi është i pavlefshëm. 

 
173 (dh) Pavlefshmëria e adoptimit për mosrespektimin e formës dhe mënyrës së 

dhënies së pëlqimit. Pëlqimi për adoptim është paraparë të jepet personalisht nga 
pala dhe pranë gjykatës.1087 Nëse nuk janë respektuar këto kushte ligjore, adoptimi 
do të jetë i pavlefshëm. 

 
173 (e) Padi kundër vendimit për adoptim. Për padinë kundër vendimit të gjykatës që 

ka vendosë në procedurë jokontestimore, vendosë gjykata që e ka marrë vendimin. 
Në këtë kuptim padia i paraqitet gjykatës që e ka nxjerr vendimin për themelimin e 
adoptimit. Me LFK parashihen dy afate për anulimin e adoptimit: afati subjektiv 
dhe afati objektiv. Kështu që padia për anulimin e adoptimit paraqitet në afat prej 6 
muajsh nga dita kur është marrë në dijeni për shkakun e anulimit (afati subjektiv) e 
më së voni në afat prej 1 viti nga data e themelimit të adoptimit (afati objektiv) 

 
 
4. I adoptuari  
 
Neni 174. Vetëm Fëmija i Mitur  

 
Mund të adoptohet vetëm fëmija i mitur.  

 
Koment, neni 174 

 
174. Vështrim i përgjithshëm. Është shumë e rëndësishme të dihet se cilët persona 

mund të adoptohen dhe deri në cilën moshë. Me këtë nen është specifikuar se 
vetëm fëmija i mitur mund të adoptohet. Sipas LFK fëmijë i mitur konsiderohet 
personi nën moshën 18 vjeçare.1088 Në këtë kuptim vetëm personi i cili ende nuk i 
ka mbushur 18 vjet mund të adoptohet. Rregullin se vetëm fëmija i mitur mund të 
adoptohet e parashohin pothuajse të gjitha legjislacionet moderne.1089 Gjithashtu 
edhe Konventa ndërkombëtare për adoptimin ndërshtetëror përcakton se mund të 

                                                 
1085 Shih LFK, neni 166 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1086 Lidhur me pëlqimin e prindërve natyrore shih LFK, neni 169 dhe komentari i këtij neni. 
1087 Për më shumë shih LFK, neni 172 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1088 Shih LFK, neni 3, paragrafi 2 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1089 Në mes tjerash shih KFSH, neni 241, par. 1; LFM, neni 96; LFMZ, neni 131. Kodi Civil Francez, 
neni 345, par. 1. 
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adoptohet vetëm fëmija deri në moshën 18 vjet.1090 Është shumë e qartë se instituti 
juridik i adoptimit ka për qëllim përkujdesjen ndaj fëmijëve që nuk kanë 
përkujdesje prindërore. Kur fëmija arrin moshën madhore (18 vjet) nuk është më i 
mitur. Me moshën 18 vjeçare arrihet edhe aftësia e plotë për të vepruar dhe personi 
konsiderohet i aftë për përkujdesje për të drejtat dhe detyrimet e tij, mirëpo kur ka 
raste të vazhdimit të drejtës prindërore edhe pas moshës 18 vjeçare për shkak të 
paaftësisë së veprimit, në këto raste personi vendoset në kujdestari, por nuk mund 
të adoptohet, sepse nuk e ka cilësinë e personit të mitur, respektivisht nuk 
konsiderohet fëmijë.  

 
174 (a) Parashtrohet pyetja se a ka ndonjë moshë minimale për adoptim, respektivisht a 

mund të adoptohet fëmija i, porsalindur apo duhet pritur një moshë të caktuar. Me 
LFK nuk është specifikuar mosha minimale, por pëlqimi i prindit biologjik për 
adoptim nuk mund të jepet para se fëmija t’i ketë mbushur 8 javë. Rrjedhimisht as 
adoptimi nuk mund të bëhet para kësaj kohe.1091 Ligji i Maqedonisë e specifikon se 
menjëherë pas kompletimit të periudhës prej 3 muajve nga lindja e fëmijës mund të 
themelohet adoptimit.1092 

 
174 (b) Kur nuk dihen prindërit biologjik, atëherë s’do mend se interesi i fëmijës është 

të gjendet një familje e cila do të përkujdeset për të. Në këtë kuptim nuk ka 
kufizime kohore, por mund të adoptohet edhe fëmija i, porsalindur, nëse gjykata 
konstaton se kjo do të ishte interes për fëmijën. Një rregull i tillë duhet zbatuar 
edhe për rastet kur prindit biologjik iu ka marrë e drejta prindërore për shkaqe që 
mund të paraqiten si rrezik për jetën dhe shëndetin e fëmijës. 

 
 
5. Adoptuesi  
 
Neni 175. Parimi  

 
Palë adoptuese mund të jetë vetëm personi që e ka aftësinë për të vepruar dhe 
që i ka cilësitë personale të nevojshme për ushtrimin e suksesshëm të të 
drejtave dhe detyrimeve prindërore.  

 
Koment, neni 175 

 
175. Vështrim i përgjithshëm. Neni 175 fletë për cilësitë personale të prindit adoptues. 

Në këtë drejtim si prind adoptues mund të jenë vetëm personat që janë në gjendej 
për t’u përkujdesur për fëmijën e adoptuar si një ndër kushtet themelore, sepse 
edhe vetë adoptimi lejohet me qëllim që fëmijës t’i ofrohet një përkujdesje nga një 
familje tjetër dhe që të themelohen marrëdhënie prind-fëmijë në mes të adoptuesit 
dhe të adoptuarit.  

                                                 
1090 Konventa e Hagës për adoptimin ndërkombëtar, e miratuar me 29 Maj 1993, e hyrë në fuqi me 1 
Maj 1995, neni 3.  
1091 Shih LFK, neni 169, par. 2 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1092 Shih LFM, neni 107, par. 2. 
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175 (a) Adoptues mund të jetë vetëm personi me aftësi veprimi. Parimisht mund të 
adoptojë vetëm një person që ka aftësi veprimi. Me aftësi veprimi duhet kuptuar 
aftësinë e plotë për të vepruar, sepse kërkohet një shkallë më e lartë e përgjegjësisë 
siç është ajo e përkujdesjes ndaj fëmijës. Pra personi i cili nuk ka aftësi veprimi ai 
nuk mund të kujdeset për të drejtat e tij dhe ai vetë vendoset nën kujdestari. 
Rrjedhimisht ky person nuk mund të kujdeset as për detyrimet që dalin si rezultat i 
marrëdhënies së adoptimit, përkatësisht përkujdesja ndaj fëmijës së adoptuar.  

 
175 (b) Adoptues mund të jetë vetëm personi që ka aftësi për ushtrimin e suksesshëm të 

së drejtës prindërore. Si prind adoptues mund të jetë vetëm personi i cili tregon 
dhe manifeston aftësi për të ushtruar përkujdesjen prindërore ndaj fëmijës së 
adoptuar në mënyrë të suksesshme. Këtu bëhet fjalë për persona të cilët në rrethana 
të caktuara nuk do e lënë pas dore përkujdesjen prindërore, por janë të përkushtuar 
dhe i kanë aftësitë fizike, psikike dhe kushtet materiale për përkujdesje ndaj 
fëmijës. Gjithashtu nuk duhet të ekzistojë ndonjë dyshim se ai person do të 
keqpërdorë të drejtën prindërore ose këtë e bënë për përfitime tjera personale ose 
materiale apo lëngon nga sëmundjet e caktuara.1093 Këtë kusht të adoptimit e 
kërkojnë të gjitha legjislacionet bashkëkohore. Qëllimi i adoptimit mund të arrihet 
vetëm nëse adoptuesi është në gjendje për të ofruar përkujdesjen e duhur dhe që ka 
munguar për fëmijën. 

 
 
Neni 176. Mosha minimale  

 
(1) Prindi i ardhshëm adoptues duhet t’a ketë arritur moshën 21 vjeçare.  
(2) Nëse bashkëshortët kanë ndërmend të adoptojnë fëmijë, njëri nga 

bashkëshortët duhet ta ketë arritur moshën 25 vjeç dhe bashkëshorti 
tjetër duhet ta ketë arritur moshën 21 vjeç. 

 
Koment, neni 176 

 
176. Vështrim i përgjithshëm. Neni 176 përcakton moshën minimale që duhet ta ketë 

prindi adoptues në raport me fëmijën që adoptohet. Duhet thënë se LFK ka dallime 
në raport me disa legjislacione të tjera sa i përket përcaktimit të moshës për prindin 
adoptues, sepse parasheh një moshë më të ulët. Edhe në mes të vetë legjislacioneve 
të ndryshme nuk ka zgjidhje unike. 

 
Paragrafi 1 

 
176.1 Sipas paragrafit 1 prindi adoptues duhet të ketë arritur moshën 21 vjeçare. Këtu 

nuk bëhet ndonjë kufizim lidhur me moshën ndërmjet fëmijës së adoptuar dhe 
adoptuesit, por se vetëm prindi adoptues duhet të ketë arrit moshën 21 vjet 
pavarësish sa do të jetë mosha e fëmijë së adoptuar. Për dallim nga ky qëndrim, 
legjislacioni i Shqipërisë parasheh dallimin në moshë në mes prindit adoptues dhe 

                                                 
1093 Shih LFK, neni 178, par 2 dhe 3 dhe komenti i këtij neni. 
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fëmijë së adoptuar e që duhet të jetë së paku 18 vjet diferencë në moshë ashtu që 
prindi adoptues duhet të jetë 18 vjet më i vjetër se fëmija që adoptohet.1094 Të 
njëjtin qëndrim e ka edhe legjislacioni i Maqedonisë dhe i Malit të Zi.1095 Disa 
legjislacione e kanë caktuar minimumin dhe maksimumin e moshë së adoptuesit. 
Në këtë drejtim legjislacioni i Malit të Zi përcakton se adoptues mund të jetë vetëm 
personi në moshë 30 e deri 50 vjet dhe duhet të ketë diferencë në moshë në mes 
adoptuesit dhe të adoptuarit së paku 18 vjet.1096 Duket se dispozita e LFK është e 
influencuar nga Kodi Civil Gjerman i cili parasheh të njëjtën moshë për prindin 
adoptues e që është mosha 21 vjeçare kur bashkëshorti adopton vetëm, ndërsa kur 
adopton personi i pamartuar mosha minimale e adoptuesit është 25 vjet.1097 KCGJ 
nuk kërkon një diferencë në 18 vjet në mes adoptuesit dhe të adoptuarit. Për 
dallim, Kodi Civil Francez e kërkon diferencën në moshë ashtu që adoptuesi duhet 
të jetë 18 vjet më i vjetër se fëmija i adoptuar.1098 Duhet thënë se legjislacioni i 
Kosovës, respektivisht Ligji për shërbimet sociale dhe familjare ka përcaktuar se 
interesi më i mirë i fëmijës në rastet e adoptimit arrihet nëse në mes të adoptuesit 
dhe të adoptuarit nuk ka diferencë më të madhe se 50 vjet.1099 Pra këtu parashihet 
që adoptimi nuk është i dobishëm nëse prindi adoptues është në moshë të shtyrë. 

 
Paragrafi 2 

 
176.2 Në paragrafin 2 parashihet mosha minimale e prindërve adoptues kur adoptojnë 

bashkëshortët bashkërisht. Sipas kësaj dispozite, mosha minimale e njërit 
bashkëshort duhet të jetë 25 vjet ndërsa e tjetrit 21 vjet. Kjo moshë nuk është 
diferenca në mes fëmijës së adoptuar dhe adoptuesit, por vetëm se është mosha e 
arritur e prindërve adoptues. Duhet thënë se kjo dispozitë plotësisht është identike 
me atë në KCGJ.1100 Për kundrazi legjislacioni i Shqipërisë parasheh diferencë në 
moshë kur adoptohet fëmija i bashkëshortit ashtu që bashkëshorti që adopton duhet 
të ketë 15 vjet diferencë me fëmijën e adoptuar.1101 Legjislacioni i Maqedonisë 
vetëm specifikon se mosha e bashkëshortit që adopton fëmijën e bashkëshortit 
tjetër mund të jetë më e vogël se 18 vjet, ndërsa kur të dy bashkëshortët adoptojnë 
bashkërisht, domosdoshmërish mosha e njërit bashkëshort duhet të jetë 18 vjet më 
e madhe se e adoptuesit.1102 Ndërsa në Kodin Civil Francez kur adoptojnë të dy 
bashkëshortët duhet të kenë arritur moshën 20 vjeçare, por gjithmonë duhet pasur 
parasysh se kërkohet diferenca në moshë në mes prindërve adoptues dhe adoptuesit 
së paku 18 vjet.1103 Kështu sipas KCF nëse prindërit janë 20 vjet, fëmija duhet të 
jetë jo më shumë se 2 vite për të respektuar diferencën prej 18 vjet. Kur adoptohet 

                                                 
1094 Shih KFSH, neni 241, par. 2. 
1095 Shih LFM, neni 100, par. 1; LFMZ, neni 126, par. 1. 
1096 LFMZ, neni 126, par. 1. 
1097 KCGJ, neni 1743. 
1098 KCF, neni 345, par. 1. 
1099 Ligji nr.04/L-081 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.02/L-17 për shërbimet sociale dhe 
familjare, Gazetta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr.5/05 Prillë 2012, neni 10, paragrafi 20. 
1100 Shih KCGJ, neni 1743, fjalia e fundit. 
1101 KFSH, neni 241, par. 3. 
1102 LFM, neni 100, par 2 dhe 3. 
1103 Shih KCF, neni 343, në lidhshmëri me nenin 344, par 1. 
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fëmija i bashkëshorti nuk kërkohet diferenca në moshë, sepse mjafton se 
bashkëshorti (prindi i fëmijës) e ka këtë diferencë.1104 Me këtë rregull kërkohet që 
prindërit adoptues nuk duhet të jenë në moshë të shtyrë, sepse nuk do të kenë as 
mundësi përkujdesjeje ndaj fëmijës. 

 
 
Neni 177. Marrëdhëniet ndër personale  

 
(1) Nuk mund të adoptohet personi në gjini në vijën e drejtë, as vëllai dhe 

motra.  
(2) Kujdestari nuk mund ta adoptojë të kujdesurin e vet përderisa organi 

kompetent të mos e shkarkojë nga detyra e kujdestarit.  
 

Koment, neni 177 
 
177. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 177 janë përcaktuar disa pengesa, ekzistimi i të 

cilave e ndalon adoptimin. Edhe për lidhjen e martesës ka pengesa dhe ndalesa 
ligjore ashtu që personat e caktuar në gjini gjaku nuk mund të lidhin martesë.1105 
Në këtë kuptim është e palogjikshme që mes personave të tillë të themelohen edhe 
marrëdhënie prindërore përmes adoptimit. 

 
Paragrafi 1 

 
177.1 Në paragrafin 1 është specifikuar se nuk mund të adoptohet personi në gjini 

gjaku në vijën e drejtë as vëllai e motra. Gjinia e gjakut në vijë të drejtë mund të 
jetë në krahun ngjitës dhe krahun zbritës.1106 Sipas kuptimit të kësaj dispozite vija 
e gjakut në vijë të drejtë është pengesë për adoptim në pakufi. Kjo do të thotë se 
personat që gjinden brenda kësaj vije nuk mund të adoptohen. Ndërsa në vijë të 
tërthortë nuk mund të adoptohen vëllai dhe motra. Një zgjidhje e tillë gjendet edhe 
në legjislacionet e tjera të rajonit.1107 Shpjegimi i këtij fakti që nuk lejohet adoptimi 
në mes këtyre personave në gjini gjaku mund të jetë në lidhshmëri me afërsinë 
familjare dhe pengimin që marrëdhëniet prindërore të themelohen me personat që 
nuk mund të lidhin martesë. Gjithashtu, duhet shtuar se personat në gjini gjaku si të 
afërmit familjarë kanë edhe detyrim ligjor mbajtjen ose ushqimin e fëmijës që nuk 
e ka këtë përkujdesje. Kështu ata të cilët kanë kushte për mbajtje, së pari duhet ta 
japin ushqiminin që është edhe detyrim ligjor.1108 Personat që nuk i plotësojnë 
kushtet për dhënie të ushqimisë as nuk mund të jenë prindër adoptues, sepse 
ndalohen në kuptim të neni 175 të LFK që kërkon cilësi të veçanta për prindërit 
adoptues për t’u përkujdesur për adoptuesin. 

                                                 
1104 KCF, neni 343, paragrafi 2. 
1105 Shih LFK, neni 21-24 dhe pjesa e komentarit për këto nene. 
1106 Lidhur me gjininë e gjakut shih LFK, neni 21 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1107 Në mes tjerash shih KFSH, neni 243; LFM, neni 101; LFMZ, neni 123, par. 2. 
1108 Shih LFK, neni, 278, par. 2 dhe 282 dhe komenti i këtyre dispozitave ligjore. 
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Paragrafi 2 
 
177.2 Në paragrafin 2 ndalohet themelimi i adoptimit në mes të kujdestarit dhe atij qe e 

ka nën kujdestari. Kështu, kujdestari parimisht nuk mund të jetë prind adoptues, 
mirëpo, në këtë dispozitë lejohet themelimi i adoptimit pasi të jetë shkarkuar nga 
detyra kujdestari dhe të ketë dhënë llogari para organit kompetent, respektivisht 
OK. Dhënia e llogarisë e ka kuptimin qe të jep raporte lidhur me menaxhimin dhe 
tjetërsimin e pasurisë si dhe përkujdesjen që ka treguar ndaj fëmijës nën kujdestari. 
Kjo ka për qëllim edhe të evitohet ndonjë interes tjetër qoftë personal ose material 
për ta marrë fëmijën nën adoptim, meqë kujdestari gjatë kohës së kujdestarisë ka 
pasur qasje edhe në pasuri të fëmijës. Ligji i Shqipërisë e sqaron në mënyrë më të 
plotë këtë relacion duke nënvizuar se, “kujdestari nuk mund të bëhet prind 
adoptues pa u parë përpara nga gjykata administrimi i pasurisë së të miturit prej 
tij, dorëzimi i pasurisë së të miturit, si dhe vlerësimi i detyrimeve në ngarkim të 
kujdestarit ose dhënia e garancisë nga kujdestari për përmbushjen e këtyre 
detyrimeve”.1109 Pra këtu është fjala për parandalimin e keqpërdorimit të institutit 
të kujdestarisë në dëm të fëmijës. Të njëjtin qëndrim e kanë edhe ligjet e vendeve 
të tjera të rajonit.1110 Kur gjykata vlerëson se themelimi i adoptimit mes kujdestarin 
dhe atij qe e ka në kujdestari është në dobi të fëmijës dhe nuk ka interesa tjera, e 
lejon themelimin e adoptimit. 

 
 
Neni 178. Përgjegjësia ligjore e adoptuesit  
 
Nuk mund të adoptojnë personat e poshtë shënuar:  

 
(1) Personi të cilit me vendim gjyqësor i është hequr kujdesi prindëror;  
(2) Personi për të cilin ekziston dyshimi i bazuar se do t’i keqpërdorë të 

drejtat e adoptuesit që rezultojnë në të keq të të adoptuarit ose se e 
kërkon adoptimin për përfitime materiale.  

(3) Personi që lëngon nga ndonjë sëmundje psikike të diagnostifikuar ose ka 
ngecur në pikëpamje psikike, si edhe personi që lëngon nga sëmundja e 
cila mund ta vërë në rrezik shëndetin dhe jetën e të adoptuarit. 

 
Koment, neni 178 

 
178. Vështrim i përgjithshëm. Neni 178, përcakton disa kushte ligjor të lidhura me 

cilësitë personale të adoptuesit të cilat janë pengesë për themelimin e adoptimit. Në 
fakt ky nen përdor shprehjen “përgjegjësitë ligjore të adoptuesit”, por këtu është 
fjala për disa pengesa të cilat e ndalojnë lidhjen e adoptimit e që këto pengesa i 
posedon prindi adoptues apo ndryshe personi që pretendon të jetë prind adoptues. 

                                                 
1109 KFSH, neni 244. 
1110 LFMZ, neni 123, par. 3. 
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Paragrafi 1 
 
178  Neni 78 nuk ka paragrafë, por ka disa pika të cilat janë specifikuar brenda një 

paragrafi, kështu që duhet pasur kujdes gjatë zbatimit dhe referimit, sepse bëhet 
fjalë për pika brenda një neni. 

 
178 (a) Në piken 1 të nenit 178 parashihet se nuk mund të adoptojnë personat që me 

vendim gjyqësor i është hequr apo ndryshe iu është marrë kujdesi prindëror. 
Marrja e kujdesit prindëror ndaj një prindi bëhet për arsye të ndryshme të lidhur 
me mungesën e kujdesit, shkeljen ose keqpërdorimin e së drejtës prindërore ndaj 
një fëmije.1111 Prandaj është e qartë se personi i tillë nuk është i denjë për të 
ushtruar as përgjegjësitë si prind adoptues të cilat janë përgjegjësi të njëjta sikur e 
prindërve biologjik. 

 
178 (b) Ne piken 2 parashihet se nuk mund të jetë adoptues personi i cili pritet se do të 

keqpërdorë pozitën e tij si adoptues. Këtu mendohet për personat të cilët nuk janë 
të denjë për të ushtruar këtë detyrë për faktin se kanë interesa të ndryshme 
materiale ose personale, dhe jo interesin e fëmijës ose ato që kërkohen me nenin 
175.1112 

 
178 (c) Në piken 3 parashihet si pengesë për adoptim edhe rrethana nëse personi 

lëngon nga një sëmundje psikike e diagnostifikuar. Këtu edhe pse nuk thuhet se 
personit të tillë iu është marrë aftësia e veprimit, sqarohet se një person me 
sëmundje psikike të diagnostifikuar nuk mund të jetë adoptues për faktin se 
ekziston rreziku që ai nuk do të përkujdeset për fëmijën ngase si rezultat i 
sëmundjes nuk mund të përkujdeset për vete. Po ashtu mund të jetë edhe rrezik për 
shëndetin e fëmijës. E njëjta vlen edhe për personin me ngecje psikike i cili nuk 
mund të jetë adoptues. Kjo për faktin se edhe ngecja psikike është shkak për 
mungesën e aftësisë së veprimit. Edhe pse këtu nuk thuhet që nuk ka aftësi 
veprimi, shkaku i ngecjes psikike është fakt i mjaftueshëm që ky person nuk ka 
cilësi personale të cilat kërkohen për prind adoptues e që lidhen me ushtrimin e 
kujdesit prindëror në interes të fëmijës. Një mungesë e cilësive të tilla është edhe 
aftësia e veprimit e këtij personi që është e kufizuar. Në pjesën e fundit të fjalisë 
thuhet se edhe ndonjë sëmundje tjetër, por që paraqitet si rrezik për jetën dhe 
shëndetin e fëmijës është pengesë për adoptim. Te këto lloje të sëmundjeve duhet 
kuptuar ndonjë sëmundje ngjitëse ose edhe probleme psikike të kohëpaskohshme 
që mund ta vënë në rrezik fëmijën si rezultat i ndonjë veprimi të pakontrolluar ose 
të papritur të personit që lëngon nga kjo sëmundje. 

 
 

                                                 
1111 Lidhur me privimin nga kujdesi prindëror shih LFK, neni 149 dhe 150 dhe pjesa e komentarit për 
këto nene. 
1112 Shih LFK, neni 175 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 



Haxhi Gashi 

 406 

Neni 179. Banimi i përhershëm 
 
(1) Adoptues mund të jetë vetëm qytetari i Kosovës.  
(2) Përjashtimisht, shtetasi / banori i huaj mund të jetë palë adoptuese nëse 

fëmija nuk mund të adoptohet ose të birësohet në Kosovë dhe / ose 
ekzistojnë arsye të bazuara për veprimin e tillë nëse fëmija ka nevoja të 
veçanta dhe ka nevojë për trajtim të specializuar, që nuk mund t’i ofrohet 
në Kosovë.  

(3) Për adoptimin e fëmijës nga shtetasi i huaj nevojitet pëlqimi paraprak nga 
organi administrativ, kompetent për punët e politikës sociale.  

 
Koment, neni 179 

 
179. Vështrim i përgjithshëm. Neni 179 rregullon çështjen e adoptimit ndërkombëtar, 

para duke e paraparë edhe mundësinë e adoptimit të fëmijës edhe nga shtetasi i 
huaj dhe anasjelltas, adoptimin e fëmijës me shtetësi të huaj nga shtetasi jonë. 
Megjithatë duhet shtuar se adoptimi ndërkombëtar është përjashtim, sepse në këtë 
nen parimisht përcaktohet se adoptues mund të jetë vetëm qytetari i Kosovës. 
Titulli i nenit nuk është i qartë, sepse përdoret vetëm shprehja “banim i 
përhershëm”. Por ky nen përcakton rregulla se si adoptohet kur adoptuesi është 
shtetas i huaj. Po ashtu ky nen nuk flet për rrethanën se a mundet të adoptojë 
qytetari i Kosovës një fëmijë me shtetësi të huaj. 

 
Paragrafi 1 

 
179.1 Në paragrafin 1 përcaktohet parimi se si prind adoptues mund të jetë vetëm 

qytetari i Kosovës. Konsiderojmë se shprehja “qytetar i Kosovës” i korrespondon 
shprehjes “shtetas i Kosovës”, sepse në kohën kur është nxjerr LFK Kosova ende 
nuk ishte shtet. Kështu që si zgjidhje e kësaj dileme është përdor shprehja “qytetar 
i Kosovës”. Në të ardhmen kjo shprehje duhet të zëvendësohet me shprehjen 
“shtetasi i Kosovës” për të krijuar qartësi për qytetarët dhe zbatuesit e ligjit. Kjo 
për arsye se për fitimin e shtetësisë kërkohen kushte të veçanta që dallojnë nga 
personat me qëndrim të përkohshëm në Kosovë. Kështu për qëllime të zbatimit të 
ligjit, në këtë nen bëhet fjalë për shtetasin e Kosovës ose shtetasin e huaj varësisht 
kontekstit ku përdoret shprehja “qytetar i Kosovës”.  

 
179.1 (a) Adoptimi vetëm nga shtetasi i Kosovës. Pra, si parim është përcaktuar se 

adoptues mund të jetë vetëm shtetasi i Kosovës. E themi si parim, sepse LFK në 
radhë të parë kërkon që zgjidhja e problemit të përkujdesjes ndaj një fëmije pa 
përkujdesje prindërore të kërkohet brenda territorit të Kosovës dhe shtetasve të saj. 
Kuptimi i kësaj dispozite del në lidhshmëri me përmbajtjen duke përdorur 
shprehjen “vetëm qytetari i Kosovës”, por edhe në lidhshmëri me përmbajtjen e 
paragrafit 2 që e lejon adoptimin nga shtetasi i huaj vetëm si përjashtim dhe atë kur 
nuk ka mundësi që fëmija të adoptohet në Kosovë. 
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179.1 (b) Adoptimi nga shtetasi i Kosovës që ka dy shtetësi. Nuk janë të rralla rastet 
kur një qytetar i Kosovës e ka vendqëndrimin në Kosovë, por e ka të fituar edhe 
shtetësinë e një shteti tjetër ose kur një shtetas i Kosovës ka dy shtetësi. Në këto 
raste parashtrohet pyetja cila e drejtë do të zbatohet: e drejta e shtetit tonë apo e 
drejta e shtetit tjetër dhe mbi cilën bazë ligjore duhet të thirret gjykata për të pasur 
përparësi në zbatimin e LFK dhe zhvilluar procedurën në Kosovë. Në rastet e tilla 
mendojmë se e drejta e jonë ka përparësi duke iu referuar shtetësisë aktive, që 
nënkupton nëse shtetasi i jonë punon dhe vepron në Kosovë dhe ka vendbanim të 
përhershëm në Kosovë. Kjo është edhe në funksion të vërtetimit të kushteve për 
cilësitë personale dhe kushtet tjera të adoptuesit për përkujdesje ndaj fëmijës. Këtë 
lloj adoptimi duhet konsideruar si adoptim në shtetin e Kosovës dhe jo adoptim 
ndërkombëtar. Në të kundërtën nëse qytetari i Kosovës ka shtetësi aktive në shtetin 
e huaj, pra jeton dhe vepron në shtetin e huaj si dhe ka vendbanim të përhershëm 
në vendin e huaj, kurse në Kosovë ka vetëm vendqëndrim këtë lloj adoptimi duhet 
zbatuar procedurat në drejtim të marrjes së informatave reciproke për prindërit 
adoptues dhe të adoptuarin si në rastin e adoptimit ndërkombëtar, sepse fëmija do 
të jetojë në vendin prej nga vjen adoptuesi, për faktin se adoptuesi ka një 
vendqëndrim të përhershëm në shtetin tjetër dhe jo në vendin tonë. 

 
Paragrafi 2 

 
179.2 Në paragrafin 2 parashihet përjashtimi se shtetasi, pra qytetari i huaj mund të jetë 

palë adoptuese ose ndryshe prind adoptues, por vetëm nëse për këtë ka arsyeje. Si 
arsyeje të paraparë në këtë paragraf përmendet pamundësia që fëmija të adoptohet 
në Kosovë ose ka arsyeje të veçanta ashtu që ka nevojë për ndonjë trajtim të 
specializuar në kuptimin e përkujdesjes së tij qoftë shëndetësore ose personale, por 
që një trajtim i tillë nuk mund të bëhet në Kosovë. Adoptimi ndërkombëtar 
rregullohet me Konventën e Hagës për adoptim ndërkombëtar ose ndryshe 
ndërshtetëror e cila përcakton rregulla se si dhe kur mund të bëhet adoptimi 
ndërkombëtar.1113 Edhe me Konventën e Hagës përcaktohet se adoptimi 
ndërkombëtar mund të bëhet vetëm, për interesin e fëmijës dhe nëse ky adoptim i 
shërben interesit dhe mirërritjes së fëmijës, janë shqyrtuar paraprakisht mundësitë 
e adoptimit në shtetin e origjinës. Njëkohësisht Konventa i përcakton rregullat e 
bashkëpunimit ndërshtetëror lidhur me adoptimin ndërkombëtar.1114  

 
179.2 (a) Adoptimi ndërkombëtar vetëm nëse fëmija nuk mund të adoptohet në Kosovë. 

Një prej kushteve themelore për një adoptim ndërkombëtar është edhe mungesa e 
gjetjes së një familje adoptuese brenda Kosovës e cila mund t’i plotësonte kushtet 
për adoptim. Kjo duhet të dëshmohet nga organet kompetente (OK dhe gjykata) se 
nuk ka kushte për adoptim në Kosovë. Ky është edhe një kusht që del nga LFK 
duke dashur që së pari plotësimi i nevojave të fëmijës për përkujdesje të gjendet 
brenda Kosovës. Edhe me Konventën e Hagës për adoptim ndërshtetëror 
(ndërkombëtar) kërkohet vlerësimi i mundësive brenda shtetit të origjinës. Kjo 

                                                 
1113 Shih Konventa e Hagës për adoptimin ndërkombëtar, e miratuar me 29 Maj 1993, e hyrë në fuqi 
me 1 Maj 1995.  
1114 Konventa e Hagës, neni 1. 
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nënkupton se një adoptim ndërkombëtar mund të lejohet vetëm nëse është 
vlerësuar se në shtetin e origjinës nuk ka mundësi, në këtë rast në Kosovë nuk ka 
mundësi të bëhet adoptimi. Por gjithmonë duhet pasur parasysh se një adoptim 
ndërkombëtar është më interes për fëmijën edhe përkundër faktit se mund të bëhet 
adoptimi në Kosovë, por duke pasur parasysh nevojat e fëmijës, përkujdesjen ose 
trajtimin e veçantë, atëherë duhet lejuar adoptimin ndërkombëtar. Këtë me 
arsyetim se do të ishte i dëmshëm një adoptim vendor nëse fëmijës i humbet 
mundësia e adoptimit ndërkombëtar që do të ishte me interes jetik për mirëqenien 
dhe mirërritjen e tij, zgjidhjen e një problemi shëndetësor ose plotësimin e një 
nevoje të veçantë. 

 
179.2 (b) Adoptimi ndërkombëtarë vetëm nëse adoptimi i shërben interesit të fëmijës. 

Edhe kur nuk ka mundësi që adoptimi të bëhet në Kosovë, adoptimi ndërkombëtar 
lejohet vetëm nëse i shërben interesave të fëmijës e që është përkujdesja dhe 
mirërritja e tij. Kjo kërkohet si kusht edhe me Konventën e Hagës e cila i autorizon 
shtetet anëtare që të vlerësojnë në rast adoptimi ndërkombëtar se a i shërben 
interesave të fëmijës. Kështu duhet lidhur kushtet gjatë zbatimit ashtu që edhe pse 
në Kosovë nuk ka kushte për adoptim, nuk nënkupton se në mënyrë automatike 
lejohet adoptimi ndërkombëtar. Edhe te adoptimi ndërkombëtar duhet të vlerësohet 
se a është me interes për fëmijën. Në Konventën e Hagës është thënë se “shtetet 
anëtare duhet të sigurojnë që adoptimi ndërshtetëror bëhet për interesat më të 
mira të fëmijës dhe në përputhje me të drejtat e tij ose saj fondamentale të njohura 
me të drejtën ndërkombëtare”. 1115 Shtetet anëtare duhet të vlerësojnë mundësitë e 
adoptimit në shtetin e origjinës, dhe vetëm pas një vlerësimi të vijnë në përfundim 
se adoptimi ndërkombëtar është në interes të fëmijës.1116 Pra në të gjitha rrethanat, 
së pari duhet të shikohet mundësia e adoptimit në vendin e origjinës dhe vlerësimi i 
duhur i kësaj mundësie dhe pastaj të konsiderohet se një adoptim ndërshtetëror 
është i mundur vetëm nëse kjo mundësi prapë është në interes të fëmijës që 
adoptohet. Kështu nuk mund të ketë adoptim ndërkombëtar, nëse në Kosovë nuk 
ka mundësi, dhe mundësia ekziston për një adoptim ndërkombëtar, por që nuk 
është me interes për fëmijën. 

 
179.2 (c) Adoptimi ndërkombëtar për plotësimin e ndonjë tretmani të specializuar që 

nuk bëhet në Kosovë. Në paragrafin 2 është specifikuar se adoptimi ndërkombëtar 
lejohet edhe për ndonjë tretman të veçantë shëndetësor, pra të specializuar që nuk 
mund të bëhet në Kosovë. Këtu theksi është në faktin se adoptimi në Kosovë mund 
të bëhet, pra mund të gjendet familja adoptuese, mirëpo fëmija ka nevojë për një 
trajtim dhe përkujdesje të veçantë e cila nuk mund t’i bëhet në Kosovë nga familja 
potenciale adoptuese, por as nga institucionet adekuate shëndetësore. Ky paragraf 
në këto rrethana sugjeron adoptimin ndërkombëtar si interes për fëmijën. Me 
vendimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr. 352/11, gjykata ka gjetur se 
adoptimi me element ndërkombëtar kur prindërit adoptues ishin me nënshtetësi të 
huaj është në interes të fëmijës për shkak të nevojës së veçantë për trajtim 
mjekësor dhe përkujdesje të veçantë për personalitetin e fëmijës. Prindi adoptues 

                                                 
1115 Shih Konventa e Hagës, neni 1, pika (a). 
1116 Konventa e Hagës, neni 4, pika (b). 
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ishte njoftuar me problemet shëndetësore (ngecjeje në zhvillim fizik dhe mendor) 
të fëmijës dhe kishte pranuar adoptimin me qëllim të përkujdesjes ndaj këtij 
fëmije, ndërsa gjykata ka konstatuar se kjo i shërben më së miri interesit të fëmijës 
dhe përkujdesjes së veçantë për këtë fëmijë.1117  

 
179.2 (c) Ndalimi i adoptimit për qëllime tjera, trafikimi ose abuzimi. Gjatë adoptimit 

ndërkombëtar shtetet anëtare dhe organet kompetente brenda këtyre shteteve duhet 
të sigurohen që një adoptim ndërkombëtar nuk ka qëllim tjeter dhe të parandalojë 
rrëmbimin, shitjen ose trafikimin e fëmijës. Kjo është edhe një përgjegjësi dhe 
detyrë e shteteve, të cilat duhet të ndërmarrin masa siguruese për parandalimin e 
dukurive të tilla.1118  

 
179.2 (c) Adoptimi ndërkombëtar në pajtim me Konventën e Hagës. Konventa e Hagës 

për adoptim ndërkombëtar i detyron shtetet që kur kanë të bëjnë me ndonjë 
adoptim ndërkombëtar, ky adoptim duhet të bëhet në pajtim me Konventën e 
Hagës që në mënyrë specifike parasheh çdo detyrim dhe veprimet që duhet t’i 
ndërmarrin shtetet me qëllim që adoptimi të jetë në interes të fëmijës dhe të 
parandalohet çdo formë abuzimi, keqpërdorimi apo edhe shkelje e interesit dhe të 
drejtave të tij.1119 

 
179.2 (ç) Adoptimi ndërkombëtar me qëllim të krijimit të marrëdhënieve prind-fëmijë. 

Një adoptim ndërkombëtar lejohet vetëm nëse ka për qëllim krijimin e 
marrëdhënieve prind-fëmijë në mes adoptuesit dhe të adoptuarit. Në këtë kuptim 
fëmija duhet t’i shkëputë marrëdhëniet prindërore me prindërit biologjik dhe për 
këtë duhet të sigurojnë organet kompetente shtetërore që këto marrëdhënie janë 
shkëputur, natyrisht se pëlqimi i prindërve dhe i palëve të tjera duhet të 
respektohet.1120 

 
Paragrafi 3 

 
179.3 Për një adoptim ndërkombëtar, respektivisht adoptimin e fëmijës nga shtetasi i 

huaj nevojitet pëlqimi i organit kompetent shtetëror. Ky është edhe një detyrim që 
del nga Konventa e Hagës.1121 Paragrafi 3 përcakton se organi kompetent do të jetë 
organi administrativ kompetent për punët e politikës sociale. Në Kosovë ky organ 
është Paneli i Veçantë i emëruar nga Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale që 
vepron në kuadër të Departamentit për Mirëqenie Sociale.1122 Ky organ duhet t’i 
vlerësojë të gjitha kushtet për adoptim ndërkombëtar që parashihen me LFK, por 
edhe me Konventën e Hagës dhe të bashkëpunojë me të gjitha institucionet 

                                                 
1117 Shih Procesverbali i Adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr. 352/2011 i datës 
20.12.2011 (Faza paradoptuese) dhe datë 23.02.2012 (vendimi përfundimtar i adoptimit). 
1118 Konventa e Hagës, neni 1, pika (b). 
1119 Konventa e Hagës, neni 1, pika (c). 
1120 Konventa e Hagës, neni 2, par 2 në lidhje me nenin 4, pika (c).  
1121 Konveta e Hagës, neni 6. 
1122 Shih Ligji për shërbimin social dhe familjar, me ndryshime në vitin 2012, neni neni 10 me të cilën 
ndyshohet neni 11 i ligjit, përkatësisht 11.8 – 11.12 dhe 11.21 – 11.25, në veçanti neni 10, paragrafi 
24 i ligjit të vitti 2012. 
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vendore dhe ndërkombëtare që ky adoptim të bëhet konform ligjit. Duhet sqaruar 
se edhe adoptimi me element ndërkombëtar themelohet nga gjykata,1123, por ky 
organ i ofron ndihmën profesionale gjykatës, përfshirë edhe propozimin për 
adoptim ndërkombëtar dhe kushtet lidhur me familjen adoptuese.1124 Në anën tjetër 
gjykata është organ që e themelon adoptimin bazuar edhe në mendimin e Organit 
të Kujdestarisë që e merr edhe mendimin e Panelit të Veçantë dhe kushtet tjera të 
parapara me LFK. Gjithmonë gjykata për rastet e tilla merr mendimin dhe 
pëlqimin nga Organi i Kujdestarisë.1125 Kjo me qëllim të vërtetimit të të gjitha 
kushteve për adoptim me rastin e adoptimit ndërkombëtar e që OK ka kompetencë 
të kryejë këtë detyrë. 

 
 
6. Procedura e adoptimit  
 
Neni 180. Vendimi i gjykatës, Kërkesa  

 
(1) Adoptimit themelohet para gjykatës pas kërkesës nga prindërit adoptues.  
(2) Kërkesa nuk mund ti nënshtrohet kushtit ose afatit kohor dhe nuk mund 

të bëhet nga përfaqësuesi. 
 

Koment, neni 180 
 
180. Vështrim i përgjithshëm. Ashtu siç është sqaruar edhe në nenet tjera në veçanti 

nenin 161 adoptimi themelohet vetëm me vendim të gjykatës.1126 Neni 180 ka 
përcaktuar organin kompetent dhe procedurën e paraqitjes së kërkesës për adoptim. 
Por gjithsesi ky nen zbatohet edhe në lidhshmëri me nenet tjera në veçanti nenin 
161 dhe nenet 181, 182 kur është fjala për kompetencën e organit dhe 
bashkëpunimin me organet kompetente.  

 
Paragrafi 1 

 
180.1 Në paragrafin 1 sqarohet se adoptimi themelohet para gjykatës, por me kërkesë 

të prindërve adoptues. Ky paragraf ka dy kushte themelore. 
 
180.1 (a) Themelimi i adoptimit nga gjykata. Adoptimi themelohet vetëm me vendim 

të gjykatës. Kompetente është gjykata komunale. Nga janari i vitit 2013 
kompetente do të jetë gjykata themelore.1127 

                                                 
1123 Shih LFK, neni 180. 
1124 Shih Ligji për shërbimet sociale dhe familjare i ndryshuar me Ligjin nr.04/L-081, i viti 2012, neni 
10, paragrafi 10 dhe paragrafi 24. 
1125 Në mes tjerash Shih Procesverbali i Adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr. 352/2011 
i datës 20.12.2011 (Faza paradoptuese) dhe datë 23.02.2012 (vendimi përfundimtar i adoptimit). 
1126 Shih LFK, neni 161, par.1 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1127 Për më shumë shih LFK, neni 161, par 1 dhe pjesa e komentarit për këtë nen; Mendimi i Gjykatës 
Supreme të Kosovës, Agj.nr. 136/12 i datës 20.02.2012; Ligji për Gjykatat, nr.03/L-199, Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 79.24 Gusht 2010, neni 11, dhe 12, par. 1.4. 
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180.1(b) Themelimi i adoptimit me kërkesën e prindit adoptues. Procedura e adoptimit 
mund të iniciohet vetëm me kërkesën e prindit adoptues i cili e paraqet këtë 
kërkesë pranë gjykatës. Prindërit adoptues mund të paraqesin kërkesë edhe pranë 
Organit të Kujdestarisë ashtu që Paneli i Veçantë i renditë në listën e familjeve 
adoptuese,1128, mirëpo kërkesa për themelim adoptimi paraqitet vetëm pranë 
gjykatës, pastaj gjykata ia dërgon kërkesën Organit të Kujdestarisë për të dhënë 
mendime profesionale.1129  

 
Paragrafi 2 

 
180.2 Në paragrafin 2 parashihet rregulli procedural që kërkesa për themelimin e 

adoptimit nuk mund t’i nënshtrohet ndonjë kushti, afati kohor dhe nuk mund të 
bëhet nga përfaqësuesi.  

 
180.2 (a) Kërkesa për adoptim nuk mund të jetë e kushtëzuar me kurrfarë kushti në 

kuptim të dhënies së ndonjë shpërblimi ose kryerjes së ndonjë veprimi që do ta 
shkelte interesin e fëmijës dhe faktin se adoptimi duhet të bëhet vetëm për interes 
të fëmijës. 

 
180.2 (b) Kërkesa për adoptim nuk mund të jetë e afatizuar. Kjo nënkupton se kur 

paraqitet kërkesa nuk mund të jetë e afatizuar në kuptimin e procedurës, pra 
kohëzgjatjes së procedurës dhe vlefshmërisë së saj vetëm për një kohë. Kjo me 
faktin se procedura mund të zgjasë dhe varësisht nga rrethanat dhe vlerësimi i 
organeve kompetente. Gjithashtu, kërkesa nuk duhet të ketë për qëllim themelimin 
e adoptimit vetëm për një kohë të caktuar. Adoptimi është marrëdhënie e 
përhershme prind-fëmijë në mes të adoptuesit dhe të adoptuar dhe mund të 
shkëputet vetëm në bazë të fakteve të parapara me Ligj. 

 
180.2 (c) Kërkesa për adoptim mund të paraqitet vetëm personalisht. Me këtë dispozitë 

është paraparë se kërkesa nuk mund të paraqitet përmes përfaqësuesit, por vetëm 
personalisht nga prindi adoptues. Kjo është në funksion të kushtit tjetër se pëlqimi 
për adoptim duhet të jepet personalisht nga prindërit adoptues. Gjithashtu prindi 
adoptues duhet të marrin pjesë personalisht gjatë procedurës së themelimit të 
adoptimit.1130 Prandaj, paraqitja e kërkesës përmes përfaqësuesit nuk është e lejuar, 
mirëpo ka një përjashtim në nenin 182, par. 4, ku organi kompetent që mban 
regjistrin e fëmijëve pa përkujdes prindërorë (Organi i Kujdestarisë) mund të 
iniciojë procedurën. Por konsiderojmë se në këtë rast kërkesën mund ta bëjnë së 
bashku me prindërit adoptues. Në këtë dispozitë bëhet fjalë për faktin se prind 
adoptues nuk mund të përfaqësohet, por kërkesën dhe deklaratën e pajtimit për 
adoptim duhet ta japin personalisht. 

                                                 
1128 Ligji nr. për shërbimet sociale dhe familjare i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-081, i 
viti 2012, neni 10, par. 10. 
1129 Ligji nr.04/L-081 për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për shërbimet sociale dhe familjare, neni 
10, par. 20. 
1130 Shih LFK, neni 186, par. 2. 
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Neni 181. Kompetenca territoriale dhe përjashtimi i publikut  
 
(1) Adoptimi themelohet para gjykatës sipas vendbanimit ku aplikuesit e 

kanë pasur vendbanimin e fundit të përbashkët si dhe para gjykatës sipas 
vendbanimit të të adoptuarit.  

(2) Në procedurën e adoptimit përjashtohet publiku.  
 

Koment, neni 181 
 

181. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 181 përcaktohet kompetenca territoriale e 
organit që do të themelojë adoptimin, përkatësisht gjykatës si dhe një karakteristikë 
tjetër të procedurës atë të përjashtimit të publikut. Kompetenca territoriale 
përcakton organin brenda një territori të caktuar që është i ngarkuar me kryerjen e 
një funksioni shtetëror e në këtë rast për themelimin e adoptimit. Në të shumtën e 
rasteve kur bëhet fjalë për çështje komunale organ kompetent është organi në 
territorin e komunës ku pala e autorizuar sipas ligjit e ka vendbanimin ose 
vendqëndrimin.  

 
Paragrafi 1 

 
181.1 Sipas paragrafit 1 adoptimi themelohet në gjykatën ku aplikuesit (prindi 

adoptues) e kanë vendbanimin e fundit të përbashkët (këtu fjala është për 
bashkëshortët) si dhe para gjykatës ku i adoptuari (fëmija që adoptohet) e ka 
vendbanimin. Ky paragraf ka përcaktuar dy organe kompetente. 

 
181.1 (a) Adoptimi sipas vendbanimit të prindërve adoptues (aplikuesit). Adoptimi 

mund të bëhet në gjykatën, në territorin e së cilës prindërit ose prindi adoptues e ka 
vendbanimin. Në rastin kur adoptojnë të dy bashkëshortët është kompetente 
gjykata në territorin e së cilës bashkëshortët – adoptues e kanë pasur vendbanimin 
e tyre të përbashkët. Është rregull procedurale në procedurën jokontestimore që 
procedura të inicohet me kërkesë të personave fizik ose juridik dhe vetëm në raste 
të caktua nga ana e organit shtetëror.1131 Në këtë rast procedura inicohet nga 
personat fizik e që janë prindërit që dëshirojnë të adoptojnë (adoptuesit).  

 
181.1 (a) Adoptimi sipas vendbanimit të të adoptuarit (fëmijës). Procedura e adoptimit 

mund të fillojë, të themelohet edhe në gjykatën në territorin e së cilës i adoptuari 
(fëmija) e ka vendbanimin. Lind pyetja se cila gjykatë ka përparësi, pasi që ky 
paragraf përcakton dy rregulla apo dy mundësi në bazë të cilave caktohet 
kompetenca e organit. Sipas Ligjit për procedurën jokontestimore për të vendosur 
në çështje jokontestimore për çështje statusore ose familjare vendos gjykata në 
territorin e të cilës e ka vendbanimin personi, në interesin e të cilit zhvillohet 
procedura.1132 Në rastet e adoptimit procedura zhvillohet në interes të fëmijës që 
adoptohet. Prandaj edhe për inicim të procedurës së adoptimit përparësi duhet 
dhënë gjykatës në territorin e të cilës fëmija e ka vendbanimin ose vendqëndrimin. 

                                                 
1131 Ligji për procedurën jokontestimore, neni 4. 
1132 LPJK, neni 14, par. 1. 
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Kjo do të ishte edhe në funksion të marrjes së informatave më të sigurta për 
nevojat e fëmijës që adoptohet. Megjithatë, nuk duhet mohuar faktin se edhe 
gjykata në territorin e të cilës e kanë vendbanimin aplikuesit (prind adoptues) është 
kompetente. Nëse procedura ka filluar në njërën gjykatë, gjykata duhet të vlerësojë 
arsyeshmërinë se a duhet vazhduar procedurën apo udhëzuar palët që kërkesën ta 
paraqesin në gjykatën tjetër që është kompetente, dhe lidhur me këtë edhe të 
kërkojë mendimin e Organit të Kujdestarisë pasi që bëhet fjalë për personin 
(fëmijën) në mbrojtje të veçantë.1133 Nëse OK nuk e jep mendimin me kohë 
gjykata duhet të vendos vetë për këtë çështje. Nëse procedura ka filluar në njërën 
gjykatë, kjo gjykatë është kompetente deri në përfundimin e procedurës, sepse nuk 
mund të zhvillohen dy procedura gjyqësore për të njëjtën çështje në gjykata të 
ndryshme. Kjo pengohet me të ashtuquajturën gjyqvarësi (litispendencë), ashtu që 
nuk mund të gjykohet e njëjta çështje në një proces gjyqësor i cili tanimë 
zhvillohet në një gjykatë. 

 
Paragrafi 2 

 
181.2 Është rregull se procedurat gjyqësore janë publike, përfshirë këtu edhe 

procedurën gjyqësore jokontestimore.1134, mirëpo me paragrafin 2 është paraparë 
përjashtimi i publikut. Një gjë e tillë parashihet edhe me ligjin e procedurës 
jokontestimore se publiciteti përjashtohet kur vendoset për çështje personale dhe 
familjare.1135 Edhe adoptimi është çështje personale dhe familjare prandaj publiku 
duhet përjashtuar. Kjo është edhe në funksion të kërkesave që dalin nga vet LFK se 
duhet ruajtur konfidencialiteti i informatave dhe të dhënave personale gjatë 
procedurës së adoptimit.1136 Prania e publikut mund t’i zbulojë informatat që 
prekin tërësisht të drejtën private ose privatësinë e palëve. Prandaj, edhe lejohet 
përjashtimi i publikut në këtë procedurë. 

 
 
Neni 182. Procedura për inicimin e kërkesës për adoptim 
 

(1) Personi i cili dëshiron të adoptojë, së bashku me prindërit e të miturit i cili 
do të adoptohet, mund të prezantojnë një kërkesë për adoptim pranë 
gjykatës.  

(2) Kërkesës duhet t’i bashkëngjitet pëlqimi i shkruar të prindërve natyror të 
fëmijës. çertifikatën e lindjes së fëmijës dhe dokumentet tjera relevante 
për të prezantuar dëshmi për mirërritjen e ardhshme të fëmijës 
respektivisht informatat për adoptuesin dhe të adoptuarin si dhe për 
kushtet e adoptimit.  

(3) Gjykata ka të drejtë të mbledhë të dhëna dhe dëshmi të tjera nga Organi i 
Kujdestarisë, nga shërbimet shoqërore dhe nga ekspert të tjerë në lëmin e 
përkujdesjes së fëmijës mbi kushtet e adoptimit.  

                                                 
1133 LPJK, neni 15, par. 3. 
1134 LPJK, neni 10, paragrafi 1. 
1135 LPJK, neni 10, par. 2. 
1136 Shih LFK, neni 162, par. 1 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
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(4) Fëmija i përcaktuar pa përkujdesje prindërore nga organi kompetent 
mund të adoptohet nga persona të cilët kërkojnë të adoptojnë dhe të cilët 
janë regjistruar tek organi përkatës i cili është i autorizuar për të iniciuar 
procedurën. 

 
Koment, neni 182 

 
182. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 182 janë përcaktuar disa rregulla procedurale 

se si mund të inicohet procedura e adoptimit, dhe personat që mund ta paraqesin 
këtë kërkesë. Po ashtu me këtë nen përcaktohet edhe kompetenca e gjykatës për të 
mbledhur fakte në mënyrë të pavarur, respektivisht sipas detyrës zyrtare kurdoherë 
që e konsideron këtë të nevojshme.  

 
Paragrafi 1 

 
182.1 Në paragrafin e parë parashihet mundësia e paraqitjes së kërkesës për adoptim 

nga prindi adoptues së bashku me prindërit biologjik të fëmijës që adoptohet. Kjo 
situatë krijohet atëherë kur fëmijës i dihen prindërit biologjikë dhe prindërve nuk 
iu është marrë e drejta prindërore. Në rastet kur prindërve iu është marrë e drejta 
prindërore ata nuk mund të ushtrojnë kurrfarë të drejte lidhur me fëmijët e tyre e në 
këtë mënyrë as të paraqesin kërkesë për adoptim ose të japin pëlqimin për adoptim. 
Në vend të prindërve vendos Organi i Kujdestarisë.1137 Ky paragraf flet për 
situatën kur prind adoptues dhe prind biologjik të fëmijës janë dakorduar për një 
kërkesë për adoptim. Megjithatë, shtrohet pyetja se a mundet një prind pa iu marrë 
e drejta prindërore t’i drejtohet gjykatës me kërkesë për ta dhënë fëmijën e tij në 
adoptim. Parimisht, fëmija ka të drejtë të rritet me prindërit e tij dhe është 
përgjegjësi e prindërve të përkujdesen për fëmijët e tyre.1138 Askush nuk ka të 
drejtë që ta jep fëmijën për adoptim nëse paraprakisht nuk është konstatuar nga 
gjykata se një fëmijë i tillë nuk ka përkujdesje të duhur prindërore. Prandaj, në këto 
raste kërkesës së prindërve adoptues duhet konsideruar se iu bashkëngjitet pëlqimi 
i prindërve biologjik dhe jo kërkesë që ata kërkojnë që fëmija i tyre të adoptohet 
nga dikush tjetër. Kjo konfirmohet me paragrafin 2 i cili specifikon se kërkesës 
duhet t’i bashkëngjitet pëlqimi i prindërve. Kërkesa i paraqitet gjykatës 
kompetente. Për më shumë, kërkesa e paraqitur duhet t’i dërgohet Organit të 
Kujdestarisë i cili përmes Panelit të Veçantë e verifikon listën e fëmijëve të 
paraqitur për adoptim, familjen adoptuese dhe kushtet tjera për përshtatshmërinë e 
familjes për adoptim që njëherësh është edhe një procedurë administrative.1139 Në 
këtë drejtim OK do të verifikojë se a bëhet fjalë për fëmijë të braktisur, fëmijë ku 
prindërit e tyre nuk kanë zotësi veprimi, ose prindërve iu është marrë e drejta 
prindërore, apo fëmijë që i kanë prindërit biologjik, por nuk kanë mundësi që të 

                                                 
1137 Shih LFK, neni 149 dhe 150 si dhe pjesa e komentarit për këto nene në lidhshmëri me nenin 169, 
paragrafi 3 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1138 Shih LFK, neni 3 dhe pjesa e komentarit për këtë nen, në lidhshmëri me nenin 125, par. 2 dhe 
pjesa e komentarit për këtë paragraf. 
1139 Shih LFK, neni 180, paragrafi 1 dhe pjesa e komentarit si dhe Ligji nr.04/L-081 për plotësimin 
dhe ndryshimin e ligjit për shërbimet sociale dhe familjare, neni 10, par. 20. 
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ushtrojnë përkujdesjen prindëror. Për fëmijë pa përkujdes prindëror mund të 
adoptojnë personat që janë të regjistruar në regjistrin e veçantë që mbahet nga 
organi kompetent i Organit të Kujdestarisë (Paneli i Veçantë) që parashihet në 
kuadër të paragrafit 4 të këtij neni.  

 
Paragrafi 2 

 
182.2 Në Paragrafin 2 parashihen disa veprime procedurale respektivisht dokumente 

përcjellëse që duhet t’i ketë kërkesa për adoptim. 
 
182.2 (a) Pëlqimi i prindërve biologjik. Kërkesës duhet t’i bashkëngjitet pëlqimi i 

prindërve biologjik kur ata dihen dhe nuk kanë pengesa ligjore për të dhënë 
pëlqimin. Nëse kanë pengesa ligjore atëherë zbatohen rregullat e zëvendësimit të 
pëlqimit të parapara me LFK.1140 Pëlqimi duhet të paraqitet me shkrim dhe t’i 
bashkëngjitet kërkesës ose të deponohet në gjykatë.1141 Kjo kërkohet si aspekt 
procedural paraprak para se gjykata të fillojë shqyrtimin e lëndës. Gjithashtu, 
gjykata mund të kërkojë edhe deklarimin me gojë, sepse në seancën e themelimit të 
adoptimit duhet të marrin pjesë edhe prindërit biologjik kur ata dihen.1142 

 
182.2 (b) Certifikata e lindjes së fëmijës. Certifikata e lindjes së fëmijës është 

dokument esencial që përcakton gjendjen ose statusin civil të fëmijës me të gjitha 
të dhënat personale. Prandaj ky dokument është i domosdoshëm për identifikimin e 
fëmijës, prindërve biologjik dhe të dhënat tjera të nevojshme për identitetin e tij 
(emri, mbiemri, vendbanimi, vendqëndrimi, atësia dhe amësia etj). Gjykata 
gjithmonë i verifikon këto të dhëna gjatë procedurës së themelimit të adoptimit dhe 
duhet të nxjerr aktvendim të veçantë për verifikimin e këtyre provave.1143 

 
182.2 (c) Informata për adoptuesin. Informatat për prindin ose prindërit adoptues janë 

të rëndësishme për adoptim, sepse përmes tyre dëshmohet aftësia apo cilësia 
personale e prindit adoptues. Lidhur me informatat për adoptuesin kërkohen të 
gjitha dokumentet që dëshmojnë statusin e tij personal, gjendjen civile dhe aftësinë 
e tij të veprimit. Është më rëndësi që prindi adoptues të ketë cilësi dhe aftësi për t’u 
përkujdesur për fëmijën që e adopton.1144  

 
182.2 (ç) Dëshmi për mirërritjen e fëmijës së adoptuar. Prindi adoptues duhet të ofrojë 

edhe dëshmi se ka kushte materiale për përkujdesje ndaj fëmijës. Pra përveç 
cilësive personale duhet dëshmuar edhe me kushte tjera e që s’ka dyshim se edhe 
kushtet materiale ndikojnë në mirërritjen e fëmijës, por edhe sjellja dhe afërsia e 

                                                 
1140 Lidhur me pëlqimin e prindërve biologjik dhe zëvendësimin e peqimit shih LFK nenet 169 dhe 
171 dhe pjesa e komentarit për këto nene. 
1141 Shih LFK, neni 172, par. 1 dhe pjesa e komentarit për këtë paragraf. 
1142 Shih LFK, neni 186, par. 2 dhe pjesa e komentarit për këtë paragraf. 
1143 Në mes tjerash shih procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.143/2011 i 
datës 20.12.2011. 
1144 Shih LFK, neni 163, par.2 dhe pjesa e kjomentarit për këtë paragraf; neni 175 dhe pjesa e 
komentarit për këtë nen. 
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prindërve adoptues gjatë fazës provuese të adoptimit. Gjykata i vërteton të gjitha 
këto kushte gjatë procedurës së themelimit të adoptimit.1145 Në vendimin e 
Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.166/2010 gjykata në mes tjerash ka 
konstatuar edhe kushtet materiale të prindërve adoptues dhe gjendjen e tyre sociale 
duke konstatuar pronën e tyre, të ardhurat dhe mirëqenien sociale.1146 

 
182.2 (d) Dëshmi për kushte tjera për adoptim. Në kuadër të kushteve tjera për 

adoptim duhet konsideruar faktet që fëmija është pa përkujdesje prindërore dhe se 
prindi adoptues nuk ka ndonjë pengesë ligjore për adoptim që parashihen në 
kuadër të LFK.1147 

 
Paragrafi 3 

 
182.3 Në paragrafin 3 përcaktohet e drejta, por edhe detyra e gjykatës që sipas detyrës 

zyrtare të mbledhë fakte dhe të dhëna lidhur me adoptimin. Në këtë paragraf është 
specifikuar se nga duhet t’i marrë disa të dhëna dhe dëshmi. Gjykata është organ i 
pavarur dhe për këtë ka të drejtë edhe vetë të mbledhë fakte të cilat nuk i kanë 
paraqitur palët sa herë që këtë e konsideron të nevojshme për vendosje në mënyrë 
meritore. Gjykata kërkon dhe vërteton një mori faktesh, provash dhe dëshmi gjatë 
procedurës së adoptimit.1148 

 
182.3 (a) Mbledhja e të dhënave nga Organi i Kujdestarisë. Gjykata gjatë procedurës 

së vendimmarrjes gjithmonë e merr edhe mendimin e Organit të Kujdestarisë,1149 
por gjykata ka të drejtë të kërkojë edhe fakte dhe prova shtesë nga OK kur këtë e 
konsideron të nevojshme. 

 
182.3 (b) Mbledhja e të dhënave nga shërbimet shoqërore. Gjykata mund të kërkojë të 

dhëna edhe nga organet tjera si p.sh organet e gjendjes civile, konsullatat ose 
ambasadat (kur bëhet fjalë për adoptim ndërkombëtar) gjykatat tjera, ente shëndetësore 
(spitale) etj. Në vendimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë N.nr.127/2011 gjykata në 
mes tjerash ka kërkuar shënime: Fletlëshimin e Spitalit për fëmijë, aktvendimin e 
Qendrës për Punë Sociale për regjistrimin e fëmijës si fëmijë i braktisur, Aktvendimin 
e Qendrës për Punë Sociale për vendosjen e fëmijës nën kujdestari, Certifikatën e 
Lindjes së fëmijës, Marrëveshjen për vendosjen e fëmijës në SOS Fshatin në Prishtinë, 

                                                 
1145 Procesverbal i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/ 2011 i dartës 28.06.2012. 
1146 Shih Procesvrebali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.166/2010 i datës 
05.04.2011. 
1147 Lidhur me pengesat për adoptim për adoptuesin Shih LFK, neni 178 dhe komentari i këtij neni. 
Po ashtu duhet të verifikohen të gjitha kushtet tjera për adoptim shë parashihen me LFK në kuptim të 
neneve 160-162, 166, 169 dhe 172, sepse në të kundërten sjellin pavlefshmërinë e adoptimit. 
1148 Për më shumë lidhur me faktet dhe të dhënat që duhet marrë gjatë një procedure të adoptimit 
konsulto Procesverbalin e adoptimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 
28.06.2012. Në këtë vendim gjykata ka marrë në shqyrtim mbi 97 prova vetëm në një rast adoptimi. 
1149 Në mes tjerash shih Procesverbal i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/ 2011 i 
datës 28.06.2012; procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.143/2011 i datës 
20.12.2011; procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.318/2011 i datës 
22.06.2012. 
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Njoftimin e drejtorisë së hetimeve për trafikimin me qenje njerëzore, Certifikatën që 
prindërit adoptues nuk janë nën hetime, Fatura e tatimit në pronë etj. 1150 

 
182.3 (c) Marrja e të dhënave nga ekspertët e tjerë të lëmisë së përkujdesjes ndaj 

fëmijës. Gjykata mund të merr informata dhe të dhëna nga organet kompetente si 
p.sh OK, por edhe nga ekspertët e pavarur që janë të specializuar për çështje të 
përkujdesjes ndaj fëmijëve si psikolog, sociolog, pedagog etj.1151 Gjykata kërkon 
edhe mendimin e psikologut dhe pedagogëve të lëmisë përkatëse kur këtë e 
konsideron të nevojshme, nëse kjo nuk është bërë me raportin e OK. Po ashtu 
gjykata konstaton dhe merr çdo provë që e konsideron të nevojshme për të 
vërtetuar kushtet e adoptimit. Vlen të cekët se në një vendim për adoptim gjykata 
ka konstatuar mbi 97 prova në mesin e të cilave mund të përmendim, certifikatën 
mbi pronësinë, dokumentet për automjet (si pasuri), kontratën e punës së prindërve 
adoptues, llogaritë bankare, llogaritë e trustit pensional, faturat e rrymës, ujit, 
dokumente personale – letërnjoftime, certifikata të lindjes, pasaporta etj.1152 Këto 
të gjitha për të vërtetuar me saktësi secilin element që është paraparë sipas LFK si 
kusht për themelimin e adoptimit. 

 
Paragrafi 4 

 
182.4 Paragrafi 4 flet për adoptimin e fëmijëve pa përkujdesje prindërore, por të cilët 

me vendim të organit kompetent-organit të kujdestarisë janë vendosur nën 
kujdestari. Ky organ mban listat e fëmijëve pa përkujdesje prindërore. Kjo 
dispozitë kërkon që prindërit adoptues që dëshirojnë të adoptojnë së pari duhet të 
regjistrohen pranë organit kompetent-Organit të Kujdestarisë për të hyrë në listë si 
prind adoptues. Organi i Kujdestarisë përmes Panelit të Veçantë bënë selektimin e 
listave të prindërve adoptues. 1153Nga përmbajtja e dispozitës del se edhe Organi i 
Kujdestarisë për rastet e tilla mund ta iniciojë procedurën e adoptimit. Por duhet 
shtuar se OK mund ta iniciojë procedurën vetëm së bashku me prindërit adoptues. 

 
 
Neni 183. Këshilla ligjore dhe asistenca  
 

(1) Gjykata për ndërmjetësimin e adoptimit duhet të administrojë të gjitha 
kërkesat për adoptim dhe t’u ndihmojë të gjitha palëve në të gjitha fazat e 
procedurës.  

(2) Gjykata ka për detyrë të njoftojë në mënyrë adekuate të adoptuarin dhe 
adoptuesin për qëllimet ligjore, edukative dhe morale si dhe pasojat e 
adoptimit.  

                                                 
1150 Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë N.nr.127/2011, i datës 28.06.2012. 
1151 LFK, neni 184, par. 1. 
1152 Shih Procesverbalin e adoptimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 
28.06.2012. 
1153 Ligji nr. për shërbimet sociale dhe familjare i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-081, i 
viti 2012, neni 10, par. 10. 
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(3) Gjykata do ta informojë të adoptuarin për natyrën juridike, të drejtat dhe 
detyrat e ardhshme si dhe do të jap konsultime dhe ndihmë relevante në 
këtë drejtim.  

 
Koment, neni 183 

 
183. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 183 rregullohen aspektet e bashkëpunimit në 

mes organeve kompetente për ndihmë dhe dhënie të këshillave apo ndryshe 
asistencës gjatë procedurës së themelimit të adoptimit. Ky nen përcakton detyrimin 
e organeve që të bashkëpunojnë, por edhe të drejtën e gjykatës për të kërkuar 
ndihmë dhe këshilla nga organet kompetente. Gjithashtu, me këto dispozita 
përcaktohet dhe detyrimi i gjykatës për t’i informuar palët në procedurë për të 
drejtat dhe detyrat e tyre si dhe efektet apo pasojat juridike të deklaratave të tyre. 

 
Paragrafi 1 

 
183.1 Me paragrafin 1 është caktuar përgjegjësia e gjykatës që të luajë edhe rrolin e 

ndërmjetësit të adoptimit, kuptohet që të bëjë përpjekje për t’i administruar të 
gjitha kërkesat, faktet dhe t’i informojë palët. Gjykata është organi që e themelon 
adoptimin, mirëpo gjatë procedurës së adoptimit ajo e luan edhe rrolin e 
ndërmjetësit, sepse pranon shkresa dhe përmes saj u dërgohen shkresat palëve tjera 
dhe organeve kompetente. Gjithashtu, gjykata duhet t’u ndihmojë palëve gjatë 
procedurës. Procedura e adoptimit nuk është procedurë kontestimore, në të cilën 
gjykata nuk mund t’i ndihmojë asnjërës palë, por të jetë neutrale dhe vetëm arbitër 
që vendos. Në këtë procedurë jokontestimore gjykata i udhëzon palët, i këshillon 
se cilat veprime duhet marrë, i këshillon dhe iu ndihmon në të gjitha fazat e 
procedurës me qëllim që të arrihet adoptimi, por kuptohet në pajtim me kushtet e 
parapara me ligj. Madje kur bëhet fjalë për të miturit gjykata ka rol aktiv në 
mbrojtjen e interesave të fëmijëve pa përkujdesje prindërore.1154 Kështu në rastet e 
adoptimit bëhet fjalë për fëmijët që do të adoptohen dhe këta fëmijë janë pa 
përkujdesje prindërore. Kjo dispozitë ka për qëllim të tregojë se roli i gjykatës nuk 
është pasiv, por aktiv në drejtim të mbledhjes së fakteve dhe ndihmës për palët me 
qëllim që procedura të jetë më efektive, dhe me rezultate pozitive për adoptim, si 
dhe aktive në arritjen e qëllimit të adoptimit përmes këshillave, pranimit dhe 
shqyrtimit efektiv të çdo kërkese-shkresë dhe prove relevante. 

 
Paragrafi 2 

 
183.2 Në paragrafin 2 përcaktohet detyrimi i gjykatës që t’i njoftojë në mënyrë adekuate 

adoptuesin dhe të adoptuarin për qëllimin, efektet dhe pasojat juridike të adoptimit. 
Sipas kësaj dispozite gjykata gjatë zhvillimit të procedurës duhet t’iu bëjë me dije 
prindërve adoptues në mënyrën që ata ta kuptojnë se cili është qëllimi i adoptimit, 
fakti se përmes adoptimit themelohen marrëdhënie prind-fëmijë dhe këto 
marrëdhënie janë të përhershme, pasojat juridike që prodhon marrëdhënia e 

                                                 
1154 Shih Ligji i procedures jokontestimore, neni 6, paragrafi 1. 
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adoptimit (përgjegjësia për përkujdesje ndaj fëmijës), qëllimet edukative dhe morale 
të adoptimit. Në çdo vendim të gjykatës duhet të konstatohet se pala adoptuese e ka 
kuptuar qëllimin e adoptimit dhe efektet apo pasojat që arrihen me adoptim, si dhe 
raportet e karakterit moral që themelohen përmes adoptimit. Në vendimin e Gjykatës 
Komunale në Prishtinë, N.nr. 166/2010 gjykata kishte informuar prindërit adoptues 
për të gjitha efektet që arrihen me adoptim dhe prindërit adoptues në bazë të 
konstatimit të gjykatës ishin deklaruar si në vijim: “deklarohen se janë njoftuar nga 
gjykata për pasojat juridike të adoptimit, të gjitha këto i kuptojmë dhe i pranojmë. 
Po ashtu, pranojmë që fëmija i adoptuar tani e tutje të ketë të gjitha atributet si, 
kurse të kishte lindur në martesën tonë”.1155 Pra, gjykata jo vetëm që i informon 
palët, por palët duhet të deklarohen se i kuptojnë të gjitha pasojat dhe kjo të 
konstatohet në procesverbalin e gjykatës. Shprehja e përdorur në “mënyrë adekuate” 
e ka kuptimin se njoftimi për prindërit adoptues dhe adoptuesin duhet të bëhet atë në 
mënyrën që ata e kuptojnë dhe deklarohen në gjykatë se e kuptojnë.. 

 
Paragrafi 3 

 
183.3 Në paragrafin 3 parashihet njoftimi ose informimi i veçantë për fëmijën/të 

adoptuarin lidhur me efektet e adoptimit. Njoftimi duhet të bëhet edhe për të 
adoptuarin (fëmijën) kur ai është në gjendje të kuptojë, pra kur ka arritur moshën 10 
vjet ai domosdo duhet të pyetet dhe të informohet për efektet dhe pasojat që arrihen 
me adoptim.1156 Ndërsa për rastet e adoptimit duhet të merret edhe deklarata e tij kur 
ka arritur 14 vjet.1157 Kështu gjatë procedurës së të pyeturit ai së pari informohet për 
marrëdhënien e adoptimit dhe efektet që do të prodhojë adoptimi. Për fëmijën është 
shumë më rëndësi që të kuptojë se adoptuesit do të jenë prindërit e tij të ardhshëm 
dhe marrëdhëniet do të jenë të njëjta si prind-fëmijë. Fëmijës i jepen edhe konsultime 
të nevojshme qoftë përmes Organit të Kujdestarisë, por edhe përmes profesionistëve 
të tjerë, psikologut, pedagogut, sociologut, mjekut etj.1158  

 
 
Neni 184. Hetimet dhe përgatitjet  

 
(1) Për të marrë vendim për përshtatshmërinë e adoptuesit dhe të adoptuarit, 

gjykata duhet të marrë parasysh të gjitha mendimet e arsyetuara të 
sociologut psikologëve, mjekut, dhe të ekspertëve tjerë.  

(2) Gjatë kohës së procedurës së mbledhjes së të dhënave dhe të provave për 
kushtet për themelimin e adoptimit, Organi i Kujdestarisë drejtpërdrejt 
ose përmes shërbimit përkatës profesional social, siguron përgatitjen e 
domosdoshme të prindërve të të adoptuarit, të adoptuesit, përkatësisht të 
kujdestarit ligjor të të adoptuarit. 

                                                 
1155 Shih Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.166/2010 i datës 
05.04.2011. 
1156 Shih LFK neni LFK, neni 140, paragrafi 5 dhe 144, paragrafi 2, si dhe pjesa e komentarit për këto 
nene. 
1157 Shih LFK, neni 168, par 1 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1158 Shih LFK, neni 184 dhe komenti i këtij neni. 



Haxhi Gashi 

 420 

Koment, neni 184 
 
184. Vështrim i përgjithshëm. Edhe neni 184 është në funksion të detyrës së gjykatës 

për të marrë të gjitha faktet dhe provat e nevojshme për të vendosur lidhur me 
adoptimin. Neni 184 potencon faktin se gjykata duhet të marrë edhe mendimet e 
ekspertëve/profesionistëve të fushave të ndryshme që kanë të bëjnë me aspekte 
sociale dhe shëndetësore. Edhe mendimet e ekspertëve janë një nga provat 
themelore për gjykatën për të bazuar vendimin e saj.  

 
Paragrafi 1 

 
184.1 Në paragrafin 1 është specifikuar se gjykata gjatë procedurës së adoptimit duhet 

të merr vendim për përshtatshmërinë e adoptuesit dhe të adoptuarit. Për të arritur 
këtë gjykata ka marrë edhe mendimet e arsyetuara të ekspertëve si sociologut, 
psikologut, mjekut dhe të ekspertëve të tjerë. 

 
184.1 (a) Vendimi për përshtatshmërinë e adoptuesit dhe të adoptuarit. Gjatë 

procedurës së adoptimit gjykata nuk merr vendim të veçantë për përshtatshmërinë 
e adoptuesit dhe të adoptuarit, mirëpo në kuadër të procedurës dhe në funksion të 
vendimit përfundimtarë konstatohet edhe përshtatshmëria e adoptuesit dhe të 
adoptuarit për të themeluar marrëdhënien e adoptimit në mes tyre. Konstatimi i 
përshtatshmërisë nënkupton vërtetimin e fakteve dhe rrethanave për të dy personat 
–adoptuesin dhe të adoptuarin konform kushteve ligjore që parashihen me LFK, 
pra kushtet ligjore që kanë të bëjnë me adoptuesin dhe kushtet ligjore që kanë të 
bëjnë me të adoptuarin.1159 Pra këtu bëhet fjalë për vërtetimin e fakteve dhe 
rrethanave të lidhura me personalitetin dhe me kushtet e tjera qofshin materiale ose 
personale si dhe fakti që në mes adoptuesit dhe të adoptuarit pritet të themelohen 
marrëdhënie prind-fëmijë dhe të arrihet qëllimi i adoptimit që nënkupton 
përkujdesjen ndaj fëmijës dhe rehabilitimin e tij në familjen adoptuese. 

 
184.1 (b) Mendimet e arsyetuara të ekspertëve të fushave përkatëse. Për të arritur 

nxjerrjen e një vendimi të përshtatshëm për adoptim, dispozita e paragrafit 1 e 
detyron gjykatën duke e përdorur shprehjen “duhet” për të marrë mendimet e 
ekspertëve, sociologëve, psikologëve, mjekëve dhe ekspertëve të tjerë varësisht se 
për çfarë rasti bëhet fjalë. Mendimi i ekspertëve duhet të jetë i arsyetuar. Këtu 
bëhet fjalë për një ekspertizë të dhënë nga ekspertët e cila nuk mjafton të jetë 
vetëm e deklaruar, por opinioni i ekspertit duhet të jetë i arsyetuar dhe në këtë rast 
formën e shkruar duhet kërkuar si provë të mendimit të arsyetuar dhe arsyetimi të 
bazohet në përvojën profesionale. Gjykata e merr mendimin e ekspertëve kur nuk 
ka njohuri të mjaftueshme për një çështje të caktuar. Ekspertët e fushave përkatës 
janë persona që kanë njohuri të veçanta të mjaftueshme në fushën përkatës 
(sociologu, psikologu, mjeku etj) dhe me këto njohuri janë në gjendje që para 
gjykatës të bëjnë përshkrimin ose vërtetimin e fakteve dhe rrethanave ose të arrijnë 

                                                 
1159 Lidhur me kushtet ligjore lidhur me adoptuesin shih LFK, nenet 160, 163-165, 166-167, 175-179 
dhe pjesët e komentarit për këto nene. Për përshtashmerinë e të adoptuarit për adoptim shih LFK 
nenet, 160, 163, 167, 168, 174, 177 dhe 179 dhe pjesët e komentarit për këto nene. 
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në një përfundim të saktë lidhur me pasojat që rrjedhin nga një situatë apo gjendje 
e caktuar e fakteve.1160 Në vendimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë, 
N.nr.243/2011 gjykata ka kërkuar certifikatën shëndetësore të arsyetuar nga 
Qendra Mjekësore.1161 Në një rast tjetër gjykata ka kërkuar mendimin e ekspertit 
psikolog të caktuar nga vetë gjykata e që i është bashkangjitur shkresave të lëndës 
në formën e shkruar me të cilin kishte konstatuar se fëmija ka të meta dhe ngecje 
psikike.1162 

 
Paragrafi 2 

 
184.2. Gjatë procedurës së adoptimit kërkohet edhe mendimi i OK i cili së bashku me 

ekipin profesionale të OK dhe shërbimet tjera profesionale e jep raportin e shkruar, 
por edhe deklarohet gjatë seancës. Gjithashtu OK bashkëpunon dhe ofron ndihmë 
në përgatitjen e lëndës dhe zhvillimin e kontakteve, ndërmjetësimin dhe 
bashkëpunimin në mes prindërve adoptues, adoptuesit dhe prindërve biologjik. 

 
184.2 (a) Mendimet profesionale të Organit të Kujdestarisë. Organi i Kujdestarisë 

ndihmon në përgatitjen e lëndës për adoptim në kuptimin e ofrimit të ndihmës 
profesionale si në aspektin e ndërlidhjes dhe komunikimin me palët në proces 
ashtu edhe në ofrimin e mendimeve profesionale. Në opinion e vet profesional OK 
e jep mendimin profesional lidhur me adoptimin dhe përshtatshmërinë e prindit 
adoptues dhe fëmijës që adoptohet.1163 Me vendimin e Gjykatës Komunale në 
Prishtinë N.nr.166/2010, ishte marrë mendimi sintetik dhe i përshtatshmërisë i 
Qendrës për Punë Sociale për përshtatshmërinë e prindërve adoptues me të cilin 
mendim ishte konstatuar se: “rezulton se qëllimi i prindërve adoptues për 
birësimin e fëmijës X është vullneti, dashja dhe dëshira për të qenë prind, duke i 
pranuar dhe ushtruar të gjitha përgjegjësitë prindërore për mirëqenien e fëmijës. 
Se prindërit adoptues janë të përshtatshëm për adoptim dhe të denjë si në aspektin 
moral, ekonomik dhe social. Se fëmija i posa lindur X pas tri ditësh të lindjes së tij 
nga prindërit biologjik iu është dhënë në përkujdesje, mbikëqyrje dhe edukim tek 
familja adoptuese. Se fëmija iu është përshtatur ambientit në familjen adoptuese 
dhe njëkohësisht janë krijuar lidhjet e fuqishme emocionale ndërmjet prindërve 
adoptues dhe fëmiut. Për faktin se ky fëmijë në familjen adoptuese ka kaluar më 
shumë se 14 muaj, jetë të përbashkët me prindërit adoptues.” 1164 Në këtë mënyrë 
Organi i Kujdestarisë përmes shërbimeve profesionale sociale i ndihmon gjykatës 
në përgatitjen e çështjes duke i ofruar dhe mendime profesionale lidhur me prindin 
ose prindërit adoptues dhe të adoptuarin.  

 

                                                 
1160 Brestovci. F, 2006, fq.265. 
1161 Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.243/2011 i datës 22.03.2012. 
1162 Shih Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.352/2011 i datës 
20.12.2011. 
1163 Në mes tjerash shih Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.352/2011 i 
datës 20.12.2011. 
1164 Shih Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.166/2010 i datës 
05.04.2011. 
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184.2 (b) Përgatitja e lëndës dhe e palëve në procedurë. OK përgatitë shkresa të 
nevojshme në bazë të eksperiencës së vet dhe kompletim të dokumenteve lidhur 
me fëmijën, prind adoptues dhe prind biologjik. Po ashtu Organi i Kujdestarisë 
ndihmon edhe në punën e përkujdesjes dhe zhvillimin e bisedave dhe aktiviteteve 
tjera në mes prindërve adoptues dhe të adoptuarit, si dhe prindërve biologjik për të 
përgatitur lëndën sa më mirë dhe dorëzuar në gjykatë. OK ndihmon edhe 
përgatitjen e kujdestarit ligjor me të gjitha informatat dhe dokumentet e nevojshme 
për të dhënë mendimet lidhur me adoptimin. 

 
 
Neni 185. Refuzimi i kërkesës për adoptim  

 
(1) Nëse gjykata në bazë të provave të siguruara dhe të bashkanëgjitura dhe 

mendimit të marrë sipas detyrës zyrtare nga neni vijues dhe çmuarjes së 
të gjitha rrethanave të tjera të konstatuara në procedurën e cila i 
paraprinë themelimit të adoptimit, kushtet e përcaktuara me këtë ligj për 
adoptim ose se adoptimi nuk është i dobishëm për të adoptuarin, do të 
marrë aktvendimin për refuzimin e kërkesës për adoptim.  

(2) Kundër aktvendimit për refuzimin e kërkesës për adoptim mund të 
ushtrohet ankesë brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e marrjes së 
aktvendimit.  

 
Koment, neni 185 

 
185. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 185 parashihet refuzimi i kërkesës për 

adoptim, shkaqet për të cilat mund të refuzohet kërkesa, forma e vendimit që e 
merr gjykata si dhe afati për paraqitjen e ankesës kundër vendimit me të cilin është 
refuzuar kërkesa. Kërkesa për adoptim pranohet vetëm nëse plotësohen kushtet e 
parapara me LFK, në të kundërtën kërkesa refuzohet. 

 
Paragrafi 1 

 
185.1 Në paragrafin 1 është përcaktuar detyrimi i gjykatës për të refuzuar kërkesën për 

adoptim nëse nuk plotësohen kushtet e parapara me ligj. Gjatë administrimit të 
provave, fakteve mendimeve të ekspertëve, por edhe sipas detyrës zyrtare gjykata 
konstaton se nuk janë plotësuar kushtet ligjore të parapara me LFK, atëherë ajo 
duhet të refuzojë kërkesën.  

 
185.1 (a) Në këtë paragraf është bërë e qartë se gjykata duhet t’i marrë të gjitha provat 

e nevojshme nga organet kompetente, ekspertët dhe palët, por të kryejë veprime 
edhe sipas detyrës zyrtare me vetiniciativë. Mbledhja e provave dhe veprimi sipas 
detyrës zyrtare i referohet nenit vijues, mirëpo mendojmë se bëhet fjalë për nenin 
paraprak 184 që i parasheh kryerjen e këtyre veprimeve.1165 Është detyrim i 
gjykatës që të shqyrtojë të gjitha kushtet që parashihen me LFK.1166 Në veçanti 

                                                 
1165 Shih LFK, neni 184 dhe komentari i këtij neni. 
1166 Shih LFK nenet, 160-179 dhe komentari i këtyre neneve. 
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gjykata duhet të vlerësojë se adoptimi është i përshtatshëm dhe arrihet qëllimi i 
adoptimit.1167 

 
185.1 (b) Refuzimi i kërkesës. Gjykata ka për detyrim t’i vërtetojë të gjitha faktet dhe 

provat e parapara me LFK. Kur konstaton se nuk janë plotësuar kushtet e parapara 
me ligj e refuzon kërkesën, mirëpo gjykata paraprakisht duhet të sigurohet se a i ka 
shqyrtuar me kujdes të gjitha faktet relevante, ato të ofruara nga organet 
kompetente-OK, ekspertët e pavarur, palët dhe faktet e vërtetuara sipas detyrës 
zyrtare dhe kur të bindet se nuk ka kushte ligjore mund ta refuzojë kërkesën. 

 
185.1 (c) Forma e vendimit për refuzimin e kërkesës për adoptim. Në dispozitën e 

paragrafit 1 është sqaruar se kur gjykata e refuzon kërkesën për adoptim vendos 
me Aktvendim. S’ka dyshim se në procedurën jokontestimore gjykata vendos me 
aktvendim.1168, mirëpo duhet sqaruar se gjykata mban procesverbal të adoptimit në 
kuptim të nenit 187 të LFK.1169 Ndërsa brenda procesverbalit pas pjesës së 
shqyrtimit të të gjitha provave vjen pjesa e aktvendimit për refuzimin e kërkesës 
për adoptim në formë të njëjtë sikur kur merret aktvendim për themelimin e 
adoptimit.1170, por, në këtë rast kur refuzohet kërkesa është specifikuar që vendoset 
me aktvendim. por, duhet shtuar se secilit aktvendim qoftë për themelimin e 
adoptimit ose për refuzimin e kërkesës për adoptim duhet ta ketë edhe pjesën e 
arsyetimit, sepse në shumë vendime ekziston vetëm diapozitivi-pjesa e vendimit 
dhe jo edhe pjesa e arsyetimit. Secili vendim (aktvendim) në procedurë 
jokontestimore kundër të cilit lejohet ankesa duhet ta ketë edhe pjesën e 
arsyetimit.1171 Kështu edhe kundër vendimit për refuzimin e ankesës për adoptim 
lejohet ankesa sipas paragrafit 2 të këtij neni. Në pjesën e arsyetimit duhet të 
theksohen faktet dhe provat në të cilat gjykata e bazon vendimin dhe jo vetëm 
referencat abstrakte duke u thirrur vetëm se “plotësohen kushtet ose nuk 
plotësohen kushtet në kuptim të dispozitave të LFK”. Gjykata, duhet të përmend 
dispozitat ligjore mbi të cilat e bazon vendimin dhe faktet që e arsyetojnë zbatimin 
e një dispozite qoftë për pranim ose për refuzim të kërkesës.  

 
Paragrafi 2 

 
185.2 Në paragrafin 2 parashihet mjeti juridik-ankesa e kundërshtimit të vendimit me 

të cilin është refuzuar kërkesa për adoptim. Ky afat është 15 ditë dhe fillon nga dita 
kur është pranuar aktvendimi i gjykatës. Ankesa i dërgohet gjykatës e cila e ka 
marrë vendimin. Gjykata që e ka marrë vendimin mundet vet ta ndryshojë 

                                                 
1167 Lidhur me qëllimin e adoptimit shih LFK, nenet 160, 163 dhe 167 dhe komentari i këtyre neneve. 
1168 LPJK, neni 17, paragrafi 1. 
1169 Shih LFK, neni 187. 
1170 Në mes tjerash, shih Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.166/2010 i 
datës 05.04.2011; Procesverbali i adoptimit i Gjakatës Komunale në Prishtinë, N.nr.243/2011 i datës 
22.03.2012; Procesverbalin e adoptimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 
28.06.2012. 
1171 Shih Ligji i procedures jokontestimore, neni 17, par. 2. 
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vendimin. Nëse nuk e ndryshon atëherë lëndën së bashku me ankesën ia dërgon për 
vendosje gjykatës së shkallës së dytë.1172 

 
 
Neni 186. Miratimi i kërkesës për adoptim  

 
(1) Nëse gjykata konstaton se janë plotësuar kushtet për adoptim të parapara 

me këtë Ligj do të themelojë adoptimin.  
(2) Për themelimin e adoptimit nevojitet prania e adoptuesit, e bashkëshortit 

të tij, e prindërve, përkatësisht e kujdestarit të të adoptuarit, si dhe prania 
e të adoptuarit nëse është më i vjetër se 10 vjet, me përjashtim kur deri në 
këtë moshë ka qenë në kujdes juridik, ruajtje dhe edukim te personi i cili 
dëshiron që ta adoptojë.  

(3) Deklarata e pëlqimit e palëve pjesëmarrëse duhet të shënohet në 
procesverbalin e procedurës.  

(4) Më përfundimin e procedurës së adoptimit duhet të nënshkruhet 
procesverbali nga palët dhe duhet t’u lexohet personave prezentë. 

 
Koment, neni 186 

 
186. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 186 është rregulluar mënyra e marrjes së 

vendimit për pranimin e kërkesës, respektivisht themelimin e adoptimit. Për më 
shumë ky nen ka specifikuar se si zhvillohet procedura e vendimmarrjes dhe 
mënyra se si vendos gjykata. Karakteristikë e këtij neni është rëndësia gjatë 
marrjes së vendimit, sepse gjykata gjithmonë duhet ta bazojë vendimin e vet në 
këtë nen nga se parasheh shprehimisht lejimin e adoptimit nëse plotësohen kushtet 
e parapara me ligj. Po ashtu ky nen përcakton edhe pjesëmarrjen e palëve dhe 
organeve që duhet të jenë prezent kur merret vendimi, si dhe mënyrës se si 
evidencohen provat dhe faktet relevante përfshirë edhe marrjen e vendimit. 
Prandaj, neni ka një rëndësi të veçantë në aspektin procedural, por edhe të 
vendimmarrjes. Gjykata gjithmonë duhet ta bazojë vendimin në këtë nen në 
lidhshmëri me nenet tjera.1173 

 
Paragrafi 1 

 
186.1 Me paragrafin 1 është përcaktuar e drejta, por dhe detyrimi i gjykatës që kur 

konstaton se janë plotësuar kushtet e parapara me LFK për themelimin e adoptimit 
duhet ta bëjë themelimin.1174 Gjykata, vendimin e saj duhet ta bazojë në këtë 

                                                 
1172 Lidhur me procedurën e anulimit për vendimet e gjykatës, shih Ligji i procedures jokontestimore, 
neni 20 dhe nenei 185, par. 1 i LFK dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1173 Shih Procesverbal i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.166/2010 i datës 
05.04.2011; Procesverbali i adoptimit i Gjyakatës Komunale në Prishtinë, N.nr.243/2011 i datës 
22.03.2012; Procesverbalin e adoptimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 
28.06.2012. 
1174 Lidhur me kushtet për themelimin e adoptimit shih nenet paraprake të LFK 160-185 dhe 
komentuarin e këtyre pjesëve. 
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paragraf në lidhshmëri me paragrafët e tjerë, por edhe nenet tjera që flasin për 
kushtet për themelimin e adoptimit.1175 Kusht paraprak për të marrë vendimin për 
lejimin e adoptimit është konstatimi i kushteve ligjore. Kjo, nënkupton se në 
vendimin e gjykatës duhet të gjendet edhe pjesa ku gjykata ka konstatuar se janë 
plotësuar kushtet për themelimin e adoptimit. Në shumë vendime të gjykatës kjo 
pjesë gjendet para vendimit me referimin: “Gjykata pas analizimit të provave të 
administruara më lartë dhe atë, secilën veç e veç dhe në lidhmëni njëra me tjetrën 
vlerësoi se janë plotësuar kushtet ligjore konform dispozitës se nenit 186 të Ligjit 
për Familjen të Kosovës, ashtu që miratoi kërkesat për adoptim dhe themeloi 
adoptimin...”.1176 Ndërsa, pas kësaj pjese vjen vendimi në formë të aktvendimit. 
Konsiderojmë se pas pjesës së vendimit duhet të jetë edhe pjesa e arsyetimit në të 
cilën gjykata duhet ta arsyetojë marrjen e vendimit duke konstatuar se janë 
plotësuar kushtet në bazë të dispozitave të LFK, dhe duke përmendur dispozitat 
dhe faktet apo provat që janë konstatuar në përputhje me këto dispozita. Kjo, është 
kërkesë që del edhe nga Ligji për procedurën jokontestimore që përcakton formën 
e vendimit dhe arsyetimin si të domosdoshëm për një vendim për të cilin lejohet 
ankesa.1177 Vendimet që nuk e kanë pjesën e arsyetimit konsiderohen nul (të 
pavlefshme), sepse nuk është respektuar forma dhe përmbajtja e vendimit. Te 
rastet e themelimit të adoptimit situata është e paqartë, sepse vetë ligji ka kërkuar 
që adoptimi të themelohet me procesverbal,1178 gjë që e ka mbyllur mundësin që të 
lëshohet aktvendim i veçantë për themelimin e adoptimit i cili do t’i plotësonte 
kushtet formale ashtu siç kërkohet me Ligjin për Procedurën Jokontestimore. 
Konsiderojmë se në të ardhmen LFK duhet të parasheh që adoptimi të themelohet 
me Aktvendim të veçantë. Por sido që të jetë në situatën e tanishme, brenda 
procesverbalit duhet të jetë aktvendimi për themelimin e adoptimit me pjesën e 
arsyetimit. 

 
Paragrafi 2 

 
186.2 Me paragrafin 2 është specifikuar pjesëmarrja e personave të caktuar në seancën 

në të cilën gjykata e merr vendimin. Sipas kësaj dispozite pjesëmarrja e disa 
personave që parashihen në këtë nen është e detyrueshme. Kështu, kjo dispozitë e 
vë theksin se në procedurë duhet të marrin pjesë: adoptuesi, bashkëshorti i 
adoptuesit, prind biologjik, kujdestari i të adoptuarit kur nuk ka prind biologjik, 
por është vendosur nën kujdestari, si dhe i adoptuari nëse është më i vjetër se 10 
vjet. 

                                                 
1175 Në mes tjerash shih Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.171/2011 
datës 15.12.2011.  
1176 Shih Procesverbal i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.166/2010 i datës 
05.04.2011; Procesverbali i adoptimit i Gjyakatës Komunale në Prishtinë, N.nr.243/2011 i datës 
22.03.2012; Procesverbalin e adoptimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 
28.06.2012; Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.171/2011 datës 
15.12.2011.  
1176 Lidhur me kushtet për themelimin e adoptimit shih nenet praprake të LFK 160-185 dhe 
komentuarin e këtyre pjesëve. 
1177 LPJK, neni 17, par. 1. 
1178 Shih LFK, neni 187 dhe komenti i këtij neni. 
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186.2 (a) Pjesëmarrja e adoptuesit. Pjesëmarrja e prindit ose prindërve adoptues është 
i detyrueshëm gjatë procedurës së themelimit të adoptimit. Këtë gjykata çdoherë e 
zbaton si një ndër kushtet themelore procedurale për themelim të adoptimit. Në 
seancë gjyqësore kur vendoset për lejimin e adoptimit, jo vetëm që duhet të marr 
pjesë prindi adoptues, por edhe gjykata që e kërkon mendimin e prindit adoptues 
gjatë seancës, pavarësisht se është dhënë deklarata e pajtimit më herët dhe është 
pjesë e shkresave të lëndës.1179 Përmes pjesëmarrjes së prindit adoptues gjykata 
edhe njëherë drejtpërdrejtë pa ndërmjetësimin e ndonjë organi tjetër si p.sh. OK i 
verifikon faktet dhe provat, e në mesin e tyre rëndësi të veçantë ka identiteti i 
prindit adoptues dhe deklarata e tij e drejtpërdrejtë dhënë gjykatës. 

 
186.2 (b) Pjesëmarrja e bashkëshortit të prindit adoptues. Me këtë dispozitë parashihet 

të merr pjesë në procedurën e themelimit të adoptimit edhe bashkëshorti i prindit 
adoptues atëherë kur ai nuk është prind adoptues. Bashkëshortët mund të adoptojnë 
bashkërisht ose vetëm njëri bashkëshort.1180, por lejohet edhe përjashtimi që vetëm 
njëri bashkëshort të adoptojë, por për këtë kërkohet pëlqimi i bashkëshortit 
tjetër.1181 Prandaj, pjesëmarrja e bashkëshortit është e detyrueshme për të dhënë 
deklaratën e pëlqimit për adoptim e cila përveç që mund të deklarohet jashtë 
seancës, duhet të deklarohet edhe në seancë.  

 
186.2 (c) Pjesëmarrja e prindërve biologjik. Kur dihen prindërit biologjik të fëmijës i 

cili do të adoptohet ata duhet të marrin pjesë në procedurë dhe të japin pëlqimin 
për adoptim.1182, mirëpo, kur me ligj parashihet përjashtimi që pëlqimi i prindit 
nuk kërkohet atëherë edhe pjesëmarrja në seancë nuk kërkohet. Edhe pse 
shprehimisht nuk kërkohet me këtë dispozitë, mirëpo nga interpretimi i nenit 169, 
par. 3 i cili parasheh rastet kur nuk kërkohet pëlqimi i prindit, edhe pjesëmarrja në 
këto raste është e panevojshme.1183  

 
186.2 (ç) Pjesëmarrja e kujdestarit. Pjesëmarrja e kujdestarit gjen shprehjen atëherë 

kur fëmija që do të adoptohet, është vendosur nën kujdestari për shkak se është i 
braktisur, nuk i dihen prindërit ose për shkak se prindërve iu është marrë e drejta 
prindërore. Prandaj, pjesëmarrja e kujdestarit është e domosdoshëm si përfaqësues 
ligjor i fëmijës që adoptohet për t’i mbrojtur interesat e fëmijës. 

 
186.2 (d) Prania/pjesëmarrja e të adoptuarit. Duhet potencuar sërish se kur vendoset 

për të drejtat dhe detyrimet e fëmijës është kusht ligjor që të merret edhe mendimi 
kur ai ka arritur moshën 10 vjeçare.1184 Ndërsa në rastet e adoptimit 
domosdoshmërish fëmija i moshës 14 vjeçare duhet të pyetet.1185 Ndërsa mendimit 

                                                 
1179 Shih Procesverbalin e adoptimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 
28.06.2012. 
1180 Shih LFK, neni 164, paragrafi 1 dhe pjesa e komentarit për këtë paragraf. 
1181 Shih LFK, neni 165, paragrafi 1 dhe pjesa e komentarit për këtë paragraf. 
1182 LFK, neni 169, paragrafi 1 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1183 Shih LFK, neni 169, par. 3. 
1184 LFK, neni 144, par. 2 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1185 LFK, neni 168 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
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të fëmijës do t’i jepet pesha dhe rëndësia varësisht nga mosha dhe aftësia e tij për 
të kuptuar.1186 Prandaj, pjesëmarrja e tij kur arrin moshën 14 vjeçare është e 
detyrueshme dhe duhet marrë mendimi i tij, por për dallim nga rastet tjera këtu 
fëmija i moshës 14 vjeçare që ka aftësi për të gjykuar deklarohet personalisht, dhe 
deklarata e tij ka një rëndësi të veçantë për shkak të moshës së arritur-14 vjet. 
Dispozita e këtij paragrafi e ka edhe përjashtimin se nuk është e nevojshme prania 
e tij në seancën që merret vendimi përfundimtarë në rast se fëmija ka qenë në 
përkujdesje te personi që dëshiron ta adoptojë. Këtu bëhet fjalë për periudhën 
provuese të cilën gjykata e ka konsideruar si të suksesshme. 

 
Paragrafi 3 

 
186.3 Në paragrafin 3 specifikohet mënyra e marrjes së deklaratës së pëlqimit me 

faktin që një deklaratë e marrë e secilës palë që parashihet me ligj duhet të 
shënohet në procesverbal të seancës.1187 Ky paragraf specifikon se deklaratat e 
pëlqimit të pjesëmarrësve, pra e atyre që marrin pjesë e që janë thirrur nga gjykata 
si pjesëmarrës të domosdoshëm që parashihen në kuptim të paragrafi 2 të këtij neni 
duhet të evidencohen në procesverbal. Si shembull mund të marrim evidencimin e 
deklaratës së prindërve adoptues që në një rast adoptimi janë deklaruar në seancë 
dhe konstatuar në procesverbal: ” shprehi vullnetin dhe dëshirën time të plotë që ta 
kamë në përkujdesje prindërore, respektivisht ta adoptoi fëmijën pa përkujdes 
prindëror N.N. e gjinisë femër...” Kjo deklaratë dhe pjesët tjera evidencohen në 
procesverbal.1188 Kështu që veprimet procedurale gojore, por edhe shkresat e 
dorëzuara si prova shënohen në procesverbal gjatë seancës së themelimit të 
adoptimit. 

 
Paragrafi 4 

 
186.4 Kur përfundon procedura që nënkupton përfundimin e shqyrtimit të të gjitha 

fakteve dhe provave, përkatësisht kryerjen e të gjitha veprimeve procedurale të 
parapara me ligj ku edhe deklarohet i themeluar adoptimi, atëherë procesverbali 
nënshkruhet. Nënshkrimi duhet të bëhet nga palët dhe përmbajtja e procesverbalit 
duhet t ‘iu lexohet personave prezent. Është rregull që së pari të lexohet 
procesverbali dhe të pyeten palët se a kanë ndonjë vërejtje, dhe nëse ka vërejtje të 
plotësohet e pastaj të nënshkruhet nga palët. Porduhet thënë se procesverbali 
nënshkruhet edhe nga gjyqtari që e udhëheqë procedurën dhe merr vendim për këtë 
çështje. 

 
 

                                                 
1186 LFK, neni 140, par. 5 dhe pjesa e komentarit për këtë paragraf. 
1187 Lidhur me formën dhe përmbajtjen e procesverbalit shih LFK, neni 187 dhe komentari i këtij 
neni. 
1188 Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale nëPrishtinë, N.nr.127/2011 i datës 28.06.2012. 
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Neni 187. Procesverbali  
 
(1) Për themelimin e adoptimit mbahet procesverbali i veçantë.  
(2) Procesverbali i themelimit të adoptimit përmban të dhënat për të gjitha 

veprimet e marra, për të gjitha informatat e mbledhura nga gjykata dhe 
për deklaratat dhe marrëveshjet e të adoptuarit dhe prindërve si dhe 
shpalljen përfundimtare të adoptimit.  

(3) Procesverbali mbi themelimin e adoptimit përmban mbiemrin e të 
adoptuarit sipas mbiemrit të palës adoptuese. Çdo ndryshim i emrit të 
parë, respektivisht shtim i emrit të parë duhet gjithashtu të shënohet.  

(4) Procesverbali për themelimin e adoptimit ofron të dhëna për prindërit e 
të adoptuarit si dhe të dhëna për palën adoptuese.  

(5) Procesverbali duhet të nënshkruhet nga të gjithë personat të cilët kanë 
qenë të involvuar në procesin e adoptimit, si dhe nga përfaqësuesi i 
gjykatës i cili e ka zhvilluar procedurën.  

(6) Gjykata është e detyruar të mbajë të gjitha shënimet dhe t’i ruajë 
dokumentet për personat e adoptuar dhe procesin e adoptimit. 

 
Koment, neni 187 

 
187. Vështrim i përgjithshëm. Në nenin 187 parashihet se për themelimin e adoptimit 

mbahet procesverbal i veçantë, kështu janë dhënë disa detale se si duhet të mbahet 
procesverbali. Procesverbali është dokumenti i shkruar dhe formal në të cilin 
shënohen të gjitha veprimet procedurale të gjykatës dhe përmban shënime si: 
përbërja e gjykatës, pjesëmarrja e palëve dhe përfaqësuesve të tyre, çështja që 
është në shqyrtim, data se kur mbahet procesverbali, provat dhe faktet që i 
shqyrton gjykata dhe vendimin që e merr lidhur me një çështje.1189 Kështu 
procesverbali është dokument i përpiluar në formën e caktuar dhe e përmban 
pjesën hyrëse (përbërjen e gjykatës, palët, çështjen që shqyrtohet dhe datën e 
mbajtjes së procesverbalit), përmbajtjen (veprimet që kryhen) dhe nënshkrimin, 
përmes të cilit evidencohen veprimet procedurale të kryera gojarisht në seancë 
gjyqësore ose jashtë saj nga palët dhe pjesëmarrësit e tjerë në procedurë.1190 
Procesverbali mund të jetë i seancës kryesore kur shqyrtohet çështje në mënyrë 
përfundimtare duke u shqyrtuar të gjitha faktet, provat dhe merr vendimin.1191, por 
mund të jetë procesverbal i veçantë me të cilin kryhet një veprim procedural i 
veçantë si p.sh. marrja e deklaratës.1192 Përmes procesverbalit jo vetëm që 
evidencohen veprimet procedurale të kryera, por është edhe dokument provues i 

                                                 
1189 Në mes tjerash shih Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.166/2010 i 
datës 05.04.2011; Procesverbali i adoptimit i Gjakatës Komunale në Prishtinë, N.nr.243/2011 i datës 
22.03.2012; Procesverbalin e adoptimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 
28.06.2012; Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.171/2011 datës 
15.12.2011.  
1190 Brestovci, 2006, fq. 108. 
1191 Në mes tjerash Procesverbali i adoptimit i Gjakatës Komunale në Prishtinë, N.nr.243/2011 i datës 
22.03.2012. 
1192 Shih Procesverbali i procedures së adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127.2011 i 
datës 21.03.2012 me të cilin është marrë vetem deklarata e pëlqimit e prindërve biologjik. 
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kryerjes së këtyre veprimeve mbi të cilat gjykata e bazon vendimin përfundimtarë 
(vendimin me të cilin vendoset për atë çështje). 

 
Paragrafi 1 

 
187.1 Në paragrafin 1 është sqaruar se për themelimin e adoptimit duhet të mbahet 

procesverbal i veçantë. Kjo dispozitë i përmban dy karakteristika: 1) Themelimi i 
adoptimit i cili shënohet në procesverbal dhe 2) Procesverbali ka formë dhe 
përmbajtje të veçantë. 

 
187.1 (a) Procesverbali si akt i themelimit të adoptimit. Sipas dispozitës së paragrafit 1 

vendimi për adoptim shënohet në procesverbal. Kjo del nga shprehja e përdorur “ 
për themelimin e adoptimit ” që nënkupton se akti me të cilin themelohet adoptimi 
është në formë të procesverbalit dhe vendimi është në këtë procesverbal. Në asnjë 
nen tjetër nuk thuhet se në çfarë forme merret vendimi. Në procedurën 
jokontestimore vendimet merren në formë të aktvendimeve të cilat e kanë formën 
dhe përmbajtjen e veçantë. Kështu nuk është paraparë me LFK respektivisht me 
këtë nen kur bëhet fjalë për formën e vendimit për adoptim. Edhe pse në të 
ardhmen do të duhet të parashihet forma e vendimit në formë të Aktvendimit në 
kuptim të Ligjit për procedurën jokontestimore i cili do të jetë i ndarë nga 
procesverbali si akt i veçantë. Andaj, sipas kuptimit aktual të dispozitës kur gjykata 
vendos për adoptim këtë e bënë me procesverbal, por vendimi për themelimin e 
adoptimit shënohet në formë të aktvendimit në përmbajtje të procesverbalit.1193 
Kur gjykata kryen veprime procedurale tjera si p.sh marrje të provave, dëgjim të 
dëshmitarëve gjithmonë këtë e bënë me aktvendim që shënohet në procesverbal, 
sepse aktvendimet janë vendime me të cilat udhëhiqet dhe zhvillohet procedura 
duke e konkretizuar, respektivisht konkluduar një vendim të kryer, mirëpo edhe në 
rastin e themelimit të adoptimit gjykata duhet ta bëjë këtë në formë të aktvendimit i 
cili shënohet në procesverbal pas shqyrtimit të të gjitha provave dhe konstatimit se 
janë kryer të gjitha veprimet procedurale të parapara me LFK. 

 
187.1 (b) Forma dhe përmbajtja e veçantë e procesverbalit të adoptimit. Në paragrafin 

1 po ashtu specifikohet se procesverbali i adoptimit është i veçantë në kuptimin e 
asaj se edhe në aspektin formal, por edhe në aspektin e përmbajtjes dallon nga 
procesverbalet tjera. Kjo me faktin se në aspektin formal është akt juridik me të 
cilin vendoset për çështjen që është në shqyrtim dhe ka formën e caktuar. Së dyti 
në aspektin e përmbajtjes dallon nga procesverbalet tjera, sepse janë shënimet dhe 
veprimet që duhet të kryhen, si dhe pjesëmarrësit në procedurë që janë veprime të 
detyrueshme të përcaktuar me dispozita të veçanta.1194 Prandaj, procesverbali 

                                                 
1193 Në mes tjerash shih Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.166/2010 i 
datës 05.04.2011; Procesverbali i adoptimit i Gjakatës Komunale në Prishtinë, N.nr.243/2011 i datës 
22.03.2012; Procesverbalin e adoptimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 
28.06.2012; Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.171/2011 datës 
15.12.2011. 
1194 Lidhur me pjesmarësit në procedure hih LFK, neni 186 dhe komentari i këtij neni. Lidhur me 
përmbajtjen shih LFK, neni 187, paragrafi 2-6. 
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duhet t’i përmbajë të gjitha karakteristikat e përcaktuara me ligj që ndërlidhen me 
themelimin e adoptimit. 

 
Paragrafi 2 

 
187.2  Në paragrafin 2 është specifikuar se çfarë të dhënash duhet të përmbajë 

procesverbali. Në këtë kuptim procesverbali duhet t’i përmbajë të dhënat si më 
poshtë: 

 
187.2 (a) Përmbajtja e të gjitha veprimeve të ndërmarra/kryera. Në procesverbal duhet 

të shënohen të gjitha veprimet që gjykata i ka ndërmarrë/kryer lidhur me 
themelimin e adoptimit. Pra këtu përfshihen të gjitha veprimet paraprake para 
seancës kryesore të themelimit të adoptimit të cilat mund të jenë të evidencuar në 
procesverbale të veçanta, dhe ato që zhvillohen ose paraqiten gojarisht ose me 
shkrim në seancën e themelimit të adoptimit. 

 
187.2 (b) Veprimet e ndërmarra nga gjykata sipas detyrës zyrtare. Në procesverbal 

shënohen edhe faktet, provat, respektivisht veprimet që i ndërmerr vet gjykata si p.sh 
caktimi i ekspertëve, thirrja e dëshmitarëve, pyetje e drejtpërdrejtë e pjesëmarrësve 
në procedurë etj. Të gjitha këto veprime duhet të shënohen në procesverbal. 

 
187.2 (c) Pëlqimi i adoptuesit, të adoptuarit dhe prindërve biologjik. Në procesverbal 

shënohen edhe çdo pëlqim, kundërshtim apo marrëveshje e arritur lidhur me 
adoptimin, në veçanti duhet të evidencohen deklaratat e pëlqimit e prindërve 
biologjik, dhe të adoptuarit.1195 Në këtë paragraf nuk është thënë shprehimisht, por 
edhe deklaratat e pëlqimit për adoptim të prindërve adoptues shënohen në 
procesverbal.1196  

 
187.2 (ç) Akti i themelimit të adoptimit. Në procesverbalin e themelimit të adoptimit 

gjykata e merr edhe vendimin mbi themelimin e adoptimit i cili duhet të jetë në 
formë të Aktvendimit me të cilin gjykata deklarohet se e themelon adoptimin. Në 
pjesën e aktvendimit shënohen: a) Lejueshmëria e themelimit të adoptimit në mes 
prindërve adoptues NN dhe fëmijës së adoptuar XX me të gjitha të dhënat 
personale të tyre, b) detyrimin e shërbimit të ofiqarisë (shërbimit të gjendjes civile 
komunale) për të regjistruar adoptimin në mes prindërve adoptues dhe fëmijës, si 
dhe mbiemrin që e merr fëmija pas adoptimit dhe faktin se të dhënat e mëparshme 
lidhur me regjistrimin e të adoptuarit të anulohen c) vendimin për shpenzimet 
procedurale ç) datën kur aktvendimi bëhet i plotfuqishëm.1197 Duhet sqaruar se 

                                                 
1195 Shih LFK neniet 168 dhe 169 si dhe komentari i këtyre neneve. 
1196 Në mes tjerash Shih procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr. 243/2011 i 
datës 22.03.2012. 
1197 Për mënyren se si shkruhet procesverbali dhe pjesa e vendimit (aktvendimi) për themelimin e 
adoptimit shih Procesverbal i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.166/2010 i datës 
05.04.2011; Procesverbali i adoptimit i Gjakatës Komunale në Prishtinë, N.nr.243/2011 i datës 
22.03.2012; Procesverbalin e adoptimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 
28.06.2012; Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.171/2011 datës 
15.12.2011.  
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vendimi për themelimin e adoptimit hyn në fuqi menjëherë, pasi që ligjvënësi nuk 
e ka paraparë të drejtën e ankesës në rastet e pranimit të kërkesës për themelim. 
Ndërsa te rastet e refuzimit të kërkesës për themelimin e adoptimit është paraparë e 
drejta e ankesës siç parashihet në nenin 185. Kështu te rastet e themelimit të 
adoptimit lejohet vetëm padia për anulimin e adoptimit.1198 

 
Paragrafi 3 

 
187.3 Në paragrafin 3 specifikohet se në mënyrë të veçantë procesverbali duhet të 

përmbajë shënime lidhur me të adoptuarin. Këto shënime duhet të pasqyrohen 
fillimisht sipas të dhënave personale të fëmijës së adoptuar ashtu siç është i 
regjistruar me rastin e lindjes dhe faktin se themelohet adoptimi me të adoptuarin. 
Pastaj, procesverbali përmban shënime lidhur me mbiemrin e të adoptuarit sipas 
mbiemrit të adoptuesit dhe çdo ndryshim lidhur me emrin e parë. Me LFK lejohet 
edhe ndryshimi i emrit dhe mbiemrit të fëmijës së adoptuar.1199 Ndryshimi në emër 
dhe mbiemër shënohet në procesverbal në pjesën e Aktvendimit.1200 

 
Paragrafi 4 

 
187.4 Në procesverbal në mënyrë të veçantë shënohen edhe të dhënat për prindërit 

biologjik të fëmijës që adoptohet dhe të dhënat për prindërit që adoptojnë 
(adoptuesit ose adoptuesi). Këto të dhëna shënohen si të dhëna personale pra lidhur 
me statusin personal, por edhe për faktin se kanë dhënë deklaratën e pëlqimit për 
adoptimi ashtu që deklarata evidencohet duke i pyetur prindërit biologjik ose 
prindërit adoptues edhe në seancë. Pjesa e deklaratës shënohet në procesverbal. 
Kur kemi të bëjmë me faktin që prindërit biologjikë nuk mund të marrin pjesë për 
arsye të parapara me ligj shënohen edhe këto fakte (marrja e kujdesit prindëror, 
pazotësia për veprim, prindërit nuk i dihen fëmijës etj). Kur bëhet fjalë për të 
dhënat për prindërit që adoptojnë evidencohen lidhur me deklaratën e pajtimit, 
gjithashtu të dhënat për gjendjen e tyre materiale dhe sociale si dhe aftësitë e tyre 
për t’u përkujdesur për fëmijën.1201 

 
Paragrafi 5 

 
187.5 Procesverbalin e adoptimit e nënshkruajnë të gjithë personat pjesëmarrës në 

procedurën e adoptimit si: prindërit ose prindi adoptues, i adoptuari kur është më i 
vjetër se 14 vjet, ndërsa nën 14 vjet kujdestari i tij ligjor, kujdestari ligjor i fëmijës 
që adoptohet, prindërit biologjik, Organi i Kujdestarisë dhe gjyqtari ose gjyqtarja 
që e udhëheqë procedurën. 

                                                 
1198 Lidhur me padinë për anulimin e adoptimit shih LFK, neni 196, par 4 dhe pjesa e komentit për 
këtë dispozitë. 
1199 Shih LFK, neni 193 dhe komentari i këtij neni. 
1200 Shih komentin e pragarafit 2 të nenit 187. 
1201 Shih Procesverbali i adoptimit i Gjakatës Komunale në Prishtinë, N.nr.243/2011 i datës 
22.03.2012; Procesverbalin e adoptimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 
28.06.2012. 
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Paragrafi 6 
 

187.6 Në paragrafin 6 është përcaktuar detyrimi i gjykatës që t’i ruajë dosjet dhe 
dokumentet që janë shqyrtuar ose pranuar gjatë procedurës së adoptimit. Këtu në 
veçanti kërkohet të ruhen shënimet lidhur me personat e adoptuar dhe tërë procesin 
e adoptimit. Vetë fakti se është përcaktuar që gjykata t’i ruajë shënimet për tërë 
procesin e adoptimit del detyrimi që të ruhet e tërë dosja e një rasti adoptimi që i 
përfshin të gjitha shënimet dhe vendimet e marra që nga fillimi i procedurës-
paraqitja e kërkesës e deri te marrja e vendimit përfundimtar lidhur me themelimin 
e adoptimit ose kur refuzohet kërkesa për adoptim. Kjo bëhet duke i evidencuar 
dhe vendosur në arkiv me numër rendor të lëndës/dosjes. 

 
 
Neni 188. Regjistrimi  

 
Gjykata kompetente ia dërgon menjëherë procesverbalin për themelimin e 
adoptimit organit kompetent për regjistrim në librin amëz të të lindurve, 
palës dhe Organit të Kujdestarisë. Pala adoptuese regjistrohet si prind i të 
adoptuarit.  

 
Koment, neni 188 

 
188. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 188 kërkohet regjistrimi i themelimit të 

adoptimit në regjistrin e gjendjes civile, t’i dërgohet Organit të Kujdestarisë dhe 
tregon edhe mënyrën e regjistrimit të prindit adoptues. 

 
188 (a) Regjistrimi në regjistrin e gjendjes civile. Procesverbali i themelimit të 

adoptimit i cili është edhe akti i themelimit të adoptimit pasi që e përmban edhe 
vendimin për themelim të adoptimit, i dërgohet organit kompetent për regjistrim në 
regjistrin amzë të të lindurve. Regjistri amzë i të lindurve është regjistri i gjendjes 
civile në të cilin regjistrohen faktet e lindjes dhe ndryshimet në gjendjen statusore 
të një personi dhe mbahen nga Zyra e gjendjes civile komunale.1202Në bazë të të 
dhënave në procesverbal në veçanti pjesës së aktvendimit,1203 bëhet edhe 
ndryshimi në regjistrin e gjendjes civile, respektivisht në regjistrin që mbahen të 
dhënat për faktet e lindjes dhe ndryshimet e më vonshme të parapara me ligj.  

 
188(b) Dërgimi i procesverbalit te Organi i Kujdestarisë. Organi i Kujdestarisë si 

organ i specializuar për çështje sociale dhe familjare duhet të ketë shënime për të 
gjitha të dhënat që lidhen me statusin personal, por edhe me gjendjen familjare të 
fëmijës që adoptohet. Me këtë edhe procesverbali i dërgohet këtij organi në 

                                                 
1202 Shih Ligji për gjendjen civile, nr. 04/L-003, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr.6/22 
Korrik 2011, neni 2, par 1, par. 11; Kreu V, në veçanti për ndryshimin në regjistrin e të lindurve shih 
neni 38. 
1203 Lidhur me përmbajtjen e aktvendimit për themelimin e adoptimit shih nenin 187, par. 2, pjesa e 
komentarit në 187.2 (ç). 



Haxhi Gashi 

 433 

mënyrë zyrtare me qëllim që të ketë të dhëna zyrtare me vendimin e ri për adoptim 
dhe me gjendjen e re statusore të fëmijës dhe familjes adoptues. 

 
188(c) Adoptuesi regjistrohet si prind i fëmijës së adoptuar. Me nenin 188 specifikohet 

se adoptuesi duhet të shënohet si prind i fëmijës së adoptuar. Edhe pse nuk është 
shtjelluar më shumë ky shënim duhet të bëhet në regjistrin e gjendjes civile (librin 
amzë të të lindurve) dhe në vend të prindit biologjik, adoptuesi shënohet si prind i 
fëmijës së adoptuar dhe të dhënat tjera të shënuara më herët anulohen.1204 Me 
rastin e adoptimit të fëmijës shuhen marrëdhëniet me prindërit biologjik dhe të 
afërmit e tjerë,1205 prandaj edhe të dhënat e shënuara më parë duhet të anulohen. 
Edhe me legjislacione të tjera parashihet anulimi i shënimeve të mëhershme të 
gjendjes civile të fëmijës si rezultat i adoptimit dhe shënimi i të dhënave statusore 
bazuar në adoptim.1206 Qëllimi i këtij shënimi është regjistrimi i marrëdhënies së re 
prind-fëmijë në mes prindit adoptues dhe fëmijës së adoptuar dhe fakti se nga 
momenti i plotfuqishmërisë së vendimit adoptuesi është edhe prind i fëmijës së 
adoptuar dhe i ndërprerjes së marrëdhënies së fëmijës me familjen biologjike. 

 
 
Neni 189. Nuk ka themelim të adoptimit pas vdekjes së fëmijës  

 
Nuk mund të ketë themelim të adoptimit pas vdekjes së fëmijës. 

 
Koment, neni 189 

 
189. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 189 është ndaluar themelimi i adoptimit pas 

vdekjes së fëmijës. Sipas kësaj dispozite pas vdekjes së fëmijës nuk mund të fillojë 
procedura e adoptimit dhe nëse ka filluar ajo duhet të ndërpritet për shkak të 
vdekjes së fëmijës dhe po ashtu nuk mund të merret vendim për themelimin e 
adoptimit. Një rregull e tillë në mënyrë shprehimore parashihet edhe me Kodin 
Civil Gjerman.1207 

 
189 (a) Vdekja e një personi si shkak i shuarjes së subjektivitetit. Një person fizik me 

faktin e lindjes e fiton cilësinë për të qenë subjekt në drejtësi e me këtë të fitojë ose 
të jetë bartës i të drejtave p.sh të drejtës së trashëgimit. Me vdekjen e personit fizik 
shuhet edhe subjektiviteti, prandaj edhe në rastet e adoptimit nuk mund të 
zhvillohet ndonjë procedurë për personin i cili nuk ekziston. 

 
190 (b) Adoptimi vetëm si formë e veçantë e përkujdesjes. Adoptimi është i lejueshëm 

vetëm për t’i siguruar mbrojtje të veçantë fëmijës që nuk ka përkujdes 
prindërorë. Për këtë arsye me vdekjen e fëmijës pushojnë edhe arsyet për 

                                                 
1204 Shih LFK, neni 187, par. 2 dhe pjesa e komentarit për këtë paragraf; Procesverbalin e adoptimit të 
Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 28.06.2012. 
1205 LFK, neni 191, par. 1. 
1206 Kodi Civil Francez, neni 354; Ligji i Familjes i Maqedonisë, neni 112, par. 2. 
1207 Kodi Civil Gjerman, neni 1753, par. 1. 
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zhvillim e procedurës respektivisht themelimit të adoptimit, sepse tani më nuk ka 
arsyeshmëri (nevoja për adoptim) themelimi i adoptimit.1208 

 
 
7. Efekti ligjor i adoptimit  
 
Neni 190. Efekti ligjor  

 
(1) Nëse fëmija adoptohet nga bashkëshortët ose nëse bashkëshorti e adopton 

fëmijën e bashkëshortit tjetër, ai fëmijë e fiton statusin ligjor të fëmijës së 
përbashkët të bashkëshortëve.  

(2) Në raste tjera, fëmija e fiton statusin ligjor të fëmijës të prindit adoptues.  
(3) Në të gjitha rastet nga paragrafi (1) i këtij neni, bashkëshortët kanë të 

drejtë në kujdes të përbashkët prindëror, në rastet nga paragrafi (2) i 
këtij neni prindi adoptues ka të drejtë në kujdes prindëror.  

 
Koment, neni 190 

 
190. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 190 janë përcaktuar disa efekte ligjore që 

prodhohen pas themelimit të adoptimit. E themi disa efekte, sepse edhe me nenet 
në vazhdim parashihen efekte tjera të veçanta pas themelimit të adoptimit. Më 
shumë ky nen flet për marrëdhëniet që themelohen në mes prindit ose prindërve 
adoptues dhe të adoptuarit si dhe marrëdhëniet që themelohen kur adoptojnë 
bashkërisht ose vetëm bashkëshortët. 

 
Paragrafi 1 

 
190.1 Paragrafi 1 parasheh dy situata të themelimit të marrëdhënieve të adoptimit, 

respektivisht marrëdhënieve në mes fëmijës që adoptohet dhe prindërve adoptues. 
Kur fëmija është adoptuar nga të dy bashkëshortët dhe kur fëmija është adoptuar 
vetëm nga njëri bashkëshort, por i cili e adopton fëmijën e bashkëshortit tjetër.  

 
190.1 (a) Statusi i fëmijës kur adoptohet nga të dy bashkëshortët. Fëmija mund të 

adoptohet nga bashkëshortët bashkërisht.1209 Në këtë rast kur fëmija është adoptuar 
nga të dy bashkëshortët e fiton statusin e fëmijës së tyre të përbashkët. Fëmija i 
adoptuar e fiton statusin e fëmijës dhe themelohen marrëdhëniet të njëjta prind-
fëmijë. Ky paragraf tregon se marrëdhënia prind-fëmijë themelohet për të dy 
bashkëshortët dhe statusi i fëmijës është fëmijë i përbashkët dhe si i tillë 
regjistrohet edhe në regjistrin e gjendjes civile. 

 
190.1 (a) Statusi i fëmijës kur bashkëshorti e adopton fëmijën e bashkëshortes së tij. 

Me ligj parashihet se edhe bashkëshorti mund ta adoptojë fëmijën që është e 
bashkëshortes së tij. Kjo situatë krijohet kur bashkëshorti e ka fëmijën me 

                                                 
1208 Lidhur me qëllimin apo arsyeshmerinë për adoptim shih LFK, neni 160 dhe 163, par.1 dhe 
komentari i këtyre neneve. 
1209 LFK, neni 164, par. 1 dhe komentari i këtij paragrafi. 
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bashkëshorte tjetër. Në këto raste bashkëshorti i cili është martuar me një 
bashkëshorte që ka fëmijë mund ta adoptojë këtë fëmijë. Pas adoptimit fëmija e 
fiton statusin e fëmijës së përbashkët të bashkëshortëve. Pra edhe pse te njëri 
bashkëshort fëmija ka statusin e fëmijës biologjik ndërsa te tjetri fëmijë i adoptuar, 
pas adoptimit fëmija e fiton statusin e fëmijës së përbashkët dhe prindërit kanë të 
drejta dhe detyra të njëjta ndaj fëmijë dhe anasjelltas.  

 
Paragrafi 2 

 
190.2 Me paragrafin 2 sqarohet rastet tjera, pra kur vetëm njëri bashkëshort adopton 

ose personi i pamartuar adopton, fëmija në të dy rastet themelon marrëdhënie 
prindërore vetëm me personin që e ka adoptuar. Kështu fëmija e fiton statusin e 
fëmijës vetëm për personin që e ka adoptuar. Ky paragraf ka për qëllim të sqarojë 
se kur bashkëshortët nuk adoptojnë bashkërisht, por adopton vetëm njëri 
bashkëshort edhe pse për këtë kërkohet pëlqimi i bashkëshortit tjetër, fëmija 
konsiderohet fëmijë vetëm i bashkëshortit që e ka adoptuar. Gjithashtu sipas LFK 
edhe personi i pa martuar mund të adoptojë vetëm.1210 Në këtë rast fëmija është 
fëmijë i atij personi që e ka adoptuar edhe sikur ai më vonë të lidh martesë me 
ndonjë person. 

 
Paragrafi 3 

 
190.3 Paragrafi 3 e fuqizon edhe njëherë raportin prind-fëmijë në mes fëmijës dhe 

personave ose personit që e ka adoptuar. Kur fëmija është adoptuar nga të dy 
bashkëshortët siç parashihet në paragrafin 1 fëmija e fiton statusin e fëmijës së 
përbashkët, dhe në këtë mënyrë të dy bashkëshortët bashkërisht e ushtrojnë 
kujdesin prindëror dhe kanë të drejta dhe detyra të barabarta. Ndërsa, kur fëmija 
është adoptuar vetëm nga njëri bashkëshort ose personi i pamartuar marrëdhënia 
prindërore dhe kujdesi prindëror ekziston në raport me personin që adopton. Ky 
person i fiton të gjitha të drejtat dhe detyrat që përfshihen me ligj lidhur me 
përgjegjësinë prindërore. 

 
 
Neni 191. Shuarja e marrëdhënieve të fëmijës me të afërmit dhe kërkesat  

 
(1) Me përfundimin e adoptimit, marrëdhënia ligjore mes fëmijës dhe 

pasardhësve të tij dhe të kushërinjve të tij shuhet së bashku me të drejtat 
dhe detyrimet që rrjedhin nga kjo.  

(2) Kërkesat e fëmijës të cilat janë bërë para adoptimit veçanërisht ato që 
kanë të bëjnë me anuitetet, pensionin për bonjak dhe pagesat tjera 
periodike që korrespondojnë, nuk do të preken me adoptim, kjo nuk do të 
zbatohet për kërkesat për mbajtje.  

                                                 
1210 LFK, neni 164, par. 2 dhe komentari i këtij paragrafi. 
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Koment, neni 191 
 

191. Vështrim i përgjithshëm. Edhe neni 191 rregullon disa pasoja/efekte juridike që 
prodhohen pas themelimit të adoptimit. Këto efekte i referohen shkëputjes së 
marrëdhënies juridike në mes fëmijës që adoptohet dhe familjes së tij biologjike. 
Po ashtu me këtë nen rregullohet edhe çështja e vazhdimit të pagesave që i bëhen 
fëmijës së adoptuar nga ana e institucioneve të caktuara, ndërsa pagesat e 
ushqimisë nga familja biologjike (prindërit ose anëtaret e tjerë të familjes) 
përfundojnë pas themelimit të adoptimit. 

 
Paragrafi 1 

 
191.1 Adoptimi është marrëdhënie ligjore e cila i shuan të gjitha të drejtat dhe detyrimet 

e fëmijës dhe prindërve biologjik me anëtarët tjerë të familjes. Me paragrafin 1 është 
specifikuar efekti juridik i adoptimit ashtu që me adoptim përfundojnë marrëdhëniet 
familjare, pra ato prindërore dhe marrëdhëniet tjera me familjen biologjike. Prindërit 
biologjik nuk kanë më përgjegjësi prindërore dhe po ashtu fëmija nuk ka 
marrëdhënie familjare me këtë familje. Në këtë dispozite ligjore është specifikuar se 
shuhen edhe të drejtat dhe detyrimet. Kështu familja biologjike nuk ka më të drejta të 
parapara me ligj në lidhje me fëmijën që adoptohet dhe po ashtu as ndonjë detyrim 
p.sh ushqimi, përkujdesje etj. Fëmija e humb edhe të drejtën e trashëgimisë, ashtu që 
nuk mund të jetë më trashëgimtar i familjes biologjike (prindërve dhe as anëtarëve 
tjerë të familjes). Shkëputja e lidhjeve me familjen biologjike është edhe një standard 
ndërkombëtar që kërkohet sa i përket adoptimit, përfshirë edhe adoptimin 
ndërkombëtar.1211 Prandaj institucionet dhe organet përgjegjëse duhet të sigurohen 
që kjo marrëdhënie shkëputet dhe evidencohet në regjistrat publik të gjendjes civile. 

 
Paragrafi 2 

 
191.2 Me themelimin e adoptimit shuhet edhe përgjegjësia e prindërve, por edhe e 

drejta e fëmijës në ushqimi. Kështu familja nuk ka më detyrim mbajtjen 
(ushqimin) ndaj fëmijës, dhe as fëmija nuk ka të drejtë të kërkojë mbajtje nga 
prindërit biologjik dhe anëtarët e tjerë të familjes. Ky detyrim kalon në prindin 
adoptues i cili i merr të gjitha përgjegjësitë e përkujdesjes ndaj fëmijës, sepse 
themelohen marrëdhënie prindërore prind-fëmijë. Kërkesat tjera që nuk kanë të 
bëjnë me ushqimin si detyrim i familjes biologjike, por kanë të bëjnë me kërkesa të 
rrjedhura nga bazat tjera siç janë anuitetet, pensionet për bonjak (fëmijë jetim) dhe 
pagesat tjera që rrjedhin në mënyrë periodike (pagesat nga ndihmat sociale ose 
ndihmat për përkujdesje për fëmijët me nevoja të veçanta), pagesat në formë të 
rentës mujore për shkak të dëmit të pësuar në aksident etj, të të cilat janë krijuar 
para adoptimit, nuk shuhen me themelimin e adoptimit. Pra këto kërkesa nuk 
shuhen, sepse nuk rrjedhin nga familja biologjike, por nga bazat tjera, dhe kanë 
parasysh nevojën e veçantë të fëmijës dhe jepen nga institucionet e caktuar dhe jo 
nga familja biologjike. 

                                                 
1211 Shih Konventa e Hagës për adoptimin ndërkombëtar, neni 4, pika c (1). 
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Neni 192. Vazhdimi i marrëdhënies me të kushërinjtë  
 
(1) Nëse prindërit adoptues janë kushërinj të shkallës së dytë ose të tretë të 

fëmijës në vijë të gjakut ose nga martesa, do të ndërprehet vetëm 
marrëdhënia mes fëmijës dhe pasardhësve të tij në njërën anë dhe 
prindërve të tij në anën tjetër, juridikisht përfundojnë së bashku me të 
drejtat dhe detyrimet që dalin nga kjo.  

(2) Nëse bashkëshorti e adopton fëmijën e bashkëshortit tjetër, marrëdhënia 
nuk shuhet juridikisht në raport me kushërinjtë e prindit fillestar nëse ky 
prind e ka pasur kujdesin prindëror dhe ka vdekur.  

 
Koment, neni 192 

 
192. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 192 rregullohet çështja e ndërprerjes ose 

vazhdimit të marrëdhënieve me kushërinjtë varësisht se si themelohet adoptimi. 
Pra dallojnë marrëdhëniet nga fakti se a është adoptues bashkëshorti i cili e 
adopton fëmijën e bashkëshortit tjetër, apo adoptojnë bashkëshortët bashkërisht, 
apo adopton personi i pamartuar. 

 
Paragrafi 1 

 
192.1 Me paragrafin 1 parashihen disa situata të ndërprerjes ose vazhdimit të 

marrëdhënies familjare mes fëmijës së adoptuar dhe kushërinjve. 
 
192.1 (a) Marrëdhënia me kushërinjtë e shkallës së dytë dhe të tretë. Nëse prindërit 

adoptues janë kushërinjtë të shkallës së dytë ose të tretë të gjinisë së gjakut ose nga 
martesa, ndërpritet marrëdhënia e fëmijës me prindërit e tij. Duhet sqaruar se këtu 
bëhet fjalë për adoptimin në vijën e tërthortë të gjakut, sepse është i ndaluar 
adoptimi me persona në vijën e drejtë të gjakut dhe në vijën e tërthortë nuk mund 
të adoptojë vëllai dhe motra.1212 Personat e tjerë në vijën e tërthortë mund të 
adoptojnë. Prandaj, kjo dispozitë tregon situatën kur adoptuesi janë kushërinjtë e 
vijës së tërthortë të gjinisë së gjakut që nuk janë vëlla dhe motër, por të shkallës 
më të largët. Në këtë rast ndërpritet marrëdhënia e fëmijës së adoptuar me 
pasardhësit e tij vetëm me prindërit biologjik, ndërsa marrëdhënia me personat e 
tjerë (kushërinjtë) vazhdon, sepse kjo është edhe marrëdhënie nga gjinia e gjakut. 
Në këtë paragraf nuk është e qartë shprehja vijës nga martesa, sepse ka gjini të 
gjakut dhe gjini në lidhje sipas martesës - gjinia e krushqisë, mirëpo ky paragraf 
flet për marrëdhëniet në mes kushërinjve që kanë lidhje gjaku, ashtu që siç u 
sqarua marrëdhënia në mes tyre do të rregullohet varësisht se kush është prind 
adoptues. 

 
192.1 (b) Ndërprerja e marrëdhënies me prindërit biologjik. Ky paragraf flet për faktin 

se ndërprerja e marrëdhënies familjare bëhet vetëm në relacion me prind biologjik 
ashtu që në mes fëmijës së adoptuar dhe prindërve biologjik nuk ka më të drejta 

                                                 
1212 Shih LFK, neni 177, par. 1 dhe komentari i këtij neni. 
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dhe detyra. Prindërit biologjik nuk kanë të drejta dhe përgjegjësi nga e drejta 
prindërore, sepse ato kalojnë te prindi adoptues (adoptuesi), por edhe fëmija i 
adoptuar me pasardhësit e tij (personat që lindin pas tij) nuk kanë raporte familjare, 
respektivisht të drejta dhe detyra në relacion me prindërit biologjik. 

 
Paragrafi 2 

 
192.2 Paragrafi 2 e sqaron situatën se si rregullohen marrëdhëniet familjare kur 

bashkëshorti e adopton fëmijën e bashkëshortit të tij. Kur eksiton ky lloj adoptimi, 
marrëdhënia familjare e fëmijës së adoptuar nuk shuhet me kushërinjtë e prindit 
biologjik ose ndryshe siç është përdor shprehja “prind fillestar” se është kuptimi për 
prindin biologjik ose për prindin i cili më parë e ka adoptuar fëmijën. Prandaj nuk 
është përdor shprehja “prind biologjik“, por “prind fillestar“ për t’i përfshirë të dy 
rastet e prindit. Kjo është e kuptueshme me faktin se prindi fillestar nuk adopton, 
adopton vetëm bashkëshorti tjetër që nuk është prind fillestar (prind biologjik i 
fëmijës ose adoptues i parë i fëmijës). Në këtë kuptim edhe pse themelohet adoptimi 
në këtë mënyrë vazhdojnë së ekzistuari marrëdhëniet familjare të fëmijës me 
kushërinjtë tjerë në lidhje gjaku nga prindi fillestar. Më tej me këtë dispozitë është 
sqaruar se një marrëdhënie e tillë vazhdon edhe sikur prindi fillestar të ketë vdekur. 
Shprehja e përdorur “nëse ky prind e ka pasur kujdesin prindëror dhe ka vdekur“, 
tregon faktin se prindi biologjik nuk ka pasur ndonjë vendim për marrjen e së drejtës 
prindërore ndaj fëmijës, por e ka pasur ose e ka ushtruar në mënyrë efektive kujdesin 
prindëror, mirëpo ka vdekur në ndërkohë. Dispozita kuptohet edhe në atë mënyrë që 
nëse adoptimi është bërë pas vdekjes ose prindi fillestar ka vdekur në ndërkohë, 
marrëdhënia familjare me kushërinjtë e prindit fillestar (prindit biologjik dhe 
adoptuesit të parë) nuk ndërpritet. 

 
 
8. Mbiemri i fëmijës  
 
Neni 193. Mbiemri i fëmijës  

 
(1) Fëmija e merr mbiemrin e personit adoptues sikur të ishte mbiemri i tij.  
(2) Nëse çifti i martuar adopton fëmijë ose nëse njëri nga bashkëshortët e 

adopton fëmijën e bashkëshortit tjetër dhe bashkëshortët nuk kanë 
mbiemër të përbashkët të martesës, ata duhet të përcaktojnë mbiemrin e 
lindjes së fëmijës duke bërë deklaratë në gjykatë para se të shqiptohet 
adoptimi.  

(3) Gjykata mundet gjatë shqiptimit të adoptimit:  
1. Të ndryshojë emrin e parë të fëmijës ose të shtojë një apo më shumë 

emra të parë nëse kjo është në interes të mirërritjes së fëmijës;  
2. Familja e re, me pëlqim të fëmijës vendos ti jap mbiemrin e ri para ose 

pas mbiemrit të mëparshëm, nëse kjo është në interes të mirërritjes së 
fëmijës.  

(4) Kur i adoptuari është më i vjetër së dhjetë vjet, pëlqimi i tij kërkohet për 
ndryshimin e mbiemrit dhe çdo ndryshim të emrit. 
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Koment, neni 193 
 
193. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 93 janë rregulluar disa aspekte statusore që 

krijohen pas themelimit të adoptimit të ndërlidhura me fëmijën që adoptohet. Këto 
efekte ligjore kanë të bëjnë me emrin dhe mbiemrin e fëmijës së adoptuar pas 
themelimit të adoptimit. Është theksuar me lartë se adoptimi regjistrohet edhe në 
regjistrin e gjendjes civile në librin ku shënohen të dhënat lidhur me lindjen e 
fëmijës së adoptuar. Adoptimi mund të prodhojë ndryshime edhe sa i përket emrit 
dhe mbiemrit, dhe këto të dhëna duhet të pasqyrohen në regjistrin e gjendjes civile. 

 
Paragrafi 1 

 
193.1 Me paragrafin 1 është caktuar rregulli parimor që fëmija i adoptuar e merr 

mbiemrin e prindit adoptues si mbiemër të tij. Pra, ky është një rregull parimor i 
cili në çdo rast kërkon edhe ndryshimin e mbiemrit të fëmijës pas themelimit të 
adoptimit. Sipas këtij rregulli mbiemri i mëparshëm i fëmijës duhet të fshihet dhe 
fëmija të merr mbiemrin e ri, të prindit adoptues. Kjo duhet të vendoset me vendim 
të gjykatës dhe të shënohet po në të njëjtin vendim ashtu që detyrohet edhe 
shërbimi i gjendjes civile që të njëjtin ta evidencojë në regjistrin e gjendjes civile, 
në librin e të lindurve ku janë të dhënat statusore të fëmijës që adoptohet.1213, 
mirëpo mund të ketë përjashtime sipas paragrafit 3, pika 1 e këtij neni ku mbiemri i 
mëparshëm mbetet, por vetëm shtohet edhe mbiemri i ri i prindit adoptues. 

 
Paragrafi 2 

 
193.2 Paragrafi 1 e sqaron dhe e rregullon situatën e mbiemrit të fëmijës kur e 

adoptojnë të dy bashkëshortët, ose kur njëri bashkëshort e adopton fëmijën e 
bashkëshortit tjetër. Bashkëshortët mund të caktojnë një mbiemër të përbashkët 
martesor, t’i bashkëngjitin mbiemrit të tyre mbiemrin e bashkëshortit tjetër, ose 
secili të mbajë mbiemrin e tij.1214, mirëpo fëmija mund të ketë vetëm një mbiemër. 
Kur bashkëshortët nuk e kanë caktuar një mbiemër martesor si mbiemër të 
përbashkët ata duhet të deklarohen dhe arrijnë marrëveshje për mbiemrin e fëmijës 
dhe këtë ta bëjnë gjatë procedurës para se të merret vendimi për adoptim.1215 Ata 
mund të caktojnë njërin nga mbiemrat e bashkëshortëve, ose kur kanë mbiemër të 
përbashkët caktohet mbiemri i përbashkët, por jo dy mbiemra, sepse fëmija nuk 
mund të ketë dy mbiemra.1216 Në rast se prindërit nuk arrijnë marrëveshje, 
mbiemrin e cakton Organi i Kujdestarisë pasi t’i ketë dëgjuar të dy prindërit.1217 

 

                                                 
1213 Shih Procesverbalin e adoptimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 
28.06.2012. 
1214 LFK, neni 43 dhe komentari i këtij neni. 
1215 Shih neni 130 par. 1 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1216 Shih LFK, neni 130, par 2 dhe 3 dhe komentari për këtë nen. 
1217 LFK, neni 130, par. 4 në lidhshmëri me par. 1 dhe komentari i këtij neni. 



Haxhi Gashi 

 440 

Paragrafi 3 
 
193.3 Paragrafi 3 i përcakton disa rregulla lidhur me ndërrimin e emrit dhe mbiemrit të 

fëmijës së adoptuar. Me këtë dispozitë i është dhënë mundësia gjykatës që ajo të 
vlerësojë nevojën dhe interesin e fëmijës për të ndryshuar emrin e tij ose lejuar 
bashkëngjitjen e mbiemrit të mëparshëm edhe mbiemrin e prindit adoptues. 

 
193.3 (a) Ndërrimi i emrit. Gjykata ka mundësi ta ndërrojë emrin e fëmijës së adoptuar 

nëse vlerëson se kjo është me interes për fëmijën. Paraprakisht gjykata duhet të 
vlerësojë se a ekziston ndonjë rrethanë e cila mund të ndikojë që fëmija të ketë 
emër tjetër, dhe përveç kësaj të konstatojë se ndërrimi i emrit është me interes për 
fëmijën në kuptim të mirërritjes së tij. Kur gjykata e vlerëson arsyeshmërinë e 
ndërrimit të emrit, ajo ia ndryshon emrin (pra emrin e parë) dhe i cakton një emër 
tjetër ose emrit ekzistues i shton edhe një ose më shumë emra, ashtu që emri i plotë 
i fëmijës do të jetë i përbërë (kombinuar) me disa emra. 

 
193.3 (b) Bashkëngjitja e mbiemrit. Kur gjykata vlerëson se ka interes për fëmijën që 

të mbetet mbiemri i mëparshëm si p.sh përmes këtij mbiemri ka realizuar ndonjë të 
drejtë, është evidencuar në dokumente të ndryshme, dhe ndryshimi i mbiemrit 
paraqet vështirësi në komunikimin e përditshëm ose realizimin e ndonjë të drejte, 
gjykata mund të vendos që mbiemrit të mëparshëm (mbiemri i lindjes) t’i 
bashkëngjitet mbiemri i prindit ose prindërve adoptues. Mbiemri i prindit adoptues 
mund t’i shtohet para ose pas mbiemrit të mëparshëm. 

 
Paragrafi 4 

 
193.4 Për të gjitha ndryshimet qoftë në emër ose në mbiemër kërkohet edhe pëlqimi i 

fëmijës nëse është i moshës 10 vjeçare. Detyrimi i gjykatës që të merr edhe 
pëlqimin e fëmijës parashihet në paragrafin 4. Ajo që duhet shtuar është se pëlqimi 
i fëmijës është kusht për ndryshimin e emrit dhe mbiemrit, sepse kur fëmija nuk e 
jep pëlqimin kjo konsiderohet se nuk është në interes të fëmijës. Por, pyetja që 
parashtrohet është, nëse prindërit adoptues kanë vendosur t’i ndërrojnë mbiemrin 
fëmijës, por fëmija nuk e jep pëlqimin si duhet vepruar në këto raste. Në këto raste 
duhet vepruar ashtu siç është më interes për fëmijën, të mbetet mbiemri i 
mëparshëm, por, t’i shtohet mbiemri i prindërve adoptues në mënyrë që fëmija të 
pajtohet me këtë zgjidhje. Nëse ka veprime refuzuese nga fëmija, kjo tregon se 
ende nuk janë plotësuar kushtet për adoptim, sepse fëmija ende nuk konsideron se 
prindërit adoptues do të jenë edhe prind që do të përkujdesen për të dhe ndërrimi i 
mbiemrit ose emrit nuk duhet të jetë i rëndësishëm në raport me përkujdesjen dhe 
ngrohtësinë familjare që do t’i ofrojnë prindërit adoptues. Por në këto raste 
këshillat e Organit të Kujdestarisë dhe përpjekja për bindjen e fëmijës do të ishte 
me rëndësi. Në rastet e ndërrimit të emrit, nëse ka veprime refuzuese nga fëmija 
atëherë me interes për mirërritjen e fëmijës do të ishte që emri të mbetet i 
pandryshueshëm. 



Haxhi Gashi 

 441 

9. Ndalimi i zbulimit dhe hetimeve  
 
Neni 194. Parimet  

 
(1) Të dhënat për adoptimin dhe rrethanat e tij nuk duhet të zbulohen ose 

hetohen pa pëlqimin e adoptuesit dhe fëmijës përveç nëse këtë e kërkojnë 
arsye të veçanta të interesit publik.  

(2) Në moshën madhore i adoptuari ka të drejtë në qasje në të gjitha 
informatat lidhur me adoptimin e tij dhe me kërkesë të tij do ti ofrohen 
informata personale për prindërit e tij biologjik. 

 
Koment, neni 194 

 
194. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 1 parashihet ruajtja e fshehtësisë së të dhënave 

lidhur me adoptimin. Me këtë nen nuk lejohet zhvillimi i ndonjë hetimi ose zbulimi 
i të dhënave pa pëlqimin e adoptuesit dhe fëmijës vetëm nëse ka ndonjë interes të 
veçantë publik. Ky nen parasheh edhe rregullën tjetër, që fëmija pas moshës 
madhore të ketë të drejtën për t’u njoftuar më të dhënat lidhur me familjen e tij 
biologjike. 

 
Paragrafi 1 

 
194.1 Paragrafi 1, parimisht e ndalon çfarëdo hetimi lidhur me adoptimin. Adoptimi 

është një proces që prek të drejtën e privatësisë së personave të përfshirë në 
adoptim dhe këto të dhëna duhet të ruhen nga qasja e publikut.1218 Në këtë kuptim 
të dhënat duhet të mbeten konfidenciale.  

 
194.1 (a) Hetimi i të dhënave me pëlqim. Një hetim lejohet vetëm nëse për këtë e jep 

pëlqimin prindi adoptues dhe fëmija i adoptuar. Pra, me pëlqimin e tyre ata 
pajtohen që të zbulohen të dhënat të lidhura me adoptimin dhe me këtë eliminohet 
ruajtja e konfidencialitetit/fshehtësisë së të dhënave private. 

 
194.1 (b) Hetimi i të dhënave për interes publik. Një hetim i të dhënave, por edhe i 

procedurës së adoptimit mund të bëhet për interes publik. Në këtë rast nuk 
kërkohet pëlqimi i prindit adoptues dhe fëmijës. Për interes publik mund të 
kufizohen të drejtat personale, përfshirë këtu edhe të drejtat që lidhen me 
adoptimin. Si interes publik mund të jetë siguria publike, hetimi lidhur me ndonjë 
keqpërdorim ose shkelje e të drejtave gjatë procedurës së adoptimit etj. 

 
Paragrafi 2 

 
194.2 Paragrafi 2 ka paraparë mundësinë që vetë fëmija i adoptuar pas arritjes së 

moshës madhore të ketë të drejtën në qasje ose ndryshe zbulimin e të dhënave 
lidhur me adoptimin. Ai mund të njihet me tërë procedurën e adoptimit, 

                                                 
1218 Shih LFK, neni 162 dhe komentari i këtij neni; neni 181, par 2 dhe komentari i këtij paragrafi. 
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dokumentet apo të dhënat që lidhen me të dhe familjen adoptues, por edhe për të 
dhënat tjera të ndërlidhura me pjesëmarrësit e tjerë në procedurën e adoptimit. Një 
aspekt tjetër i rëndësishëm i paraparë në këtë paragraf është edhe e drejta e fëmijës 
për t’u njoftuar me të dhënat që kanë të bëjnë me familjen e tij biologjike. Pra, 
fëmijës i njihet edhe një e drejtë personale, por edhe natyrore që të ketë informata 
dhe të zbulojë se kush ishte familja e tij biologjike, respektivisht prindërit biologjik 
dhe të dhënat tjera në lidhje me prind biologjik. 

 
 
10. Shuarja e adoptimit  
 
Neni 195. Parimi  

 
Marrëdhënia e adoptimit mundet të shuhet vetëm në bazë të rregullave të 
neneve të mëposhtëm 196 deri 200.  

 
Koment, neni 195 

 
195. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 195 është saktësuar se një marrëdhënie 

adoptimi mund të shuhet, respektivisht përfundojë në bazë të dispozitave ligjore 
nga neni 196 deri në nenin 200. Në bazë të kësaj dispozite e cila duhet të 
interpretohet dhe zbatohet në lidhshmëri me nenet 196-200 duke përfshirë edhe 
nenin 200 dalin disa rrethana pas të cilave mund të shuhet/përfundojë një 
marrëdhënie adoptimi dhe pasojat pas shuarjes së adoptimit. 

 
195 (a) Shuarja e adoptimit me anulim. Një prej shkaqeve që qon deri te shuarja 

(përfundimi) i adoptimit është anulimi i adoptimit. Anulimi mund të bëhet për 
shkaqet e parapara në nenin 196 të këtij ligji.1219 

 
195 (b) Shuarja e adoptimit me keqësimin e mirëqenies së fëmijës. Përjashtimisht, 

adoptimi mund të shuhet edhe kur keqësohet mirëqenia e fëmijës, por vetëm nëse 
për këtë e kërkojnë interesat themelore të fëmijës, në të kundërtën nuk lejohet 
shkëputja e marrëdhënies së adoptimit.1220 

 
195 (c) Shuarja e adoptimit ex officio nga gjykata. Marrëdhënia e adoptimit mund të 

përfundojë edhe me vendim ex officio të gjykatës, nëse gjykata konstaton se kjo 
është për interes të fëmijës dhe mirëqenien e tij. Shkaqet janë të parapara në nenin 
198.1221 

 
195 (ç) Shuarja e adoptimit prodhon pasoja juridike vetëm në të ardhmen. Kur shuhet 

një marrëdhënie adoptimi sipas nenit 199 kjo shuarje parimisht ka efekt në të 
ardhmen, mirëpo kur kërkesa është paraqitur para vdekjes dhe në ndërkohë vdes 
aplikuesi (adoptuesi ose i adoptuari), efekti juridik i shuarjes konsiderohet para 

                                                 
1219 Shih LFK, neni 196 dhe kometari i këtij neni. 
1220 Shih LFK, neni 197 dhe komentari i këtij neni. 
1221 Shih LFK, neni 198 dhe komentari i këtij neni. 
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vdekjes. Shuarja e adoptimit ka efekt edhe në shuarjen e marrëdhënieve të 
adoptuesit dhe pasardhësve të tij me kushërinjtë bazuar në adoptim dhe 
ripërtëritjen e marrëdhënieve me familjen biologjike (prindërit dhe kushërinjtë e 
tjerë).1222 

 
195 (d) Shuarja e adoptimit prodhon efekte juridike edhe në mbiemër. Kur shuhet 

adoptimi, parimisht i adoptuari nuk ka të drejtë të mbajë mbiemrin e adoptuesit, 
mirëpo për shkaqe me rëndësi për interesin e fëmijës, gjykata mund të lejojë 
mbajtjen e mbiemrit.1223 

 
 
Neni 196. Anulimi i adoptimit 

 
(1) Gjykata mundet të anulojë marrëdhënien e adoptimit në bazë të kërkesës, 

nëse kjo ka qenë e themeluar pa kërkesë të adoptuesit, pa pëlqimin e 
fëmijës ose prindit. 

(2) Kërkesa të cilës i mungon pëlqimi i nevojshëm është e pavlefshme vetëm 
nëse deklaruesi: 
1. në kohën e deklarimit ka qenë në gjendje të pavetëdijshme ose të 

çmendurisë së përkohshme, nëse kërkuesi ka qenë juridikisht jo 
kompetent për të kryer punë juridike, ose nëse fëmija më i ri se 14 vjet 
ose i paaftë për të vepruar e ka dhënë personalisht pëlqimin e tij dhe të 
vendimit të bërë për këtë arsye; 

2. ka dështuar të kuptojë procedurat e adoptimit ose edhe pse ai ka qenë 
në dijeni për këtë, nuk ka pasur për qëllim të kërkojë adoptim ose të 
shpreh pëlqimin e tij për procedurat e adoptimit; 

3. ka bërë gabim lidhur me identitetin e fëmijës ose fëmija që adoptohet 
ka bërë gabim lidhur me identitetin e adoptuesit; 

4. është shtyrë të bëjë deklaratë në mashtrim lidhur me rrethanat 
materiale; 

5. padrejtësisht me kërcënim është shtyrë të bëjë deklaratë. 
(3) Anulimi mund të mos bëhet nëse deklaruesi e ka ratifikuar kërkesën ose 

pëlqimin pas shuarjes së metave të përmendura në paragrafin (2) të këtij 
neni. 

(4) Padia për anulim mund të paraqitet brenda afatit prej gjashtë muajsh 
nga dita kur është marrë në dijeni shkaku i anulimit e më së voni brenda 
prej një viti nga data e themelimit të adoptimit. 

 
Koment, neni 196 

 
196. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 196 janë paraparë disa rrethana nën të cilat 

mund të anulohet adoptimi. Disa rrethana kanë të bëjnë me mungesën e plotësimit 
ë kushteve themelore të themelimit të adoptimit (mungesa e pëlqimit të adoptuesit, 
mungesa e pëlqimit të fëmijës dhe mungesa e pëlqimit të prindërve ose prindit 

                                                 
1222 Shih LFK, neni 199 dhe komentari i këtij neni. 
1223 Lidhur me mbiemrin pas shuarjes së adoptimit shih LFK neni 200 dhe komentari i këtij neni. 
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biologjik), dhe lidhur me procedurën e paraqitjes së padisë për anulimin e 
martesës. Ky nen nuk është i vetmi që rregullon anulimin ne martesës, sepse 
anulimi parashihet edhe me nenet tjera të LFK me të cilat parashihet se adoptimi 
është i pavlefshëm për rrethana të caktuara. Ky nen duhet të interpretohet në 
lidhshmëri me nenin 173 i cili parasheh rrethanat dhe dispozitat ligjore kur një 
adoptim konsiderohet i pavlefshëm.1224, por me këtë nen parashihet anulimi i 
martesës me iniciativën e palës së interesuar, të cilës me adoptim i janë shkelur të 
drejtat e parapara me këtë ligj dhe për këto shkaqe mund të paraqes padi për 
anulimin e adoptimit. 

 
Paragrafi 1 

 
196.1 Në paragrafin e parë është paraparë mundësia e anulimit të adoptimit me vendim 

të gjykatës, por për shkaqe të caktuara. Kjo dispozitë ligjore përcakton disa 
rrethana pas te cilave mund të bëhet anulimi i adoptimit, por, vetëm me procedurë 
gjyqësore, respektivisht me vendim të gjykatës për shkak të mungesës së 
respektimit të kushteve themelore ligjore për themelimin e adoptimit. 

 
196.1 (a) Vendimi i gjykatës për anulimin e adoptimit. Adoptimi mund të anulohet 

vetëm me vendim të gjykatës. Në dispozitë ligjore është thënë se “gjykata mund të 
anuloj marrëdhënien e adoptimit...”. adoptimi themelohet me vendim të gjykatës 
dhe po ashtu mund të anulohet vetëm me vendim të gjykatës, mirëpo, nxjerrjes së 
vendimit i paraprinë paraqitja e kërkesës nga pala e cila ka interes për adoptim dhe 
që konsideron se janë shkelur kushtet ligjore për themelimin e adoptimit. 

 
196.1 (b) Shkaqet për anulimin e adoptimit. Me paragrafin 1 specifikohet se kërkesa 

për anulimin e adoptimit mund të bëhet kur adoptimi është bërë pa kërkesën e 
adoptuesit, pa pëlqimin e fëmijës ose të prindit. Adoptimi mund të bëhet vetëm me 
kërkesë të adoptuesit.1225 Kjo nënkupton se një adoptimi i cili është bërë pa 
kërkesën e prindërve adoptues është shkelje e rregullave procedurale, por edhe e 
kushtit themelore për adoptimi, sepse përmes kërkesës për adoptim prindi i 
ardhshëm adoptues e shpreh edhe pëlqimin për themelimin e adoptimit. Gjithashtu 
edhe pëlqimi i fëmijës dhe pëlqimi i prindërve ose prindit biologjik është kusht 
themelor për themelimin e adoptimit.1226 Kështu që mosrespektimi i këtyre 
kushteve ligjore sjell si pasojë anulimin e adoptimit dhe për këto shkaqe mund të 
paraqitet kërkesa për anulim. 

 
Paragrafi 2 

 
196.2 Në paragrafin 2 sqarohet më tej se kur paraqitet kërkesa për adoptim dhe kësaj 

kërkese i mungon pëlqimi i nevojshëm, pra këtu bëhet fjalë për pëlqimin sipas 
paragrafit 1 (pëlqimi i adoptuesit, fëmijës ose prindërve) vetëm nëse mungesa e 
pëlqimit është si rezultat i disa rrethanave. Mungesa e pëlqimit në çdo rasat kur 

                                                 
1224 Shih LFK, neni 173 dhe komentari i këtij neni. 
1225 Shih LFK, neni 180, par. 1 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1226 Shih LFK, nenet 168 dhe 169 me komentarin e këtyre neneve. 
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nuk është dhënë fare pëlqimi për adoptim nga personat që kërkohet sipas ligjit 
(adoptuesi, fëmija dhe prindërit) adoptimi është i pavlefshëm dhe mund të 
anulohet. 

 
196.2.1 (a) Dhënia e deklaratës me të meta. Adoptimi mund të anulohet edhe kur 

deklarata për adoptimi është dhënë, mirëpo kjo deklaratë është dhënë nga personi 
në mënyrë të pavetëdijshme. Këtë situatë duhet konsideruar kur personi e ka dhënë 
deklaratën nën ndikimin e mashtrimit ose lajthimit, pra ka qenë i pavetëdijshëm 
për efektin e deklaratës. Në mënyrë të pavetëdijshme mund të jetë edhe për ndonjë 
rrethanë tjetër që ka ndikuar në deklaruesin të mos e kuptojë përmbajtjen dhe 
rëndësinë e deklaratës. Kur jepet deklarata e pëlqimit së pari deklaruesi duhet të 
njihet me përmbajtjen, rëndësinë dhe pasojat që prodhon deklarata dhe nuk mund 
të jepet me lajthim ose mashtrim.1227 Si rrethanë që ndikon në dhënien e deklaratës 
me të meta është edhe sëmundja e rëndë që në ligj është thënë “çmenduria e 
përkohshme” që nënkupton se si rezultat i sëmundjes së rëndë psikike e shkallës 
dhe intensitetit që e bënë personin plotësisht të paaftë për të vepruar, deklarata 
është e pavlefshme dhe si rezultat mund të kërkohet anulimi i adoptimit. 

 
196.2.1 (b) Dhënia e pëlqimit ose paraqitja e kërkesës nga personi jokompetent. 

Anulimi i adoptimit mund të kërkohet edhe kur pëlqimi për adoptim apo kërkuesi i 
adoptimit nuk ka qenë kompetent, pra ka kryer punë juridike pa qenë i autorizuar. 
Kur është përdor shprehja “personi jo kompetent për të kryer punë juridike”, kjo 
shprehje i mbulon dy situata: 1) kur veprimi është kryer nga personi i paautorizuar 
(personi që sipas ligjit nuk ka mundur ta kryejë atë veprim, sepse veprimi duhet të 
kryhet personalisht ose përmes përfaqësuesit të autorizuar) dhe 2) kur veprimi 
është kryer nga personi që sipas ligjit nuk mund të kryejë punë juridike (personi që 
nuk ka zotësi veprimi). Në të dy rastet mund të kërkohet anulimi, sepse kërkuesi 
(dhënësi i deklaratës) nuk ka mundur ta kryejë këtë veprim juridik. 

 
196.2.1 (c) Dhënia e deklaratës së pëlqimit personalisht nga fëmija nën moshën 14 

vjet. Fëmija nën moshën 14 vjeçare, ose kur nuk ka aftësi veprimi duhet ta jap 
pëlqimin për adoptim përmes përfaqësuesit (prindit ose kujdestarit) ndërsa mbi 
moshën 14 vjet mund ta jap pëlqimin personalisht.1228 Kur fëmija i moshës nën 14 
vjet ose i paaftë për të vepruar e ka dhënë pëlqimin personalisht dhe jo përmes 
përfaqësuesit ashtu siç kërkohet me ligj nenin 168 të LFK, dhe si rezultat është 
marrë edhe vendimi për adoptim, adoptimi mund të anulohet.  

 
196.2.2. Mungesa e të kuptuarit të procedurës së adoptimit. Edhe kur deklaruesi nuk e 

ka të qartë procedurën e adoptimit me të gjitha efektet që prodhohen me këtë 
procedurë, për shkak se nuk e ka kuptuar ose ka dështuar t’i kuptojë shpjegimet e 
dhëna lidhur me procedurën dhe qëllimi i tij nuk ka qenë të jap pëlqimin për 
adoptim, adoptimi mund të anulohet. Secili deklarues që jep pëlqim për adoptim 
duhet të ketë marrë sqarimet e nevojshme dhe këshillat nga gjykata. Në vendimet 
për adoptim palët pyeten se a e kanë të qartë deklaratën dhe atë se çka deklarojnë 

                                                 
1227 Konsulto LFK, neni 172, par. 2 dhe komentari i këtij neni. 
1228 Konsulto LFK, neni 168, par 1 dhe 2 dhe komentari i këtij neni. 



Haxhi Gashi 

 446 

dhe efektet e deklaratës së tyre.1229 Gjykata ju ndihmon palëve për të kuptuar 
adoptimin dhe rëndësinë e tij si dhe i përgatitë palët përmes shërbimeve përkatëse 
si p.sh. Organit të Kujdestarisë, që ta kenë të qartë deklaratën, por edhe 
institucionin e adoptimit me të gjitha të drejtat dhe detyrat që rrjedhin si rezultat i 
themelimit të adoptimit.1230 Prandaj, kur deklaruesi nuk e ka pasur të qartë 
deklaratën dhe nuk ka pasur për qëllim të jep deklaratë për themelimin e adoptimit, 
pavarësisht se ka qenë i njoftuar, por nuk ka kuptuar, mund të kërkojë anulimin e 
adoptimit. 

 
196.2.3. Gabimet në identitetin e adoptuesit dhe të adoptuarit. Gjatë procedurës së 

adoptimit palët duhet të njihen edhe me identitetin e secilës palë dhe poashtu 
gjykata me vendimin për themelimin e adoptimit e konstaton identitetin në 
procesverbal në bazë të dokumenteve personale dhe pranisë fizike në procedurën e 
themelimit të adoptimit. Kur për shkaqe të ndryshme (mashtrimit, lajthimit, 
falsifikimit të dokumenteve etj) adoptuesi ose fëmija i adoptuar kanë bërë gabime 
në identitetin e adoptuesit ose fëmijës, mund të kërkohet anulimi i adoptimit. 
Gabimet mund të shfaqen në personin fizik si p.sh. mendohet se themelohet 
adoptimi me personin A ndërsa adoptimi themelohet me personin B, ose në cilësitë 
personale dhe statusin personal (mendohet se themelohet adoptimi nga adoptuesi 
që sipas ligjit është në gjendje të kryejë detyrimet prindërore, në fakt ai nuk i ka 
këto cilësi personale1231). Gjithashtu, gabimi mund të jetë edhe në faktin e 
shtetësisë duke menduar se themelohet adoptimi me fëmijën apo prindin adoptues 
që janë shtetas të Kosovës, njëri prej tyre mund të jetë shtetas i huaj.  

 
196.2.4. Dhënia e deklaratës me mashtrim për rrethanat materiale. Kur deklaruesi 

është mashtruar dhe nën ndikimin e mashtrimit ka dhënë deklaratën për adoptim, 
mirëpo gjithmonë duke qenë i mashtruar për gjendjen materiale që në këtë rast 
duhet kuptuar gjendjen materiale të prindit adoptues, mund të paraqitet kërkesa për 
anulim. Gjendja apo rrethanat materiale janë të nevojshme të konstatohen lidhur 
me prindin adoptues në mënyrë që të ketë aftësi materiale për ta mbajtur 
fëmijën.1232 

 
196.2.5. Dhënia e deklaratës me kërcënim. Deklarata e pëlqimit për adoptim duhet të 

jetë e vullnetit të lirë dhe palët ta kuptojnë rëndësinë e deklaratës. Çdo deklaratë e 
dhënë nën ndikim të forcës apo kërcënimit ndikon në vullnetin e lirë të deklaruesit 
ashtu që vullneti i deklaruar nuk përputhet me vullnetin e mbrëmshëm të tij 
(vullnetin e vërtetë). Prandaj, kur deklarata është dhënë nën ndikimin e kërcënimit, 
pala deklaruese ka të drejtë të kërkojë anulimin e adoptimit. E themi pala 
deklaruese, sepse ndikimi në vullnetin e deklaruesit është rrethanë subjektive të 
cilën vetëm deklaruesi mund ta di ndikimin e kërcënimit në vullnetin e tij. Kështu 
vetëm deklaruesi mund të kërkojë anulimin e adoptimit. 

                                                 
1229 Shih Procesverbali i adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.nr.127/2011 i datës 
21.03.2012. 
1230 Shih LFK, neni 183 dhe 184, par. 2 me komentarin e këtyre neneve. 
1231 Shih LFK, neni 175 dhe 178 me komentarin e këtyre neneve. 
1232 Shih LFK, neni 182, par. 2 dhe komentari i këtij paragrafi. 
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Paragrafi 3 
 
196.3 Në paragrafin 3 ka një përjashtim nga ajo që parashihet në paragrafin 2. Nëse 

deklaruesi edhe pse ka deklaruar nën rrethanat e parapara dhe sqaruara në 
paragrafin 2 e jep deklaratën, mirëpo më vonë e ratifikon, pra i pranon të metat dhe 
pajtohet me themelimin e adoptimit, në këtë rast nuk do të anulohet adoptimi. Kjo 
dispozitë ka për qëllim të tregojë se deklaruesi më vonë e kupton rrethanën nën të 
cilën e jep deklaratën, por gjithashtu kupton për rëndësinë e adoptimit dhe efektet e 
adoptimit dhe njëkohësisht i pranon veprimet e kryera duke i ditur edhe pasojat 
juridike, atëherë nuk do të ketë anulim të adoptimit, respektivisht nuk mund të 
paraqitet kërkesa për anulimin e adoptimit. 

 
Paragrafi 4 

 
196.4 Në paragrafin 4 përcaktohet afati për paraqitjen e padisë për anulimin e adoptimit 

për të gjitha rrethanat e parapara me nenin 194, par, 1-3. Me këtë dispozitë 
parashihen dy lloje të afateve: 1) afati subjektiv dhe 2) afati objektiv. Padia për 
anulimin e adoptimit mund të paraqitet në afat subjektiv prej 6 muajsh dhe 
llogaritet nga dita kur është marrë vesh për shkakun e anulimit të adoptimit. Padia 
për anulimin e adoptimit mund të paraqitet në afat objektiv më së voni 1 vit nga 
data e themelimit të adoptimit. Pas kalimit të afatit prej 1 viti nuk lejohet paraqitja 
e padisë. Natyrisht se kjo është paraparë për interesin e fëmijës ashtu që fëmija 
arrin të gjejë qetësin familjare, kështu adoptimi nuk do të anulohet, madje edhe kur 
ka mungesa të pëlqimit, por me kusht që kjo mos i dëmtojë interesat themelore 
(fondamentale) të adoptuesit.1233 Padia i paraqitet gjykatës së shkallës së parë, 
respektivisht gjykata e cila e ka marrë vendimin për themelimin e adoptimit. 

 
 
Neni 197. Nuk ka shuarje për shkak të mungesës së pëlqimit  

 
Marrëdhënia e adoptimit nuk mund të shuhet, nëse mirëqenia e fëmijës do të 
dëmtohej qenësisht, përveç nëse interesat predominante të adoptuesit e 
kërkojnë shuarjen.  

 
Koment, neni 197 

 
197. Vështrim i përgjithshëm. Neni 197 përmban një rregull si përjashtim nga rregullat e 

parapara në nenin 196 që i referohen shkaqeve dhe anulimit të adoptimit. Interesi i 
fëmijës së adoptuar është që të gjejë qetësinë dhe përkujdesjen familjare. Në qoftë se 
fëmija e ka gjetur përkujdesjen familjare nga familja adoptuese, sipas nenit 197 nuk 
do të anulohet adoptimi edhe sikur të ketë mungesa të pëlqimit për adoptim siç 
parashihet me LFK, nenin 169. Këtu ligjvënësi ka për qëllim të mbrojë interesin e 
fëmijës për mirërritje dhe përkujdesje të nevojshme e cila ka munguar nga familja 

                                                 
1233 Shih LFK, neni 197. 
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biologjike. Kështu, si rezultat i adoptimit me të meta, fëmija ka arritur të akomodohet 
dhe përshtatet në familjen e adoptuesit.  

 
197 (a) Anulimi i adoptimit nëse cenohen interesat predominante të adoptuesit. 

Parimisht, dispozita e nenit 197 nuk e lejon anulimin e adoptimit, edhe kur ka 
mungesë të deklaratës së pëlqimit,pasi që fëmija ka arritur një mirëqenie dhe kjo 
mirëqenie do të dëmtohet qenësisht (në mënyrë thelbësore), mirëpo, nëse me 
mbajtjen në fuqi të një adoptimit të tillë cenohen apo ndryshe shkelen të drejtat dhe 
interesat themelore të adoptuesit, atëherë do të lejohet anulimi i adoptimit. Kjo për 
arsye se nuk mund të mbrohet një e drejtë duke i cenuar të drejtat e tjetrit (në këtë 
rast prindit adoptues). 

 
197 (b) Interesat predominante të adoptuesit. Në këtë nen nuk është sqaruar se çka 

konsiderohet si interes predominant i adoptuesit për të cilin lejohet anulimi i 
adoptimit. Interesat predominante u korrespondojnë interesave substanciale ose 
themelore të një rëndësie të veçantë për adoptuesin. Në mesin e këtyre interesave 
duhet llogaritur faktin se me adoptim i cenohen marrëdhëniet familjare me 
bashkëshortin ose fëmijët e tjerë biologjik, nuk e ka pasur qëllimi të adoptojë dhe si 
rezultat i adoptimit krijohen detyrime shtesë për të cilat nuk është i gatshëm t’i 
kryejë,. Për adoptuesin dhe rrethin familjar në të cilin jeton adoptuesi mund ta 
konsiderojë adoptimin si të papranueshëm etj. Pra çdo rrethanë e cila në esencë i 
cenon të drejtat personale themelore të adoptuesit si rezultat i adoptimit, është shkak 
për të kërkuar anulimin e adoptimit pavarësisht se fëmija është adoptuar/përshtatur 
dhe ka gjetur një përkujdesje në familjen adoptuese. Kuptohet, se kjo gjen nëse ka 
pasur mungesa në dhënien e deklaratës për adoptim dhe ka munguar vullneti për 
themelimin e adoptimit.  

 
 
Neni 198. Shuarja ex officio  

 
(1) Gjatë moshës së miturisë së fëmijës, Gjykata kompetente mund të shuajë 

marrëdhënien e adoptimit me procedurë të vetën, nëse për çfarëdo arsye 
kjo bëhet e nevojshme për mirëqenien e fëmijës.  

(2) Nëse fëmija është adoptuar nga qifti i martuar, marrëdhënia e adoptimit 
mes fëmijës dhe vetëm njërit nga bashkëshortët po ashtu mund të 
mbarohet.  

(3) Marrëdhënia e adoptimit mund të shuhet vetëm nëse:  
1. nëse në rastin nën paragrafin (2) bashkëshorti tjetër ose prindi 

biologjik është i pajtimit të marrë përsipër kujdesin dhe rritjen e 
fëmijës dhe nëse ushtrimi i kujdesit prindëror nga ai nuk do të ishte në 
kundërshtim me mirëqenien e fëmijës ose 

2. nëse shuarja do të lejonte adoptim të ri të fëmijës.  
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Koment, neni 198 
 

198. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 198 është rregulluar mënyra dhe kushtet e 
përfundimit të adoptimit me vendim të gjykatës, por sipas detyrës zyrtare (ex 
officio) nga vet gjykata. Ky nen i ka disa rrethana të veçanta dhe përjashtime nga 
neni 196 në lidhshmëri me nenin 173 të LFK.  

 
Paragrafi 1 

 
198.1 Adoptimi mund të shuhet, respektivisht përfundojë me vendim të vetë gjykatës e 

cila e ka marrë vendimin për themelimin e adoptimit. Kjo situatë krijohet kur 
gjykata pavarësisht se janë respektuar procedurat dhe kushtet e themelimit të 
adoptimit, vlerëson se vazhdimi i adoptimit është i dëmshëm për fëmijën dhe 
mirëqenien e tij. Ky nen nxjerr në pah disa situata dhe rrethana nën të cilat mund të 
përfundojë adoptimi. Ligji nuk përdor shprehjen anulim, por shuarje, sepse anulimi 
i adoptimit bëhet vetëm kur themelimi i adoptimit ka qenë i pavlefshëm si rezultat i 
mosrespektimit ose shkeljes së kushteve ligjore. Këtu bëhet fjalë për një rrethanë 
objektive e cila lidhet me pamundësinë që fëmija të mbetet më tutje në adoptim për 
shkak se nuk do të ishte e dobishme për mirëqenien e fëmijës, respektivisht ai nuk 
arrin të përshtatet, ose lindin rrethana të reja që e bëjnë të pamundur vazhdimin e 
jetës në atë familje. 

 
198.1 (a) Shuarja e adoptimit nga vetë gjykata. Gjykata me vetiniciativë e zhvillon 

procedurën dhe nxjerr vendimin për përfundimin e adoptimit. S’ka dyshim se 
gjykata mund të marrë informata nga çdokush, përfshirë organet shtetërore dhe 
personat privat lidhur me faktin se fëmija nuk gëzon një mirëqenie të duhur ashtu 
siç kërkohet me ligj dhe për të cilat është qëllimi i adoptimit.1234 Procedurën e 
fillon vetë gjykata ex-officio dhe e merr vendimin për përfundimin e adoptimit. 
Edhe njëherë vendimi është jo për anulim, por për përfundimin e adoptimit si 
rezultat i mungesës së arritjes së qëllimit të adoptimit e që është përkujdesja 
prindërore dhe mirëqenia e fëmijës. 

 
198.1 (b) Shuarja e adoptimit gjatë miturisë së fëmijës. Shuarja e adoptimit mund të 

bëhet vetëm derisa fëmija është i mitur. Me arritjen e moshës madhore dhe zotësisë 
për të vepruar fëmija arrin pjekurin për t’u përkujdesur për të drejtat dhe detyrat e 
tij, andaj nuk ekziston më arsyeja që për shkak të rrezikimit të mirëqenies së tij të 
shuhet adoptimi. Kështu, për fëmijët madhorë nuk ka shuarje të adoptimit. 

 
198.1 (c) Shkaqet e shuarjes. Me paragrafin 1 nuk është specifikuar se për cilat shkaqe 

rrezikohet mirëqenia e fëmijës, por është thënë për çfarëdo shkaku. Andaj, gjykata 
duhet të vlerësojë se cili shkak i rrezikon interesat e fëmijës e që qojnë edhe në 
rrezikimin e mirëqenies së tij ashtu që vazhdimin e adoptimit e bëjnë të 
papranueshëm. Rrethanat mund të jenë nga më të ndryshme si p.sh: mungesa e 
përkujdesjes ndaj fëmijës, sëmundjet e rënda dhe paaftësia për të vepruar e 

                                                 
1234 Shih LFK, nenet 160, 163, par.1, 167 dhe komentari i këtyre neneve. 
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adoptuesit, sjelljet jo të mira ose keqpërdorimi i të drejtës prindërore në dëm të 
fëmijës etj. Është e mjaftueshme që gjykata në çdo rast veç e veç të vlerësojë 
secilin shkak dhe ndikimin në mirëqenien e fëmijës. 

 
Paragrafi 2 

 
198.2 Paragrafi 2 ka specifikuar se marrëdhënia e adoptimit me vendim të gjykatës dhe 

sipas kushteve të parapara në paragrafin 1 mund të përfundojë edhe për fëmijën e 
adoptuar nga bashkëshortët, ashtu që marrëdhënia e adoptimit përfundon vetëm për 
njërin bashkëshort. Sipas kuptimit të kësaj dispozite, raporti i adoptimit ruhet për 
njërin bashkëshort, por përfundon për bashkëshortin tjetër. Gjithësesi se kjo 
dispozitë interpretohet në lidhshmëri me paragrafin 1 që i referohet shuarjes së 
adoptimit me njërin prind adoptues (njërin bashkëshort) nga gjykata, kur për këtë 
konsiderohet se vazhdimi i marrëdhënies së adoptimit e rrezikon mirëqenien e 
fëmijës. 

 
Paragrafi 3 

 
198.3 Paragrafi 3 i parasheh disa kushte specifike nën të cilat mund të bëhet shuarja e 

adoptimit ex officio nga gjykata.  
 
198.3 (a) Një marrëdhënie adoptimi mund të shuhet në relacion me njërin bashkëshort siç 

është paraparë në paragrafin 2, vetëm nëse bashkëshorti tjetër (pra bashkëshorti 
adoptues) ose prindi biologjik (kjo situatë krijohet kur prindi tjetër (bashkëshorti) e 
ka adoptuar fëmijën e bashkëshortit që është prind biologjik i fëmijës1235) pajtohet 
të merr përsipër përkujdesjen dhe mirërritjen e fëmijës. Por edhe për kundër faktit 
se prindi tjetër pajtohet, duhet të vlerësohet nga gjykata se mbetja e fëmijës në 
përkujdesje të atij prindi nuk e rrezikon apo ndryshe nuk e keqëson përkujdesjen 
prindërore. Në ligj është thënë “nuk është në kundërshtim me mirëqenien e 
fëmijës“ që nënkupton se prindi te i cili mbetet fëmija është në gjendje të 
përmbush në mënyrë të plotë përkujdesjen prindërore pa e keqësuar mirëqenien e 
fëmijës. 

 
198.3 (b) Gjithashtu, shuarja e adoptimit me vendim të gjykatës do të jetë i arsyeshëm 

për interesin e fëmijës vetëm nëse me këtë shuarje lejohet adoptimi i ri. Pra këtu 
është fjala për faktin se adoptimi ekzistues i dëmton interesat e fëmijës, 
respektivisht mirërritjen e tij, por njëkohësisht nëse shuhet adoptimi ekzistues i 
hapet rruga një adoptimit të ri. Gjithashtu, duhet shtuar se jo vetëm që lejohet 
(krijohet) mundësia për adoptim të ri, por se është zgjidhur problemi i adoptimit 
ashtu që janë gjetur prindërit adoptues dhe ekzistojnë kushte ligjore që të fillohet 
me adoptimin e ri. Dispozita e paragrafit 3 në piken 2, ka për qëllim të tregojë se 
nuk mund të shuhet një adoptim pa u siguruar se mirëqenia e fëmijës do të 
sigurohet me një adoptim të ri. Natyrisht se kjo nuk e pengon shuarjen e adoptimit 
kur për shkaqe të ndryshme rrezikohet fëmija dhe interesat e tij, sepse edhe pa e 

                                                 
1235 Shih LFK, neni 190, par. 1 dhe komentari i këtij neni. 
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gjetur mundësinë e adoptimit të ri, marrëdhënia e adoptimit mund të shkëputet me 
vendim të gjykatës për shkak të mospërmbushjes së detyrave të përkujdesjes së 
adoptuesit ndaj fëmijës së adoptuar, mirëpo, kjo dispozitë ka për qëllim të 
potencojë se me adoptimin ekzistues fëmija nuk e ka mirëqenien adekuate atëherë 
me adoptimin e ri arrihet një përkujdesje më e mirë për fëmijën që dallon nga ajo 
ekzistuese. 

 
 
Neni 199. Pasojat e shuarjes  

 
(1) Shuarja ka efekt vetëm për të ardhmen. Nëse Gjykata e shuan marrëdhënien 

e adoptimit me aplikimin e adoptuesit pas vdekjes së tij ose me aplikimin e 
fëmijës pas vdekjes, kjo ka efekt të njëjtë si shuarje e marrëdhënies së 
adoptimit para vdekjes.  

(2) Me shuarjen e adoptimit, marrëdhënia e fëmijës dhe pasardhësve të tij me 
kushërinjtë e mëparshëm bazuar në adoptim ndërprehet së bashku me të 
drejtat dhe detyrat e krijuara.  

(3) Në të njëjtën kohë marrëdhënia mes fëmijës dhe pasardhësve të tij dhe 
kushërinjtë natyral së bashku me të drejtat dhe detyrat që dalin nga kjo 
ripërtërihen me përjashtim të autoritetit prindëror i cili varet vetëm nga e 
drejta për kujdes;  

(4) Gjykata do t’ia kthejë kujdesin prindëror prindërve biologjik, nëse dhe 
përderisa kjo nuk është në kundërshtim me mirëqenien e fëmijës; në të 
kundërtën do të emërojë një kujdestar.  

(5) Nëse prindërit adoptues janë qift i martuar dhe shuarja prek vetëm të 
drejtat e njërit bashkëshort, efektet e cekura në paragrafin (2) rezultojnë 
vetëm në mes fëmijës dhe pasardhësve të tij në njërën anë dhe 
bashkëshortit të këtij të fundit dhe kushërinjve të tij në anën tjetër; 
efektet nën paragrafin (3) nuk rezultojnë.  

 
Koment, neni 199 

 
199. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 199 rregullohen disa pasoja që rrjedhin pas 

shuarjes së adoptimit. Pasojat e shuarjes së adoptimit rregullohen edhe me nenin 
200 dhe 201. Këto pasoja shfaqen në relacion me prindin adoptues dhe adoptuesin 
me pasardhësit e tij. Gjithashtu, me këtë nen rregullohen edhe marrëdhëniet në 
relacion me prindërit biologjik pas shuarjes së adoptimit.  

 
Paragrafi 1 

 
199.1 Me paragrafin 1 referohet se kur shuhet një marrëdhënie adoptimi efekti i kësaj 

shuarje është vetëm për të ardhmen, mirëpo i ka paraparë edhe disa situata që 
ndodhin pas vdekjes së personit që ka aplikuar për të shuar ose anuluar adoptimin.  

 
199.1 (a) Shuarja e marrëdhënies së adoptimit ka efekt vetëm në të ardhmen. Kjo 

nënkupton se marrëdhëniet e adoptimit me të drejtat dhe detyrat reciproke në mes 



Haxhi Gashi 

 452 

adoptuesit dhe të adoptuarit si dhe anëtarëve tjerë të familjes që kanë ekzistuar 
para shuarjes mbeten të paprekshme. Kështu nëse një veprim është kryer, një e 
drejtë është realizuar (p.sh. mbajtja) ajo mbetet në fuqi. Shuarja i ndërprenë 
marrëdhëniet e adoptimit nga momenti kur vendimi i gjykatës është bërë i 
plotfuqishëm (i formës së prerë). Me termin “shuarje” duhet përfshirë të gjitha 
rastet e përfundimit të adoptimit me vendim gjyqësor si ato në raste anulimi ashtu 
edhe rastet kur gjykata e shuan adoptimin ex officio. Pra qëllimi i kësaj dispozite 
është të tregojë se vendimi mbi shuarjen e adoptimit nuk ka fuqi prapavepruese, 
por ka fuqi ligjore vetëm në të ardhmen, pra i ndërpret marrëdhëniet e adoptimit 
ashtu siç parashihet në paragrafin 2 të këtij neni. 

 
199.1 (b) Shuarja e marrëdhënies së adoptimit kur vdes aplikuesi. Në paragrafin 1 

është paraparë edhe një situatë tjetër kur gjykata e shuan marrëdhënien e adoptimit 
pasi ka vdekur aplikuesi i cili ka aplikuar për shuarjen e adoptimit, respektivisht 
anulimin. Në këtë dispozitë është thënë se “gjykata e shuan marrëdhënien e 
adoptimit me aplikimin e adoptuesit pas vdekjes së tij ose me aplikimin e fëmijës 
pas vdekjes...“. Këtu fjalia nuk është e formuluar gjuhësisht në formën e duhur, 
sepse nga konteksti del se gjykata e shuan marrëdhënien e adoptimit “me aplikimin 
e adoptuesit ose fëmijës pas vdekjes së tij“ gjë që nuk është e mundur. Por kuptimi 
i fjalisë dhe dispozitës ligjore është i atillë që kur aplikuesi ka vdekur, gjykata pas 
vdekjes e shuan marrëdhënien e adoptimit, që nënkupton se procedura e shuarjes 
vazhdon edhe pas vdekjes së aplikuesit (adoptuesit ose fëmijës). Në rastet e tillë 
shuarje, respektivisht vendimi i gjykatës për shuarjen e marrëdhënies së adoptimit 
ka efekt sikur shuarja e marrëdhënies para vdekjes. Pra kjo e sqaron situatën se 
nëse ka vdekur adoptuesi, marrëdhënia nuk shuhet si rezultat i vdekjes, por si 
rezultat i vendimit gjyqësor i cili konsiderohet se ka efekt në shuarjen e 
marrëdhënies së adoptimit sikur të ishte gjallë aplikuesi, pra para vdekjes së tij. 

 
Paragrafi 2 

 
199.2 Paragrafi 2 tregon se shuarja e adoptimit ka efekt në shuarjen e të gjitha 

marrëdhënieve që janë krijuar si rezultat i adoptimit. Kështu, me shuarjen e 
adoptimit ndërpriten, përfundojnë marrëdhëniet jo vetëm në mes adoptuesit dhe të 
adoptuarit, por edhe marrëdhëniet e pasardhësve të adoptuesit dhe kushërinjve të 
tjerë (anëtarëve të tjerë të familjes së adoptuesit) që janë si rezultat i themelimit të 
adoptimit. Në këtë kuptim nuk vazhdojnë të drejtat dhe detyrat reciproke në mes 
tyre ashtu siç parashihet me këtë ligj, si rezultat i adoptimit.1236 

 
Paragrafi 3 

 
199.3 Me paragrafin 3 tregohet se ripërtërihen marrëdhëniet e fëmijës së adoptuar me 

familjen e tij biologjike në rast se shuhet marrëdhënia e adoptimit. Me themelimin 
e adoptimit shuhen, përfundojnë marrëdhëniet familjare të fëmijës së adoptuar me 
prindërit dhe familjen biologjike me çdo të drejtë dhe detyrim reciprok në mes 

                                                 
1236 Lidhur me marrdhëniet që krijohen me adoptim e të cilat shuhen si rezultat i shuarjes së adoptimit 
shih LFK, nenet 163, par. 1, 167, 201, par.1 dhe komentari i këtyre neneve. 
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tyre.1237, sepse me adoptim fëmija i krijon marrëdhëniet prindërore dhe familjare 
me adoptuesin dhe familjen e adoptuesit.1238 Ky paragraf ka për qëllim të tregojë se 
marrëdhëniet e shuara me familjen biologjike (prind dhe anëtarët e tjerë të 
familjes) ripërtërihen pra ri-themelohen me të gjitha të drejtat dhe detyrat e tyre 
reciproke. Vendimi i gjykatës me të cilin është shuar një marrëdhënie adoptimi 
duhet t’i dërgohet zyrës së regjistrimit civil për të bërë ndryshime në regjistrin ne 
gjendjes civile, respektivisht në librin amzë të të lindurve për të pasqyruar faktin se 
ripërtërihen marrëdhëniet familjare të fëmijës me familjen biologjike. Të dhënat e 
mëparshme të shënuara si rezultat i adoptimit anulohen dhe regjistrohen të dhënat e 
reja lidhur me familjen biologjike.  

 
199.3 (a) Në këtë paragraf është një përjashtim për prindërit biologjik, mirëpo 

dispozita nuk është e qartë se a ripërtërihen marrëdhëniet e fëmijës me prindërit 
biologjik apo për cilin përjashtim bëhet fjalë? Megjithatë duhet thënë se 
marrëdhënia ripërtërihet edhe me prindin biologjik përfshirë edhe kujdesin 
prindëror në rastet e caktuar kur është e dobishme për fëmijën.1239, mirëpo fjalia e 
fundit e paragrafit 3 që thotë:” me përjashtim të autoritetit prindëror i cili varet 
vetëm nga e drejta për kujdes” konsiderojmë se e ka qëllimin të theksojë që 
detyrimi për përkujdesje nuk ripërtërihet si “detyrim prindëror”, sepse gjykata 
duhet ta ngarkojë prindin adoptues që ta jap këtë mbajtje derisa fëmija të ketë 
arritur moshën madhore. Një dispozitë e tillë e sqaruar ka ekzistuar në Ligjin e 
familjes të vitit 1984 i cili parashihet se adoptuesi mund të ngarkohej për mbajtjen 
e të adoptuarit edhe pas përfundimit të adoptimit derisa fëmija të arrijë moshën 
madhore duke pasur parasysh gjendjen pasurore të fëmijës dhe të adoptuesit, por 
edhe të adoptuarin e moshës madhore që ta mbajë adoptuesin për një kohë të 
caktuar derisa nuk ka mjete të mjaftueshme për ekzistencë, me kusht që adoptuesi 
e ka mbajtur një kohë të gjatë të adoptuarin.1240 Kjo e ka edhe logjiken e vetë, 
sepse me përfundimin e adoptimit fëmija nuk mund të mbetet pa përkujdesje 
”mbajtje” ngase nuk është çdoherë e sigurt se kjo mbajtje do të realizohet nga 
prindërit dhe familja biologjike. Kjo për arsyeje se njëra ndër shkaqet që ka 
mundur ta kushtëzojë themelimin e adoptimit mund të jetë vet mungesa e 
përkujdesjes prindërore nga prindërit biologjik. Andaj, edhe përjashtohet mundësia 
e ripërtëritjes së përkujdesjes nëse kjo nuk është në interes të fëmijës. 

 
199.3 (b) Gjithashtu, duhet sqaruar se kjo dispozitë me fjalinë e fundit ka për qëllim 

edhe të theksojë se kujdesi prindëror nuk ripërtërihet në rastet e caktuara, ngase për 
mungesë të kujdesit prindëror fëmija është dërguar në adoptim, por ripërtërihen 
marrëdhëniet tjera bazuar në gjininë e gjakut duke përfshirë këtu edhe ushqimin 
(kur nuk mund të realizohet nga adoptuesi) dhe të drejtën e trashëgimit, mirëpo, 
gjykata kur vlerëson se mund të kthehet kujdesi prindëror, sepse është në dobi të 
fëmijës këtë mund ta bëjë. Në të kundërtën kur gjykata vlerëson se kthimi i 
kujdesit prindëror nuk është i dobishëm, por është në kundërshtim me mirëqenien e 

                                                 
1237 Shih LFK, neni 201, par. 2 dhe komentari i këtij neni. 
1238 LFK, nenet 163, par. 1, 167, 201, par.1 dhe komentari i këtyre neneve. 
1239 Krahaso LFK, neni 199, par. 4 dhe komentin e kësaj dispozite. 
1240 LMMF, neni 164. 
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fëmijës nuk kthehet kujdesi prindëror.1241 Kujdesi ndaj fëmijës kalon te kushërinjtë 
e tjerë që mund të caktohen si kujdestar të fëmijës ose ky kujdes realizohet nga 
institucionet përkatëse - Organi i Kujdestarisë përmes vendosjes së fëmijës nën 
kujdestari. 

 
Paragrafi 4 

 
199.4 Në lidhshmëri me atë që u tha në paragrafin 3, paragrafi 4 në mënyrë 

shprehimore parasheh se gjykata ia kthen kujdesin (përkujdesjen) prindëror, pra të 
drejtën prindërore prindërve biologjik, por me kusht që ky kthim mos te jetë në 
kundërshtim me mirëqenien e fëmijës. Në kuptim të dispozitës ligjore shprehja “në 
kundërshtim me mirëqenien e fëmijës” tregon se nëse prindi biologjik për shkaqe 
që parashihen me këtë ligj për të cilat mund t’iu merret e drejta prindërore, për 
faktin se nuk e ushtrojnë ose e keqpërdorin të drejtën prindërore, kjo konsiderohet 
si kundërshtim me interesin e fëmijës dhe gjykata nuk do t’ua kthejë prindërve 
kujdesin prindëror. Në këtë rast gjenden forma tjera të përkujdesjes ndaj fëmijëve 
përmes institucionit të kujdestarisë, vendosjes të një familje tjetër ose vendosje 
rezidenciale apo edhe adoptim të ri. Pjesa e fundit e fjalisë e plotëson këtë duke 
konstatuar se gjykata emëron një kujdestar kur kthimi i të drejtës prindërore (në të 
kundërtën siç është përdorur shprehja) është në kundërshtim me interesat dhe 
mirëqenien e fëmijës. Emërimin e kujdestarit gjykata e bënë me ndihmën e Organit 
të Kujdestarisë i cili ndihmon në gjetjen e kujdestarit.  

 
Paragrafi 5 

 
199.5 Me dispozitën e paragrafit 5 është sqaruar situata e kthimit të drejtës prindërore 

në rastet kur adoptuesit janë qift i martuar, por shuarja e adoptimit prek vetëm 
njërin bashkëshort, respektivisht ka efekt vetëm për njërin prind adoptues. Në një 
situatë të tillë kur ka shuarje të adoptimit vetëm për njërin bashkëshort, efekti është 
vetëm ndaj tij, ndërsa marrëdhëniet apo efektet që lidhen me paragrafin 2 e që kanë 
të bëjnë me shuarjen e marrëdhënieve me prindin adoptues dhe të afërmit e tij, kjo 
marrëdhënie shuhet vetëm në relacion me prindin adoptues për të cilin është shuar 
adoptimi dhe kushërinjve të tij në njërën anë dhe në anën tjetër fëmijës dhe 
pasardhësve të tij. Kështu që ruhen marrëdhëniet e adoptimit me prindin tjetër 
adoptues dhe kushërinjtë e tij në njërën anë dhe fëmijës dhe pasardhësve të tij në 
anën tjetër. Më tej në fjalinë e fundit është sqaruar se fëmijës nuk i ripërtërihen 
marrëdhëniet me familjen natyrore me rastin e anulimit apo shuarjes së adoptimit 
vetëm me njërin prind siç parashihet në paragrafin 3, sepse marrëdhënia e 
adoptimit vazhdon me prindin tjetër adoptues. Kështu që prindi tjetër adoptues e 
merr përsipër përkujdesjen prindërore dhe ruhet marrëdhënia e adoptimit. 

 

                                                 
1241 LFK, neni 199, par. 4 dhe komenti i kësaj dispozite. 
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Neni 200. Pasojat në mbiemër  
 
(1) Me shuarjen e adoptimit, fëmija humb të drejtën të bartë mbiemrin e 

adoptuesit si mbiemër të tij.  
(2) Gjykata kompetente mundet me kërkesë të fëmijës, të vendosë që fëmija 

të mbajë mbiemrin që e ka fituar përmes adoptimit, nëse fëmija ka interes 
të arsyetuar që ta bartë këtë mbiemër.  

 
Koment, neni 200 

 
200. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 200 parashihen në mënyrë explicite 

marrëdhëniet apo pasojat lidhur me mbiemrin e të adoptuarit (fëmijës) në rastet e 
shuarjes së adoptimit. Si rregull kur themelohet adoptimi fëmija i adoptuar e merr 
mbiemrin e adoptuesit dhe përjashtimisht mund ta mbajë mbiemrin e familjes 
biologjike, por këtij mbiemri mund t’ia shtojë edhe mbiemrin e adoptuesit.1242 
Prandaj, pyetja që parashtrohet dhe rregullohet me këtë nen është edhe zgjidhja e 
çështjes së mbiemrit adoptues të fëmijës (mbiemrit që e ka marrë pas adoptimit). 

 
Paragrafi 1 

 
200.1 Në paragrafin 1 është përcaktuar se parimisht me shuarje të adoptimit, fëmija e 

humb mbiemrin e adoptuesit dhe nuk ka të drejtë që ta mbajë këtë mbiemër. Kjo 
duhet të specifikohet edhe në vendimin e gjykatës me të cilin është shuar adoptimi. 
Në bazë të vendimit për përfundimin (shuarjen) e adoptimit bëhet edhe ndryshimi 
në regjistrin e gjendjes civile, në librin amzë të të lindurve. 

 
Paragrafi 2 

 
200.2 Me paragrafin 2 është paraparë përjashtimi nga paragrafi 1. Sipas këtij 

përjashtimi gjykata me kërkesën e fëmijës mund të vendos që ta lejojë fëmijën në 
mbajtjen e mbiemrit të adoptuesit nëse gjykata konstaton se kjo është me interes 
për fëmijën. Pra këtu dalin disa rrethana nën të cilat gjykata mund ta vendos një 
përjashtim të tillë. E themi se është përjashtim, sepse paragrafi i parë është rregull 
dhe vetëm nëse ka rrethanë që janë në interes të fëmijës gjykata vendos për 
mbetjen e mbiemrit të adoptues. 

 
200.2 (a) Paraqitja e kërkesës. Për të vendosur gjykata që fëmija ta mbajë mbiemrin e 

adoptuesit, fëmija duhet ta paraqet kërkesën gjatë procedurës së anulimit (shuarjes) 
së adoptimit. Kuptohet, se në emër të fëmijës kërkesën e paraqet përfaqësuesi-
kujdestari i posaçëm, sepse prindi i fëmijës (në këtë rast prindi adoptues) kur ka 
kontest me fëmijën-të adoptuarin nuk mund të jetë edhe përfaqësues i fëmijës në të 
njëjtin kontest.1243 

 
                                                 
1242 Lidhur me emrin dhe mbiemrin e fëmijës së adoptuar shih LFK, neni 193 dhe komentari i kërij 
neni. 
1243 Shih LFK, neni 343, par 2 dhe komentari i këtij neni. 
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200.2 (b) Ekzistimi i interesit për fëmijën. Gjykata, pas paraqitjes së kërkesës nga 
fëmija/përfaqësuesi duhet të konstatojë se a ekziston interesi që fëmija ta mbajë 
mbiemrin e prindit adoptues, sepse në një kontest të tillë prindi adoptues mund 
edhe ta kundërshtojë. Si shkaqe të cilat mund të konsiderohen me interes për 
fëmijën është fakti se në komunikimin publik dhe dokumentacione të ndryshme 
është shënuar me mbiemër të prindit adoptues dhe se ndryshimi i mbiemrit mund 
të paraqet vështirësi në komunikimin të përditshëm, por edhe në realizimin e të 
drejtave të caktuara. Mund të kushtëzojë ndryshim të dokumenteve të ndryshme 
etj. Prandaj, në çdo rast veç e veç gjykata vlerëson arsyeshmërinë e mbajtjes së 
mbiemrit të prindit adoptues nga fëmija.  

 
200.2 (c) Vendimi i gjykatës. Në vendimin e gjykatës me të cilin shuhet adoptimi duhet 

të specifikohet se mbetet i pandryshueshëm mbiemri i fëmijës.  
 
200.2 (ç) Regjistrimi i vendimit në regjistrin e gjendjes civile. Në regjistrin e gjendjes 

civile duhet të evidencohet (rubrika e veçantë e vërejtjeve) se edhe për kundër 
shuarjes së adoptimit dhe rikthimit të marrëdhënieve prindërore me familjen 
biologjike, fëmija e ruan mbiemrin e prindit adoptues dhe nuk bëhen ndryshime në 
mbiemrin e tij.  

 
 
11. Të drejtat dhe detyrimet e palës së adoptuar dhe adoptuesit  
 
Neni 201. Krijimi dhe përfundimi i marrëdhënieve familjare  

 
(1) Me adoptim krijohen marrëdhënie familjare ndërmjet adoptuesit dhe 

personave në gjini në njërën anë, dhe ndërmjet të adoptuarit dhe 
pasardhësve të tij në anën tjetër, me të gjitha të drejtat dhe detyrimet.  

(2) Me themelimin e adoptimit shuhen të drejtat dhe detyrimet e të 
adoptuarit ndaj prindërve të tij dhe personave në gjini të tjerë në familje 
si dhe të drejtat dhe detyrimet e prindërve dhe familjes ndaj tij.  

 
Koment, neni 201 

 
201. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 201 janë rregulluar marrëdhëniet në mes 

adoptuesit dhe të adoptuarit si në rastin kur themelohet adoptimi ashtu edhe në rastet 
kur shuhet, përkatësisht përfundon marrëdhënia e adoptimit. Dispozitat ligjore të 
këtij neni nuk janë të vetmet që rregullojnë këto marrëdhënie, sepse brenda LFK ka 
edhe dispozita të tjera ligjore që rregullojnë dhe mbulojnë aspekte të ndryshme të 
këtyre marrëdhënieve. Marrëdhënia e adoptimit themelon marrëdhënie prindërore në 
mes adoptuesit dhe të adoptuarit me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që sipas këtij 
ligji i kanë prindërit dhe fëmijët në mënyrë reciproke. Gjithashtu krijohen edhe 
marrëdhënie në mes fëmijës me pasardhësve të tij dhe të afërmit – kushërinjtë e 
adoptuesit, por i shuan edhe marrëdhëniet me familjen biologjike.1244 Mirëpo, 

                                                 
1244 LFK, neni 160, par. 1; neni 167 dhe komentari i këtyre neneve. 
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shuarja e adoptimit i shuan marrëdhëniet e tilla të krijuara me adoptim.1245 Kështu 
neni 201 ka specifikat e tij, pavarësisht neneve tjera brenda LFK, se cilat janë efektet 
juridike që prodhohen në raste të themelimit ose shuarjes së adoptimit. 

 
Paragrafi 1 

 
201.1 Me paragrafin 1 është specifikuar se me themelim të adoptimit krijohen 

marrëdhënie familjare në mes adoptuesit dhe të adoptuarit dhe anëtarëve të tjerë të 
familjes së adoptuesit, por edhe pasardhësve të të adoptuarit. 

 
201.1 (a) Marrëdhëniet prindërore. Marrëdhëniet familjare sipas këtij neni kanë të 

bëjnë në radhë të parë me marrëdhëniet prindërore që themelohen në mes 
adoptuesit dhe fëmijës së adoptuar me të gjitha të drejtat dhe detyrat që kanë 
prindërit dhe fëmijët në mënyrë reciproke.1246 

 
201.1 (b) Marrëdhëniet familjare me anëtarët e tjerë të familjes. Me këtë paragraf 

parashihet edhe themelimi i marrëdhënieve familjare me anëtarët e tjerë të 
familjes. Kjo do të thotë se adoptuesi themelon marrëdhënie familjare jo vetëm me 
të adoptuarin, por edhe pasardhësit e të adoptuarit. Në anën tjetër edhe i adoptuari 
(fëmija) me pasardhësit e tij themelojnë marrëdhënie familjare me të afërmit e 
adoptuesit (kushërinjtë). Këto marrëdhënie familjare janë të njëjta sikur te 
marrëdhëniet e fëmijëve natyror me anëtarët e familjes natyrore siç janë, pengesat 
dhe ndalesat martesore,1247 marrëdhëniet pasurore dhe e drejta e mbajtjes së 
ushqimisë mes anëtarëve të familjes,1248 trashëgimia1249 dhe marrëdhëniet tjera të 
lidhura me to. Pra në mënyrë të njëjtë ajo që është thënë për fëmijët natyror vlen 
edhe për fëmijët e adoptuar në relacion me anëtarët e tjerë të familjes në familjen 
adoptuese. 

 
Paragrafi 2 

 
201.2 Në lidhshmëri me paragrafin 1, dispozita e paragrafit 2 tregon se kur themelohet 

adoptimi shuhen marrëdhëniet e fëmijës së adoptuar me familjen biologjike. Këto 
marrëdhënie shuhen edhe në relacion me prindërit, por edhe me anëtarët e tjerë të 
familjes. Çdo marrëdhënie me familjen natyrore shuhet. Por duhet pasur parasysh 
disa përjashtime dhe varësisht se a adopton njëri bashkëshort, apo bashkëshorti e 
adopton fëmijën e bashkëshortit tjetër siç parashihet në nenin 192.1250 Në rastet e 
tilla, por edhe kur ka adoptim brenda vijës së gjakut siç parashihet në paragrafin 1 
të nenit 192 ruhen marrëdhëniet familjare me anëtarët e tjerë të familjes me 

                                                 
1245 LFK, neni 191 dhe neni 192 me komentarin e këtyre neneve. 
1246 Shih LFK, neni 167 dhe komentari i këtij neni. Ndërsa lidhur me mardhëniet në mes prindërve 
dhe fëmijëve shih nenet 125 deri 155 dhe 278, 289-294 me komentin e tyre të cilat përshtatshmërisht 
zbatohen edhe në mardhëniet prindërore në mes adoptuesit dhe të adoptuarit.  
1247 Shih LFK, neni 21 në lidhshmeri me nenin 22 me komentin e këtyre neneve; Ligji i trashëgimit 
1248 LFK nenet 271-277 dhe 278, 282-284, 289-294 me komentin e këtyre neneve të cilat 
përshtatëshmerisht zbatohen edhe në rastet e mardhënieve familjare të adoptimit. 
1249 Ligji i trashëgimit, rendet ligjore të trashëgimit, nenet, 11-20. 
1250 Shih LFK, neni 192 dhe komentari i këtij neni. 
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përjashtim të ndërprerjes së marrëdhënieve me prindërit biologjik. Në rastet e 
tjera kur nuk ka adoptim në lidhje me fëmijën e bashkëshortit as brenda gjinisë së 
gjakut siç parashihet me këtë ligj, marrëdhënia e fëmijës së adoptuar me familjen 
biologjike ndërpritet në tërësi me të gjitha të drejtat dhe detyrat reciproke. 

 
 
Neni 202. Nuk mund të ketë dëshmi të amësisë dhe të atësisë pas adoptimit  

 
Pas adoptimit nuk lejohet vërtetimi i amësisë ose atësisë së fëmijës së adoptuar. 

 
Koment, neni 202 

 
202. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 202 është ndaluar vërtetimi i atësisë ose 

amësisë së fëmijës së adoptuar. Pra, me adoptim si prind të fëmijës konsiderohen 
prindërit ose prindi adoptues. Andaj, edhe logjika e këtij neni është se vërtetimi i 
atësisë ose amësisë për prind biologjik do të ishte e dëmshme për fëmijën dhe nuk 
do të arrihej ndonjë efekt pozitiv në relacionet prindërore. Kjo për arsyeje se te 
rastet e vërtetimit të atësisë ose amësisë kur ka kundërshtim për personat e tjerë 
lejohet vërtetimi vetëm nëse prindi që bënë padi e merr përgjegjësinë prindërore 
dhe e konstaton për veti këtë të drejtë (atësinë ose amësinë).1251 Në të kundërtën 
nuk lejohet që një person të paraqes padi për vërtetim të atësisë ose amësisë pa e 
pranuar fëmijën për veti (atësinë ose amësinë) dhe marrë përgjegjësinë prindërore. 
Në rastet e adoptimit përgjegjësin prindërore e ushtrojnë prindërit adoptues, kështu 
që konstatimi i kësaj marrëdhënie nuk do të ishte e efektshme, sepse nuk reflekton 
asgjë në interes të fëmijës për përkujdesjen e tij. 

 
202 (a) Në këtë dispozitë bëhet fjalë për faktin se nuk mund të zhvillohet ndonjë 

procedurë gjyqësore për vërtetimin e atësisë ose amësisë, dhe nuk mund të merret 
ndonjë vendim gjyqësor në këtë drejtim. 

 
202 (b) Duhet shtuar se pavarësisht se nuk lejohet vërtetimi i atësisë ose amësisë, 

fëmija me arritjen e moshës madhore mund të hulumtojë ose konstatojë se kush 
ishin prindërit dhe familja biologjike.1252 Mirëpo, marrja e informatave për 
familjen biologjike siç parashihet në nenin 194, paragrafi 2 nuk nënkupton se 
mund të zhvillohet procedurë gjyqësore për vërtetimin e atësisë dhe amësisë. 

                                                 
1251 Shih LFK, neni 116, par. 1, neni 117, par 1 dhe 2, neni 119 par.1 me komentarin e këtyre neneve. 
1252 Shih LFK, neni 194, par. 2 dhe komentari i këtij paragrafi. 
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Adem VOKSHI∗ 
Avokat 
 
 
III. VENDOSJA E ORGANIZUAR NË FAMILJE  
 

Koment, Pjesa e Pestë, Nën-Pjesa 3-Vendosja e Organizuar në Familje 
 

V.3. Vështrim i përgjithshëm. Nënpjesa e tretë e pjesës së pestë i referohet vendosjes së 
fëmijës në familjen tjetër për shkak të mungesës së përkujdesjes ndaj fëmijës. 
Vendosja e fëmijës në familjen tjetër rregullohet me nenet 203 deri 214. Në të 
drejtën bashkëkohore vendosja e organizuar në familje e fëmijëve ka rëndësi 
praktike më të madhe se sa mbajtja financiare e fëmijëve. Ky është një institut 
juridik më i gjerë i të drejtës familjare. Ligjvënësi i kushton rëndësi shumë më të 
madhe vendosjes së organizuar të fëmijës në familje. Deri tek zhvillueshmëria e saj 
erdh për shkak të njohurive të reja të psikologjisë moderne se ambienti intim 
familjare është e rëndësisë vendimtare për zhvillimin e përgjithshëm intelektual 
dhe emotiv të fëmijës. Ky institut juridik është mjaft i përpunuar në të drejtën tonë 
pozitive, i cili në vendin tonë ka edhe një traditë mjaft të gjatë. Andaj lirisht mund 
të themi se vendosja e fëmijës në familje përbëhet nga dy komponenta më të 
rëndësishme: 
a) Vendosja në familje është njëra prej formave të mbrojtjes sociale të fëmijëve 

të cilët janë të privuar nga përkujdesja e rregullt prindërore – (komponenta 
socialo mbrojtëse e vendosjes në familje);1253 

b) Vendosja në familje përfaqëson mënyrën e themelimit quasi – të marrëdhënies 
familjare në mes të familjes në të cilën fëmija vendoset dhe vet fëmijës me 
qëllim qe ti sigurohen kushtet për zhvillim të ngjashme me ato të cilat 
ekzistojnë në familjen e tij natyrore (komponenta familjare e vendosjes në 
familje). 
 

V.3 (a) Përveç këtyre dy elementeve ky institut juridik përmban edhe komponentën e 
tret – kontratën për vendosje në familje. Vendosja në familje bëhet me kontratë me 
të drejta dhe detyrime të dyanshme, respektivisht me obligime të përcaktuara 
saktësisht midis palëve kontraktuese: (1) familja në të cilën vendoset fëmija është e 
obliguar në veprime të caktuara (kryerjen e shërbimeve në favor të fëmijës) dhe (2) 
Organi i Kujdestarisë është i obliguar që të jap shpërblimin për kryerjen e këtyre 
shërbimeve (komponenta civilo - juridike e vendosjes familjare).  

 
V.3 (b) Në këtë marrëdhënie mjaft komplekse si subjekte marrin pjesë apo mund të 

marrin pjesë shumë persona. Pozita e tyre është e ndryshme, autorizimet e tyre janë 
të ndryshme por të gjithë këtyre u janë dhënë të drejta të caktuara subjektive. Sipas 

                                                 
∗ Adem Vokshi, Avokat shumë vjeçar, Komisioner vendor pranë Agjensionit Kosovar të Pronës në 
Prishtinë, në Komentar ka punuar si Ekspert. 
1253 Shih LFK, neni 156, par. 2 dhe pjesa e komentit për këtë nen. 
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këtyre karakteristikave vendosja në familje është raport shumë më i zgjeruar se sa 
raporti prindëror natyror si dhe raporti i adoptimit në pikëpamje të përfshirjes së 
personave. Ai është më i pasur në pikëpamje të mundësisë së ekzistimit të 
njëkohshëm të disa subjekteve paralele me autorizime të përcaktuara. 

 
V. 3 (c) Duke u nisur nga dispozita e Ligjit për shërbimet sociale dhe familjare, nenit 14. 

A. mbi procedurën ankimore e veçanërisht dispozita e nenit 14. A. 8,1254 ku 
parashihet se pala e pakënaqur mund të ngritë kontest administrativ, përmes padisë 
në gjykatën kompetente në afat prej tridhjetë (30) ditësh kundër vendimit të 
komisionit të shkallës së dytë e që për momentin është Gjykata Supreme e Kosovës 
ndërsa prej 01 janarit 2013 Gjykata Themelore konsiderohet se procedura e 
vendosjes së organizuar në familje është procedurë e cila zhvillohet në bazë të 
dispozitave të procedurës administrative.1255 Kjo është shpjegua edhe në komentimin 
e nenit 207.1. 

 
 
Neni 203. Parimet 
 

(1) Vendosja e fëmijës në familje është formë e organizuar shoqërore e 
përkujdesjes së fëmijëve në familjen tjetër.  

(2) Fëmijët pa prindër ose pa kujdesin prindëror dhe fëmijët zhvillimi i të 
cilëve është penguar nga rrethanat në familjen e tyre, vendosen në 
familjen tjetër për t’ua siguruar kushtet e domosdoshme për zhvillimin, 
edukimin dhe aftësimin e tyre për jetë dhe për punë të pavarur.  

(3) Në familjen tjetër mund të vendosën fëmijët e lënë pasdore në edukimin, 
si dhe fëmijët me zhvillim të penguar.  

(4) Gjendja materiale e prindërve nuk mund të jetë arsye për vendosje në 
familjen tjetër. Familja, fillimisht do të përkrahet me të gjitha mjetet e 
ndihmës sociale.  

(5) Të drejtat dhe detyrat e prindërve dhe kujdestarit të fëmijës në përputhje 
të dispozitave të kësaj pjese të ligjit, kufizohen për kohëzgjatjen e 
vendosjes në familje.  

  
Koment, neni 203 

Paragrafi 1 
 
203.1 Me paragrafin 1 të nenit 203 është përkufizuar se vendosja e fëmijës në familje 

është formë e organizuar shoqërore e përkujdesjes në familjen tjetër të atyre 
fëmijëve të cilët janë pa prindër apo përkujdesje prindërore, ose zhvillimi i të 
cilëve është i penguar me rrethanat në familjen e tij, me qëllim të sigurimit të 
kushteve për zhvillimin e tyre, arsimimin dhe aftësimin për jetë të pavarur dhe 
punë. Vendosja e fëmijës në familje tjetër pra ka karakter institucional. 

                                                 
1254 Ligji nr. 04/L-081 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 02/L-17 për shërbimet sociale dhe 
familjare, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 5/ 05 prill 2012  
1255 Ligji për procedurën administrative Ligji Nr. 02/L-28 i datës 22 korrik 2005 i shpallur me dt. 13 
maj 2006. 
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Paragrafi 2 
 
203.2 Familja është ambienti më i ngrohtë për secilin fëmijë. Për t’u mundësuar të 

gjithë fëmijëve ngrohtësinë familjare, me dispozita ligjore1256 është paraparë që 
fëmijët pa prindër ata pa përkujdesje prindërore d.m.th. fëmijët të cilët kanë 
prindër, por për shkaqe të ndryshme ju mungon përkujdesja prindërore, zhvillimi i 
të cilëve është i penguar nga rrethanat e ndryshme në familjen e origjinës, të 
vendosen në mënyrë të organizuar shoqërore në familje tjetër me të vetmin qëllim 
që edhe këtyre kategorive të fëmijëve t’ju sigurohen kushtet e domosdoshme për 
zhvillimin, edukimin dhe aftësimin e tyre për jetë dhe për punë të pavarur.1257 Kjo 
mbrojtje është paraparë edhe me Kushtetutën e R. Kosovës1258 dhe me Konventën 
për të drejtat e fëmijës1259 e cila në nenin 23 parasheh që shtetet anëtare pranojnë 
që fëmija me paaftësi mendore ose fizike duhet të bëjë një jetë normale dhe të 
përshtatshme, në kushtet që garantojnë dinjitetin e tij, që nxisin autonominë dhe 
lehtësojnë pjesëmarrjen aktive të fëmijës në jetën e bashkësisë.  

 
Paragrafi 3 

 
203.3 Në paragrafin 3 të nenit 203 është paraparë se cilët fëmijë mund të vendosen në 

familje tjetër. Pra në familje tjetër mund të vendosen fëmijët e lënë pasdore në 
edukim, si dhe fëmijët me zhvillim të penguar. Vendosja e organizuar në familje 
na lajmërohet si mënyrë më e përshtatshme e hapur e mbrojtjes familjare të këtyre 
fëmijëve, për çka është bërë fjalë më lartë. Nga aspekti i të drejtës familjare kjo 
mënyrë e mbrojtjes së fëmijëve duhet t’u sigurojë kushte edhe këtyre fëmijëve për 
zhvillimin e tyre, arsimimin dhe përgatitjen për jetë dhe për punë të pavarur. 
Qëllimi i vendosjes së organizuar në familje është që edhe kësaj kategorie të 
fëmijëve edhe pse i kanë të dy apo njërin prind, por janë lënë pasdore në edukimin 
e tyre, apo fëmijët që kanë pengesa të ndryshme në zhvillimin e tyre normal, ose te 
personat të cilët nuk janë prindër të tyre t’ju ofrohen kushtet për rritje të 
shëndetshme, arsimim, zhvillim personal të rehatshëm dhe aftësim për jetë dhe 
punë të pavarur.  

 
Paragrafi 4 

 
203.4 Paragrafi 4 i nenit 203 flet për faktin se gjendja materiale e prindërve nuk mund 

të jetë arsye për vendosje në familjen tjetër. Andaj, për këtë arsye para se ta bien 
vendimin për vendosjen në familje Organi i Kujdestarisë duhet në mënyrë të 
gjithanshme të vërtetojë arsyet për shkak të të cilave ekziston nevoja që fëmija të 

                                                 
1256 Shih LFK, neni 203 par. 2. 
1257 Shih aktvendimin mbi strehimin familjar të QPS Mitrovicë nr. 6838 të datës 06.01.2010; 
aktvendimin e të njëjtit organ nr. 02-3692 të datës 24.11.2008 dhe aktvendimin mbi strehimin familjar 
të QPS Skenderaj nr. 21-3322-1298 të datës 01.07.2010.  
1258 Kapitulli i dytë neni 22 i Kushtetutës së Republikës Kosovës i cili parasheh zbatimin e 
drejtpërdrejtë të Marrëveshjeve dhe Instrumenteve ndërkombëtare në mesin e të cilave është edhe 
Konventa për të drejtat e fëmijës e cila është miratuar dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe 
aderim nga Asambleja e Përgjithshme me Rezolutën e saj nr. 44/25 të datës 20 nëntor 1989. 
1259 Neni 23 i KNDF 
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jetë në përkujdesje në këtë mënyrë. Ai do të vërtetojë a është fëmija pa prindër apo 
pa përkujdesje prindërore, e veçanërisht nëse fëmija i ka prindërit apo njërin prind, 
zhvillimi i tij a është i penguar me situatat në familjen e vet.1260 Në dy rastet e para, 
nxjerrja e vendimit të tillë nuk do të paraqiste ndonjë vështirësi të madhe, mirëpo 
nëse fëmija i ka prindërit vendimi mbi ndarjen e fëmijës nga familja e tij natyrore 
mund vetëm të jetë i motivuar me shkallën e lart të rrezikut për fëmijën nëse ngel 
edhe më tej me prindërit. Me këtë rast marrja e fëmijës mund të jetë edhe rrjedhojë 
e pamundësisë objektive të prindërve të fëmijës që ata të kujdesen për fëmijët e 
tyre, pra pa fajin e prindërve, që fëmija të mbetet me ta (sëmundja shpirtërore e 
prindërve, kushtet e padurueshme shëndetësore, banesore dhe materiale të 
prindërve dhe të ngjashme), dhe për shkak të moskujdesit të duhur ose shkeljes së 
të drejtës prindërore të paraparë me LFK, prindërit janë privuar nga kujdesi 
prindëror.1261 Pra kushtet materiale të prindërve nuk mund të jenë arsye për 
vendosje familjare nga se edhe familjet me kushte shumë të vështira materiale 
bëjnë kujdesin e duhur ndaj fëmijës, andaj nuk nevojitet vendosja e fëmijës në 
familje tjetër për shkak të gjendjes materiale të familjes së origjinës së fëmijës dhe 
kjo familje fillimisht do të përkrahet me të gjitha mjetet e ndihmës sociale. 1262  

  
Paragrafi 5 

 
203.5 Paragrafi i 5 i nenit 203 përcakton të drejtat dhe detyrat e prindërve dhe të 

kujdestarit të fëmijës për kohëzgjatjen e vendosjes në familje. Sa i përket të 
drejtave dhe detyrave të prindërve dhe kujdestarit të fëmijës me këtë nen kemi 
vetëm përkufizimin se këto të drejta të prindërve kufizohen për kohëzgjatjen e 
vendosjes në familje. Një përkufizim i tillë nuk na jep shpjegim të duhur dhe 
adekuat mbi llojin e të drejtave të cilat gjatë kohës së vendosjes janë të kufizuara 
dhe në ç’masë, mirëpo, duke u nisur nga ky institut i të drejtës konsideroj se të 
drejtat e edukimit dhe të mirërritjes së fëmijës pushojnë për prindërit e fëmijës për 
aq kohë sa do të zgjasë vendosja në familje tjetër. Kjo është e ngjashme me 
situatën kur fëmija nuk jeton me të dy prindërit. 1263  

 
203.5 (a) Prindërit apo kujdestari i fëmijës mund të kërkojë nga organi i kujdestarisë 

kompetente për vendosjen e fëmijës në familje tjetër, që të bëjë rishikimin e 
zbatimit të mirëfilltë të kujdesit ndaj fëmijës po qe se eventualisht vëren se ky 
kujdes në familjen në të cilën është vendosur fëmija mungon apo është i 
anashkaluar. Ata gjithashtu ushtrojnë edhe të drejtat tjera prindërore siç janë të 
drejtat e natyrës pasurore të fëmijës duke bërë administrimin e pronës së fëmijës së 
vet, përfaqësimit si dhe të drejta të tjera përveç nëse këto të drejta u janë marrë me 
vendim të posaçëm të organit kompetent (marrja e së drejtës prindërore).  

                                                 
1260 Lidhur me fëmijët pa përkujdesje prindërore shih LFK, neni 156 dhe pjesa e komentit për këtë 
nen. 
1261 Lidhur me privimin e prindërve nga kujdesi prindëror shih LFK nenet, 149 dhe 150 me komentin 
e këtyre neneve. 
1262 LFK, neni 203 par. 4.  
1263 LFK, neni 139 par. 3 dhe komenti i këtij neni. 
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203.5 (b) Për të kuptuar më mirë të drejtat dhe detyrat e prindërve dhe kujdestarit të 
fëmijës duhet pasur parasysh marrëdhënien që ofron vendosja në familje të 
fëmijës. Andaj, marrëdhënia që ofron vendosja e familjes së fëmijës është 
kryesisht juridiko-familjare, sepse në të realizohet esenca e institutit të vendosjes 
në familje. Përmbajtja e kësaj marrëdhënie është e ngjashme me marrëdhëniet të 
cilat ekzistojnë në mes të prindërve dhe fëmijëve, me kufizime përmbajtjesore. 
Familja në të cilën fëmija është i vendosur është e obliguar që t’i kryejë ndaj tij të 
gjitha ato të drejta dhe obligime të cilat i ka ushqyesi (adoptuesi) ndaj personalitetit 
të fëmijës. Qëllimi i kësaj vendosjeje është përkujdesja ndaj personalitetit, e kjo do 
të thotë mbi jetën dhe shëndetin e tij, mbajtjen dhe ngritjen, edukimin dhe 
arsimimin.  

 
203.5 (c) Familja ku është i vendosur fëmija nuk është përfaqësues ligjor i të miturit. 

Të drejtat dhe interesat e tij i përfaqësojnë prindërit apo kujdestari. Familja në të 
cilën është vendosur fëmija, po ashtu nuk ka të drejtë të administrojë me pasurinë e 
fëmijës, as të shfrytëzojë të hyrat nga pasuria e tij, sepse edhe kjo e drejtë u takon 
prindërve, respektivisht Organit të Kujdestarisë kur prindërve i është marrë e drejta 
prindërore. Përjashtimisht, anëtari i kësaj familje mund të kryejë edhe funksionin e 
kujdestarit, posaçërisht nëse fëmija është vendosur nën kujdestari të një anëtari të 
kësaj familje. Me vet faktin se prindërve të të miturit nuk i është marrë e drejta 
prindërore rezulton se të drejtat dhe interesat e të miturit përfaqësohen nga ana e 
prindërve të tij biologjik përveç në rast se Organi i Kujdestarisë bie vendim të 
veçantë mbi këtë.  

 
 
Neni 204. Vendosja  
 

(1) Fëmijëve pa prindër dhe fëmijëve pa kujdesin prindëror u garantohet 
vendosja në familje deri sa të mos aftësohen për jetë dhe punë të pavarur.  

(2) Vendosja e fëmijës është e mundshme në familjen që i ka të dy prindërit 
ose njërin prind.  

(3) Vendosja është e përcaktuar me pëlqim paraprak të prindërve biologjik 
të fëmijës dhe si rregull vendosja do të zgjasë për aq sa do të vazhdonin 
rrethanat të cilat e kanë shkaktuar atë.  

(4) Pas vendosjes së fëmijës në familjen tjetër, Organi i Kujdestarisë 
ndërmerr menjëherë të gjitha masat e domosdoshme që të adresojë dhe në 
të ardhmen të mënjanojë të gjitha rrethanat të cilat e kanë bërë të 
domosdoshme vendosjen në familje përkujdesëse.  

 
Koment, neni 204 

Paragrafi 1 
  

204.1 Në paragrafin 1 të nenit 204 bëhet fjalë për garantimin që u bëhet fëmijëve pa 
prindër dhe fëmijëve pa kujdesin prindëror për vendosje në familje, deri sa të mos 
jenë të aftë për jetë dhe punë të pavarur. Pra fëmijëve pa prindër dhe fëmijëve pa 
kujdesin prindëror me ligj u garantohet vendosja në familjen tjetër gjersa ata të 
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mos jenë të aftë për jetë dhe punë të pavarur. Andaj, edhe konkludimi se vendosja 
në familje zgjat gjersa fëmija i tillë nuk aftësohet për jetë dhe punë të pavarur1264 
respektivisht gjersa të mbush moshën madhore1265, e nëse fëmija është në shkollim 
të rregullt kjo vendosje mund të vazhdojë gjersa fëmija të arrijë moshën 26 
vjeçare1266 nga se gjer në këtë moshë nëse është në shkollim të rregullt i njëjti ka 
nevojë për përkujdesje.  

 
204.1 (a) Në rastin e marrjes së çfarëdo vendimi që ka të bëjë me fëmijën, Organi i 

Kujdestarisë para së gjithash duhet të ketë parasysh cili është interesi më i mirë i 
fëmijës. Kjo nga shkaku se fëmijët dallohen nga të rriturit për sa i përket zhvillimit 
fizik dhe psikologjik, si dhe nga nevoja emocionale dhe edukative të tyre.  

 
Paragrafi 2 

 
204.2 Paragrafi 2 i nenit 204 rregullon mundësinë e vendosjes së fëmijës në familje e 

cila ka të dy prindërit ose njërin prind. Pra sipas dispozitës lejohet vendosja e 
fëmijës si në familje me të dy prindërit ashtu edhe në familje me një prind, sepse 
ligji të dy këto familje i konsideron të përshtatshme për të marrë në vendosje 
fëmijën pa përkujdesje prindërore.1267 

 
Paragrafi 3 

 
204.3 Dispozita ligjore e paragrafit 3 të nenit 204 tregon se vendosja e fëmijës në 

familje bëhet me pëlqimin paraprak të prindërve biologjik dhe se kjo vendosje 
zgjatë për aq sa do të vazhdonin rrethanat të cilat e kanë shkaktuar atë.1268 Andaj 
pëlqimi paraprak i prindërve biologjik të fëmijës paraqet kusht për themelimin e 
këtij lloji të mbrojtjes së fëmijëve i cili është i domosdoshëm të sigurohet 
paraprakisht, pra para se organi kompetent të nxjerrë vendim mbi vendosjen e 
fëmijës duhet të sigurojë pëlqimin e prindërve biologjik të fëmijës, përveç në rastet 
kur ky pëlqim nuk është i nevojshëm, në rastin kur prindërit janë privuar nga e 
drejta prindërore,1269 si dhe në rastet kur fëmija është pa prindër ose i është marrë 
zotësia e veprimit.  

  
204.3 (a) Ligji nuk parasheh pëlqimin e vet fëmijës nëse është më i vjetër se 14 vjet 

sikur në rastin e adoptimit,1270 ose 10 vjet te rastet e besimit të fëmijës në 
përkujdesje të prindit.1271, mirëpo, preferohet që Organi i Kujdestarisë varësisht 
prej moshës së fëmijës dhe zhvillimit eventual psiko-fizik të tij të dëgjojë edhe 

                                                 
1264 Shih LFK neni 209. 
1265 Shih Kodi i Drejtësisë për të mitur - neni 1.7, edhe në Republikën e Shqipërisë mosha madhore 
fitohet me mbushjen e moshës tetëmbëdhjetëvjeçare –neni 6 i Kodit Civil të Republikës së 
Shqipërisë.  
1266 Shih LFK neni 290 par. 2. 
1267 Shih komentimin e dispozitës së nenit 205 par. 1 dhe 2 të LFK. 
1268 Neni 9 paragrafi 1 i KNDF 
1269 Shih LFK, neni 149 dhe komenti i këtij neni.  
1270 Po aty, neni 168 par. 1. 
1271 Shih LFK, neni 144, par. 2 dhe komentimi i këtij neni. 
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mendimin e fëmijës dhe ta përgatit atë për vendosje në familjen tjetër. Kjo për 
arsye se edhe në rastet e besimit të fëmijës në përkujdesje tek njëri prind, kërkohet 
edhe marrja e mendimit dhe dëshirave të fëmijës kur fëmija ka moshën 10 vjet. 
Andaj në mënyrë analoge mund të kërkohet edhe mendimi i tij, gjegjësisht dëshira 
e tij kur fëmija është i moshës 10 vjeçare. Kjo nga shkaku se mendimi i fëmijës në 
këtë rast do të ishte i rëndësishëm që ai të adoptohet sa më lehtë në rrethin e ri nga 
se me vet faktin që ka dhënë pëlqimin për t’u vendosur në familjen e caktuar, i 
njëjti shumë më lehtë dhe më shpejtë do të adaptohet në rrethin e ri dhe për këtë 
edhe qëllimi i vendosjes së tij në familje do të realizohet shumë më lehtë.  

 
204.3 (b) Përndryshe në praktik ekziston edhe një zgjidhje humane kur është fjale për 

vendosjen e më shumë fëmijëve të cilët janë vëllezër dhe motra, sipas rregullit të 
gjithë i jepen të njëjtës familje.1272 Një veprim i tillë i organeve kompetente me 
këtë rast bëhet me të vetmin qëllim që vendosja e fëmijës në familje kur ka më 
shumë fëmijë të të njëjtëve prindër natyror të ketë sa më pak ndikim negativ në 
edukimin dhe zhvillimin e mëtejmë të këtyre fëmijëve pasi që konsiderohet se 
ndarja e tyre do të ndikonte negativisht te ta. 

 
Paragrafi 4 

 
204.4 Paragrafi i 4 i nenit 204 parasheh obligimin e Organit të Kujdestarisë në 

ndërmarrjen e menjëhershme të të gjitha masave të domosdoshme për eliminimin e 
rrethanave të cilat kanë ndikuar në vendosjen e fëmijës në familjen e përkujdesjes. 
Pra, pas vendosjes së fëmijës në familjen tjetër, Organi i Kujdestarisë përcjellë 
zhvillimin e të miturit dhe verifikon se ruajtja, kujdesi, edukimi dhe arsimimi a 
janë duke u realizuar në harmoni me dispozitat e këtij ligji dhe kontratës mbi 
vendosjen. Në këtë mënyrë, Organi i Kujdestarisë kryen mbikëqyrjen në realizimin 
e qëllimit të vendosjes familjare duke u kujdesur që të mënjanohen të gjitha 
rrethanat të cilat e kanë bërë të domosdoshme vendosjen në familje përkujdesëse. 
Në këtë drejtim ligji parasheh edhe detyrat e veçanta të Organit të Kujdestarisë. 
Organi kompetent i kujdestarisë është i obliguar që t’i tregojë familjes në të cilën 
është vendosur fëmija për mungesat e vërejtura lidhur me kujdesin, ruajtjen dhe 
edukimin e fëmijës, të jep propozime për eliminimin e tyre si dhe të ndërmerr masa 
për të cilat është i autorizuar sipas ligjit. Familja është e obliguar që organit 
mbikëqyrës t’i ofrojë shënime mbi gjendjen shëndetësore, edukimin dhe 
shkollimin e fëmijës dhe ta njoftojë mbi të gjitha rrethanat të cilat janë të 
rëndësishme për zhvillimin e fëmijës. 

 
204.4 (a) Pra, trajtimi i fëmijës duke marr parasysh moshën e fëmijës duhet të promovojë 

re-integrimin e fëmijës në shoqëri dhe pretendimin e fëmijës që të merr gjegjësisht 
të luajë rol konstruktiv në shoqëri. Ky parim duhet të zbatohet, mbahet dhe 
respektohet gjatë gjithë procesit të trajtimit të fëmijës që nga momenti i vendosjes 
së tij në familje e gjer në përfundimin e suksesshëm të vendosjes së tij në familje.  

                                                 
1272 Shih aktvendimin e Qendrës për punë sociale në Prishtinë Nr. 1959 të datës 01.08.2008 në bazë të 
së cilit  
 vendim të dy fëmijët përndryshe vëlla e motër i besohen në strehim familjar të njëjtës familje. 
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Neni 205. Të drejtat e prindërve përkujdesës  
 

(1) Vendosja në familje bëhet në familjen e cila mund t’i përmbushë me 
sukses detyrimet prindërore, posaçërisht në pikëpamje të kujdesit, të 
edukimit, të arsimimit dhe të aftësimit të drejtë të fëmijës për jetë të 
pavarur.  

(2) Vendosja e fëmijës në familje do të bëhet vetëm në familjen në të cilën 
prindi ose prindërit të cilit i besohet fëmija i plotëson të gjitha kushtet e 
parashikuara me këtë ligj për fëmijë dhe përgjegjësinë prindore.  

 
Koment, neni 205 

 
205. Vështrim i përgjithshëm. Neni 205 bënë fjalë për të drejtat e prindërve 

përkujdesës, mirëpo, edhe pse kjo dispozitë si titull parasheh të drejtat e prindërve 
përkujdesës në asnjërin prej dy paragrafëve të paraparë nuk bëhet fjalë për asnjë të 
drejtë të prindërve përkujdesës përveç se bëhet fjalë për kushtet të cilat duhet 
përmbushur kjo familje për t’u besuar fëmija në vendosje. Për këtë çështje fletë 
neni 208 paragrafi 3, me një pasus të veçantë për këto të drejta. 

 
Paragrafi 1 

 
205.1 Paragrafi 1 i nenit 205 bënë fjalë për aftësinë e familjes e cila merr nën 

përkujdesje fëmijën që t’i përmbushë me sukses detyrimet prindërore. Kushtet për 
familjen në të cilën fëmija vendoset janë të rregulluara në mënyrë të veçantë. 
Kushtet e përcaktuara kanë të bëjnë me përshtatshmërinë e përgjithshme dhe të 
veçantë të familjes. Përshtatshmëria e përgjithshme do të thotë se një familje mund 
t’i përmbushë me sukses detyrimet prindërore, posaçërisht në pikëpamje të 
kujdesit, të edukimit, të arsimimit dhe të aftësimit të drejtë të fëmijës për jetë të 
pavarur. LFK nuk parasheh kushte të veçanta për vendosjen e fëmijës në familje.  

 
Paragrafi 2 

 
205.2 Paragrafi 2 i nenit 205 përcakton se familja në të cilën vendoset fëmija duhet t’i 

plotësojë të gjitha kushtet e parashikuara me këtë ligj për fëmijë dhe përgjegjësinë 
prindore.1273 Sa i përket përshtatshmërisë së përgjithshme, kërkohen kualitetet 
personale, familjare dhe shoqërore, qoftë nga personi i cili lidh kontratën, qoftë 
nga bashkëshorti i tij, apo anëtarëve të familjes (në këtë drejtim ekzistojnë dallime 
në ligje). Kushti themelor është që kjo familje (në përgjithësi) mundet me sukses 
t’i kryejë obligimet familjare. Nga personi i cili lidh kontratë (dhe nga bashkëshorti 
i tij) kërkohet që t’i plotësojnë kushtet për kujdestarë. Familja duhet të ofrojë 
garancione të mjaftueshme se për të mbrojturin do të përkujdeset në mënyrë të 
rregullt, do ta ruajë dhe edukojë. Kjo familje duhet t’i ketë të siguruara kushtet 
banesore dhe materiale.  

 

                                                 
1273 Shih për shembull komentimin e dispozitës së nenit 125 dhe 128 të LFK. 
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205.2 (a) Përveç këtyre kushteve disa ligje të rajonit kërkojnë edhe kushte të veçanta të 
përshtatshmërisë së përgjithshme. Ligji për familjen dhe marrëdhëniet familjare i 
Sllovenisë ka kërkuar dy kushte të veçanta: (1) që ushqyesi duhet të jetë më i vjetër 
se i mbrojturi së paku 18 vjet dhe (2) që ushqyesi nuk mund të jetë më i vjetër se 
60 vjet, por edhe këtu që të dy këto pengesa mund të eliminohen. 1274 Ndërsa me 
LFK kërkohet që kjo familje në të cilën vendoset fëmija t’i plotësojë të gjitha 
kushtet e parashikuara me këtë ligj për fëmijë dhe përgjegjësinë prindore. 1275  

 
 
Neni 206. Vendosja e fëmijëve me nevoja te veçanta, të lënë pas dore dhe atyre me 
aftësi të kufizuar  

 
Zgjedhja e familjes në të cilën vendoset fëmija me nevoja të veçanta, të lënë 
pasdore, apo fëmija me aftësi të kufizuar, bëhet me propozim të grupit 
profesional të caktuar nga Organi i Kujdestarisë, i cili duhet të përbëhet nga 
punëtorët social, pedagogët, psikologët dhe mjekët si dhe nga ekspertët tjerë, 
të zgjedhur varësisht nga shkaqet që kërkojnë vendosjen e fëmijës në familje.  

 
Koment, neni 206 

 
206 (a) Neni 206 në mënyrë të veçantë përcakton rregullat për vendosjen e fëmijëve 

me nevoja të veçanta, të lënë pas dore dhe atyre me aftësi të kufizuar. 
Përshtatshmëria e veçantë për vendosjen e fëmijëve në familje kërkohet 
posaçërisht për fëmijët që kanë pengesa të theksuara në zhvillimin e tyre, janë të 
lënë pasdore apo atyre me aftësi të kufizuar. Kujdesin dhe mirëqenien për ta nuk 
mund ta merr secila, por vetëm ajo familje e cila është e aftësuar për këtë lloj të 
veprimtarisë. 

 
206 (b) Përshtatshmëria e veçantë e familjes kërkohet për vendosjen e fëmijëve me 

pengesa në zhvillimin fizik, psikik dhe social. Këtë përshtatshmëri e vlerëson grupi 
i ekspertëve i përbërë nga punëtori social, pedagogu, psikologu, mjeku, si dhe i 
ekspertëve të tjerë varësisht nga shkaqet që kërkojnë vendosjen e fëmijës në 
familje. Ky grup duhet që për anëtarët e familjes të jep mendim të veçantë se ata 
sipas vjetëve personale janë të aftë për ruajtjen dhe edukimin e këtyre fëmijëve.  

 
206 (c) Mendimi negativ për vendosje familjare përfaqëson pengesë për këtë llojë 

vendosjeje. Kështu, i mituri nuk mund të vendoset në familje gjegjësisht t’i besohet 
personit: (1) të cilit i është marrë e drejta prindërore apo i cili sipas ligjit nuk kishte 
mundur të jetë kujdestar; (2) tek i cili do të ishte i rrezikuar zhvillimi shoqëror dhe 
fizik i të mbrojturit apo do të ishte penguar arsimimi i tij; (3) nëse dikush prej 
anëtarëve të familjes lëngon nga sëmundje e cila mund të rrezikojë shëndetin e të 
mbrojturit; (4) nëse në familje janë të çrregulluara marrëdhëniet; (5) nëse ekziston 
mosdurimi ndaj fëmijës apo prindërve të tij; (6) nëse bashkëshortit të personit i cili 
e ka pranuar fëmijën në vendosje familjare i është marrë e drejta prindërore apo 

                                                 
1274 Ligji për Familjen e R. të Sllovenisë. 
1275 Shih LFK, neni 125 e 128 dhe komenti i këtyre neneve. 
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nuk i plotëson kushtet për kujdestar. Këto mund të jenë pengesat më tipike si arsye 
e mosplotësimit të kushteve ligjore për vendosjen e fëmijëve në familje. 

 
 
Neni 207. Kompetenca Ligjore, Dokumentimi  
 

(1) Organi i Kujdestarisë i komunës në te rritorin e së cilës fëmija ka 
vendbanimin apo vendqëndrimin, merr vendim për vendosjen e fëmijës 
në familje.  

(2) Para marrjes së vendimit për vendosjen në familje, Organi i Kujdestarisë 
nga paragrafi 1 i këtij neni siguron dokumentacionin e plotë mbi të gjitha 
të dhënat me rëndësi për marrjen e vendimit për vendosjen e fëmijës në 
familje, si dhe për familjen në të cilën vendoset fëmija.  

 
Koment, neni 207 

Paragrafi 1 
 

207.1 Neni 207 në paragrafin 1 në mënyrë të veçantë rregullon kompetencën ligjore për 
marrjen e vendimit për vendosjen e fëmijës në familje. Organi i Kujdestarisë 
respektivisht Qendra1276 për punë sociale në territorin e së cilës fëmija i cili duhet 
të vendoset në familje e ka vendbanimin apo vendqëndrimin, është organi me 
kompetencë ligjore për të zhvilluar procedurën dhe nxjerrë vendimin për vendosjen 
e fëmijës në familje. Në këtë rast gjen shprehjen aplikimi i dispozitave të 
procedurës administrative duke marrë parasysh se Organi i Kujdestarisë na shfaqet 
si organ administrativ me autorizime të caktuara që të bie vendime në këtë 
procedurë.1277 

 
207.1 (a) Me nxjerrjen e aktvendimit mbi vendosjen në familje nga ana e Organit të 

Kujdestarisë konkretisht të Qendrës për punë sociale nuk duhet kuptuar se 
procedura e vendosjes në familje është themeluar nga shkaku se themelimi i 
vendosjes bëhet atëherë kur edhe lidhet kontrata në mes të anëtarit të familjes që 
bënë pranimin e fëmijës në familjen e tij dhe Organit të Kujdestarisë.  

 
Paragrafi 2 

 
207.2 Paragrafi 2 i nenit 207 parasheh obligimin e Organit të Kujdestarisë për sigurimin e 

dokumentacionit të plotë mbi të gjitha të dhënat me rëndësi për marrjen e vendimit 
për vendosjen e fëmijës në familje, si dhe për familjen në të cilën vendoset fëmija. 
Para marrjes së vendimit mbi vendosjen në familje, Organi i Kujdestarisë do të 
sigurojë dokumentacionin e tërësishëm /të rëndësishëm për nxjerrjen e vendimit mbi 
vendosjen e fëmijës në familje, si edhe për familjen në të cilën fëmija vendoset. 
Zgjedhja e familjes në të cilën fëmija vendoset bëhet në propozim të grupit 

                                                 
1276 Qendra për punë sociale sipas nenit 7.2 të Ligjit për Shërbimet Sociale dhe Familjare (Ligji 02/L-
17) formon organin e kujdestarisë dhe kryen detyrat që kërkohen për këtë funksion siç janë përcaktuar 
me ligjet përkatëse të Kosovës.  
1277 Shih aktvendimin e Qendrës për punë sociale në Mitrovicë nr. 4419 të datës 10 nëntor 2008. 
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profesional të Organit të Kujdestarisë i cili grup profesional zakonisht përbëhet nga 
punëtori social, pedagogu, psikologu dhe mjeku, si dhe ekspertëve të tjerë varësisht 
nga natyra e shkaqeve të cilat shkaktojnë vendosjen e fëmijës në familje.1278 

 
207.2 (a) Vendosja e fëmijës në familjen tjetër kërkon përgatitje shumë serioze dhe 

metodologjikisht të përpunuar sipas metodave të punës profesionale-sociale, e 
njëkohësisht edhe përgatitjen e dispozitave të procedurës administrative në 
themelimin, mbikëqyrjen dhe pushimin e kësaj marrëdhënie. Aplikimi i metodave 
të caktuara të punës profesionale- sociale poashtu varet nga ajo se fëmija a 
vendoset: (1) nga familja e tij natyrore; (2) nga stacionari i përkohshëm; (3) nga 
shtëpia për përkujdesjen e fëmijëve apo (4) transferohet nga njëra familje tek tjetra.  

 
207.2 (b) I gjithë komunikimi verbal, i shkruar ose elektronik lidhur me ofrimin e 

shërbimeve sociale dhe familjare në mes të një individi ose një familje që shfrytëzon 
shërbime të tilla dhe profesionistit të shërbimeve sociale dhe familjare trajtohet me 
mirëbesim. Informacioni i tillë ndahet me të tjerët vetëm aq sa është e nevojshme për 
të ofruar shërbimin, ose për të mbrojtur sigurinë e një të rrituri ose fëmije të rrezikuar 
nga dëmtimi, ose nëse ka interes më të lartë publik ose me urdhëresë gjyqësore. Çdo 
person ose përfaqësues i çdo personi pra, edhe prindërit edhe fëmija, i cili beson se 
është diskriminuar në mënyrë të padrejtë dhe të paligjshme ose për arsye tjera i janë 
mohuar shërbimet adekuate sociale dhe familjare, ka të drejtën që të ankohet duke 
kërkuar nga drejtori i QPS-së përkatëse të rishqyrtojë rastin e tij. Me këtë rast drejtori 
i QPS-së rishqyrton rastin brenda shtatë ditëve prej pranimit të kërkesës së tillë dhe 
ankuesit do t’ia japë përfundimet e tij me shkrim. Nëse ankuesi është i pakënaqur me 
përgjigjen e drejtorit, mund të ankohet zyrtarisht pranë Departamentit të Mirëqenies 
Sociale i cili brenda 30 ditëve duhet të shqyrtojë ankesën, dhe nëse ankuesi sërish 
është i pakënaqur me vendimin atëherë ka të drejtë t’i drejtohet me padi Gjykatës 
Supreme të Kosovës në Prishtinë.1279  

 
207.2 (c) Pamundësia e drejtimit në gjykatë të çështjes mund të përbëjë në vetvete një 

shkelje të së drejtës për akces (qasje) në gjykatë, kjo për shkak të kompleksitetit të 
jashtëzakonshëm të procedurës administrative për të arritur në një vendim lidhur 
me një të drejtë civile.1280 Një shtet duhet t’i ofrojë akces në gjykatë kujtdo që ka 
një pretendim që është brenda fushë shtrirjes së nenit 6 (1) dhe nuk mund t‘ia 
kufizojë një akces të tillë disa kategorive individësh, por jo të tjerëve.  

 
207.2 (d) Para dhe gjatë kohës së zhvillimit të vendosjes është e nevojshme përgatitja e 

fëmijës, prindërve, familjes në të cilën fëmija duhet të vendoset, eventualisht edhe 
ushqyesit të mëparshëm. Gjatë qëndrimit të fëmijës e veçanërisht në fillim 
zhvillohet trajtim i veçantë i njoftimit të fëmijës me familjen dhe përshtatjes së tij, 
puna edukuese me familjen, bashkëpunimi me shkollën etj.1281 

                                                 
1278 Shih aktvendimin e Qendrës për punë sociale në Pejë nr. 668/06 të datës 06 qershor 2006. 
1279 Shih dispozitën e nenit 15 të LSHSF,  
1280 De Geouffre de la Pradelle kundër Francës - 1992. 
1281 Për këtë më gjerësisht M. Mladenoviç, Politika sociale dhe familja, fq 225-230, M. Veljiç, Mbrojtja 
shoqërore e fëmijëve të privuar nga kujdesi prindëror, Instituti për politikë sociale, Beograd, 1977. 
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Neni 208. Kontrata me shkrim, E drejta në Vizitë, Shpërblimi  
 

(1) Në bazë të vendimit për vendosjen e fëmijës në familje, Organi i 
Kujdestarisë lidhë kontratën me shkrim me njërin prej prindërve të 
familjes në të cilën do të vendoset fëmija.  

(2) Familja në të cilën është vendosur fëmija ka për detyrë që t’i bëjë të 
mundur vizitat e prindërve të fëmijës, përveç kur Organi i Kujdestarisë 
cakton ndryshe për interes dhe mirëqenie të fëmijës.  

(3) Familja në të cilën fëmija është vendosur ka të drejtë në shpërblim.  
 

Koment, neni 208 
Paragrafi 1 

 
208.1 Neni 208 në paragrafin 1 parasheh obligimin e lidhjes së kontratës me shkrim në 

mes të Qendrës për punë sociale në një anë dhe njërit prej prindërve të familjes në 
të cilën do të vendoset fëmija, e kjo pas nxjerrjes së vendimit mbi vendosjen e 
fëmijës në familje.1282 Nga aspekti i të drejtës civile kontrata mbi vendosjen 
familjare përfaqëson kontratë të dyanshme me barrë e cila lidhet në mes të Organit 
të Kujdestarisë dhe personit i cili në emër të familjes merr obligimin se do të 
kujdeset mbi fëmijën si prind. Obligimi i familjes është që fëmijës t’i sigurohen të 
gjitha kushtet e nevojshme për zhvillim të drejtë, e obligimi i Organit të 
Kujdestarisë është që të paguajë shpërblimin për shërbimin e ofruar: ‘familja në të 
cilën është i vendosur fëmija ka të drejt në kompensim (neni 208 par. 3 i LFK). 
Prandaj kontrata mbi vendosjen familjare është kontratë juridike-civile, me të cilën 
përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e familjes, si dhe lartësia dhe mënyra e 
pagesës për shërbimet e ofruara. Kjo kontratë lidhet në formën e shkruar (neni 208 
par. 1 i LFK). 1283  

 
208.1 (a) Sipas kësaj dispozite ligjore, kontratës, e cila lidhet në mes të Organit të 

Kujdestarisë dhe familjes ku vendoset fëmija i paraprin vendimi i këtij organi mbi 
vendosjen në familje. Pas plotfuqishmërisë së këtij vendimi lidhet kontrata. Organi 
i Kujdestarisë nxjerrë edhe vendime të tjera të rëndësishme në kryerjen e të 
drejtave të mbikëqyrjes, përcjelljes së zhvillimit të fëmijës, pushimin e vendosjes 
në familje etj. 

 
208.1 (b) Kontrata mbi vendosjen në familje përmban veçanërisht të drejtat dhe 

obligimet e familjes në pikëpamje të ruajtjes, kujdesit, edukimit, arsimimit, 
shkollimit dhe aftësimit të fëmijës për jetë dhe për punë të pavarur. Ajo poashtu 
përmban edhe obligimin e familjes në të cilën është vendosur fëmija që e njëjta t’i 

                                                 
1282 Njëri prej prindërve e jo të dytë e as anëtarët tjerë të familjes nuk e nënshkruajnë kontratën mbi 
përkujdesje ndaj fëmijës duke konsideruar se i njëjti ka pëlqimin edhe të anëtarëve tjerë të familjes 
(bashkëshortit dhe fëmijëve tjerë eventual) dhe kjo është arsyeja pse prindi tjetër mund të vazhdojë 
këtë marrëdhënien e përkujdesjes – neni 209.2 të LFK. 
1283 Shih kontratën e QPS në Prishtinë nr. 04-2943 të datës 01 janar 2010 me të cilën QPS Prishtinë ka 

lidhur kontratë me strehuesin N. N. Për strehimin familjar të fëmijës i cili ka mbetur pa kujdesin 
prindëror nën kushtet e përcaktuara më hollësisht në këtë kontratë.  
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bëjë të mundur vizitat e prindërve të fëmijës apo të kujdestarit përveç në rastin kur 
Organi i Kujdestarisë cakton diçka tjetër e me qëllim të mbrojtjes së interesit dhe të 
mirëqenies së fëmijës.1284  

 
Paragrafi 2 

 
208.2 Sipas kësaj dispozite familja në të cilën është vendosur fëmija është e detyruar që 

të bëjë të mundur që prindërve biologjik të fëmijës t’jua mundësojë vizitat. 
Përjashtim nga ky rregull është vetëm nëse Organi i Kujdestarisë cakton ndryshe 
gjegjësisht bënë ndalimin e këtyre kontakteve dhe vizitave e për interes dhe 
mirëqenie të fëmijës.1285 

 
Paragrafi 3 

 
208.3 Dispozita e nenit 208 paragrafi 3 bënë fjalë për shpërblimin i cili i takon familjes 

në të cilën është vendosur fëmija. Siç u shpjegua më lartë, të karakteri i kontratës 
mbi vendosjen në familje, kjo është kontratë e dyanshme. Ligji parasheh edhe të 
drejtën e familjes përkujdesese në shpërblimin përkatës i cili po ashtu duhet të 
përcaktohet në kontratë. Në kontratë parashihet lartësia e këtij shpërblimi dhe 
mënyra dhe koha e pagesës. Gjithsesi lartësia e shpërblimit duhet të jetë e tillë që 
t’i përmbush nevojat elementare për përkujdesjen e fëmijës nga ana e familjes 
përkujdesese, duke marrë parasysh edhe mundësit e organit i cili ofron shpërblimin 
dhe kushtet e familjes në të cilën duhet vendosur fëmija.1286 Përveç të drejtës në 
shpërblim familja ka të drejtë të kërkojë ndihmën profesionale në ngritjen dhe 
edukimin e fëmijës.1287  

 
 
Neni 209. Përfundimi i vendosjes  
 

(1) Vendosja në familje pushon:  
1. Me marrëveshjen e palëve kontraktuese,  
2. Me heqjen dore nga kontrata,  
3. Me arritjen e moshës madhore të fëmijës, përkatësisht me aftësimin e 

tij për jetë të pavarur ose kur fëmija martohet para kësaj moshe.  
4. Me adoptimin e fëmijës,  
5. Me vdekjen e fëmijës ose me vdekjen e anëtarit të familjes i cili ka 

lidhur kontratën për vendosjen në familje.  
(2) Në rast të vdekjes së njërit nga prindërit e familjes nga paragrafi 1 i këtij 

neni, kontrata për vendosjen në familje mbetet në fuqi nëse prindi tjetër, 
brenda afatit prej një muaji e njofton Organin kompetent të Kujdestarisë 

                                                 
1284 Shih kontratën për strehimin familjar të QPS Skënderaj nr. 437 të datës 24.09.2003, me të cilën 
kjo QPS  
 ka lidhur kontratë me strehuesin N. N. Për strehimin familjar të fëmijës pa përkujdesje prindërore.  
1285 Shih nenin 9 paragrafi 3 i KNDF 
1286 Shih nenin 23 paragrafin 3 të KNDF 
1287 Shih Kontratën e Qendrës për punë sociale në Mitrovicë nr. 43 e datës 06 janar 2010.  



Adem Vokshi 

 472 

për vazhdimin e vendosjes së fëmijës në familje dhe nëse disponon me 
garancionin se familja në të ardhmen do t’i plotësojë kushtet e 
përcaktuara me këtë ligj.  

 
Koment, neni 209  

 
209. Vështrim i përgjithshëm. Ky nen parasheh rastet e përfundimit të vendosjes së 

fëmijës në familje. Kjo nga se vendosja e fëmijëve në familje nuk është 
marrëdhënie e përhershme. Ky është institucion i cili sipas natyrës së tij duhet të 
ndërpritet, sepse edhe me rastin e themelimit i është caktuar karakteri i 
përkohshëm dhe pas skadimit të këtij afati gjegjësisht pas përmbushjes së 
obligimeve të parapara me vendimin mbi vendosjen në familje gjegjësisht 
obligimeve kontraktuale normalisht se kjo marrëdhënie duhet të përfundoj.  

 
Paragrafi 1 

 
209.1 Paragrafi 1 i nenit 209 përcakton rastet kur pushon vendosja e fëmijës në familje. 

Sipas ligjit janë disa mënyra të përfundimit të vendosjes në familje të cilat do të 
jenë objekt i trajtimit të mëtejmë. 

 
209.1 (a) Me marrëveshjen e palëve kontraktuese është përcaktuar nën pikën 1 të 

paragrafit 1 të nenit 209. Si mënyrë e pushimit të vendosjes në familje ligji 
parasheh pushimin e vendosjes me marrëveshjen e palëve kontraktuese. Si 
marrëdhënie e dyanshme e cila themelohet me kontratë,1288 ajo mundet në të 
njëjtën mënyrë të ndërpritet apo përfundoj.1289 Pra, duke marrë parasysh se 
vendosja në familje e fëmijës është bërë me kontratë me shkrim ajo sipas ligjit 
poashtu duhet të ndërpritet apo të përfundojë me shkrim. Arsyet për ndërprerje të 
kontratës me marrëveshje mund të jenë të ndryshme. Me pushimin e arsyeve për të 
cilat ka qenë e nevojshme dorëzimi i fëmijës në vendosjen në familje pushon edhe 
nevoja e mëtejme e vazhdimit të kësaj kontrate. Kështu ndërpritet vendosja në 
familje kur shërohen prindërit e fëmijës, apo kur ndërpritet vendimi mbi marrjen e 
aftësisë punuese, apo prindërit që ishin në mungesë marrin kujdesin për fëmijën 
etj.  

 
209.1 (a. 1) Përfundimi i vendosjes në familje mund të pushojë edhe me heqjen dorë 

nga kontrata. Zakonisht kjo ndodhë kur njëra nga palët kontraktuese qoftë Organi i 
Kujdestarisë apo familja përkujdesëse para skadimit të afatit për të cilin është 
lidhur kontrata për arsyera të ndryshme heqin dorë nga kjo kontratë. Familja 
përkujdesëse mund të heqë dorë nga kontrata për arsyera të ndryshme (mos 
mundësia e përkujdesjes së më tejme për fëmijën i cili u është besuar në 
përkujdesje, qoftë për shkak të gjendjes së vështirë financiare, qoftë për shkak të 
pamundësisë së përkujdesjes për shkak të moshës apo ndonjë arsyeje tjetër). 

                                                 
1288 Shih LFK neni 208 (1),  
1289 Shih LFK neni 208 (1) me të cilin parashihet lidhja e kontratës me shkrim andaj edhe përfundimi i 
kontratës poashtu duhet bërë me shkrim. 
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209.1 (a. 2) Të përfundimi i vendosjes së fëmijës në familje me marrëveshjen e palëve, 
palët në marrëveshje janë të njëjtë si edhe të lidhja e saj; pra me rastin e 
nënshkrimit të kontratës mbi përfundmin e vendosjes së fëmijës në familje marrin 
pjesë Organi i Kujdestarisë dhe personi (ose bashkëshortët) të cilët në emër të 
familjes e nënshkruajnë këtë kontratë.  

 
209.1 (b) Pika 2 e paragrafit 1, të nenit 209 përcakton heqjen dorë nga kontrata si 

mënyrë e përfundimit të vendosjes në familje. Heqja dorë nga kontrata mund të 
bëhet nga njëra apo pala tjetër kontraktuese. Familja në të cilën është i vendosur 
fëmija mund të denoncojë kontratën në afatin i cili është i paraparë në kontratë. 
Organi i Kujdestarisë mund të denoncojë kontratën mbi vendosjen në familje 
vetëm në rastin e ndryshimit të rrethanave në familjen e fëmijës atëherë pushon 
nevoja për vendosjen e tij të mëtejme në familje tjetër. Denoncimi duhet të jetë me 
shkrim ose i dhënë gojarisht në procesverbal dhe në afatin e paraparë në kontratë. 

 
209.1(b. 1) Përfundimi i vendosjes së fëmijës në familje mund të shkaktohet edhe me 

shkëputjen e kontratës, nëse familja në të cilën fëmija është i vendosur pushon t’i 
përmbush kushtet e parapara me ligj (nëse pushon të jetë e përshtatshme për 
kryerjen e obligimeve prindërore apo nëse përfaqësuesi i familjes nuk i plotëson 
më kushtet për kujdestar), gjegjësisht nëse qëllimi i vendosjes nuk është realizuar. 
Vendimin mbi shkëputjen e kontratës e bie Organi i Kujdestarisë. Me këtë vendim 
caktohet data e ndërprerjes së vendosjes së fëmijës. Organi i Kujdestarisë i cili ka 
sjell vendimin mbi shkëputjen e kontratës mbi vendosjen në familje, siguron 
ruajtjen e mëtejme, kujdesin dhe edukimin e fëmijës. 

 
209.1 (c) Pika 3 e paragrafit 1, të nenit 209 përcakton si arsye të përfundimit të 

vendosjes së fëmijës në familje arritjen e moshës madhore të fëmijës, gjegjësisht 
me aftësimin e tij për jetë të pavarur ose kur fëmija martohet para kësaj moshe 
pushon nevoja për vendosje në familje,1290, por njëkohësisht ndërpritet sipas fuqisë 
së ligjit edhe vet kontrata mbi vendosjen në familje,1291 mirëpo, me moshën 
madhore1292 të fëmijës nuk është e obliguar që të ndërpritet vendosja në familje 
nëse fëmija nuk është i aftësuar për jetë të pavarur (nëse është në shkollim, por më 
së voni gjerë në moshën 26 vjeçare1293). Kjo vendosje mund të ndërpritet kur 
fëmija para moshës madhore aftësohet për jetë të pavarur dhe punë.1294  

 
209.1 (ç) Përfundimi i vendosjes së fëmijës në familje sipas pikës 4 të paragrafit 1, të nenit 

209 shkaktohet domosdo me adoptimin e fëmijës. Me adoptimin e fëmijës ndërpritet 
vendoja në familje, sepse kjo nuk përfaqëson masë të përhershme, por shpesh vetëm 
fazën përgatitore në themelimin e adoptimit. Në të vërtet, fëmija pa prindër mund të 

                                                 
1290 Për më shumë shih nenin 136 të LFK i cili rregullon punët juridike dhe marrëdhëniet e punës. 
1291 Shih LFK neni 208 (1), ku thuhet se palët kontraktuese për lidhjen e marrëveshjes janë organi i 
kujdestarisë dhe një nga prindërit e familjes përkujdesëse që dmth. se edhe për përfundimin e 
vendosjes palë kontraktuese janë të njëjtat palë që kanë lidhur marrëveshjen. 
1292 Shih Kodi i Drejtësisë për të mitur - neni 1.7 
1293 Shih LFK neni 290. 
1294 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 265. 
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jepet në familjen tjetër gjerë në momentin e gjetjes së adoptuesit më të përshtatshëm. 
Pa ndikim është se a është themeluar adoptim i plotë apo jo i plotë, sepse që të dy 
format e adoptimit paraqesin bazë më të fortë sesa vendosja në familje. 

 
209.1 (d) Mënyrë tjetër e përfundimit të vendosjes së fëmijës në familje sipas pikës 5 

paragrafi 1, i nenit 209 është vdekja e fëmijës apo anëtarit të familjes i cili ka 
lidhur kontratën për vendosjen në familje. Me vdekjen e fëmijës ndërpritet subjekti 
i vendosjes në familje, e me këtë edhe nevoja për vendosje andaj edhe vet kontrata 
shuhet. 

 
209.1 (d. 1) Ndërsa me vdekjen e anëtarit të familjes i cili ka lidhur kontratën për 

vendosjen në familje, ndërpritet kontrata mbi vendosjen në familje, mirëpo nuk 
pushon nevoja për vendosjen në familje të vet fëmijës. Organi i Kujdestarisë do të 
bie vendim të ri mbi mënyrën e përkujdesjes së fëmijës në të ardhmen.  

 
Paragrafi 2 

 
209.2, Mirëpo, paragrafi 2 i nenit 209 jap mundësin që edhe përkundër vdekjes së njërit 

nga prindërit e familjes nëse anëtari tjetër i familjes zakonisht prindi tjetër i 
mbijetuar, në afat prej një muaji njofton organin kompetent të kujdestarisë se a do 
të mbajë fëmijën në vendosje familjare dhe nëse vërtetohet se familja edhe më tej i 
plotëson kushtet e parapara me ligj, kontrata mbi vendosjen në familje do të mbetet 
në fuqi. 

  
 
Neni 210. Shuarja e Kontratës  
 

(1) Familja në të cilën është vendosur fëmija mund të heqë dorë nga kontrata 
brenda afatit të parashikuar në kontratë.  

(2) Organi i Kujdestarisë mund ta renoncojë kontratën për vendosje në 
familje vetëm në rastin kur rrethanat e ndryshuara në familjen e fëmijës 
tregojnë se nuk ka nevojë të mëtutjeshme për të vazhduar vendosjen.  

 
Koment, neni 210 

Paragrafi 1 
 

210.1 Përveç përfundimit të vendosjes, ku vendosja në familje përfundon për arsyet e 
cekura në dispozitën e nenit 209 të LFK neni 210, Par. 1 përcakton mënyrën e 
shuarjes së kontratës për vendosjen e fëmijës në familje me heqjen dorë nga 
kontrata të familjes te e cila është vendosur fëmija e brenda afatit të parashikuar në 
kontratë1295. Shuarja e kontratës bëhet në atë situatë kur familja në të cilën është 
vendosur fëmija heqë dorë nga kontrata brenda afatit të parashikuar në kontratë. 
Kjo ndodhë kur kontrata fillimisht është lidhur me afat të caktuar dhe përkundër 
skadimit të këtij afati qëllimi i vendosjes së fëmijës në familje nuk është arritur, 

                                                 
1295 Shih nenin 7 të kontratës mbi strehimin familjar të datës 06.01.2010 të QPS Mitrovicë, dhe 
poashtu nenin 7 të kontratës mbi strehimin familjar të QPS Prishtinë, nr. 04-2943 të datës 01.01.2010.  
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pavarësisht kësaj familja në të cilën është vendosur fëmija mund të heqë nga 
kontrata duke marr parasysh afatin e saj dhe në një situatë të tillë Organi i 
Kujdestarisë duhet të merr përsipër përkujdesjen e mëtejme të fëmijës pasi që i 
njëjti nuk mund të ngelë pa përkujdesje për shkak të skadimit të afatit kontraktues. 
Heqja dorë nga kontrata duhet të bëhet me shkrim apo deklaratë pran Organit të 
Kujdestarisë e në afatin e paraparë kontraktues.  

 
Paragrafi 2 

 
210.2 Shuarja e kontratës sipas paragrafit 2 të nenit 210 shkaktohet kur Organi i 

Kujdestarisë konstaton se rrethanat në familjen e fëmijës tregojnë se janë 
ndryshuar dhe se nuk ka më nevojë për të vazhduar vendosjen. Në një situatë të 
tillë Organi i Kujdestarisë e renoncon kontratën për vendosje në familje. Kjo 
ndodhë vetëm në atë situatë kur rrethanat e ndryshuara në familjen e fëmijës 
tregojnë se nuk ka nevojë të mëtutjeshme për të vazhduar vendosjen. Në një situatë 
të tillë Organi i Kujdestarisë ka për obligim që paraprakisht ta njoftojë familjen 
përkujdesëse për qëllimin e saj të denoncimit të kontratës duke e njoftuar me arsyet 
e një veprimi të tillë.  

 
 
Neni 211. Heqja dorë nga kontrata  
 

(1) Nëse familja në të cilën është vendosur fëmija pushon të plotësojë 
ndonjërin prej kushteve nga neni 205 i këtij ligji, përkatësisht nëse nuk 
është realizuar qëllimi i vendosjes, Organi i Kujdestarisë mund të vendosë 
për heqjen dorë nga kontrata për vendosjen në familje.  

(2) Me vendimin nga paragrafi 1 i këtij neni caktohet dita e pushimit të 
vendosjes së fëmijës.  

(3) Organi i Kujdestarisë i cili ka marrë vendimin për zgjidhjen e kontratës 
për vendosjen në familje e siguron ruajtjen, kujdesin dhe shkollimin e 
mëtejshëm të fëmijës.  

 
Koment, neni 211 

Paragrafi 1 
 

211.1 Neni 211 paragrafi 1 rregullon mënyrën e heqjes dorë nga kontrata. Kjo dispozitë 
bënë fjalë për heqjen dorë nga kontrata nga Organi i Kujdestarisë. Nëse familja në 
të cilën është vendosur fëmija në çfarëdo mënyre pushon të plotësojë ndonjërin 
prej kushteve të parapara ligjore,1296 përkatësisht nëse nuk është realizuar qëllimi i 
vendosjes së fëmijës në familje, Organi i Kujdestarisë mund të vendosë për heqjen 
dorë nga kontrata për vendosjen në familje. Në të dy këto raste Organi i 
Kujdestarisë e ka në dispozicion këtë mundësi, por paraprakisht Organi i 
Kujdestarisë do të vlerësojë në mënyrë të përshtatshme mundësinë që familja në të 
cilën është vendosur fëmija në të ardhmen a do të ketë mundësi që t’i përmirësojë 

                                                 
1296 Lidhur me këtë çështje shih shiko, komentin e neneve 205.1; 205.2 dhe 205.2.1. 
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kushtet që janë evidentuara si me mungesa në kujdesin ndaj fëmijës të besuar tek 
kjo familje si dhe a do të ketë mundësi që tek kjo familje poashtu në të ardhmen të 
realizohet qëllimi i vendosjes së fëmijës në familje. Lidhur me situatën kur familja 
dëshiron të heqë dorë nga kontrata, në kohen kur kontrata është në fuqi, në këtë 
rast duhet shikuar më hollësisht nenin 210, par. 1. 

 
Paragrafi 2 

 
211.2 Paragrafi 2 i nenit 211 përcakton obligimin e Organit të Kujdestarisë që në 

vendimin mbi heqjen dorë nga kontrata të caktojë edhe ditën e pushimit të 
vendosjes së fëmijës. Pra, në qoftë se Organi i Kujdestarisë merr vendimin mbi 
heqjen dorë nga kontrata për vendosjen në familje ai do të caktojë edhe ditën e 
pushimit të vendosjes së fëmijës në këtë familje.  

 
Paragrafi 3 

 
211.3 Paragrafi 3 i nenit 211 parasheh obligimin e Organit të Kujdestarisë që më tutje 

të sigurojë ruajtjen, kujdesin dhe shkollimin e mëtejshëm të fëmijës. Heqja dorë 
nga kontrata për vendosjen e fëmijës në familje për arsyet e parapara në këtë 
dispozitë ligjore nuk e lirojnë Organin e Kujdestarisë nga obligimi që për fëmijën i 
cili ka qenë i vendosur në një familje e cila nuk i ka plotësuar kushtet e parapara 
me ligj përkatësisht nuk është realizuar qëllimi i vendosjes në familje, që të 
sigurojë ruajtjen, kujdesin dhe shkollimin e mëtejshëm të fëmijës. Një përkujdesje 
e tillë mund të bëhet duke vendosur fëmijën në familje tjetër.1297 Përndryshe 
vendimet e Organit të Kujdestarisë pas plotfuqishmërisë së tyre janë të 
detyrueshme për palët. Por pala ka të drejtë të kundërshtojë vendimin në kontest 
administrativ i cili zhvillohet aktualisht parë Gjykatës Supreme të Kosovës deri në 
vitin 2013,1298 ndërsa nga Janari i viti 2013 kjo kompetencë kalon në gjykatën 
themelore në Prishtinë, në departamentin për çështje administrative.1299  

 
 
Neni 212. Mbikëqyrja  
 

(1) Organi i Kujdestarisë mbikëqyr zhvillimin e fëmijës, siguron se mbrojtja, 
kujdesi dhe edukimi i fëmijës bëhet në përputhje me dispozitat e këtij ligji 
si dhe me dispozitat e kontratës për vendosjen e fëmijës.  

(2) Organi kompetent i Kujdestarisë i kushton vëmendje të posaçme 
zhvillimit të fëmijës lidhur me qëllimet të cilat kanë shkaktuar vendosjen 
e fëmijës në familje.  

                                                 
1297 Shih komentin e dispozitës së nenit 207.(2).b mbi të drejtën për ankesë dhe organin kompetentë 
për vendosje lidhur me ankesën në rastin kur ndonjëra nga palët nuk janë të kënaqura me vendimet e 
Organit të Kujdestarisë. 
1298 Shih Ligji për shërbimet sociale dhe familjare, neni 15, paragrafi 10. Ndërsa lidhur me ankesën 
kundër vendimeve të Organit të Kujdestarisë Organit të Kujdestarisë shih Ligji për shërbimet sociale 
dhe familjare, neni 15, paragrafët 4 deri 9. 
1299 Shih Ligji nr. 03/L-199 për gjykatat i vitit 2010, neni 12, paragrafi 1.2. 
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(3) Organi i Kujdestarisë ka obligim të informojë familjen në të cilën është 
vendosur fëmija për arsye (mangësitë në sigurimin e kujdesit, mbrojtjen 
dhe edukimin e fëmijës) që kanë shkaktuar vendosjen e fëmijës. Ky duhet 
të japë propozime për mënjanimin e këtyre fakteve në të ardhmen, dhe të 
marrë masa sociale të rregullta dhe me kohë të cilat janë parashikuar në 
këtë ligj.  

 
Koment, neni 212 

Paragrafi 1 
 

212.1 Dispozita ligjore e nenit 212 përcakton obligimin e Organit të Kujdestarisë për 
mbikëqyrje të zhvillimit të fëmijës. Organi i Kujdestarisë ka obligim që të bëjë 
mbikëqyrjen e zhvillimit të fëmijës në familjen në të cilën fëmija është vendosur e 
me qëllim që të sigurojë se mbrojtja, kujdesi dhe edukimi i fëmijës bëhet në 
përputhje me dispozitat e këtij ligji1300 si dhe me dispozitat e kontratës për 
vendosjen e fëmijës. Kjo mbikëqyrje realizohet në disa mënyra. Njëra prej 
mënyrave të realizimit të mbikëqyrjes së Organit të Kujdestarisë është kur vet 
organi përmes punëtorëve përgjegjës bënë vizita të rregullta në familjen në të cilën 
është vendosur fëmija duke u interesuar për rrjedhjen normale të procesit të 
vendosjes së fëmijës në këtë familje. Vizitat e rregullta në shkollë apo institucion 
përkatës ku fëmija qëndron gjatë ditës për të përcjellë poashtu rrjedhën normale të 
zhvillimit dhe edukimit të fëmijës e poashtu edhe me sigurimin e informacioneve 
të tjera qoftë përmes prindërve natyror të fëmijës apo personave të tjerë të cilët 
kanë kontakt qoftë me fëmijën qoftë me familjen në të cilën është vendosur fëmija. 

 
Paragrafi 2 

 
212.2 Rrethana e cila ka shkaktuar vendosjen e fëmijës në familje është objektiv tjetër i 

organit të kujdestarisë sipas paragrafit 2 të nenit 212. Gjatë kësaj mbikëqyrje, 
Organi i Kujdestarisë vëmendje të posaçme do t’i kushtojë zhvillimit të fëmijës 
lidhur me rrethanat të cilat kanë shkaktuar vendosjen e fëmijës në familje, me 
qëllim që të eliminohen shkaqet për shkak të të cilave ka qenë e nevojshme që 
fëmija të vendoset në familje.  

 
Paragrafi 3 

 
212.3 Paragrafi 3 i nenit 212 obligon Organin e Kujdestarisë që të informojë familjen në 

të cilën është vendosur fëmija për arsyet të cilat kanë shkaktuar vendosjen duke 
dhënë propozime konkrete për mënjanimin e këtyre arsyeve. Për të qenë mbikëqyrja 
nga ana e Organit të Kujdestarisë sa ma efektive dhe për realizimin e qëllimit për të 
cilin fëmija është vendosur në familje, është obligimi i Organit të Kujdestarisë që të 
informojë familjen në të cilën është vendosur fëmija për arsyet (mangësitë në 
sigurimin e kujdesit, mbrojtjen dhe edukimin e fëmijës) që kanë shkaktuar vendosjen 
e fëmijës. Në këtë drejtim Organi i Kujdestarisë duhet të japë propozime konkrete 

                                                 
1300 Shih shpjegimin e dhënë të k dispozita e nenit 228 të LFK.  
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me qëllim mënjanimin e këtyre rrethanave në të ardhmen, dhe njëherësh të marrë 
masa sociale të rregullta dhe me kohë të cilat janë të parashikuara me këtë ligj. Kjo 
për arsye se nëse familja në të cilën është vendosur fëmija nuk është e njoftuar me 
arsyet të cilat kanë qenë me ndikim që fëmija të vendoset në atë familje dhe po qese 
nuk është e udhëzuar për mënyrën e eliminimit të këtyre fakteve atëherë edhe suksesi 
i vendosjes së fëmijës në familje do të jetë i mangët.  

 
 
Neni 213. Detyrimet e familjes përkujdesëse për të informuar  

 
Familja përkujdesëse ka për detyrë ta njoftojë organin kompetent të 
mbikëqyrjes për çështjet që kanë të bëjnë me gjendjen shëndetësore, edukimin 
si dhe të gjitha rrethanat që janë me rëndësi për zhvillimin e fëmijës.  

 
Koment, neni 213 

 
213. Neni 213 përcakton detyrimet e familjes përkujdesese për të informuar. Familja 

përkujdesese në të cilën është vendosur fëmija përveç obligimit për kujdesin ndaj 
fëmijës ka edhe obligimin e informimit. Ky obligim realizohet ashtu që familja 
përkujdesese në periudha të caktuara kohore, zakonisht kjo përcaktohet hollësisht 
në kontratë mbi vendosjen e fëmijës, e në raste të veçanta edhe në situata specifike 
(kur për këtë tregohet nevoja) ka për obligim që organin kompetent të mbikëqyrjes 
ta njoftojë për çështjet që kanë të bëjnë me gjendjen shëndetësore, edukimin si dhe 
të gjitha rrethanat tjera që janë me rëndësi për zhvillimin e fëmijës. Ky informim 
bëhet jo vetëm sa për të qenë në dijeni organi mbikëqyrës për rrjedhën e zhvillimit 
normal të fëmijës, por edhe për gjetjen e mënyrave më të përshtatshme nga ana e 
organit mbikëqyrës për ecurinë normale të zhvillimit të fëmijës.  

 
 
Neni 214. Informatat reciproke të organeve kompetente  
 

(1) Nëse vendosjen në familje e ka caktuar një organ, kurse mbikëqyrjen e 
ushtron organi tjetër, organi i cili e ushtron mbikëqyrjen ka për detyrë që 
për zhvillimin e fëmijës ta informojë organin që ka caktuar vendosjen në 
familje.  

(2) Nëse organi mbikëqyrës nga paragrafi 1 i këtij neni nxjerr përfundim se 
është shkaktuar ndonjë nga kushtet e përcaktuara në nenet 209-211 për 
zgjidhjen e kontratës, lidhur me këtë gjë pa vonesë e njofton organin që 
ka caktuar vendosjen në familje. 

 
Koment, neni 214 

Paragrafi 1 
 

214.1 Neni 214 paragrafi 1 përcakton obligimin e organeve kompetente të kujdestarisë 
për informim reciprok mbi zhvillimin e fëmijës. Kjo dispozitë ligjore parasheh 
detyrimin e informimit reciprok të organeve kompetente, atij që ka caktuar 



Adem Vokshi 

 479 

vendosjen në familje dhe atij që bënë mbikëqyrjen e zbatimit të vendimit të marrë. 
Kjo nga shkaku se në praktikën e organeve për vendosjen e fëmijës në familje ka 
raste kur njeri organ cakton vendosjen në familje varësisht prej faktit se fëmija i 
cili duhet vendosur në familje ku e ka vendbanimin apo vendqëndrimin,1301, kurse 
mbikëqyrjen e ushtron organi tjetër, në rastin kur fëmija vendoset në familjen e cila 
e ka vendbanimin apo vendqëndrimin në territorin e komunës tjetër. Një situatë të 
tillë e kemi me vendimin e QPS në Mitrovicë dhe QPS në Pejë, kështu 
aktvendimin e Qendrës për punë sociale në Mitrovicë nr. 4419 të datës 10 nëntor 
2008 me të cilin aktvendim Qendra për punë Sociale në Mitrovicë i njeh të drejtën 
e strehimit familjare të miturit duke e vendosur të njëjtin në familjen konkrete në 
Komunën e Drenasit dhe aktvendimin e Qendrës për punë sociale në Pejë nr. 
668/06 të datës 06 qershor 2006 me të cilin Qendra për punë Sociale në Pejë e 
strehon të miturin në Komunën e Gjakovës. Si në rastin e parë poashtu edhe në të 
dytin kemi njërin organ i cili vendos për strehimin e fëmijës ndërsa organin tjetër i 
cili do të bëjë mbikëqyrjen e kësaj vendosje. 1302 Në një situatë të tillë organi i cili e 
ushtron mbikëqyrjen ka për detyrë që për zhvillimin e fëmijës ta informojë organin 
që ka caktuar vendosjen në familje. Kjo nga shkaku se organi i cili bënë 
mbikëqyrjen e vendosjes në familje meqenëse vet nuk ka marrë vendimin mbi 
vendosje nuk ka kompetencë për të marrë vendime lidhur me rastin.  

 
Paragrafi 2 

 
214.2 Paragrafi 2 i nenit 214 poashtu parasheh informimin reciprok të organeve të 

kujdestarisë mbi zgjidhjen eventuale të kontratës. Në rastin kur organi mbikëqyrës 
nxjerr përfundim se është shkaktuar përfundimi i vendosjes, shuarja e kontratës 
apo heqja dorë nga kontrata e nga çfarëdo arsye e cila shkakton zgjidhjen e 
kontratës, ai pa vonesë e njofton organin që ka caktuar vendosjen në familje në 
mënyrë që ky organ edhe të sjellë vendimin përkatës lidhur me të. Kjo thjesht, 
sepse organi i cili ka nxjerr vendimin mbi vendosje ka bërë edhe lidhjen e 
kontratës me familjen përkujdesese andaj edhe është kompetencë e këtij organi që 
të bëjë zgjidhjen e kontratës. 

                                                 
1301 Shih LFK nenin 207.1. 
1302Shih aktvendimin e Qendrës për punë sociale në Mitrovicë nr. 4419 të datës 10 nëntor 2008 me të 

cilin aktvendim Qendra për punë Sociale në Mitrovicë dhe aktvendimin e Qendrës për punë 
sociale në Pejë nr. 668/06 të datës 06 qershor 2006. 
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PJESA E GJASHTË  
 
KUJDESTARIA  
 
I. VENDOSJA DHE QËLLIMI I KUJDESTARISË  
 

Koment, Pjesa e Gjashtë, nënpjesa 1, vendosja dhe qëllimi i kujdestarisë 
 
VI. 1. Vështrim i përgjithshëm. Shumë persona nuk janë në gjendje që të kujdesen për 

vete, për të drejtat dhe interesat e tyre si dhe për pasurinë. Kjo paaftësi mund të jetë 
e pjesshme apo e plotë. Këtu bëjnë pjesë në rend të parë të miturit. Atyre për shkak 
të moshës gjithnjë ju nevojitet kujdesi, ndihma dhe mbrojtja e të rriturve, 
shoqërisë. Përveç këtyre, edhe personat e moshës madhore mund të vijnë në 
gjendje e cila e përjashton aftësinë e tyre që vet të kujdesen për veti dhe për të 
drejtat dhe interesat e tyre (personat e sëmurë psikikishtë, personat me zhvillim të 
pamjaftueshëm psikikë dhe personat e tjerë). Më në fund, nga arsyet e veçanta 
personi fizik mund të jetë përkohësisht në pamundësi që vet t’i mbrojë të drejtat 
dhe interesat e veta, dhe duhet t’i caktohet kujdestari i veçantë.  

 
VI. 1 (a) Kur është fjala për të miturit, të gjithë ata nuk janë në të njëjtën pozitë. Në 

pozitë më të mirë janë ata të mitur të cilët i kanë të dy, apo së paku njërin prind, 
dhe të cilët prindër janë në gjendje që të kujdesen për ta. Shumë më e vështirë 
është pozita e të miturit pa prindër, apo pa kujdesin prindëror. Megjithatë, as këta 
të mitur nuk janë lënë pa përkujdesje. Kujdesin për ta e merr shoqëria. Ajo 
gjithashtu, merr kujdesin për personat madhor të cilët nuk kanë aftësi veprimi, apo 
të cilët në rastet e veçanta nuk janë në gjendje të mbrojnë të drejtat dhe interesat e 
tyre.1303 

 
VI. 1 (b) Në shoqëritë bashkëkohore ekzistojnë dy mënyra të mbrojtjes së tyre: a) 

mbrojtja përmes kujdestarisë dhe b) mbrojtja sociale. Këto dy mënyra të mbrojtjes 
përpara kanë qenë të ndara tërësisht. Sot këto mënyra janë të gërshetuara dhe të 
lidhura në mes veti.  

 
 
Neni 215. Parimet e kujdestarisë për të miturit dhe të rriturit  
 

(1) Fëmijët e mitur vendosen në kujdestari dhe gëzojnë mbrojtje të veçantë 
nga institucionet publike  
1. kur prindërit e tyre janë në pamundësi për të ushtruar kujdesjen 

prindërore,  
2. për shkak se të dy prindërit kanë vdekur ose nuk njihen, janë shpallur 

të zhdukur, u është hequr kujdesi prindëror ose kanë humbur aftësinë 
për të vepruar,  

                                                 
1303 Lidhur me përkujdesjen sociale ndaj fëmijëve dhe personave me paafërsi veprimi shih LFK, neni 
5, par. 1 dhe pjesa e komentit për këtë paragraf. 
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3. apo për çdo shkak tjetër i cili me vendim të gjykatës jep arsye për 
vendosje në të mirë të mirëqenies së fëmijës.  

(2) Qëllimi i kujdestarisë ndaj personave të moshës madhore është mbrojtja e 
personalitetit të tyre dhe do të manifestohet në radhë të parë me kujdesin 
personal, aftësim për jetë të pavarur dhe me mjekim.  

(3) Kujdestaria ka për qëllim gjithashtu sigurimin e të drejtave pasurore dhe 
të të drejtave të tjera dhe interesave të personave nën kujdesje.  

 
Koment, neni 215 

 
215. Vështrim i përgjithshëm. Ky nen i rregullon disa parime lidhur me kujdestarinë. 

Nga dispozitat mbi kujdestarinë, si dhe nga dispozitat mbi të drejtën familjare në 
përgjithësi, mund të nxjerrjen katër parime themelore të së drejtës së kujdestarisë: 
a) parimi i karakterit shoqëror dhe i rëndësisë gjithë shoqërore të kujdestarisë, b) 
parimi i mbrojtjes së veçantë shoqërore të personave nën kujdestari, c) parimi i 
kujdesit gjithëpërfshirës shoqëror mbi personat nën kujdestari dhe d) parimi i 
kujdesit prioritar mbi personalitetin.  

 
215 (a) Kujdestaria është institut me karakter shoqëror dhe i rëndësisë gjithëpërfshirëse 

shoqërore. Ajo përfaqëson pjesën e kujdesit gjithëpërfshirës shoqëror mbi njeriun, 
e veçanërisht mbi personat të cilët nuk janë në gjendje që të kujdesen për vete. Më 
parë në shoqëritë ku posedimi familjar ka qenë bazë e ekonomisë shoqërore, 
kujdestaria ka qenë institut privat e edhe klasor. Por me zhvillimin e shoqërisë 
gjendja gradualisht ndryshon, kështu në vendet kapitaliste shteti ndërhynë më 
shumë në marrëdhëniet familjare, por megjithatë mbisundon mendimi se 
kujdestaria është institut familjarë. Gjersa kjo në sistemet socialiste ndryshon duke 
e trajtuar kujdestarin si institut shoqëror. Pra në sistemin kapitalist kujdestaria 
trajtohet si institut thjeshtë familjar pa ndërhyrje thelbësore të shtetit në 
marrëdhëniet familjare në krahasim me sistemin socialist ku sundon mendimi se 
kujdestaria është institut shoqëror dhe shoqëria duhet doemos të kujdeset për 
marrëdhëniet familjare. 

 
215 (b) Sa i përket parimit të mbrojtjes së veçantë shoqërore të personave nën 

kujdestari mund të thuhet lirisht se personat nën kujdestari gëzojnë mbrojtjen e 
veçantë të bashkësisë shoqërore. Familja moderne, në masë të madhe i ka borxh 
qëndrueshmërisë së vet kujdesit të shoqërisë. Para së gjithash, të miturit nën 
kujdestari dhe personat tjerë ndaj të cilëve aplikohet ky institut varen prej ndihmës 
së shoqërisë. Nëse fëmijët e punëmarrësit apo nëpunësit ngelin pa prind, sot është 
shumë vështirë të paramendosh se të afërmit (si në shoqërinë patriarkale) t’i 
ndihmojnë apo t’i ofrojnë mbrojtje, mbështetje dhe ndihmë. E ngjashme është edhe 
me personat tjerë të cilët ngelin të paaftë dhe të pambrojtur. Këto parime janë të 
përcaktuara edhe në dispozitën e nenit 37.3 dhe 50.1 të Kushtetutës së Kosovës.1304 

                                                 
1304 Shih LFK neni 37.3 ku bëhet fjalë për të drejtat e Martesës dhe Familjes parasheh se Familja 
gëzon mbrojtje të veçantë të shtetit, në mënyrën e rregulluar me ligj, ndërsa neni 50.1 ku bëhet fjalë 
për të drejtat e fëmijës përcakton se fëmijët gëzojnë të drejtën e mbrojtjes dhe kujdesit të 
domosdoshëm për mirëqenien e tyre. 
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215 (c) Parimi vijues i kujdesit gjithëpërfshirës shoqëror mbi personat nën kujdestari 
paraqet kujdestarin si formë e mbrojtjes ligjore, mirëpo, mbrojtja ligjore gjithnjë e 
më shumë po gërshetohet me shumë mënyra tjera të mbrojtjes, e veçanërisht me 
atë sociale.  

 
215 (d) Parimi i kujdesit prioritar mbi personalitetin. Nuk është ndryshuar vetëm 

ambienti në të cilin jeton familja bashkëkohore; është ndryshuar edhe qëndrimi 
lidhur me atë se cilat vlera njerëzore duhet së pari të mbrohen. Në vend të 
mbrojtjes së pasurisë familjare, sot në rend të parë mbrohet personaliteti, e pastaj 
pasuria, Intenca e zhvillimit të gjithanshëm të njeriut, e pasuria nuk e ka atë vlerë 
që e ka pasur më parë. Përveç kësaj personave nën kujdestari nuk ju ofrohet sot 
mbrojtja vetëm në interes të familjes së tyre dhe vazhdimësisë së saj, por pikë së 
pari në interesin e tyre personal, me përjashtime të cilat rrjedhin nga disa lloje të 
kujdestarisë. Veçanërisht i është nënshtruar këtij imperativi, mbrojtja e të miturve.  

 
Paragrafi 1 

  
215.1 Në princip për të miturin kujdesen prindërit. Historikisht ka pasur mjaft 

përjashtime nga kjo rregull e edhe në rastet kur fëmija i ka pasur të dy prindërit në 
jetë. Në të drejtën romake skllevërit nuk kanë pasur aftësinë juridike e me këtë as 
të drejtën ndaj fëmijëve të tyre. Raporti prindëror ka qenë raport faktik. Fëmijët 
jashtëmartesor janë konsideruar në disa të drejta si “fëmijë të askujt”, dhe i’u është 
caktuar kujdestari edhe kur nëna ka qenë e njohur. Sipas sistemit patriarkal, në rast 
të vdekjes së babait, nëna nuk ka mundur të ushtrojë “pushtetin atëror”, sepse nuk 
ka ekzistuar e drejta prindërore. Për këtë arsye edhe këtyre fëmijëve i’u është 
caktuar kujdestari. 

 
215. 1(a) E drejta bashkëkohore përfaqëson qëndrim shumë më të gjerë dhe më human 

ndaj prindërve. Ndaj të miturve kujdesen prindërit e tyre pavarësisht a janë fëmijë 
të lindur në martesë apo në bashkësi të ngjashme me martesën (fëmijët 
jashtëmartesor –neni 110 i LFK). E drejta prindërore i takon edhe nënës, kështu që 
ajo vet mund ta ushtrojë këtë të drejtë në rast të vdekjes së babait të fëmiut. Nga 
ana tjetër, sot shoqëria zbaton mbikëqyrje të gjithanshme dhe serioze mbi mënyrën 
e kryerjes së detyrimit prindëror. Për këtë mund të ndodhë që edhe fëmijët të cilët 
kanë njërin, apo të dy prindërit të vihen nën kujdestari.  

 
215.1 (b) I mituri asnjëherë nuk mund të lihet pa përkujdesjen e dikujt. Në të vërtetë i 

mituri sipas rregullit gëzon mbrojtje të dyfishtë: prindore dhe shoqërore. Fëmijët 
pa përkujdesje prindore gëzojnë kujdesin e veçantë shoqëror.1305  

 
215.1.1 Pamundësia e prindërve për të ushtruar kujdesjen prindërore është një prej 

arsyeve të vendosjes së të miturit nën kujdestari dhe me këtë edhe gëzimin e 
mbrojtjes së veçantë nga institucionet publike. Kjo pamundësi shpesh na 
lajmërohet në rastet kur prindërit e të miturit nuk kanë mundësi për një kohë të 

                                                 
1305 Shih nenin 3 te Konventa për të Drejtat e Fëmijëve. 
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shkurtë apo të gjatë të ushtrojnë të drejtën e tyre prindërore për arsye objektive, për 
çka shoqëria duhet ta merr kujdesin ndaj tyre (mungesa e tyre nga vendqëndrimi 
apo vendbanimi për arsye të ndryshme, vuajtja e dënimit, sëmurja e rëndë si dhe 
raste të tjera kur prindërit nuk kanë mundësi që të ushtrojnë detyrën e tyre 
prindërore të kujdesit ndaj fëmijës).1306  

 
215.1.2 Nën paragrafin dy të këtij neni përcakton situatat e vendosjes së të miturit nën 

kujdestari atëherë kur që të dy prindërit e të miturit kanë vdekur apo nuk janë të 
njohur (fëmija i braktisur1307), janë shpallur të zhdukur (në situatat siç ishte në 
Kosovë pas vitit 1999 apo në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore kur ekziston 
mundësia e shfaqjes së një situate të tillë etj.) prindërve u është hequr kujdesi 
prindëror (me vendim të organit kompetent) apo të njëjtit e kanë humbur aftësinë 
për të vepruar. Duke marr parasysh interesat vitale të të miturit shoqëria në situatat 
e tilla, të miturit pa vonesë i vënë nën kujdestari. 

 
215. 1.3 Situatat kur vendimi i gjykatës jep arsye për vendosjen e të miturit nën 

kujdestari për hir të mirëqenies së fëmijës. Këtu kemi të bëjmë me situatën kur 
prindërit apo njeri prej tyre i cili përkujdeset për të miturin gjykohet nga ana e 
gjykatës për ndonjë vepër penale për shkak të së cilës ekziston rreziku se personi i 
tillë mund të ndikojë negativisht në zhvillimin psiko – fizik e të miturit poçëse 
edhe më tej ngelin nën përkujdesjen e tyre (marrja me prostitucion, nxitja apo 
shtytja në të, përdorimi i pakontrolluar i drogës apo alkoolit etj.) 

 
Paragrafi 2 

 
215.2 Kujdestaria ndaj personave të moshës madhore ka për qëllim mbrojtjen e 

personalitetit të tyre. Kjo nga arsyeja se shoqëria nuk ofron mbrojtje të veçantë 
vetëm për personat e mitur, por edhe për të gjithë ata të cilët për arsye të ndryshme 
nuk janë në gjendje që të kujdesen për personalitetin e vet, mbi pasurinë e vet si 
dhe mbi të drejtat dhe interesat e tyre. Deri në këtë situatë mund të vijë nga shkaqet 
e ndryshme: sëmundja shpirtërore, ngecja në zhvillimin mental, senilitetin për 
shkak të moshës, alkoolizmit, përdorimit të mjeteve narkotike, plangprishësisë dhe 
arsyeve të tjera.  

 
215.2 (a) Kujdesi ndaj këtyre personave manifestohet në radhë të parë me kujdesin e 

tyre personal, aftësimin e tyre për jetë të pavarur dhe në rastet e caktuara me 
mjekimin e tyre, me qëllim që të njëjtit pas një kohe të arsyeshme t’i kthehen 
shoqërisë dhe jetës së tyre të përditshme duke mos i’u dëmtuar personaliteti i tyre. 
Përndryshe pozita e këtyre personave është më se e ngjashme me pozitën e të 
miturve. Ngjashmëria manifestohet kryesisht në pasojat e veprimeve të tyre. Ata si 
edhe të miturit nuk janë në gjendje që vet të kujdesen për veti dhe për pasurinë e 
tyre, e as t’i mbrojnë të drejtat dhe interesat e tyre. Ata nuk munden tërësisht apo 
pjesërisht që në mënyrë të pavarur të kryejnë punë juridike. Për këtë edhe duhet të 
vihen nën kujdestari.  

                                                 
1306 Shih aktvendimin e QPS-Mitrovicë nr. 02-725 i datës 06.06.2005. 
1307 Po ai organ aktvendimi nr. 02-7738 i datës 25.11.2010. 
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Paragrafi 3 
 

215.3 Qëllimi i kujdestarisë është gjithashtu edhe sigurimi i të drejtave pasurore dhe të 
drejtave të tjera si dhe interesave të personave nën kujdesje. Në këtë drejtim 
kujdestari në mënyrë aktive merr pjesë në regjistrimin dhe vlerësimin e pasurisë së 
të kujdesurit. Për të mundur me të të udhëheq, ai duhet saktësisht të dijë prej çka 
krejt përbëhet kjo pasuri, nga se pas marrjes së detyrës të njëjtit e tërë kjo pasuri i 
lihet nën udhëheqje dhe jo vetëm kjo, por edhe ndonjë kërkesë tjetër eventuale 
pasurore e cila duhet apo është në procedurë e sipër nga ana e të kujdesurit, apo 
kundër tij është pjesë e kujdesjes nga ana e kujdestarit të caktuar.  

 
 
II. KUJDESTARIA NDAJ TË MITURVE  
 
Neni 216. Kompetencat dhe qëllimet e kujdestarisë për të miturit  

 
(1) Organi i Kujdestarisë e vë nën kujdestari personin e mitur i cili nuk është 

nën kujdesin prindëror.  
(2) Kujdestari i personit të mitur ka për detyrë që të kujdeset me mirëbesim 

për personalitetin e të miturit, posaçërisht për shëndetin e të miturit, 
edukimin e arsimimin e tij dhe për zhvillimin e aftësisë për të bërë jetë të 
pavarur.  

 
Koment, neni 216 

 
Paragrafi 1 

  
216.1 Për kujdestarinë ndaj të miturve është dhënë shpjegimi në arsyetimin e dispozitës 

së nenit 215 dhe atë konkretisht nën 215 (1) pastaj 215 (1) a dhe b. Sipas dispozitës 
ligjore të paragrafit 1 të nenit 216 është Organi i Kujdestarisë ai i cili është 
kompetentë për të vënë nën kujdestari personin e mitur i cili nuk është nën 
kujdesin prindëror.1308  

 
216.1 (a) Sa i përket caktimit të kompetencës territoriale të Organit të Kujdestarisë 

ekzistojnë disa rregulla: Është rregull i përgjithshëm që kompetenca territoriale e 
këtij organi të caktohet në bazë të vendbanimit të personit i cili duhet vënë nën 
kujdestari. Nëse ky person nuk ka vendbanim atëherë sipas vendqëndrimit të tij. 
Kompetenca territoriale vlerësohet në momentin kur janë plotësuar kushtet për 
vënien nën kujdestari. Kompetenca territoriale rregullohet me Ligjin për shërbimet 
sociale dhe familjare.1309 

                                                 
1308 Shih aktvendimin e QPS-Mitrovicë Nr. 02-4419 të dt. 19.11.2008 dhe atë të QPS-Skënderaj nr. 
360 i datës 30.11.2004.  
1309 Më gjërsisht shih neni 11.2 i Ligji nr. 04/L-081 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 02/L-17 
për shërbimet sociale dhe familjare, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 5/ 05 prill 2012 
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216.1 (b) Nëse ndërrohet vendqëndrimi gjegjësisht vendbanimi i të kujdesurit atëherë 
ndërrohet edhe kompetenca territoriale e organit. Në atë rast do të jetë kompetent 
Organi i Kujdestarisë sipas vendbanimit apo vendqëndrimit të ri. Organi i ri 
kompetent do të vendosë a do të ndërrohet kujdestari dhe a do të ndërrohen masat 
të cilat i ka caktuar organi i mëparshëm kompetent.  

 
216.1 (c) Këto dy rregulla janë pasojë e natyrës së detyrës të cilën e ushtron Organi i 

Kujdestarisë. Kjo nga shkaku se Organi i Kujdestarisë së vendbanimit apo 
vendqëndrimit të ri, të miturit e kanë mundësinë e mbikëqyrjes më efikase të 
zbatimit në vepër të kujdesit ndaj të miturit nga ana e kujdestarit, si dhe 
ndërmarrjen e masave të duhura në rast të dështimit të kujdesit ndaj të miturit.  

 
Paragrafi 2 

 
216.2 Kujdestari i personit të mitur ka për detyrë që të kujdeset me mirëbesim për 

personalitetin e të miturit, posaçërisht për shëndetin e të miturit, edukimin e 
arsimimin e tij dhe zhvillimin e aftësisë për të bërë jetë dhe punë të pavarur. Nga 
kjo rrjedhë se kujdesi ndaj të miturit përfshin: a) kujdesin për shëndetin; b) kujdesi 
për edukimin dhe arsimimin dhe c) aftësimi për jetë të pavarur. Këtyre formave të 
kujdesit ndaj personalitetit, edhe pse ligjdhënësi nuk i ka theksuar drejtpërdrejtë, 
duhet shtuar edhe kujdesin për vendosjen e të miturit.  

 
216.2 (a) Kujdesi për shëndetin e të miturit përfaqëson detyrimin më të rëndësishëm të 

kujdestarit. Ligjdhënësi është dashtë që të thotë: mbi jetën dhe shëndetin. E drejta 
themelore e fëmijës është e drejta në jetë, e detyra themelore e kujdestarit është 
mbrojtja e jetës dhe shëndetit si vlerat më të mëdha (madhore). Për këtë arsye 
kujdestari duhet të miturit t’i krijojë kushte të cilat do të pengojnë shkaktimin e 
sëmundjes. Është me rëndësi veprimi i tij preventiv. Nëse vjen gjer te sëmundja, 
kujdestari duhet të ndërmerr me kohë shërimin, sepse do të bartë pasoja serioze 
nëse argumentohet se gjer ku sëmundja apo keqësimi i sëmundjes ka ardhë si 
pasojë e neglizhencës së tij. Kujdestari nuk mundet pa lejimin e Organit të 
Kujdestarisë të bie vendime mbi pyetjet e rëndësishme lidhur me shërimin e të 
miturit. Ai p.sh. nuk mundet pa këtë leje t’ia besojë në kujdes dhe rruajtje apo ta 
vendosë në kohë më të gjatë në institucionin shëndetësor për shërim. Edhe vet 
institucioni shëndetësor ku është i vendosur i mituri ka obligim që të njoftojë 
kujdestarin dhe organin e kujdestarisë mbi të gjitha problemet e rëndësishme në 
lidhje me jetën dhe shëndetin e të kujdesurit, lirimin nga institucioni dhe 
vendqëndrimin e tij të ri. Ajo poashtu është e detyruar që para lëshimit të 
kujdesurit të mitur ta njoftojë me kohë mbi këtë Organin e Kujdestarisë, në mënyrë 
që me kohë të ketë mundësi të ndërmerr masa për pranimin dhe përkujdesjen e të 
miturit. Mënyrë të tillë apo të ngjashme të përkujdesjes parashohin edhe ligjet e 
vendeve të tjera të rajonit (Kroacisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Sllovenisë, 
Maqedonisë, Mali të Zi, Serbisë e edhe Krahinës së Vojvodinës).  

 
216.2 (b) Kujdesi për edukimin dhe arsimimin parasheh obligimin e kujdestarit që 

personalisht, duhet të ndërmerr të gjitha masat që të sigurohet edukimi dhe 
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arsimimi sa më i suksesshëm i të miturit. Si edukator kujdestari duhet ta 
zëvendësojë prindin, si në ndikimin pedagogjik ashtu edhe në atë emocional në 
zhvillimin e personalitetit të miturit. Pozita e të miturit pa përkujdesjen prindërore 
është jashtëzakonisht komplekse. Ai ka nevojë që të mos ndihet i hedhur dhe i 
braktisur. Për këtë arsye puna pedagogjike dhe psikologjike me këtë të mitur është 
e rëndësisë së veçantë. Kujdestarit duhet t’i ofrojë ndihmë edhe Organi i 
Kujdestarisë përmes punëtorëve të saj profesional. Fëmija, duhet përveç kësaj, të 
zhvillojë edhe shprehitë e punës, raportin pozitiv ndaj vlerave shoqërore, dashurinë 
ndaj njeriut dhe përkushtimin ndaj atdheut. Më i rëndësishëm është socializmi i 
suksesshëm i tij.1310  

 
216.2 (c) Nëse i mituri është i vendosur në institucionin social apo edukativ, apo i është 

besuar personit apo familjes tjetër, tek ta ngelë obligimi që kujdestarin dhe organin 
e kujdestarisë ta njoftojnë për të gjitha problemet e rëndësishme lidhur me 
edukimin dhe arsimimin e të kujdesurit, lirimin nga institucioni dhe vendqëndrimin 
e tij të ri. Ata janë të obliguar që të dërgojnë njoftime edhe për të gjitha 
ndryshimet, si edhe atë që para lëshimit nga institucioni ta njoftojnë me kohë 
organin e kujdestarisë në mënyrë që me kohë të mundet të ndërmerr masat për 
pranimin e të miturit.  

 
216.2 (ç) Fëmija i vendosur nën kujdestari, vetëm në bazë të vendimit të Organit të 

Kujdestarisë mund të dërgohet, për shkak të çrregullimeve në sjellje, në ndonjë 
institucion për edukim. Ky organ është i detyruar që para se të merr vendim për 
këtë dërgim të sigurojë mendimin e punëtorit social, pedagogut dhe psikologut mbi 
personalitetin e të kujdesurit dhe rrethanat e tij sociale, si dhe nevojës për t’u 
dërguar në institucion për edukim.  

 
216.2 (d) Në masë edhe më të madhe se sa për obligimin e edukimit të të miturit, 

kujdestari është i kufizuar në arsimimin e të kujdesurit. E drejta në arsimimin 
fillestar është e drejtë kushtetuese, e njëherit edhe obligim kushtetues. Për 
arsimimin e mesëm vendos vet i mbrojturi sipas dëshirës dhe afiniteteve të tij, por 
edhe në bazë të mundësive të tij dhe të shoqërisë. Në rast të mospërputhjes me 
dëshirat e të miturit vendimin nuk e bie kujdestari, por Organi i Kujdestarisë. Roli i 
kujdestarit, megjithatë, nuk është i vogël. Ai do të kujdeset për të gjitha nevojat e 
të kujdesurit lidhur me shkollimin, mbi sigurimin e mjeteve, librave, mbi 
vendosjen eventuale në konvikt, mbi suksesin e tij, mbi vijueshmërinë e rregullt të 
mësimit dhe kryerjen e detyrave shkollore, etj, mbi ndërprerjen e shkollimit dhe 
mbi ndërrimin e shkollës, kujdestari mund të vendos vetëm me lejen e Organit të 
Kujdestarisë. 

 
216.2 (dh) Obligimi i kujdestarit është që të aftësojë të miturin për jetë të pavarur, 

obligim ky që rrjedhë nga detyra natyrore e shoqërisë që secilit anëtarë të vet t’i 

                                                 
1310 Për më shumë shpjegim për këtë detyrë të kujdestarit dhe të Organit të Kujdestarisë të konsultohet 
Udhëzimi i Kombeve të Bashkuara për parandalimin e delikuencës së të miturve (udhëzimet e Riadit) 
të miratuara dhe të shpallura me Rezolutën nr. 45/112 të Asamblesë së Përgjithshme me 14 dhjetor 
1990, sesioni i 68 –të plenar.  
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mundësojë kyçjen në sistemin e marrëdhënieve shoqërore dhe ta përgatisë për 
kryerjen e pavarur të roleve shoqërore. Fëmijët të cilët janë nën përkujdesjen 
prindërore, i aftësojnë prindërit e tyre; fëmijët nën kujdestari – kujdestari me 
ndihmën e Organit të Kujdestarisë. Qëllimi i fundit i çdo procesi arsimor është 
formimi i personave të aftë, të pavarur dhe të shëndetshëm. 

 
216.2 (e) Kjo detyrë e kujdestarit është me përparësi në kuadër të funksionit dhe 

detyrave të tij. Kujdestari kur e dorëzon raportin përfundimtar pas mbushjes së 
moshës madhore të të kujdesurit, në rend të parë duhet të arsyetojë se i mbrojturi i 
tij a është aftësuar dhe në ç’masë për jetë të pavarur. Shumë të mbrojtur nga arsyet 
e ndryshme nuk do të jenë plotësisht të aftësuar, më së shpeshti për shkak të 
mospërfundimit të shkollimit. Por do të ketë edhe raste të natyrës tjetër. Për këtë 
arsye Ligji për Familjen i Kosovës (neni 224) përmban rregullën: “(1) Personat të 
cilëve me vendimin e gjykatës pjesërisht ose plotësisht u është hequr aftësia e tyre 
për të vepruar, vihen nën kujdestari të Organit të Kujdestarisë. (2) Gjykata brenda 
afatit dhjetë ditor duhet të përcjellë vendimin tek Organi kompetent i kujdestarisë i 
cili brenda 30 ditësh nga dita e nxjerrjes së vendimit duhet të sigurojë 
kujdestarinë.” Kjo do të thotë se personat edhe pse kanë mbushur moshën 
madhore, për shkak të të metave fizike apo psikike nuk janë të aftë që vet të 
kujdesen për veti dhe për të drejtat dhe interesat e tyre, kujdestari apo Organi i 
Kujdestarisë do të zhvillojë procedurë që ky person sipas bazës tjetër të vihet nën 
kujdestari, respektivisht që edhe personi i moshës madhore që nuk ka aftësi 
veprimi mund të vendosët nën kujdestari. 

  
216.2 (ë) Kujdestari është i autorizuar që t’i mbikëqyrë kushtet e vendosjes së të 

miturit, kushtet jetësore dhe ato higjienike dhe banesore të personave me të cilët i 
mbrojturi jeton. Nëse i mituri gjendet në familjen e kujdestarit (nëse është familjar 
i tij i afërt), ai është i obliguar që të miturit t’i sigurojë personalisht kushtet më të 
mira. Ai do të bëjë vërejtje, nëse nuk është i kënaqur me rrethanat nën të cilat jeton 
i mbrojturi, dhe ka detyrim që për mangësitë serioze pa hezitim ta njoftojë organin 
e kujdestarisë, mirëpo, kujdestari nuk është i autorizuar që vet të bie vendime mbi 
vendosjen e të kujdesurit,personit tjetër apo institucionit. Organi i Kujdestarisë 
mundet të miturin t’ia besojë personit tjetër në ruajtje dhe arsimin, nëse gjen se 
për këtë ekzistojnë arsyet e justifikueshme. Vendosja e të miturit në kujdes dhe 
arsimim te personi tjetër duhet t’i përgjigjet, nëse është e mundur mënyrës dhe 
kushteve të ruajtjes dhe arsimimit të miturit nën kujdesin prindëror.  
 
 

Neni 217. Aftësia për të vepruar, përdorimi i të ardhurave  
 
(1) I mituri nën kujdestari që nuk ka mbushur 14 vjet, nuk mund të ushtrojë 

vetë punët juridike, me përjashtim të veprimeve më rëndësi të vogël. Për 
veprimet të cilat nuk mund t’i ushtroj vetë është e nevojshme leja e 
kujdestarit të tij për ti bërë këto veprime të vlefshme, kurse për veprimet 
të cilat kujdestari nuk mund t’i ndërmarr vet është e nevojshme leja e 
Organit të Kujdestarisë.  
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(2) I mituri nën kujdestari që e themelon marrëdhënien e punës, mund t’i 
disponojë vetë të ardhurat e tij personale dhe pasurinë që e ka fituar me 
punën e tij. Përveç kësaj ai ka për detyrë që të kontribuojë për ushqimin e 
tij, edukimin dhe arsimimin në nivel të arsyeshëm.  

 
Koment, neni 217  

 
217. Vështrim i përgjithshëm. Aftësia për të vepruar është mundësia për të kryer 

veprime juridike apo veprime procedurale. Personi fizik e fiton këtë aftësi në 
moshën 18 vjeçare (madhore) ndërsa i mituri që nuk e ka fituar plotësisht zotësinë 
për të vepruar, ka zotësi procedurale brenda kufijve në të cilët i njihet zotësia për të 
vepruar. Aftësia për të vepruar pra është cilësia e personit që personalisht dhe 
vleftësisht të kryejë të drejta dhe detyra.  

 
Paragrafi 1 

 
217.1 Pra i mituri nën kujdestari i cili nuk ka mbushur moshën 14 vjet, nuk mund të 

ushtrojë vetë punët juridike, me përjashtim të veprimeve me rëndësi të vogël 
(blerja e shtypit, bukës e gjësendeve të tjera të përditshme), mirëpo, i njëjti edhe 
pse nuk ka aftësinë për të vepruar e përfaqëson subjekti i të së drejtës. Rendi 
juridik tek ne dhe në përgjithësi në botë të njëjtit ia njeh dy grupe të drejtave: (1) të 
drejtat të cilat rrjedhin nga detyrimet e kujdestarit dhe (2) të drejtat e veçanta. 
Aftësia e veprimit është rregulluar me nenin 15, par 3 dhe nenin 136 të LFK kështu 
që dispozitat që kanë të bëjnë me zotësinë e veprimit duhet të interpretohen në 
lidhshmëri me nenin 15 dhe nenin 136 të LFK.1311 

 
 
217.1 (a) Grupi i parë gjendet në marrëdhënien korelacionale me natyrën e funksionit 

të kujdestarisë. I mituri ka të drejtë të kërkojë (e në emrin e tij këtë mund ta bëjnë 
Organi i Kujdestarisë, prindërit, farefisi dhe të tjerët), që kujdestari në mënyrë të 
drejtë t’i kryejë të gjitha ato të drejta dhe detyra të cilat janë të parapara me ligj, si 
në raport me personalitetin e tij ashtu edhe në raport me pasurinë e tij. 

 
217.1 (b) Grupi i dytë përmban tre të drejta të veçanta të miturit të mbrojtur: (a) e 

drejta e pjesëmarrjes në punët e kujdestarisë; (b) të drejtat të cilat rrjedhin nga 
aftësia e pjesshme punuese e të miturit dhe (c) e drejta në ankesë. 

 
217.1 (c) Paragrafi 1 i këtij neni përcakton pamundësinë e të miturit për kryerjen e 

punëve juridike në mënyrë të pavarur. Të miturit i është lejuar mundësia e kryerjes 
së veprimeve juridike të rëndësisë së vogël (blerja e shtypit, akullores e të 
ngjashme), por jo edhe veprimet juridike të cilat kanë një rëndësi më të madhe. Për 
këto veprime të cilat i mituri nuk mund t’i ushtrojë vet nevojitet leja e kujdestarit të 
tij në mënyrë që këto veprime të jenë të vlefshme, përndryshe me veprimet e tilla 

                                                 
1311 Më gjërsisht shih LFK, neni 15, par. 3 dhe neni 136 dhe komenti i këtyre neneve. 
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të të miturit nuk do të kenë kurrfarë vlere juridike. Ndërsa edhe kujdestarit i 
nevojitet leja e organit të kujdestarisë për t’i ndërmarrë disa veprime juridike.1312  

 
217.1 (ç) Qëllimi i kujdestarisë ndaj të miturit është që i njëjti të aftësohet për jetë të 

pavarur. Për këtë arsye kujdestari duhet që në mënyrë sistematike dhe pandërprerë 
ta udhëzojë në të gjitha punët. Ai është i obliguar që me të miturin të këshillohet 
për secilën punë apo veprim të ndërmarrë, nën kushtin, kuptohet, nëse i mituri 
është në gjendje të kuptojë se për çfarë është fjala. Kujdestari mund t’i besojë të 
miturit të vetëdijshëm edhe disa punë që në mënyrë të pavarur t’i kryejë edhe pse 
të njëjtat punë i përkasin fushë veprimtarisë së autorizimeve të tij. Përveç kësaj, 
Organi i Kujdestarisë me kërkesën e të miturit, apo në propozim të kujdestarit, 
mund t’i besojë të miturit më të vjetër se 14 vjet të gjitha punët e administrimit të 
pasurisë, e mundet t’i dorëzojë vetëm disa pjesë apo gjësende nga pasuria. Prandaj, 
e drejta e të miturit është që në bazë të moshës së tij të merr pjesë në kryerjen e 
disa punëve për të cilat kujdestari është i ngarkuar me detyrë, dhe kjo me qëllim që 
fëmija të aftësohet për jetë të pavarur. 

 
Paragrafi 2 

 
217.2. I mituri nën kujdestari i cili ka mbushur moshën 14 vjeçare, (në Republikën e 

Sllovenisë 14 vjet ndërsa në atë të Maqedonisë 15 vjet) mund të kryejë vetëm 
punët juridike, por për vlefshmërinë e këtyre punëve juridike, përveç punëve të 
rëndësisë së vogël, është e nevojshme leja e kujdestarit të tij, e për punët të cilat 
kujdestari nuk mund t’i ndërmerr në mënyrë të pavarur nevojitet leja e organit të 
kujdestarisë (neni 217 paragrafi 1 i këtij ligji).1313 Ndërsa fëmija i moshës 15 
vjeçare mund të themelojë marrëdhënie pune nën kushtet e caktuara ligjore.1314 Për 
fitimin e të drejtave personale jo pronësore nuk është mjaftueshëm vetëm leja e 
prindit ose kujdestarit, por është i domosdoshëm autorizimi special ligjor (lex 
speciale) për vlefshmërinë e tyre (për shembull për lidhjen e martesës nevojitet 
mosha 16 vjeçare, për pranimin e atësisë poashtu mosha 16 vjeçare,1315 etj.). Puna 
juridike në lëmin e të drejtave pronësore të cilën e lidh i mituri i arsyeshëm është i 
vlefshëm, me kusht që paraprakisht apo pastaj ta lejojë kujdestari, gjegjësisht 
Organi i Kujdestarisë. Kjo i përket, pra, grupit të punëve juridike relativisht nul.1316 
Punët e rëndësisë më të vogël, pra, do të jenë të vlefshme.  

 
217.2 (a) I mituri nën kujdestari i cili themelon marrëdhënie pune, mundet vet të 

disponojë me të ardhurat e veta dhe me pasurinë të cilën e ka fituar me punën e vet, 
me ç’ rast është i detyruar që të kontribuojë për mbajtjen e vet, edukimin dhe 
arsimimin në nivel të arsyeshëm. Aftësia punuese, si një prej mënyrave të aftësisë 
së veprimit, fitohet me mbushjen e moshës 15 vjeçare. Kujdestari nuk ka të drejtë 

                                                 
1312 Shih komenti i nenit 219. 
1313 Shih LFK, neni 136, par. 1 dhe pjesa e komenti për këtë dispozitë. 
1314 Shih LFK, neni 136, par. 2 dhe pjesa e komenti; Ligjin e punës i Kosovës nr. 03/L 212 i dt. 
01.11.2010 neni 7 paragrafi 2 
1315 Shih LFK neni 102  
1316 Ligji mbi Detyrimet neni 56 
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që të miturit t’i ndalojë themelimin e marrëdhënies së punës. Për këtë vendos 
Organi i Kujdestarisë. Kur i mituri themelon marrëdhënien e punës ai fiton të 
drejtat e parapara me kushtetutë dhe me ligjin e punës si edhe të gjithë 
punëmarrësit tjerë. Në lëmin e së drejtës familjare ai është i autorizuar që të 
disponojë në mënyrë të pavarur me të ardhurat e tij personale, si edhe me pasurinë 
të cilën e ka fituar me punën e tij. por, ai është i obliguar që nga këto mjete të 
kontribuojë në mbajtjen, edukimin dhe arsimimin e tij personal.  

 
217.2 (b) I mituri nën kujdestari fiton edhe të drejta të tjera të parapara me dispozita të 

veçanta në favor të të miturit (pëlqimin për ndërrimin e shtetësisë, emrit personal 
etj.).1317 Në të gjitha degët e të drejtës, e jo vetëm në të drejtën familjare, janë të 
parapara rastet e veçanta të zgjerimit të aftësisë punuese të të miturit. Ai ka 
aftësinë që në mënyrë të pavarur të ndërmerr veprime procedurale civile 
kontestimore, jokontestimore dhe në procedurën administrative në kufijtë e aftësisë 
së tij punuese. As në këto punë atë nuk e përfaqëson kujdestari, sepse vetë ligji ia 
jep të drejtën që të deklarohet ose kryej veprim të caktuar procedural.  

 
 
Neni 218. E drejta e ankesës  

 
I mituri që ka mbushur 14 vjet ka të drejtë të ushtrojë ankesë kundër 
vendimit të Kujdestarit, të Organit të Kujdestarisë dhe kundër organeve të 
tjera të cilat mohojnë lejen e nevojshme për plotfuqishmërinë e cilitdo veprim 
juridik nga ana e tij.  

 
Koment, neni 218 

  
218. I mituri i cili ka mbushur moshën 14 vjeçare ka të drejtë ankese kundër vendimit 

të kujdestarit, organit të kujdestarisë dhe organeve të tjera me të cilat i cungohet 
dhënia e lejes, e cila është e nevojshme në mënyrë që i njëjti të ketë mundësi që 
vlefshmërisht të lidhë ndonjë punë juridike. Kjo dispozitë është risi në 
legjislacionin kosovar duke marrë parasysh se me ligjin e mëparshëm mbi familjen 
kjo mundësi nuk ka qenë e paraparë. Këtu duhet përkujtuar se me Konventën 
Evropiane mbi Ushtrimin e të Drejtave të fëmijës të Miratuar në Strasburg me 25 
janar 1996, konkretisht me dispozitën e nenit 3 është paraparë e drejta e fëmijës 
për t’u informuar, konsultuar dhe për të shprehur pikëpamjet e tij në procedurë. Pra 
e drejta e fëmijës për të marrë të gjithë informacionin dhe të shprehë pikëpamjet e 
tij.1318 

 
218 (a) E drejta në ushtrimin e ankesës nga ana e të miturit nën kujdestari paraqet një 

formë të veçantë të zgjerimit të aftësisë së tij të veprimit. Ky është edhe i vetmi 
dallim në të drejtat e të miturit nën kujdesin prindëror dhe të miturit nën kujdestari. 
I mituri nën kujdesin prindëror nuk ka të drejtë në ankesë, sepse në emrin e tij dhe 
për llogarinë e tij paraqiten prindërit e tij si përfaqësues ligjor. Ligji konsideron se 

                                                 
1317 Në mes tjerash shih Ligjin nr. 02/L-118 për emrin personal, Keu II, neni 10. 
1318 Shih nenin 3 të KEUDF 
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të miturit nën kujdestari janë më pak të mbrojtur dhe se janë më të mëdha 
mundësitë e cenimit të interesave të tyre juridike se sa ndaj fëmijëve të cilët janë 
nën përkujdesje prindërore. Është e mundur që nën ndikimin e informatave të pa 
verifikuara Organi i Kujdestarisë të gabojë dhe të mos jap leje të miturit për lidhjen 
e ndonjë pune juridike. Kjo e drejtë përfaqëson një distancim të rëndësishëm nga 
rregullat e përgjithshme mbi aftësinë procedurale. 

 
218 (b) Përveç të drejtës në ankesë, i mituri nën kujdestari ka të drejtë edhe në 

kundërshtimin e punës së kujdestarit, e edhe në punën e organit të kujdestarisë.1319 
Mbi këtë kundërshtim organi kompetent duhet të nxjerrë vendim. Nëse Organi i 
Kujdestarisë në kundërshtimin në punën e kujdestarit gjen se kundërshtimi është i 
bazuar, do të caktojë masat të cilat do t’i ndërmerr. Organi i shkallës së dytë do të 
veprojë njësojë kur vërteton se kundërshtimi në punën e organit të kujdestarisë 
është i arsyeshëm. 

 
 
Neni 219. Kompetenca e kujdestarit  
 

Kujdestari mund të ndërmarrë veprimet e poshtëshënuara vetëm me lejen 
paraprake të Organit të Kujdestarisë:  
(1) t’ia besojë të miturin shtëpisë së bonjakëve ose ndonjë organizate tjetër 

për fëmijë dhe të mitur për ruajtje, edukim dhe arsimim, t’ia besojë të 
miturin ndonjë personi për edukim, mirërritje dhe kujdes ose që ta 
vendosë të miturin për një kohë të gjatë për mjekim në institucionin 
shëndetësor;  

(2) të inicojë ndërrimin e shkollës;  
(3) të vendosë për zgjedhjen e profesionit ose ushtrimin e profesionit të të 

miturit;  
(4) të marrë edhe masat e tjera të rëndësishme, lidhur me personalitetin dhe 

interesat e të miturit.  
 

Koment, neni 219 
 

219. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 219 rregullohet kryerja e disa veprimeve nga 
ana e kujdestarit vetëm me pëlqimin e organit të kujdestarisë. Mirëpo duhet thënë 
se kujdestari duhet të kërkoj leje për veprime të caktuara nga Organi i Kujdestarisë 
edhe sipas nenin 248 të LFK.1320 Të gjitha veprimet për të cilat nevojitet leja 
paraprake e Organit të Kujdestarisë, mund të ndahen në dy grupe: (a) përfaqësimi i 
personalitetit të miturit dhe (b) përfaqësimi i të drejtave pronësore dhe interesave të 
miturit. 

                                                 
1319 Për të drejtat e fëmijës dhe lirisë së tij të shprehjes më hollësisht të konsultohet dispozita e nenit 
13 të KDF. 
1320 Më gjerësisht shih LFK, neni 248 dhe komenti i këtij neni. 
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Paragrafi 1 
  

219.1 Në përfaqësimin e personalitetit të të kujdesurit, kujdestari mund të ndërmarrë 
veprimet vijuese vetëm me lejen e organit të kujdestarisë: t’ia besojë të miturin 
shtëpisë së bonjakëve ose ndonjë organizate tjetër për fëmijë dhe të mitur për 
ruajtje, edukim dhe arsimim, t’ia besojë të miturin ndonjë personi për edukim, 
mirërritje dhe kujdes ose që të vendos të miturin për një kohë të gjatë për mjekim 
në institucionin shëndetësor. Nga ky obligim ligjor rrjedhë se kujdestari nuk ka të 
drejtë autonome (të jetë i pavarur) në vendosje pa sigurimin paraprak të lejes së 
organit të kujdestarisë në rastet si më lartë, e krejt kjo me qëllim që interesat e të 
miturit për një zhvillim sa më të suksesshëm për jetë të pavarur të jenë të mbrojtura 
maksimalisht. 

 
Paragrafi 2 

 
219.2 Poashtu edhe në rastin kur duhet të iniciohet ndërrimi i shkollës apo eventualisht 

ndërprerja e shkollimit të miturit ligji ka paraparë sigurimin paraprak të lejes së 
Organit të Kujdestarisë nga se konsiderohet se është e një rëndësie fundamentale 
për zhvillimin normal psiko-fizik të kujdesurit që për një situatë të tillë të sigurohet 
leja paraprake e OK nga se konsiderohet se ekipet profesionale të OK do të 
vlerësojnë në mënyrë të gjithanshme ndikimin e nderimit apo ndërprerjes së 
shkollimit të të kujdesurit në zhvillimin e mëtutjeshëm të suksesshëm të tij. 

 
Paragrafi 3 

 
219.3 Vendosja për zgjedhjen e profesionit apo ushtrimin e profesionit të të miturit 

poashtu ka ngelë sipas ligjdhënësit në kompetencë të OK dhe edhe për këtë situatë 
kur për të miturin duhet vendosur se çfarë profesioni do të ketë i njëjti pas 
përfundimit të arsimimit apo eventualisht se cilin profesion do ta ushtrojë i njëjti, 
kujdestari nuk është i pavarur, por duhet siguruar lejen përkatëse të OK.  

 
Paragrafi 4 

 
219.4 Përveç rasteve të përmendura në mënyrë taksative ligjdhënësi ka paraparë 

sigurimin e lejes së Organit të Kujdestarisë nga ana e kujdestarit edhe në rastin kur 
duhet vendosur për masat tjera të cilat vlerësohen të rëndësishme, lidhur me 
personalitetin dhe interesat e të miturit. Cilat janë këto masa të tjera për të cilat 
nevojitet leja e organit të kujdestarisë. Ligjdhënësi nuk i ka theksuar takstativisht 
dhe se një gjë e tillë nuk është as e mundur pasi që gjatë kohës sa është i mituri nën 
kujdestari paraqiten situata të ndryshme e të cilat as që kishin mundur të ceken 
shprehimisht, por një gjë të tillë i ka lënë në dispozicion të vet kujdestarit dhe 
organit të kujdestarisë që të vlerësojnë secilën situatë veç e veç.1321 

                                                 
1321 Për përfaqësimin e të drejtave pronësore dhe interesave të personit nën përkujdesje më gjerësisht 
shih nenin 248 dhe 249 të LFK.  
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Neni 220. Informacionet nga Organi i Kujdestarisë  
 
(1) Qendra sociale së cilës i është besuar i mituri ose institucioni në të cilin 

është dërguar, si dhe personi të cilit i është besuar për ruajtje dhe edukim 
apo institucioni shëndetësor në të cilin është vendosur për mjekim, kanë 
për detyrë ta informojnë kujdestarin dhe Organin e Kujdestarisë për të 
gjitha çështjet e rëndësishme për jetën, shëndetin, edukimin dhe 
arsimimin të të kujdesurit, si dhe lëshimin e mundshëm nga institucionet 
dhe të vendqëndrimit të tij të ri.  

(2) Personat dhe institucionet nga paragrafi 1 i këtij neni kanë për detyrë që 
para lëshimit të të kujdesurit të mitur ta informojnë me kohë lidhur me 
këtë gjë Organin e Kujdestarisë, në mënyrë që të mund t’i ndërmarrë me 
kohë masat për mbajtjen dhe sigurimin e të miturit.  

 
Koment, neni 220 

 
220. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 220 rregullohet marrja e informacioneve nga 

kujdestari për të kujdesuri nga të gjitha inistucionet ku është besuar fëmija për 
përkujdesje lidhur me të gjitha çështjet e rëndësishme për fëmijën. Për ndërmarrjen 
e masave të duhura që në të gjitha rastet e që në mënyrë më të mirë të mundur të 
realizohet qëllimi i kujdestarisë, Organi i Kujdestarisë në përgatitjen, nxjerrjen dhe 
zbatimin e vendimeve të veta i shfrytëzon të gjitha aspektet e mbrojtjes sociale dhe 
shërbimet e të gjitha organizatave për përparimin e punëve të kujdestarisë siç janë: 
Qendrat sociale, institucionet shëndetësore, edukative dhe arsimore e të ngjashme.  

 
Paragrafi 1 

  
220. 1 Në këtë drejtim edhe ligjdhënësi ka paraparë detyrën e informimit të kujdestarit 

dhe të organit të kujdestarisë për të gjitha çështjet e rëndësishme për jetën, 
shëndetin, edukimin dhe arsimimin e të kujdesurit, si dhe lëshimin e mundshëm 
nga institucionet dhe të vendqëndrimit të tij të ri nga ana e qendrës sociale së cilës i 
është besuar i mituri, ose institucioni në të cilin është dërguar, si dhe personit të 
cilit i është besuar për ruajtje dhe edukim, apo e institucionit shëndetësor në të cilin 
është vendosur për mjekim.  
 

220.1 (a) Ky obligim i informimit të kujdestarit dhe të Organit të kujdestarisë ka për 
qëllim që kujdestari dhe Organi i Kujdestarisë në mënyrë konstante të jenë të 
informuar për të gjitha ndryshimet eventuale gjatë kujdesit për të mbrojturin, në 
mënyrë që çdo ndryshim eventual i gjendjes apo situatës në të cilën do të ndodhet i 
mbrojturi të ketë kujdesin e duhur nga kujdestari i tij apo eventualisht nga Organi i 
Kujdestarisë. Mungesa e këtyre informacioneve do të kishte ndikim negativ në 
mbarëvajtjen e edukimit dhe arsimimit të mirëfilltë të të kujdesurit. 
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Paragrafi 2  
 

220.2 Informimi i organit të kujdestarisë nga ana e personave dhe institucioneve kanë 
për detyrë që para se ta lëshojnë të miturin që e kanë nën përkujdesje, ta 
informojnë me kohë lidhur me këtë rrethanë organin e kujdestarisë lidhur me këtë 
rrethanë, në mënyrë që Organi i Kujdestarisë të ketë mundësinë e ndërmarrjes së 
hapave të duhur dhe të nevojshëm, e me kohë për masat për mbajtjen dhe 
sigurimin e të miturit. Me një informim të tillë të paraparë me ligj Organi i 
Kujdestarisë do të realizonte në tërësi rolin e saj të cilin ja ka përcaktuar ligji. 
 
 

Neni 221. Përfundimi i kujdestarisë  
 
Kujdestaria ndaj të miturit pushon:  
(1) Me arritjen e moshës madhore të tyre;  
(2) Me lidhjen e martesës para mbushjes së moshës madhore;  
(3) Me adoptim  
(4) Me kthimin e kujdesit prindëror te prindërit e tij.  

 
Koment, neni 221 

 
221. Këtu duhet pasur parasysh se duhet bërë dallimi në mes të përfundimit të kujdestarisë 

ndaj të miturit dhe përfundimit të detyrës së kujdestarit. Kujdestaria ndaj të miturit 
përfundon kur përfundon nevoja për kujdestari. Detyra e kujdestarit poashtu përfundon 
kur përfundon edhe nevoja për kujdestari, por ajo mund të përfundojë edhe pavarësisht 
nga ajo (me shkarkim të kujdestarit sipas kërkesës, me ndërrimin e kujdestarit, me 
vdekjen e kujdestarit etj.). Kur përfundon detyra e kujdestarit, e nuk ka përfunduar 
nevoja për kujdestari, të miturit do t’i caktohet kujdestari tjetër. Përndryshe kujdestaria 
ndaj të miturit përfundon me arritjen e moshës madhore të tij, me lidhjen e martesës 
para mbushjes së moshës madhore, me adoptimin e tyre apo me kthimin e kujdesit 
prindëror të prindërve të tij të cilët kanë qenë të privuar nga një e drejtë e tillë, apo në 
rastin tjetër kur prindërit e tij e marrin ushtrimin e së drejtës prindërore. Në shtetin e 
Finlandës afati i qëndrimit në kujdestari të fëmijës përcaktohet në varësi prej 
specifikave dhe nevojave të fëmijës. Në këtë shtet ka dy lloj kujdestarish: ajo e 
afatshkurtër kur qëndrimi në familjen kujdestare nuk i kalon 12 muaj dhe kujdestaria 
afatgjate në rastet kur zgjat kujdestaria mbi 12 muaj, gjegjësisht kur zgjat gjer në 
momentin kur fëmija arrin moshën e pjekurisë, 18 vjeç.1322  

 
Paragrafi 1 

  
221.1 Me arritjen e moshës madhore personi fizik fiton plotësisht aftësinë e veprimit. Në 

teorinë juridike është kontestuese pyetja se a e njeh e drejta jonë institutin e vazhdimit 
të së drejtës së kujdestarisë, respektivisht të kujdestarisë siç e rregullon në mënyrë 
strikte çështjen e vazhdimit të së drejtës prindërore. Është fjala për personat të cilët janë 

                                                 
1322 Marrë nga http://www.mpcs.gov.al/zedhenesi/6-njoftime-per-shtyp/445-keshilli-i-ministrave-
miraton-standartet-e-sherbimit-te-kujdestarise-per-femijet-ne-nevoje.  
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psikikisht të sëmurë apo kanë ngecje psikike dhe të cilët me arritjen e moshës madhore 
nuk mund ta fitojnë aftësinë e veprimit. E drejta e jonë sipas disa mendimeve, nuk jap 
përgjigje strikte në këtë pyetje. Porjanë dispozitat vijuese të ligjit të cilat e rregullojnë 
çështjen e caktimit të kujdestarit për personat e rritur,, por që nuk kanë aftësi gjykimi 
për shkaqe shëndetësore. Në këtë mënyrë LFK sipas dispozitave të nenin 223 lejon 
mundësinë e marrjes së zotësisë së veprimit të këtyre personave të rritur, por pa aftësi 
për të gjykuar dhe vendosjen e sërishme të tyre nën kujdestari.  

 
221.1 (a) Kështu nuk mund të vazhdohet kujdestaria ndaj të miturit kur kjo bazë 

pushon të ekzistojë, respektivisht kur e arrin moshën madhore. Kushti i ri duhet në 
mënyrë të padiskutueshme të argumentohet në procedurën të re cilën e parasheh 
LFK në nenin 223. 

 
Paragrafi 2 

 
221. 2 Përfundimi i kujdestarisë me emancipim. Emancipimi arrihet me lidhjen e 

martesës para mbushjes së moshës madhore. Kjo zgjidhje është aprovuar gati në të 
gjitha ligjet e shteteve të rejonit. Emancipimi, sipas Ligjit mbi martesën dhe të 
drejtën familjare i Sllovenisë, arrihet edhe në situatën kur i mituri bëhet prind nga 
mosha 16 deri 18 vjeçar dhe në bazë të vendimit gjyqësor e fiton aftësinë e plotë të 
veprimit.1323 Një zgjidhje e tillë është edhe në LFK neni kur i mituri i moshës 16 
vjeçar që ka zotësi veprimi e paranojë atësinë.1324 

 
Paragrafi 3 

 
221.3 Kujdestaria ndaj të miturit nganjëherë paraqet masë të përkohshme deri sa në 

mënyrë tjetër nuk zgjidhet çështja e mbrojtjes së tij. Një prej mënyrave më të 
favorshme është edhe adoptimi. Pra me themelimin e adoptimit ndërpritet nevoja 
për kujdestari, sepse adoptuesi fiton ndaj të miturit të gjitha të drejtat 
prindërore.1325 E veçanta e kësaj është se i mituri nuk e ka fituar aftësinë e 
veprimit, por ka përfunduar nevoja për kujdestari. 

 
Paragrafi 4 

 
221. 4 Në momentin e lindjes së fëmijës është e mundur që të mos dihen prindërit e tij. 

Kjo është situata me fëmijët e gjetur (të braktisur1326, të hedhur), si edhe fëmijët, 
prindërit e të cilëve nga arsyet tjera nuk kanë qenë të njohur në momentin e 

                                                 
1323 Shih Mladenović. M, vep e cit, fq. 523. 
1324 Shih LFK, neni 102 dhe komenti i këtij neni. 
1325 Shih aktvendimin e Gjykatës së Qarkut në Prizren C. nr. 398/2006 të datës 12.02.2007 dhe atë të 
Gjykatës Komunale në Mitrovicë N. nr. 01/2010 të datës 25.02.2010 mbi themelimin e adoptimit 
fëmijës së mitur si dhe aktvendimin e Qendrës për punë sociale në Prishtinë Nr. 04-560/2-11/2840 të 
datës 20.11.2006. Poashtu për adoptimin shih dispozitat e pjesës së dytë të LFK (nenet 160 – 202), 
ndërsa për kompetencën e organit i cili duhet vendosur mbi adoptimin shih dispozitën e nenit 161 të 
LFK dhe nenin 11 të Ligjit për Gjykatat i cili parasheh kompetencën e gjykatës themelore për të 
gjykuar në shkallë të parë të gjitha çështjet përpos nëse me ligj parashihet ndryshe.  
1326Shih aktvendimin e QPS-Mitrovicë Nr. 02-4246 i datës 21.06.2011. 
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themelimit të kujdestarisë ndaj tyre.1327 Me vërtetimin e më vonshëm të 
marrëdhënies juridike prindërore (me pranim apo vendim gjyqësor) përfundon e 
drejta për kujdestari. Është e mjaftueshme të vërtetohet vetëm njeri prind, sepse 
edhe atëherë e drejta prindërore i takon atij. 

  
221.4 (a) Këtu duhet theksuar edhe situatat e përfundimit të kujdestarisë,pasi që 

prindërit me vendim gjyqësor janë privuar nga kujdesi prindëror,1328 ju kthehet kjo 
e drejtë si dhe situatën tjetër të përfundimit të kujdestarisë me vdekjen e të miturit. 
Kjo nga se me vdekjen e të miturit përfundon subjekti i së drejtës ndaj së cilit është 
caktuar kujdestaria. Me vdekjen sipas pasojave juridike është barazuar edhe 
shpallja e të miturit të humbur për të vdekur. Me përfundimin e kujdestarisë 
automatikisht përfundon edhe funksioni i kujdestarit. 

 
 
Neni 222. Pasuria e kujdestarit dhe raportet  

 
(1) Në rast të pushimit të kujdestarisë, Organi i Kujdestarisë kërkon nga 

kujdestari që brenda afatit të caktuar të përgatisë raportin për punën e 
vet dhe të shpërndaj pasurinë e të kujdesurit dhe t’ia dorëzojë personit në 
kujdestari për administrim, respektivisht te prindit ose adoptuesi.  

(2) Dorëzimi i pasurisë bëhet në praninë e kujdestarit, personit nën 
kujdestari, përkatësisht të prindit ose adoptuesit dhe të përfaqësuesit të 
Organit të Kujdestarisë.  

 
Koment, neni 222 

Paragrafi 1 
  

222.1 Në rastin e pushimit të kujdestarisë, Organi i Kujdestarisë e fton kujdestarin që 
brenda afatit të caktuar të paraqesë raportin për punën e vet dhe gjendjen e pasurisë 
së personit që e ka pasur nën perkujdesje dhe të njëjtën të ia dorëzojë në 
administrim atij, respektivisht prindërit apo adoptuesit.  

 
Paragrafi 2 

 
222.2 Dorëzimi i pasurisë se personit qe e ka pasur nën perkujdesje bëhet në prezencë 

të ketij te fundit, kujdestarit, përkatësisht të prindit ose adoptuesit dhe të 
përfaqësuesit të OK. Me këtë rast kujdestari njëkohësisht do të kthejë edhe 
dokumentin me të cilin është caktuar kujdestar. Sipas nevojës Organi i 
Kujdestarisë do të dëgjojë ish të mbrojturin dhe kujdestarin dhe nëse vërteton 
parregullsi në punës e kujdestarit, apo përgjegjësi të tij për shkaktimin e dëmit në 
pasurinë e të kujdesurit, do të ndërmerr masat e duhura, e veçanërisht masat e 
sigurimit. Vetëm atëherë kur nuk do të vërtetojë ndonjë parregullsi Organi i 
Kujdestarisë do të japë vendimin përkatës mbi pushimin e kujdestarisë kujdestarit.  

                                                 
1327 Shih aktvendimin e QPS-Skënderaj nr. 277 i datës 07.09.2004, kur prindi i të miturit ka rifilluar 
ushtrimin e së drejtës prindërore.  
1328 Shih komentin e dispozitës së nenit 149 të LFK mbi privimin nga kujdesi prindëror  
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III. KUJDESTARIA NDAJ PERSONAVE TË CILËVE U ËSHTË HEQUR 
AFTËSIA PËR TË VEPRUAR OSE TË CILËT NUK E KANË AFTËSINË E 
PLOTË PËR TË VEPRUAR  
 
Neni 223. Heqja e plotë apo e pjesshme e aftësisë së veprimit  

 
(1) Personit të moshës madhore që nuk është i aftë për të gjykuar normalisht 

(sëmundja psikike e diagnostifikuar, ngecja psikike ose ndonjë shkak të 
ngjashëm) dhe për këtë arsye nuk është në gjendje të kujdeset vetë për të 
drejtat dhe interesat e tij, duhet t’i hiqet aftësia për të vepruar.  

(2) Personit të moshës madhore që me veprimet e veta ashpërsisht i rrezikon 
të drejtat dhe interesat e tij ose të drejtat dhe interesat e personave të 
tjerë për shkak të sëmundjes psikike të diagnostifikuar, të ngecjes psikike 
apo keqpërdorimit të alkoolit ose të mjeteve narkotike, të paaftësisë nga 
pleqëria duhet pjesërisht ti hiqet aftësia për të vepruar.  

(3) Vendimin mbi heqjen e aftësisë për të vepruar ose për të kufizuar aftësinë 
juridike e merr gjykata kompetente në procedurën jokontestimore.  

 
Koment, neni 223 

 
223. Bashkësia shoqërore ofron mbrojtje të veçantë edhe të gjithë atyre të cilët nuk janë 

në gjendje që të kujdesen për personalitetin e vet, mbi pasurinë e vet dhe për të 
drejtat dhe interesat e veta. Deri te kjo mund të vijë nga arsyet e ndryshme. Pozita 
e këtyre personave në një masë është e ngjashme me pozitën e të miturve. Dallimi 
qëndron në shkaqet e shkaktimit të kësaj gjendje, në procedurën dhe organet që 
marrin pjesë në të. I mituri nuk ka aftësi veprimi (pjesërisht apo tërësisht) për 
shkak të moshës. Personat e rritur nuk kanë aftësi veprimi për shkak të rrethanave 
të veçanta të shkaktuara më vonë për shkak të cilave ju është zvogëluar apo 
përjashtuar aftësia e tyre që në mënyrë të pavarur të marrin pjesë në punët juridike. 
Tek të miturit është fjala për mospërvojën jetësore, papjekurinë, tek personat e 
rritur në pyetje është gjendja shëndetësore (sëmundja fizike, psikike apo sociale).  

 
223 (a) Dallimi i dytë është në mënyrën e vënies nën kujdestari. I mituri vihet nën 

kujdestari menjëherë si të vërtetohet se nuk është nën kujdesin prindëror. Nuk 
nevojitet vendim i posaçëm i gjykatës lidhur me këtë. Për t’u vënë nën kujdestari 
personi i moshës madhore nevojitet vendimi paraprak i gjykatës mbi marrjen e 
zotësisë së veprimit.1329 Këtë vendim nuk mund ta merr Organi i Kujdestarisë, por 
gjykata në procedurën jokontestimore1330 dhe vetëm pas nxjerrjes së vendimit nga 
ana e gjykatës mbi heqjen në tërësi ose vetëm pjesërisht të zotësisë për të vepruar, 
Organi i Kujdestarisë të njëjtit ia cakton kujdestarinë.1331  

                                                 
1329 Shih aktvendimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë N. nr.304/2006 i datës 16.01.2012 me të 
cilin personit të rritur për shkak të dëmtimit të plotë të aftësisë për të gjykuar i është hjek plotësisht 
zotësia e veprimit.  
1330 Shih aktvendimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë N. nr. 176/2011 i datës 14.07.2011 me të cilin të 
riturës i është hequr plotësisht zëtësia e veprimit për shkak të dëmtimit të plotë të aftësisë për të gjykuar. 
1331 Shih aktvendimin e QPS – Skënderaj mbi caktimin e kujdestarisë së përhershme pa numër dhe pa datë.  
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Paragrafi 1 
 

223.1 Personit të moshës madhore duhet t’i hiqet zotësia për të vepruar për shkak të 
sëmundjeve psikike të diagnostifikuara, ngecjeve në zhvillimin psikik apo ndonjë 
shkaku të ngjashëm nga shkaku se ky person nuk është në gjendje të kujdeset vet 
për të drejtat dhe interesat e tij.1332 Një veprim i tillë është i nevojshëm nga shkaku 
se ky person me veprimet e veta e për shkak të paaftësisë mund t’i dëmtojë 
interesat e veta. Për t’i mbrojtur këta persona të njëjtëve ju merret zotësia e 
veprimit e pastaj vendosen nën kujdestari1333. Me marrjen e zotësisë së veprimit 
personat e tillë nuk mund të veprojnë në mënyrë të pavarur pa mbikëqyrjen ose 
lejen e kujdestarit apo Organit të Kujdestarisë. Kjo nga shkaku se kujdestaria si 
institucion i mbikëqyrjes dhe kujdesit institucional, përveç përkujdesjes ndaj 
personave pa përkujdesje prindërore kujdeset edhe për personat e moshës madhore 
– kuptohet kur këta vet nuk janë në gjendje që në mënyrë të pavarur të kujdesen 
për veti dhe për ruajtjen dhe mbrojtjen e interesave të veta. 

  
Paragrafi 2 

 
223.2 Edhe në situatën kur personat e moshës madhore me veprimet e veta në mënyrë 

serioze i rrezikojnë të drejtat dhe interesat e veta ose të drejtat dhe interesat e personave 
të tjerë për shkak të sëmundjes psikike të diagnostifikuar, të ngecjes psikike apo 
keqpërdorimit të alkoolit ose të mjeteve narkotike, plëngprishjes, të paaftësisë nga 
pleqëria sipas ligjit këtyre personave duhet hequr pjesërisht zotësinë për të vepruas.1334  

 
223.2 (a) Shkaqet e heqjes së zotësisë për të vepruar nuk janë të vëllimit dhe 

intensitetit të njëjtë. Kështu disa shkaqe e privojnë personin nga aftësia për të 
vepruar plotësisht (sëmundjet psikike të intensitetit të lartë). Personat e tillë fare 
nuk mund të kujdesen për interesat e tyre, mirëpo, në anën tjetër ekzistojnë edhe 
personat të cilët janë poashtu me paaftësi për të vepruar, por njëkohësisht janë në 
gjendje për t’i kryer disa veprime (paaftësia nga pleqëria apo personat e sëmurë 
psikikisht apo me ngecje psikike, por të intensitetit më të ulët e që nuk e bëjnë këtë 
person plotësisht të paaftë). Kjo është edhe arsyeja se pse personave madhor mund 
t’u merret zotësia për të vepruar pjesërisht apo plotësisht, varësisht nga intensiteti i 
shkaqeve që shkaktojnë marrjen e zotësisë për të vepruar.  

 
223.2 (b) Personat me paaftësi për të vepruar për shkak të sëmundjeve psikike apo 

ngecjeve psikike, jo vetëm se nuk janë në gjendje të kujdesen për interesat e tyre, 
por me veprimet e tyre mund t’i dëmtojnë edhe personat tjerë. Këta persona 

                                                 
1332 Shih aktvendimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë N. nr. 304 A/2006 i datës 16.01.2012.  
1333 Shih aktvendimin e plotfuqishëm të Gjykatës Komunale në Mitrovicë N. nr. 289/04 të datës 
04.11.2004, mbi heqjen e plotë të zotësisë për të vepruar. 
Poashtu shih aktvendimin e Qendrës për punë sociale në Mitrovicë Nr. 02-1266 i datës 22.12.2004 me 
të cilin personi madhor është vënë nën kujdestari.  
1334 Shih Mendimin (anamnezën sociale) të QPS – Skënderaj me të cilën është bërë propozimi për 
vendosjen e personit të moshuar në shtëpinë e personave të moshuar dhe pa përkujdesje familjare në 
Skënderaj. 
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shkaktojnë çrregullime në jetën familjare, por edhe në atë shoqërore. Kjo edhe e 
shtonë nevojën e vendosjes së këtyre personave nën kujdestari.  

 
223.2 (c) Andaj përveç, heqjes së plotë të zotësisë për të vepruar, një personi mund t’i 

merret pjesërisht zotësia për të vepruar, duke e shqyrtuar çdo rast veç e veç. Kjo 
është e natyrshme, sepse në jetën e përditshme, sëmundjet psikike dhe paaftësia për 
të gjykuar nuk janë të njëjta si, kurse nuk janë të intensitetit të njëjtë. Gjithashtu 
edhe devijimet tjera të njeriut si alkoolizmi, narkomania etj, shfaqen në forma dhe 
intensitete të ndryshme. Prandaj mbetet që gjykata të shqyrtojë çdo rast veç e veç 
dhe të vendos se personit konkret t’i marr pjesërisht apo plotësisht zotësinë për të 
vepruar duke i shqyrtuar të gjitha rrethanat relevante të rastit.1335 

 
Paragrafi 3 

 
223.3 Heqja e pjesshme apo e plotë e zotësisë për të vepruar bëhet nga ana e gjykatës në 

procedurën jokontestimore në territorin e së cilës e ka vendbanimin ose vendqëndrimin 
personi të cilit i merret apo kthehet zotësia për të vepruar.1336 Askush nuk mund të 
thirret se një person është i paaftë për të vepruar dhe nëse është me ndonjë sëmundje 
psikike ose ngecje psikike, përderisa nuk i merret zotësia për të vepruar me vendim të 
gjykatës. 

 
223.3 (a) Propozimin për heqjen e zotësisë për të vepruar mund ta bëjnë: bashkëshorti, 

kushërinjtë e afërt, Organi i Kujdestarisë,1337 prokurori publik, organizata shëndetësore, 
gjykata sipas detyrës zyrtare, personi vet nëse mund të kuptojë rëndësinë dhe pasojat e 
propozimit të vet edhe pse në ligj kjo shprehimisht nuk është paraparë, si dhe çdo 
person që ka interes për shpalljen e një personi me paaftësi për të vepruar (p.sh. 
kreditori i personit me paaftësi për të vepruar, fqinjë të cilit i shkaktohet dëm me 
veprimin e personit të tillë etj).  

 
223.3 (b) Gjykata, gjatë zhvillimit të procedurës i fton për pjesëmarrje, personin të cilit i 

merret zotësia për të vepruar, propozuesin, organin e kujdestarisë, dëshmitarët 
eventual, ekspertët përkatës, psikologet dhe pedagoget. Në situatën kur personi ndaj të 
cilit zhvillohet procedura për t’ju marr zotësia për të vepruar gjendet në ndonjë 
institucion për trajtim mjekësor, atëherë do të merret edhe mendimi i atij institucioni. 
Gjatë zhvillimit të procedurës gjykata mund të vendos nëse është e nevojshme që 
personi ndaj të cilit zhvillohet procedura të vendoset në ndonjë institucion shëndetësor 
e me qëllim të mjekimit, por jo më gjatë se tre muaj.1338 Në vendimin mbi heqjen e 
plotë apo të pjesshme të zotësisë për të vepruar caktohet edhe rrethi i punëve që mund 
t’i ushtrojë personi që i hiqet zotësia për të vepruar.1339  

                                                 
1335 Shih aktvendimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë N. nr. 269/2012 i datës 21.02.2012 me të 
cilin gjykata ka shty dhënien e vendimit mbi heqjen e zotësisë për të vepruar ndaj një personi madhor 
për një periudhë prej 12 muajsh me obligim që ky person të vazhdojë gjatë kësaj kohe mjekimin 
Ambulator në Klinikën e Psikiatrisë.  
1336 Neni 33 i Ligjit për procedurën jokontestimore. 
1337 Shih propozimin e QPS – Skënderaj drejtuar Gjykatës Komunale në Skënderaj.  
1338 Shih Ligji për procedurën jokontestimore, nenet 12, 32, 34, 36, 38, 40 dhe 41 
1339 Shih i njëjti vend neni 42.2 
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233.3 (c) Vendimin mbi heqjen e pjesshme apo të plotë të aftësisë së veprimit e merr 
vetëm gjykata dhe atë në procedurën jashtëkontestimore.1340  

 
 
Neni 224. Procedurat  

 
(1) Personat të cilëve me vendimin e gjykatës pjesërisht ose plotësisht u është 

hequr aftësia e tyre për të vepruar, vihen nën kujdestari të Organit të 
Kujdestarisë.  

(2) Gjykata brenda afatit dhjetë ditor duhet të përcjellë vendimin tek Organi 
kompetent i kujdestarisë i cili brenda 30 ditësh nga dita e nxjerrjes së 
vendimit duhet të sigurojë kujdestarinë.  

 
Koment. Neni 224 

Paragrafi 1 
 

224.1 Organi i Kujdestarisë menjëherë e në rastet e veçanta edhe gjatë zhvillimit të 
procedurës në gjykatë duhet t’i ndërmarr të gjitha masat me qëllim të mbrojtjes së 
interesave të personit ndaj të cilit zhvillohet procedura për heqjen e zotësisë për të 
vepruar. Në një situatë të tillë Organi i Kujdestarisë kur e konsideron të nevojshme 
atij personi do t’i caktojë kujdestarin e përkohshëm. Detyra e kujdestarit të 
përkohshëm zgjatë gjer në caktimin e kujdestarit të përhershëm apo refuzimit të 
kërkesës për heqjen e zotësisë për të vepruar. Gjithsesi pas përfundimit të 
procedurës nga ana e gjykatës dhe marrjes së vendimit mbi heqjen e pjesshme apo 
të plotë të zotësisë për të vepruar të ndonjë personi Organi i Kujdestarisë pa vonesë 
të njëjtit do t’i vejë kujdestari.  
 

Paragrafi 2 
 

224.2 Gjykata vendimin e vet mbi heqjen e pjesshme apo të plotë të zotësisë për të 
vepruar ia dërgon organit kompetent të kujdestarisë në afatin prej dhjetë ditesh (ky 
organ kompetent është Organi i Kujdestarisë në territorin e të cilit e ka 
vendbanimin apo vendqëndrimin personi të cilit i është hequr pjesërisht apo 
plotësisht zotësia për të vepruar e).1341 Organi i Kujdestarisë është i obliguar që 
brenda afatit prej 30 ditesh të nxjerrë vendimin mbi caktimin e kujdestarit, 
gjegjësisht që të bëjë sigurimin e kujdestarisë ndaj këtij personi.  

 
224.2 (a) Vet procedura e vendosjes nën kujdestari dhe caktimi i kujdestarit është e 

njëjtë me procedurën e vendosjes nën kujdestari të miturin, si në aspektin e 
zgjedhjes së kujdestarit, vërtetimin e aftësisë dhe përshtatshmërisë së tij, ftesës së 

                                                 
1340 Shih aktvendimin e Gjykatës Komunale në Skënderaj C. nr. 55/2009 i datës 14.06.2010.  
1341 Shih aktvendimet e Gjykatës Komunale në Prishtinë N. nr. 176/2011 i datës 14.7.2011 pastaj N. 
nr. 304 A/2006 I datës 16.01.2012 me të cilat është vendosur që pas plotfuqishmërisë së aktvendimit 
mbi heqjen e zotësisë së veprimit i njëjti të ju dërgohet Qendrës për Punë Sociale në Prishtinë, 
Ofiqarit të Gjendjes Civile dhe Shërbimit Kadastral përkatës.  



Adem Vokshi 

 501 

të afërmve që ta marrin këtë detyrë, ashtu edhe në procedurën e marrjes së detyrës 
së kujdestarit dhe të gjithë punëve tjera lidhur me këtë pranim.  

 
 
Neni 225. Detyrimet e Kujdestarit  

 
(1) Kujdestari i personit të cilit i është hequr aftësia për të vepruar ka për 

detyrë të kujdeset për personalitetin e tij, dhe në veçanti për kushtet e 
vendosjes së tij.  

(2) Kujdestari posaçërisht do të kujdeset për gjendjen e veçantë të personit 
nën kujdesjen e tij me shqyrtim të veçantë të shkaqeve për të cilat 
personit i janë hequr ose kufizuar të drejtat. Kujdestari do t’i mundësojë 
personit nën kujdesin e tij të jetojë jetë të pavarur dhe me dinjitet për aq 
sa është e mundur.  

(3) Nëse kujdestari konkludon se rrethanat tregojnë nevojën për të rikthyer 
aftësinë për të vepruar përkatësisht në rast të nevojës, ndryshimin e 
vendimit të mëparshëm, ai ka për detyrë të informojë Organin e 
Kujdestarisë pa vonesë.  

 
Koment, neni 225 

Paragrafi 1 
 

225.1 Caktimi i kujdestarit bëhet me qëllim të përkujdesjes ndaj personalitetit të të 
kujdesurit dhe në veçanti përkujdesja për kushtet e vendosjes së tij. Si të drejtat 
ashtu edhe detyrat e kujdestarit janë mjaftë të ngjashme me ato të prindërve natyror 
të personit nën kujdestari. Në këtë drejtim detyrimet e kujdestarit do të 
përqëndrohen në angazhimin e tij në ruajtjen e personalitetit të personit të vënë nën 
kujdestari, sigurimin e mjeteve të nevojshme për jetesë normale (së bashku me 
organin e kujdestarisë), drejtimi me pasurinë e të kujdesurit, përfaqësimin ligjor të 
tij dhe raportimin për tërë këtë veprimtari të tij tek Organi i Kujdestarisë. 
Kujdestari ka edhe një detyrim në momentin e marrjes së detyrës së kujdestarit që 
të bëjë regjistrimin dhe vlerësimin e pasurisë së të kujdesurit. 

 
Paragrafi 2 

 
225.2 Kujdestari posaçërisht do të kujdeset për gjendjen e veçantë të personit nën 

kujdesin e tij dhe t’i shqyrtojë të gjitha shkaqet që kanë sjellë gjer te heqja apo 
kufizimi i zotësisë për të vepruar e me të vetmin qëllim që të bëjë përpjekje të 
duhura të mënjanimit të tyre. Kjo bëhet me qëllim që personit i cili është nën 
përkujdesje të kujdestarit ky t’ia bëjë të mundur të kujdesurit të vet që të jetojë jetë 
të pavarur dhe me dinjitet për aq sa është e mundur.  

 



Adem Vokshi 

 502 

Paragrafi 3 
 

225.3 Gjithsesi se kujdestari ka për detyrë që gjatë ushtrimit të mbikëqyrjes ndaj 
personit i cili është nën përkujdesjen e tij të vlerësojë ndryshimet eventuale të cilat 
mund të ndikojnë në ndryshimin e vendimit me të cilin të kujdesurit të tij i është 
kufizuar ose tërësisht marr zotësia e veprimit që pa vonesë për këtë të informojë 
organin e kujdestarisë në mënyrë që të fillohet procedura përkatëse tek organi 
kompetent mbi ndryshimin e vendimit të mëparshëm. 

 
 
Neni 226. Analogji me rregullat për kujdesin për të miturit  

 
(1) Kujdestari i personit që i është hequr plotësisht aftësia për të vepruar ka 

detyrat dhe të drejtat e kujdestarit të personit të mitur që nuk ka 
mbushur 14 vjet.  

(2) Kujdestari i personit të cilit pjesërisht i është hequr aftësia për të vepruar 
(kufizime të aftësisë juridike) ka detyrat e kujdestarit personit të mitur që 
ka mbushur 14 vjet. Nën rrethana të caktuara Organi i Kujdestarisë do të 
lejojë të gjitha punët juridike të cilat mund të ndërmerren nga personi me 
aftësi të plotë për të vepruar.  

 
Koment, neni 226 

Paragrafi 1 
 

226.1 Në rastin e heqjes së plotë të zotësisë për të vepruar, vëllimi i të drejtave dhe 
detyrave të kujdestarit do të jetë i njëjtë me të miturin e ri nën kujdestari nën 
moshën 14 vjeçare.1342  

 
Paragrafi 2 

 
226.2 Ndërsa në rastin e heqjes së pjesshme të zotësisë për të vepruar, vëllimi i të 

drejtave dhe detyrave të kujdestarit do të jetë i njëjtë me të miturin mbi moshën 14 
vjeçare.1343 Sipas vlerësimit të Organit të Kujdestarisë e nën rrethana të caktuara 
Organi i Kujdestarisë mund të lejojë kryerjen e të gjitha punëve juridike të cilat 
mund të ndërmerren nga personi me aftësi të plotë të veprimit. Që dmth. se këtij 
personi edhe pse nën kujdestari mund t’i lejohet ndërmarrja e të gjitha punëve 
juridike sikur të mos i ishte hequr fare zotësia e veprimit. Por për t’i ndërmarrë të 
gjitha punët e tilla juridike personit i cili është nën kujdestari i nevojitet të ketë 
lejen e Organit të Kujdestarisë. Kjo leje mund të jetë e përgjithshme (për të gjitha 
punët juridike) apo e veçantë (vetëm për punët konkrete juridike). 

  

                                                 
1342 Shih komentimin e dispozitës së nenit 216.2 të LFK 
1343 Shih komentimin e dispozitës së nenit 217.2 të LFK 
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Neni 227. Masat e përkohshme  
 
(1) Gjykata pranë së cilës ka filluar procedura për heqjen e aftësisë për të 

vepruar ka për detyrë që lidhur me këtë gjë ta informojë menjëherë 
Organin e Kujdestarisë, i cili, kur është e nevojshme, atij personi do t’ia 
caktojë kujdestarin e përkohshëm.  

(2) Ndaj të drejtave dhe detyrave të kujdestarit të përkohshëm nga paragrafi 
1 i këtij neni zbatohen dispozitat për kujdestarinë ndaj të miturve që kanë 
mbushur 14 vjet, por Organi i Kujdestarisë, kur është e nevojshme një gjë 
e tillë, ndaj tij mund ta zgjerojë zbatimin e dispozitave për kujdestarinë 
ndaj të miturve që nuk kanë mbushur 14 vjet.  

(3) Detyrat e kujdestarit të përkohshëm pushojnë kur caktohet kujdestari i 
përhershëm ose me vendimin e gjykatës me të cilin mohohet privimi i 
aftësisë për të vepruar.  

 
Koment, neni 227 

Paragrafi 1 
 

227.1 Gjykata pranë së cilës ka filluar procedura që ndonjë personi t’i hiqet zotësia për 
të vepruar, ka për detyrë ta informojë menjëherë organin e kujdestarisë, i cili nëse 
gjen të nevojshme duke marrë parasysh se ka obligim që të ndërmerr të gjitha 
masat me qëllim të mbrojtjes së interesave të atij personi që do t’ia caktojë 
kujdestarin e përkohshëm. Nga kjo rregull rrjedh se Organi i Kujdestarisë nuk ka 
detyrim që të caktojë kujdestarin e përkohshëm, posaçërisht në ato raste kur 
iniciohet procedura për heqjen e pjesshme të zotësisë për të vepruar, gjegjësisht 
kur personi, heqja e zotësisë së veprimit të të cilit kërkohet, është i aftë që vet të 
mbrojë të drejtat dhe interesat e veta.  

  
Paragrafi 2 

 
227.2 Detyra themelore e kujdestarit të përkohshëm është që ta përfaqësojë në 

procedurën jokontestimore personin ndaj të cilit është inicuar procedura për heqjen 
e zotësisë së veprimit. Gjer në përfundimin e procedurës ky kujdestar kujdeset për 
personalitetin, mbi të drejtat dhe interesat dhe për pasurinë e atij personi. 
Megjithatë pozita e këtij kujdestari është më specifike nga pozita e kujdestarit të 
përhershëm. Autorizimet e tij në princip janë të kufizuara. Në kujdestarinë e 
përkohshme zbatohen dispozitat e ligjit mbi kujdestarinë ndaj personave me zotësi 
të kufizuar të veprimit, e kjo do të thotë, se në autorizimet dhe detyrat e kujdestarit 
të përkohshëm aplikohen dispozitat për kujdestarinë ndaj të miturve që kanë 
mbushur 14 vjet. Nga kjo rregull e përgjithshme shumica e ligjeve të shteteve të 
rajonit e edhe LFK parasheh përjashtim. Në të vërtet, Organi i Kujdestarisë, 
mundet nëse kjo është e nevojshme, të zgjerojë ndaj tij zbatimin e dispozitave për 
kujdestarinë ndaj të miturve që nuk kanë mbushur 14 vjet. Me këtë vendim 
kujdestari i përkohshëm fiton të gjitha autorizimet si ndaj personit të cilit tërësisht i 
është hequr zotësia për të vepruar.  
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Paragrafi 3 
 
227.3 Detyra e kujdestarit të përkohshëm do të pushojë kur caktohet kujdestari i 

përhershëm, ose me vendimin e gjykatës nuk aprovohet kërkesa për heqjen e 
zotësisë për të vepruar te personi ndaj të cilit gjatë zhvillimit të procedurës Organi i 
Kujdestarisë ka caktuar kujdestarinë e përkohshëm. Pra, në rastin e parë detyra e 
kujdestarit të përkohshëm pushon kur përfundon procedura e heqjes së zotësisë për 
të vepruar te personi nën kujdestari, gjegjësisht kur Organi i Kujdestarisë të njëjtit i 
cakton kujdestarin e përhershëm dhe në rastin e dytë kur me vendim gjyqësor 
pas përfundimit të procedurës nuk miratohet kërkesa që personit të cilit i është 
caktuar kujdestari i përkohshëm t’i hiqet zotësia e veprimit. Vendimi gjyqësor në 
të dy rastet duhet të jetë i plotfuqishëm. 

 
 
Neni 228. Mbikëqyrja  

 
(1) Organi i Kujdestarisë ka për detyrë të bëjë mbikëqyrje të përhershme të 

kushteve të jetës të personit të privuar nga aftësia për të vepruar, kushtet 
e tij mjekësore dhe në veçanti kushtet që shkaktojnë humbjen ose 
kufizimin e aftësisë së tij për të vepruar. Organi i Kujdestarisë merr 
raporte të rregullta nga kujdestari ose nga institucioni ku është vendosur 
personi, respektivisht institucioni shëndetësor ku personi nën kujdestari 
trajtohet ose është vendosur për trajtim.  

(2) Në përputhje me detyrën e tij zyrtare, Organi i Kujdestarisë fillon të 
gjitha procedimet e nevojshme gjyqësore për t’ia rikthyer aftësinë për të 
vepruar personit nën kujdestari, nëse nxjerr përfundim se ndryshimi i 
kushteve e kërkon këtë.  

 
Koment, neni 228 

Paragrafi 1 
 

228.1 Organi i Kujdestarisë sipas ligjit, i ka detyrimet e veta të veçanta dhe detyrat ndaj 
personave të cilët janë nën kujdestari për shkak të heqjes së zotësisë për të vepruar. 
Detyrat e organit të kujdestarisë janë të dyfishta: në një anë ai realizon 
mbikëqyrjen në mënyrë të pavarur të mënyrës së ushtrimit të kujdestarisë dhe 
suksesit të pritur të zbatimit të mbrojtjes përmes kujdestarit ndaj personit i cili 
është nën kujdestari, dhe në anën tjetër, ai realizon mbikëqyrjen ndaj kujdestarit. 

 
228.1(a) Organi i Kujdestarisë ka për detyrë të bëjë mbikëqyrje të përhershme të 

kushteve nën të cilat jeton personi i privuar nga zotësia e veprimit, në gjendjen e tij 
shëndetësore, e veçanërisht në raport me shkaqet që kanë ndikuar që këtij personi i 
është hequr zotësia e veprimit. Në këtë drejtim Organi i Kujdestarisë rregullisht 
siguron raportin nga kujdestari, organizata ku personi është vendosur, respektivisht 
nga institucioni shëndetësor ku personi nën kujdestari trajtohet apo është vendosur 
për trajtim. 
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Paragrafi 2 
 

228.2 Organi i Kujdestarisë sipas detyrës zyrtare inicion procedurën tek gjykata 
kompetente për kthimin e zotësisë së veprimit të kujdesurit, gjegjësisht ndryshimin 
e vendimit të mëparshëm me të cilin personit të mbrojtur i është hequr zotësia e 
veprimit, nëse nxjerr përfundim se janë plotësuar kushtet për këtë. 

 
228.2 (a) Duhet theksuar se kujdestaria ndaj personit madhor mund të pushojë në disa 

mënyra: a) në mënyrë juridike: me shuarjen e shkaqeve që kanë sjellë heqjen e zotësisë 
për të vepruar; dhe b) në mënyrë natyrore: me vdekjen e personit nën kujdestari.  

 
228.2 (b) Pra, Organi i Kujdestarisë inicion procedurën tek gjykata kompetente për 

kthimin e zotësisë së veprimit e të kujdesurit, gjegjësisht për ndërrimin e vendimit 
të mëparshëm, nëse vërteton se janë plotësuar kushtet për këtë. Këtë mund ta bëjë 
edhe gjykata sipas detyrës zyrtare.1344, por një propozim të tillë mund ta bëjë edhe 
vet i mbrojturi.1345 Procedura për kthimin e zotësisë së veprimit është e njëjtë me 
procedurën e heqjes së zotësisë për të vepruar. Ajo poashtu zhvillohet në gjykatën 
komunale dhe me procedurë jokontestimore. Me nxjerrjen e vendimit për kthimin e 
zotësisë për të vepruar pushon edhe kujdestaria ndaj personit madhorë. Gjykata në 
këtë rast mund edhe të vendosë që personit të cilit me vendimin e mëparshëm i 
është hequr tërësisht zotësia për të vepruar tani pjesërisht t’i hiqet zotësia e 
veprimit, e ka mundësi ta refuzojë kërkesën e parashtruar nëse vërteton se ende 
nuk janë plotësuar kushtet për kthimin e zotësisë së veprimit.  

 
228.2 (c) Kujdestaria në mënyrë natyrore pushon siç cekem më lartë me vdekjen e 

personit madhorë i cili ishte nën kujdestari. Kjo nga shkaku se kujdestaria ka për 
bazë personalitetin e të kujdesurit, prandaj me vdekjen e personit nën kujdestari 
pushon edhe kujdestaria ndaj tij.1346  

 
228.2 (ç) Organi i Kujdestarisë mund të vendosë që të mos caktojë kujdestarinë, por 

këtë detyrë ta ushtrojë vet përmes punëtorit të saj, apo përmes personit tjetër të 
kualifikuar (i ashtuquajturi “kujdestari i tërthortë”). Tek disa shkaqe të heqjes së 
zotësisë së veprimit zgjedhja më e mirë është që vet Organi i Kujdestarisë ta merr 
rolin e kujdestarit (rastet e të sëmurëve psikik, narkoman i rëndë dhe të ngjashme).  

 
 
IV. KUJDESTARËT PËR RASTE TË VEÇANTA  
 

Koment, Pjesa e pestë, nën-pjesa e katërt, Kujdestarët për raste të veçanta 
 
V.4. Në pjesën e pestë, nën pjesa 4 rregullohen rastet e veçanta të kujdestarisë. 

Kujdestarët për raste të veçanta përfaqësojnë llojin e tretë të kujdestarisë, pra pas 
kujdestarisë ndaj të miturve dhe kujdestarinë ndaj personave madhorë të cilëve i’u 

                                                 
1344 Shih nenin 32 par. 1 nënpar. e) të LPJ. 
1345 Po aty neni 32 par. 1 nënpar. g)  
1346 Shih Aliu. A & Gashi. H, vep. e cit, fq. 286 
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është hequr zotësia e veprimit. Të gjithë këta mund të ndahen në dy grupe: a) rastet 
e veçanta të parapara me ligj dhe b) rastet tjera. Ligjvënësi i ka paraparë vetëm disa 
raste të veçanta si kujdestarinë për pasurinë që nuk i dihet pronari, kujdestarinë për 
të miturin kur ekziston kontesti në mes të fëmijës dhe prindërve. Nga funksionet që 
i kryenë Organi i Kujdestarisë, në jetën e përditëshme ekziston edhe kujdestaria 
ndaj fëmijëve të pa lindur, kujdestari ndaj shtetasit të huaj, kujdestari i vullnetshëm 
si dhe kujdestari ndaj personit i cili mungon. Këto kategori që nuk i njihen nga 
LFK, njihen nga legjislacionet e tjera të vendeve të rajonit.1347  

 
 
Neni 229. Kujdestaria për shkak të Pasurisë së paqartë  

 
(1) Organi i Kujdestarisë ka të drejtë të emërojë kujdestar për raste të 

veçanta (kujdestari special) në emër të pasurisë së supozuar të personit në 
rastet kur pronari i pasurisë është i panjohur dhe kur personi i tillë nuk 
ka përfaqësues statutor dhe kur kujdestaria është e paevitueshme për të 
mbrojtur interesat ligjore të pronarit.  

(2) Kujdestari mund të caktohet ndaj personit të cekur në paragrafin 1 të 
këtij neni nga gjykata nën kushtet e cekura me ligj. Gjykata dhe 
kujdestari kanë për detyrë të njoftojnë Organin kompetent të 
Kujdestarisë për këtë çështje pa vonesë.  

(3) Organi i Kujdestarisë mund t’i ushtrojë të drejtat e cekura në paragrafin 
1 dhe 2 të këtij neni në mënyrë të drejtpërdrejtë.  

(4) Kjo e drejtë pushon në çastin kur personi në emër të të cilit është 
themeluar kujdestaria e veçantë, kërkon dhe dëshmon të drejtat dhe 
identitetin e tij pranë Organit të Kujdestarisë.  

 
Koment, neni 229 

 
229. Vështrim i përgjithshëm. Kujdestarët për raste të veçanta përfaqësojnë llojin e tretë 

të kujdestarisë, pra pas kujdestarisë ndaj të miturve dhe kujdestarinë ndaj 
personave madhorë të cilëve i’ju është hequr zotësia e veprimit. Të gjithë këta 
mund të ndahen në dy grupe: a) rastet e veçanta të parapara me ligj dhe b) rastet 
tjera. Ligjvënësi i ka paraparë vetëm disa raste të veçanta si kujdestarinë për 
pasurinë që nuk i dihet pronari, kujdestarinë për të miturin kur ekziston kontesti në 
mes të fëmijës dhe prindërve. Nga funksionet që i kryenë Organi i Kujdestarisë, në 
jetën e përditëshme ekziston edhe kujdestaria ndaj fëmijëve të pa lindur, kujdestari 
ndaj shtetasit të huaj, kujdestari i vullnetshëm si dhe, kujdestari ndaj personit i cili 
mungon. Këto kategori që nuk i njihen nga LFK, njihen nga legjislacionet e tjera të 
vendeve të rajonit.1348 

 

                                                 
1347 Në mes tjerash shih Ligji i Familjes i Malit të Zi, neni 246 dhe 247. 
1348 Në mes tjerash shih Ligji i Familjes i Malit të Zi, neni 246 dhe 247. 
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Paragrafi 1 
 
229.1 Kur për një pasuri nuk dihet se kush është pronar apo se pronari nuk ka 

përfaqësues statusor ndërsa është e paevitueshme se duhet mbrojtur interesat 
ligjore të pronarit Organi i Kujdestarisë ka të drejtë që të emërojë kujdestarin 
(kujdestar special). Kjo nga shkaku se ky person e kjo ndodhë ka lënë pasurinë e 
vet të pambrojtur dhe për këtë pasuri nuk ka kush të kujdeset apo kur duhet të 
ndërmerret ndonjë veprim juridik lidhur me këtë pasuri. Sikur të mos caktohej 
kujdestari, personi i cili mungon me siguri se kishte me pësua damë.1349  

 
229.1 (a) Përveç kësaj kujdestari do të caktohet kujdestar edhe në rastin kur personat e 

tretë këtë e kërkojnë: nëse personi i cili mungon ka borxh ndonjë shumë, e afati i 
pagesës ka arritur.1350 Këto rregulla vlejnë vetëm për rastin kur ky person nuk e ka 
caktuar përfaqësuesin për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të tij. 

 
229.1 (b) me aktvendimin mbi caktimin e kujdestarit personit që mungon apo është i 

panjohur caktohet rrethi i punëve të cilat mund t’i kryejë ky kujdestar, rrethi i 
autorizimeve të tij dhe punët juridike të cilat ai mund t’i lidhë. Sipas dispozitës së 
nenit 129 të Ligjit për Trashëgiminë i Kosovës kur nuk dihen të gjithë apo disa prej 
trashëgimtarëve, kur nuk dihet vendqëndrimi i tyre, si dhe në rastet tjera kur ka 
nevojë për këtë, gjykata ka autorizim ligjor të caktojë kujdestarin e përkohshëm të 
pasurisë trashëgimore, i cili është i autorizuar që në emër të trashëgimtarëve apo 
njërit prej tyre të padisë dhe të paditet, të realizojë kërkesat dhe të paguajë borxhet 
dhe të përfaqësojë trashëgimtarët në përgjithësi. 

 
Paragrafi 2 

 
229.2 Pra siç shihet gjykata është e autorizuar që të caktojë kujdestarin personit të 

panjohur apo atij që nuk ka përfaqësues statusor, dhe për caktimin e këtij kujdestari 
gjykata pa vonesë e njofton organin e kujdestarisë i cili mund të caktojë kujdestar 
tjetër.1351 Vetëm në Republikën e Kroacisë kujdestarin nuk e cakton gjykata, por 
Organi i Kujdestarisë. Ndaj këtij kujdestari Organi i Kujdestarisë i ka të gjitha 
autorizimet si edhe ndaj kujdestarit të cilin vet e cakton. 

 
229.2 (a) Në teorinë juridike shtrohet çështja e vlefshmërisë së punëve juridike të cilat i 

ka lidhur kujdestari i personit të panjohur apo atij që nuk ka përfaqësues statusor, 
nëse për të njëjtën çështje punën juridike e ka lidhur edhe personi i panjohur 
personalisht apo përmes të autorizuarit të vet. Cila prej këtyre dy punëve juridike 
do të vlejë. Pyetja zgjidhet sipas principit: prior tempore potior iure (do të vlejë ajo 
punë juridike e cila është lidhur më herët).  

                                                 
1349 Neni 1 i Protokollit nr. 1 i KEMDNJ garanton të drejtën për respektimin e pasurisë që zakonisht 
quhet e drejta e pronës. KEMDNJ është instrumenti juridik ndërkombëtar më i fuqishëm në botë për 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut të individëve i cili ka evoluar në sajë të interpretimit të bërë nga 
komisioni dhe Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut. 
1350 Shih Ligji i procedurës kontestimore, neni 118. 
1351 Adem Vokshi, Doracaku për përgatitjen e provimit të jurisprudencës, Prishtinë, 2009, fq. 572.  



Adem Vokshi 

 508 

Paragrafi 3 
 
229.3 Organi i Kujdestarisë mund ta ushtrojë kujdestarin në mënyrë të drejtpërdrejtë, 

nëse këtë e konsideron të nevojshme ose të caktojë kujdestar. 
 

Paragrafi 4 
 

229.4 Kujdestaria ndaj personit të panjohur apo atij që nuk ka përfaqësues statusor 
përfundon: a) kur ky person kthehet; b) kur ai emëron të autorizuarin; c) me 
vdekjen e këtij personi dhe d) kur zbulohet vendbanimi apo vendqëndrimi i 
personit të tillë. Gjithsesi kujdestari i’a paraqet raportin Organit të kujdestarisë. 
 
 

Neni 230. Kujdestaria e veçantë për vlerësimin e kontesteve  
 
(1) Kujdestari për raste të veçanta do të emërohet për fëmijën në rastet kur 

edhe pse prindërit e ushtrojnë kujdesin prindëror, mes tyre dhe fëmijës 
ekziston kontest, pra për punë juridike të dukshme që kanë të bëjnë me 
pasurinë e fëmijës.  

(2) Personit nën kujdestari mund t’i caktohet përkohësisht kujdestari special 
për kontestet e rënda mes tij dhe kujdestarit.  

(3) Prindërit, palët adoptuese, kujdestarët, kushërinjtë dhe fqinjët janë të 
detyruar të njoftojnë Organin e Kujdestarisë kur të vihen në dijeni për 
çështjet ose rastet e cekura në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni. 

 
Koment, neni 230 

Paragrafi 1 
 

230.1 Kujdestaria ndaj të miturve është trajtuar më lartë, mirëpo, këtu është fjala për 
kujdestari ndaj të miturve për raste të veçanta. Ndodhë që të vijë gjer te kontesti në 
interesat e përfaqësuesit ligjor dhe personit i cili i është besuar në kujdes. Mund të 
vijë edhe gjer te kontesti në mes të shumë personave të cilët e kanë të njëjtin 
përfaqësues. Lidhja e punëve juridike në mes të këtyre personave me ligj nuk është 
e ndaluar.  

 
230.1 (a) Nuk janë rastet e rralla që në mes tyre të mos vijë gjer te kontesti gjyqësor 

rreth ndonjë të drejte apo pasurie. Në të gjitha këto raste,përfaqësuesi ligjor nuk 
mund t’i paraqet edhe interesat e veta e edhe interesat e personave ndaj të cilëve 
ushtron kujdesin. Ai në kontratë nuk mund të paraqitet në njërën anë si palë e në 
anën tjetër si i autorizuar i palës tjetër. As në kontest ai nuk mund të jetë paditës 
dhe përfaqësues i të paditurit dhe e kundërta. 

 
230.1 (b) Për këtë ligjvënësi ka paraparë që në këto raste personit të përfaqësuar do t’i 

caktohet kujdestari vetëm për atë rast. Si raste të veçanta të cilat konsiderohen të 
nevojshme për kujdestari ndaj të miturve janë: në rastin kur midis të miturit dhe 
prindit që e ushtron kujdesin prindëror ekziston kontest lidhur me pasurinë e 
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fëmijës apo për interesa tjera; në kontestet në mes të kujdestarit dhe të kujdesurit; 
në kontestet në mes të adoptuarit dhe adoptuesit.  

 
Paragrafi 2 

 
230.2 Si rregull kujdestarinë ndaj të miturit e ushtrojnë, prindi, kujdestari ose 

adoptuesi, mirëpo, kur midis të miturit dhe këtyre personave ekziston kontesti, 
duhet të caktohet kujdestari i veçantë i cili do të kujdeset për interesat e fëmijës 
deri sa të zgjatë kontesti, përkatësisht të zgjidhet kontesti. Është e natyrshme se në 
kontestet e tilla, qoftë prindi, qoftë kujdestari apo adoptuesi, nuk mund të kujdesen 
për interesat e të miturit, për shkak se supozohet se ata do t’i mbrojnë interesat e 
tyre. Prandaj për mbrojtjen e interesave të të miturit duhet të kujdeset një kujdestar 
i veçantë.  

 
Paragrafi 3 

 
230.3 Kjo dispozitë juridike i obligon prindërit, palët adoptuese, kujdestarin, 

kushërinjtë dhe fqinjtë që të informojnë organin e kujdestarisë për rrethanat e tilla. 
Organi i Kujdestarisë pas marrjes së një informate të tillë pa vonesë të miturit i 
cakton kujdestarin e veçantë për rastin konkret. Pas përfundimit të kontestit në 
mënyrë të plotfuqishme në mes të personave si më lartë, shuhet edhe kujdestaria e 
veçantë ndaj të miturit. 

  
230.3 (a) Në LPF nuk është paraparë si kujdestari e veçantë kujdestaria ndaj fëmijës së 

palindur, megjithatë kjo kujdestari është trajtuar në literaturë.1352Kur fëmija ende 
nuk është lindur ai paraqitet si trashëgimtar i mundshëm me kusht që të lind gjallë. 
Zakonisht në kontestet trashëgimore ekziston konflikt interesash në mes të 
trashëgimtarëve, madje interesa të kundërta mund të ekzistojnë edhe në mes 
prindërve dhe fëmijës së palindur. Prandaj, në rastet e tilla shtrohet nevoja e 
caktimit të kujdestarit ndaj fëmijës së palindur. Organi i Kujdestarisë edhe në këtë 
rast do të caktojë kujdestarin për rastet e tilla.  

 
230.3 (b) Rastet e kujdestarisë të cilat nuk parashihen me legjislacion duhet trajtuar si 

raste të veçanta. Në jetën e përditshme mund të paraqiten raste të ndryshme që e 
shfaqin nevojën e vendosjes së kujdestarisë. Në praktikë trajtohen si raste të 
nevojshme për kujdestari: kujdestaria ndaj shtetasit të huaj, kur nuk mund të 
kujdeset për interesat e tij; kujdestaria ndaj personave të sëmurë derisa zgjat 
sëmundja; kujdestaria ndaj personit që është privuar nga liria derisa është në 
vuajtje të dënimit dhe krejt në fund kujdestari i personit të vdekur. 

 
230.3 (c) Vdekja është mënyra natyrore e shuarjes së personit fizik. Pas vdekjes njeriu 

është vetëm: “send me dinjitet” e asgjë tjetër. Kujdestaria ju caktohet të gjallëve 
dhe jo të vdekurve. Kjo është një prej rregullave parësore të rendit juridik. Nga kjo 
rregull gati nuk ka përjashtim, mirëpo, ekzistojnë edhe rastet post mortore të 

                                                 
1352 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 288; M. Mlladenoviq vep. e cit. fq. 503 



Adem Vokshi 

 510 

mbrojtjes së personit të vdekur1353. Kujdestari i caktohet personit të vdekur i cili 
nuk ka lënë trashëgimtar, nëse kundër tij është ushtruar padia për hulumtimin 
(vërtetimin) e atësisë. Për t’u mbrojtur keqpërdorimet në dëm të të vdekurit, 
interesat e tij i përfaqëson kujdestari në kontestin për vërtetimin e atësisë.1354  

  
 
Neni 231. Dispozitat e përgjithshme  

 
(1) Me rastin e emërimit të kujdestarit për rastet e veçanta, Organi i 

Kujdestarisë do të caktojë vëllimin, detyrimet dhe të drejtat e kujdestarit 
të veçantë, duke pasur parasysh rrethanat e secilit rast individual.  

(2) Dispozitat mbi të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e kujdestarit të 
cekura në paragrafin 2 dhe 3 të nenit 215 zbatohen me analogji edhe ndaj 
kujdestarit të veçantë.  

(3) Kujdestari i veçantë ka për detyrë t’i paraqet raporte të rregullta për 
punën vet Organit të Kujdestarisë.  

 
Koment, neni 231 

Paragrafi 1 
 

231.1 Të drejtat dhe detyrat e kujdestarit për rastet e veçanta nuk janë përcaktuara në 
mënyrë precize si tek kujdestaria ndaj të miturve dhe personave të cilëve u është 
hequr zotësia e veprimit. Ata varen nga secili rast veç e veç. Për këtë arsye në ligj 
është paraparë që me rastin e caktimit të kujdestarit në rastet e veçanta, Organi i 
Kujdestarisë e cakton edhe vëllimin e detyrave dhe të drejtave të kujdestarit të 
veçantë, duke marrë parasysh specifikat e secilit rast veç e veç.  

 
Paragrafi 2 

 
231.2 Përndryshe të gjitha dispozitat që kanë të bëjnë me kujdestarinë në përgjithësi 

aplikohen edhe ndaj kujdestarit të veçantë.1355  
 

Paragrafi 3 
 
231.3 Është detyrë e kujdestarit të veçantë që Organit të Kujdestarisë t’i paraqet raporte 

të rregullta për punën e vet. 

                                                 
1353 Shih aktvendimin e QPS-Mitrovicë, nr. 02-1047 i datës 04.01.2008 dhe shkresat e Gjykatës 
Komunale në Mitrovicë N. nr. 47/2007.  
1354 M. Mlladenoviq vep. e cit. fq. 504 
1355 Për më shumë shih komentin e nenit 215. 
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V. KOMPETENCA LIGJORE NË PUNËT E KUJDESTARISË  
 
Neni 232. Kompetenca ligjore  

 
Punët e kujdestarisë të përcaktuara me këtë Ligj i kryen dhe i realizon 
Organi i Kujdestarisë nga neni 6 i këtij Ligji. 

 
Koment, neni 232 

 
232. Të gjitha punët rreth kujdestarisë e të përcaktuara me këtë Ligj i kryen dhe i 

realizon Organi i Kujdestarisë, ashtu si edhe parashihet me dispozitën e nenit 6 të 
këtij ligji.1356 

  
 
Neni 233. Praktikat më të mira  

 
(1) Për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e personit nën kujdestari, Organi 

i Kujdestarisë i ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për të realizuar 
qëllimin e kujdestarisë në mënyrën më të mirë.  

(2) Organi i Kujdestarisë gjatë përgatitjes, realizimit dhe zbatimit të 
vendimeve dhe masave të veta, do t’i shfrytëzojë të gjitha format e 
përshtatshme të mbrojtjes speciale, metodat e punës sociale dhe punëve 
tjera profesionale që do të thotë shërbimet e organizatave sociale si dhe 
institucioneve shëndetësore dhe edukative. 

 
Koment, neni 233 

Paragrafi 1 
 

233.1 Organi i Kujdestarisë i ndërmerr të gjitha masat e nevojshme që në të gjitha 
rastet në mënyrë më të mirë të realizohet qëllimi i kujdestarisë. Qëllimi i 
kujdestarisë është ofrimi i mbrojtjes së veçantë fëmijëve të mitur të cilët nuk janë 
nën përkujdesje prindërore dhe personave madhorë të cilët nuk janë të afta apo nuk 
janë në gjendje që vet të kujdesen për personalitetin, të drejtat dhe interesat e veta. 
Organi i Kujdestarisë është i obliguar që sipas vlerësimit të lirë t’i ndërmerr të 
gjitha masat e duhura me të cilat në rastin konkret në mënyrën më të mirë 
realizohet qëllimi i kujdestarisë, për çka kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

 
Paragrafi 2 

 
233.2 Në realizimin e detyrave të veta Organi i Kujdestarisë është i obliguar që të 

bashkëpunojë me të gjitha organet, organizatat dhe bashkësitë. Kur Organi i 
Kujdestarisë në procedurën administrative përgatit, nxjerrjen e zbatimit të 
vendimeve të veta apo ndërmerr ndonjë prej masave, do t’i shfrytëzojë: të gjitha 
format e përshtatshme të mbrojtjes sociale, metodat e punës sociale dhe punëve 

                                                 
1356 Më hollësisht shih komentimin e nenit 6 të LFK 
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tjera profesionale, shërbimet e organizatave sociale si dhe institucioneve 
shëndetësore dhe edukative, e të tjera. Në këtë rast punëdhënësit mund të kërkojnë 
ndihmën e Organit të Kujdestarisë, në rastet kur intervenimi i saj është i nevojshëm 
ndaj ndonjë punëmarrësi. Institucioni edukativo-arsimor mund ta informojë 
organin e kujdestarisë se ndaj nxënësit apo studentit të saj (duke marr parasysh 
suksesin e pamjaftueshëm në shkollë, kujdesin jo të duhur të prindërve për çfarë 
fëmija është i uritur, jo i veshur mirë etj.) është e domosdoshme marrja e masave të 
duhura. Me këtë qëllim institucioni edukativo-arsimor do t’ia dërgojë organit të 
kujdestarisë informatën e cila do të jetë shkak për ndërmarrjen e masave të duhura 
nga Organi i Kujdestarisë.  

  
 
Neni 234. Përgjegjësia e Organit të Kujdestarisë  

 
(1) Organi i Kujdestarisë siguron se të gjitha të drejtat dhe interesat e 

personit nën kujdestari janë të garantuara në përputhje me dispozitat e 
këtij ligji.  

(2) Organi i Kujdestarisë siguron gjithashtu format tjera të mbrojtjes të 
siguruara me ligj për të ndihmuar të miturit dhe personat e moshës 
madhore.  

(3) Organi i Kujdestarisë zbaton masat edukative dhe masat tjera të 
përcaktuara nga gjykata. Ky organ i ndërmerr dhe i mbikëqyr të gjitha 
aktivitetet nën kompetencën e tij.  

 
Koment, neni 234 

Paragrafi 1 
 

234.1 Me kryerjen e punëve të kujdestarisë dhe ndërmarrjen e masave të kujdesit 
Organi i Kujdestarisë siguron që duke u kujdesur për personin nën kujdestari, të 
drejtave dhe interesave të tij të mbrojtura të realizohet qëllimi të cilin kujdestaria e 
ka sipas këtij ligji. Kështu në rast të mospajtimit të prindërve në ushtrimin e së 
drejtës prindërore Organi i Kujdestarisë vendos për këtë. Nëse prindi i cili nuk 
ushtron të drejtën prindërore nuk pajtohet me ndonjë veprim apo masën e 
ndërmarrë nga prindi i cili e ushtron të drejtën prindërore, mund ta njoftojë organin 
e kujdestarisë i cili lidhur me këtë do të vendosë.  

 
234.1 (a) Prindërit munden fëmijën ti’a besojnë në kujdes dhe edukim personave të 

tretë pasi që paraprakisht ta sigurojnë pëlqimin e organit të kujdestarisë. Ose në 
rastin kur prindërit, para zgjidhjes së martesës, jetojnë ndaras, e nuk mund të 
arrijnë marrëveshjen se tek cili prej tyre do të ngelin fëmijët në kujdes dhe edukim 
ose kur marrëveshja e tyre nuk i përgjigjet interesit të fëmijës, vendimin mbi këtë e 
bie Organi i Kujdestarisë. Ky organ vendos edhe për kontaktin e fëmijëve kur 
fëmijët nuk jetojnë me të dy prindërit, e këta nuk mund të arrijnë marrëveshje 
lidhur me këtë. 
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234.1 (b) Organi i Kujdestarisë ka të drejtë dhe detyrë që në kontestin martesor të jap 
propozim për mbrojtjen, edukimin dhe mbajtjen e fëmijëve dhe të ndërmerr 
veprimet e caktuara procedurale.  

 
234.1 (c) Organi i Kujdestarisë mund të iniciojë procedurën jokontestimore për 

vazhdimin e së drejtës prindërore ndaj fëmijës, e nëse merr në dijeni se ekzistojnë 
rrethanat tjera të cilat e dëmtojnë personalitetin dhe edukimin e të miturit nën 
kujdesin prindëror atëherë ka detyrim që të iniciojë procedurën jokontestimore për 
heqjen e së drejtës prindërore.  

 
Paragrafi 2 

 
234.2 Organi i Kujdestarisë ofron edhe format tjera të mbrojtjes për të siguruar të 

miturit1357 dhe personat e moshës madhore të cilëve ju është hequr zotësia e 
veprimit.1358 

 
Paragrafi 3 

 
234.3 Organi i Kujdestarisë ka për obligim që të zbatojë masat edukative dhe masat 

tjera të përcaktuara nga ana e gjykatës. Poashtu ky organ i ndërmerr dhe i 
mbikëqyr të gjitha aktivitetet nën kompetencën e tij. 

 
 
Neni 235. Kujdestari  

 
Kujdestarit si një person i caktuar posaçërisht, i besohen të gjitha të drejtat 
dhe detyrimet e domosdoshme për të realizuar këtë qëllim.  

 
Koment, neni 235 

 
235. Qëllimi i kujdestarisë realizohet me veprimin e organit të kujdestarisë të vet 

kujdestarit. Për këtë arsye kujdestari përfaqëson personin e rëndësishëm në të 
drejtën e kujdestarisë. Këtij edhe ligjvënësi i përkushton kujdesin e veçantë në disa 
drejtime. Andaj, mund të thuhet se kujdestarit si një person i caktuar posaçërisht, i 
besohen të gjitha të drejtat dhe detyrimet e domosdoshme për të realizuar këtë 
qëllim.  

                                                 
1357 Shih aktvendimin e Qendrës për punë sociale në Prishtinë nr. 04-560/2-3564 të datës 11.06.2010, 
me të cilin aktvendim fëmijës të braktisur i është njohtë e drejta e realizimit të formës së mbrojtjes si 
fazë para adoptuese vendosja për gjer në një vit në një familje.  
1358 Shih më hollësisht për format alternative të përkujdesjes për Fëmijët nenin 11 të LSHSF. 
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VI. KUJDESTARI  
 
1. Përcaktimi i Kujdestarit  
 
Neni 236. Kujdestari  

 
(1) Personit nën kujdesje Organi i Kujdestarisë ia cakton kujdestarin.  
(2) Si kujdestar mund të jetë çdo person i cili i ka cilësitë personale dhe 

aftësitë e nevojshme për përmbushjen e detyrave të kujdestarit dhe i cili 
më parë jep pëlqimin që të bëhet kujdestar.  

(3) Kujdestari në radhë të parë caktohet nga mesi i personave në familjen e 
personit nën kujdestari. Organi i Kujdestarisë do të vendosë nëse kjo gjë 
është në interes të të kujdesurit.  

 
Koment, neni 236 

 
236. Definicionin e përgjithshëm të kujdestarit në mënyrë më ekzakte e ka dhënë V. 

Bakiq: “Kujdestari është personi fizik, i aftë për të vepruar, i cili i ka vetit e veta 
personale dhe aftësitë, i caktuar nga ana e organit të kujdestarisë, pas pëlqimit të tij 
paraprak, që në mënyrë të pavarur, me ndërgjegje dhe mirëbesim të kujdeset mbi 
personalitetin, të drejtat dhe interesat e të kujdesurit dhe që me ndërgjegje të 
drejtojë me pasurinë e tij, nën mbikëqyrjen e organit të kujdestarisë”. 1359 Ky 
definicion edhe pse ekzakt duhet të pësojë ca plotësime sipas LFK. Në të vërtetë, 
edhe pse në vijë të fundit, personi fizik i kryen detyrat e caktuara të kujdesit, 
kuptimi i kujdestarit duhet të zgjerohet me futjen edhe të personit juridik si 
kujdestar, si edhe të vet Organit të Kujdestarisë. Pra, kujdestar mund të jetë personi 
fizik apo juridik apo vet Organi i Kujdestarisë. Personit juridik të cilit i është 
besuar kryerja e punëve të kujdestarisë si edhe vet Organi i Kujdestarisë kur 
vendos që të mos emërojë kujdestarin personit nën kujdestari, e caktojnë personin 
gjegjësisht punëtorin e vet, apo ndonjë person profesional, i cili në emrin e tyre dhe 
nën mbikëqyrjen e tyre do t’i kryejë punët e kujdestarit. 

 
Paragrafi 1 

 
236.1 Personit i cili është nën përkujdesje të Organit të Kujdestarisë ky organ i’a cakton 

kujdestarin. Pra, nëse një person është nën përkujdesje të Organit të Kujdestarisë ky 
organ atij personi i’a cakton kujdestarin i cili do të kujdeset për mbrojtjen dhe 
rruajtjen e interesave dhe të drejtave të personit i cili është nën përkujdesje.  

 
Paragrafi 2 

 
236.2 Si kujdestar mund të jetë çdo person fizik i cili ka cilësi personale dhe aftësi të 

nevojshme për përmbushjen e detyrave të kujdestarit, dhe i cili e jep pëlqimin për 
ushtrimin e kësaj detyre. Pra kujdestari është person fizik madhor i cili ka zotësi të 

                                                 
1359 Bakiq. V, vepër e cituar, fq. 355 
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plotë për të vepruar, dhe i cili emërohet nga Organi i Kujdestarisë dhe nën 
mbikëqyrjen e këtij organi e ushtron detyrën e kujdestarit.  

 
Paragrafi 3 

 
236.3 Kujdestar në radhë të parë caktohet personi nga mesi i personave në familjen e 

personit nën kujdestari. Ndërsa Organi i Kujdestarisë do të vendosë, për 
arsyshmerinë e caktimit të kujdestarit nga radha e të afërmve të familjes, mirëpo, 
Organi i Kujdestarisë, nuk është i lidhur me këtë fakt. Ai duke u bazuar në parimin 
e arsyeshmerisë dhe oportunitetit, mund të caktojë si kujdestar edhe ndonjë person 
tjetër, kuptohet nëse kjo është në interes të të kujdesurit.  

  
 
Neni 237. Përjashtimet nga e drejta për kujdestari  

 
Nuk mund të jetë kujdestar:  

 
(1) Personi i cili paraprakisht ka humbur të drejtën ligjore ose prindore të 

kujdestarisë me vendim të gjykatës;  
(2) Personi i cili pjesërisht apo plotësisht ka humbur aftësinë për të vepruar;  
(3) Interesat e të cilit janë në konflikt të dukshëm me interesat e personit që 

do të vendoset nën kujdestari;  
(4) Personi, veçoritë personale ose interesat materiale të të cilit mund të jenë 

në konflikt me interesat e kujdestarit dhe kur dyshohet se marrëdhënia 
me personin nën kujdestari ose me prindërit natyral mund të shkaktojë 
konflikt.  

 
Koment, neni 237 

 
237. Vështrim i përgjithshëm. Neni 237 rregullon çështjen e cilësive personale që duhet 

ti ketë personi që emrohet për kujdestarë. Personat me cilësi negative, qoftë të 
natyrës së përgjithshme apo në raport me personin nën përkujdesje janë të 
përjashtuar apriori nga e drejta për t’u caktuar në detyrën e kujdestarit. Këtu është 
mjaftë e shprehur ngjashmëria me pengesat tek adoptimi, që është mjaftë e 
kuptueshme. Personi i cili nuk është i përshtatshëm të jetë adoptues nuk është i 
përshtatshëm as të jetë kujdestar, sepse që të dy këto detyra janë mjaftë të 
ngjashme, bile kur është fjala për kujdestarinë, për personin e mitur dhe kujdesin 
ndaj tij. Përveç këtyre personave të cilët nuk mund të jenë kujdestarë detyrën e 
kujdestarit nuk mund ta ushtrojnë: a) personi të cilit paraprakisht i është hequr e 
drejta prindërore me vendim të gjykatës; b) personi i cili pjesërisht apo plotësisht 
ka humbur aftësinë për të vepruar; c) personi interesat e të cilit janë në konflikt të 
dukshëm me interesat e personit që do të vendoset nën kujdestari; ç) personi, 
veçoritë personale ose interesat materiale të të cilit mund të jenë në konflikt me 
interesat e personit i cili vihet nën kujdestari, dhe kur dyshohet se marrëdhënia me 
personin nën kujdestari ose me prindërit natyral mund të shkaktojë konflikt.  
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Paragrafi 1 
 
237.1 Personi i cili paraprakisht ka humbur të drejtën ligjore ose prindërore me vendim 

të gjykatës. Ai që sipas ligjit nuk mund të kryejë të drejtën prindërore, sepse i ka 
keqpërdor të drejtat e veta apo rëndë i ka lënë pas dore obligimet e veta, nuk mund 
të jetë kujdestar i përshtatshëm. Nga i njëjti nuk mund të pritet se ndaj fëmijës të 
huaj më mirë do të sillet se sa ndaj fëmijës të vet.  

 
Paragrafi 2 

 
237.2 Personi i cili pjesërisht apo plotësisht ka humbur aftësinë për të vepruar 

konsiderohet se nuk mund të kujdeset për veti, e lëre më të kujdeset mbi personin 
tjetër. Fundi i fundit ai edhe vet është nën kujdestari, sepse edhe atij i nevojitet 
ndihma e huaj. 

 
Paragrafi 3 

 
237.3 personi interesat e të cilit janë në konflikt të dukshëm me interesat e personit që 

do të vendoset nën kujdestari është pengesë më komplekse se sa ato të parat. Për të 
mbrojturin është shumë me rrezik të caktohet kujdestar personi interesat e të cilit 
janë të kundërta me interesat e të kujdesurit. Konfliktet e interesit nuk supozohen. 
Ato duhet të argumentohen, apo bile të bëhen të mundshme. Kjo më së shpeshti 
mund të ndodhë te rasti nëse në mes të të kujdesurit dhe këtij personi ekzistojnë 
pyetje të pazgjidhura rreth pasurisë, trashëgimisë, të drejtës banesore e të 
ngjashme. Për këtë, mund të jetë i papërshtatshëm sipas kësaj baze edhe i afërmi i 
të kujdesurit, por edhe personat e tjerë.  

 
Paragrafi 4 

 
237.4 Personi prej të cilit, duke marrë parasysh veçoritë personale, raportet me të 

mbrojturin dhe prindërit e tij, nuk mund të pritet se detyrën e kujdestarit do ta 
kryejë në mënyrë të drejtë. Këtu është fjala për dy lloje të diskualifikimit juridik të 
personit të tillë. I përgjithshëm dhe i veçantë. Papërshtatshmëria e përgjithshme 
shprehet në mungesën e kualiteteve të duhura morale të personalitetit. Ky person 
nuk ka cilësitë e duhura personale për kujdestar (jo punëtor, sjellje të dyshimtë, 
alkoolist, person i gjykuar etj.). Papërshtatshmëria e veçantë ka të bëjë në 
qëndrimin e këtij personi ndaj të kujdesurit dhe prindërve të tij. Nëse ai është në 
konflikt me familjen e të kujdesurit, nëse e ka shprehur urrejtjen, armiqësinë, 
mostolerancën, nëse ka thënë jo të vërtetat apo shpifur të mbrojturin apo prindërit e 
tij, etj. nga ai nuk mund të pritet se detyrën e kujdestarit do ta kryejë me 
objektivitet të mjaftueshëm, paanshëm dhe në mënyrë të ndershme. 



Adem Vokshi 

 517 

Neni 238. Detyrimi për të pranuar kujdestarinë dhe përjashtimet  
 

(1) Personat në gjini të gjakut me personin që do të vendoset nën kujdestari 
në vijë të drejtë dhe pasardhësit në vijë të drejtë, vëllezërit dhe motrat e 
babait apo nënës të personit nën kujdestari, janë të detyruar me ligj që të 
pranojnë detyrën e kujdestarit nëse ata pajtohen me nevojat për 
kujdestari në bazë të dispozitave të këtij ligji.  

(2) Personat në gjini gjaku nuk janë të detyruar të pranojnë detyrën e 
kujdestarit nëse:  
1. nuk kanë mbushur moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare;  
2. nëse për shkak të sëmundjes, të metave trupore ose për shkak të 

natyrës së profesionit ose të shërbimit ata nuk janë mjaft të aftë për të 
përmbushur këtë detyrë;  

3. nëse ata tashmë kanë detyrën e kujdestarit ose nëse ata tashmë 
kujdesen për dy ose më shumë fëmijë të huaj;  

4. nëna e cila konsiderohet për këtë detyrë ka fëmijën më të ri se shtatë 
vjeç dhe për këtë arsye refuzon detyrën;  

5. personi i cili tashmë kujdeset për tre ose më shumë fëmijë të tij të 
mitur.  

 
Koment, neni 238 

 
238. Vështrim i përgjithshëm. Neni 238 përcakton detyrimin e të afërmeve të familjes 

për të pranuar kujdestarinë dhe rastet e përjashtimeve nga detyrim. Detyra e 
kujdestarit është vullnetare, përveç për farefisin e të kujdesurit, mirëpo, farefisi nuk 
janë gjithmonë të detyruar që të pranojnë detyrën e kujdestarit. Ligji parasheh disa 
rrethana lehtësuese ekzistimi i të cilave do të bjerë gjer te lirimi i kujdestarit nga 
kjo detyrë. Ato mund të ekzistojnë në momentin kur i afërmi është propozuar për 
kujdestar, e mund të lajmërohen edhe gjatë ushtrimit të detyrës së kujdestarit. Në të 
dy rastet kujdestari mund të lirohet nga kjo detyrë. Ai këtë nuk e ka obligim ta bëjë 
e Organi i Kujdestarisë nuk kujdeset sipas detyrës zyrtare për këtë. Kjo është e 
drejtë diskrecionale e të afërmve të cilën ata munden, por nuk janë të detyruar që ta 
shfrytëzojnë, mirëpo, nëse thirret në to, Organi i Kujdestarisë është i detyruar që 
këtë person ta lirojë nga detyra e kujdestarit. Por duhet thënë se nëse të afërmit që 
sipas LFK janë të detyruar dhe nuk ekzistojnë shkaqet për përjashtim të detyrimit, 
nuk e pranojnë detyrën LFK nuk parasheh ndonjë sanksion. Por kjo e ka një logjik 
se edhe vendosja e fëmijës në kujdestari të një personi i cili me vullnetin e vet nuk 
e pranon këtë detyrë, kjo nuk siguron se mirërritja e fëmijës do të jetë e 
suksesshme dhe do të arrihet qëllimi i vendosjes së fëmijës në familje. 

 
238 (a) Kur caktohet kujdestari nga ana e Organit të Kujdestarisë personat në afërsi 

gjaku janë të detyruar me ligj që ta pranojnë detyrën e kujdestarit nëse ata pajtohen 
me nevojat për kujdestari në bazë të dispozitave të këtij ligji. Rrethi i këtyre 
personave është si në vijim: Personat në gjini të gjakut me personin që do të 
vendoset nën kujdestari në vijë të drejtë dhe pasardhësit në vijë të drejtë, vëllezërit 
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dhe motrat e babait apo nënës së personit i cili duhet të vihet nën kujdestari1360. 
Këta persona nuk janë të detyruar të pranojnë detyrën e kujdestarit nëse: a) nuk e 
kanë mbushur moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare; b) nëse për shkak të sëmundjes, 
të metave trupore ose për shkak të natyrës së profesionit ose të shërbimit ata nuk 
janë mjaftë të aftë për të përmbushur këtë detyrë; c) nëse ata tashmë kanë detyrën e 
kujdestarit ose nëse ata tashmë kujdesen për dy ose më shumë fëmijë të huaj; ç) 
gruaja e cila ka fëmijë më të rinjë se shtatë vjet dhe d) personi që kujdeset për tre 
ose më shumë fëmijë të tij të mitur.1361  

 
 
Neni 239. Shqyrtimi i Kërkesës  

 
Me rastin e caktimit të kujdestarisë, Organi i Kujdestarisë do të merr 
parasysh kërkesën e personit nën kujdestari, nëse ai është në gjendje të 
shpreh interesin e tij. Dëshirat e të afërmve do të merren gjithashtu parasysh 
nëse kjo është në interes të personit i cili do të vendoset nën kujdestari.  

 
Koment, neni 239 

 
239. Për zgjedhjen e kujdestarit nuk është aspak e parëndësishme se çfarë është 

mendimi i personit ndaj të cilit caktohet kujdestari. Ligji duhet të ketë kujdes mbi 
dëshirat e tij. Secili i mbrojtur, megjithatë nuk do të jetë në gjendje gjithnjë që të 
shprehë dëshirën e vet. Kur Organi i Kujdestarisë do të kërkojë mendimin e të 
kujdesurit varet nga fakti se a është ai në gjendje të shprehë dëshirën e vet. Në bazë 
të analogjisë me të drejtën prindërore dhe të drejtën e adoptimit, kishte mund të 
merret parasysh se i mituri është në gjendje që të shprehë dëshirën e vet nëse është 
më i vjetër se 10 vjet. 1362 Dispozitat mbi kujdestarinë, nuk parashohin në mënyrë 
eksplicite përcaktimin e kufirit të moshës për fitimin e zotësisë së veçantë të 
veprimit (për shprehjen e dëshirës), andaj duhet gjithnjë të dëgjohet dëshira e të 
miturit kur ai është në gjendje që ta shprehi. Organi i Kujdestarisë nuk është i 
detyruar që ta aprovojë këtë dëshirë, por duhet ta merr parasysh.  

 
239 (a) Në rastin e kujdestarisë ndaj personit të cilit i është hequr zotësia e veprimit, 

dëshira e të kujdesurit do të ketë rëndësi vetëm në rastin nëse ai është në gjendje që 
të njëjtën ta shprehi. Te sëmundjet e rënda psikike, kjo kryesisht nuk do të jetë e 
mundur, e bile edhe tek personat me ngecje të rëndë psikike apo ndonjë shkaku 
tjetër. Në rastet tjera (p.sh. tek heqja e pjesshme e zotësisë për të vepruar), Organi i 
Kujdestarisë duhet seriozisht t’i merr parasysh edhe dëshirat e të kujdesurit. Te 
kujdestaritë e veçanta për këtë gjithashtu duhet pasur kujdes, varësisht prej shkakut 
të caktimit të kujdestarit (personi i moshuar që nuk është në gjendje të kujdeset për 
veti dhe interesat e tij etj.). Prandaj ekzistojnë dy rrethana nën të cilat Organi i 

                                                 
1360 Shih aktvendimin e QPS – Mitrovicë Nr. 02-1266 të datës 22.12.2004 mbi caktimin e anëtarit të 
familjes (motrës) për kujdestar.  
1361 Aliu. A & Gashi.H, vep. e cit. fq. 273  
1362 Shih LFK, neni 140, par. 5 dhe 144, par. 2 dhe komenti i këtyre neneve. 
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Kujdestarisë mundet t’i aprovojë dëshirat e të kujdesurit: a) nëse ai është në 
gjendje që t’i shprehi dhe b) nëse dëshira e tij është në interesin e tij.  

 
239 (b) Organi i Kujdestarisë poashtu do të marrë parasysh edhe dëshirat e të afërmve, 

nëse kjo është në interesin e personit i cili do të vendoset nën kujdestari, edhe në 
këtë rast vendimtare për t’u marr për bazë dëshira është mbrojtja sa më efikase e 
interesave të të miturit i cili vihet nën kujdestari.  

  
 
Neni 240. Kujdesi i ushtruar drejtpërdrejt nga Organi i Kujdestarisë  

 
(1) Nëse kjo është në interes të personit i cili do të vihet nën kujdestari, 

Organi i Kujdestarisë mund të vendosë që të mos caktojë kujdestar, por 
që detyrat e kujdestarit t’i përmbushë drejtpërdrejt. Me aktvendimin mbi 
ushtrimin e drejtpërdrejtë të punëve të kujdestarit përfaqësuesi i Organit 
të Kujdestarisë është i caktuar që të drejtojë detyrat në emër të 
kujdestarit.  

(2) Detyrat e kujdestarit të cilat kërkojnë autorizimin nga Organi i 
Kujdestarisë apo pjesëmarrja e organit në cilëndo mënyrë tjetër, në 
mënyrë që të vërtetohet vendimi, mund të drejtohet nga përfaqësuesi i 
Organit të Kujdestarisë vetëm nëse ky person e ka autorizimin 
administrativ të Organit të Kujdestarisë. Ai do të veprojë në përputhje 
me çfarëdo urdhërese nga ana e Organit të Kujdestarisë dhe të veproj në 
përputhje me dispozitat e këtij ligji.  

 
Koment, neni 240 

Paragrafi 1 
 

240.1 Me rastin e marrjes së vendimit për vendosjen e një personi nën kujdestari, 
Organi i Kujdestarisë vendos edhe për mënyrën e ushtrimit të kujdestarisë. OK 
mund të vendos që kujdestaria të ushtrohet drejtpërsëdrejti nga vet Organi i 
Kujdestarisë ose nëpërmjet të kujdestarit. OK do të ushtrojë drejtpërsëdrejti 
detyrën e kujdestarit nëse për këtë e konsideron të domosdoshme. Nëse kjo është 
në interes të personit i cili do të vendoset nën kujdestari, Organi i Kujdestarisë 
mund të vendosë që të mos caktojë kujdestarë, por që detyrat e kujdestarit t’i 
përmbushë drejtpërsëdrejti. Me vendimin për ushtrimin e drejtpërdrejtë të punëve 
të kujdestarisë caktohet përfaqësuesi i Organit të Kujdestarisë i cili do t’i kryejë 
detyrat e kujdestarit. 

240.1 (a) Duke marr parasysh se me ligj nuk është e detyrueshme që çdo qytetar të 
pranojë detyrën e kujdestarit që ka qenë në fuqi gjer në vitin 1965. Tani detyra e 
kujdestarit është gati vullnetare, me përjashtimet e përmendura më lartë, mund të 
vijë deri te situata që askush të mos dëshirojë të marrë detyrën e kujdestarit. I 
mbrojturi në atë situatë do të ngelte pa mbrojtje të duhur. Përveç kësaj, ka raste kur 
për vet të mbrojturin është shumë më e volitshme që për të, të kujdesen personat 
profesional, veçanërisht punëtori social. Pra edhe kur të kujdesurit mund t’i 
sigurohet kujdestari, Organi i Kujdestarisë mund të vendos që të mos i caktojë 
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kujdestarin, por këtë detyrë vet në mënyrë të drejtpërdrejtë ta ushtroj. Kjo më së 
shpeshti do të ndodhë me personat me sëmundje psikike, të cilët nuk gjenden në 
institucionin shëndetësor, apo me të miturin i cili nuk ka farefis, të afërm, apo në 
rastet tjera të arsyeshme.  

 
240.1 (b) Organi i Kujdestarisë e ushtron detyrën e kujdestarit drejtpërdrejt duke ia 

dhënë autorizimin përfaqësuesit të tij ose kujdestarit. Kujdestari nuk mund t’i 
kryejë këto detyra nëse nuk e ka autorizimin e Organit të Kujdestarisë. Nëse 
Organi i Kujdestarisë ka vendosur të ushtrojë kujdestarinë në mënyrë të 
drejtpërdrejtë, këtë detyrë ia beson edhe profesionistëve të tjerë të cilët mund të 
veprojnë në emër të tij dhe nën mbikëqyrjen e tij. 

 
Paragrafi 2 

 
240.2 Me vendimin për ushtrimin e drejtpërdrejtë të punëve të kujdestarisë caktohet 

përfaqësuesi i Organit të Kujdestarisë i cili do t’i kryejë detyrat e kujdestarit. 
Gjithashtu, Organi i Kujdestarisë e ushtron detyrën e kujdestarit drejtpërsëdrejti 
duke i dhënë autorizimin përfaqësuesit të tij ose kujdestarit. Kujdestari nuk mund 
t’i kryejë këto detyra nëse nuk e ka autorizimin e Organit të Kujdestarisë.1363 

 
 
Neni 241. Kujdesi i më shumë se një personi  

 
Personi i njëjtë me anë të marrëveshjes mund të emërohet si kujdestar i më 
shumë se një personi, nëse kjo nuk është në kundërshtim me interesat e 
personave nën kujdestari.  

 
Koment, neni 241 

 
241. Personi i njëjtë nga ana e organit të kujdestarisë mund të emërohet si kujdestar i 

më shumë se një personi. Për këtë emërim nevojitet pëlqimi i këtij personi dhe ky 
pëlqim jepet me anën e marrëveshjes. Kuptohet se interesat e personave nën 
kujdestari nuk mund të jenë në kundërshtim në mes veti përndryshe emërimi i një 
kujdestari nuk do të ishte i mundur. Emërimi i një personi si kujdestar i më shumë 
personave jepet në situatën kur këta persona që duhet vënë nën kujdestari kanë 
tipare të përbashkëta, të pandashme për çfarë kujdesi ndaj tyre nuk është 
individual, por grupor shkak se të gjithë këta ndajnë të njëjtin fat juridik. 
Kujdestari i më shumë personave kujdeset për të gjithë këta njëkohësisht dhe për të 
gjithë së bashku. Ata konsiderohen si një tërësi e jo si të mbrojtur individual. Ata 
kanë rrethana të njëjta për të cililat janë vendosur nën kujdestari. Kujdestari për ta 
paraqet një raport, e jo raporte të ndara dhe individuale. 

                                                 
1363 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 272. 
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2. Kujdestaria  
 
Neni 242. Delegimi i detyrimeve  

 
Nëse Organi i Kujdestarisë përgjithësisht e merr rolin e kujdestarit ose kryen 
detyrat speciale të kujdestarit drejtpërdrejt, është i autorizuar t’ia besojë 
detyrat e caktuara profesionistëve tjerë të cilët mund të veprojnë në emër të 
tij dhe nën mbikëqyrje të tij.  

 
Koment, neni 242 

 
242. Nëse Organi i Kujdestarisë ka vendosur që të ushtrojë kujdestarinë në mënyrë të 

drejtpërdrejtë, ai është i autorizuar që detyrat e caktuara t’ia besojë edhe 
profesionistëve të tjerë të cilët mund të veprojnë në emër të tij dhe nën 
mbikëqyrjen e tij.  

 
 
Neni 243. Besimi  

 
(1) Organi i Kujdestarisë i cili vendos për emërimin e kujdestarit i definon 

detyrat e kujdestarit dhe fushën e veprimit.  
(2) Para marrjes së vendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, Organi i 

Kujdestarisë e informon kujdestarin për rëndësinë e kujdestarisë, të 
drejtat dhe detyrimet dhe siguron të gjitha informatat tjera të 
rëndësishme të nevojshme për kryerjen e detyrave të kujdestarit.  

 
Koment, neni 243 

Paragrafi 1 
 

243.1 Kujdestari caktohet me qëllim të përkujdesjes ndaj personalitetit, pasurisë dhe 
interesave të personit që është vendosur nën kujdestari. Të drejtat dhe detyrat si 
dhe fusha e veprimit të kujdestarit janë mjaft të ngjashme me ato të prindërve 
natyror të fëmijës. Kështu që kujdestari duhet të kujdeset për mirërritjen, edukimin, 
arsimimin, e të miturit, administrimin e pasurisë nëse i njëjti posedon me pasuri, 
tjetërsimin dhe ngarkimin e pasurisë si dhe përkujdesjen që i mituri të aftësohet për 
jetë dhe punë të pavarur.  

 
Paragrafi 2 

 
243.2 Para se të merr vendimin mbi zgjedhjen e kujdestarit, Organi i Kujdestarisë këtë 

person (kujdestarin e ardhshëm) e informon mbi rëndësinë e kujdestarisë, të drejtat 
dhe detyrimet duke i siguruar të gjitha informatat tjera të rëndësishme dhe të 
nevojshme për kryerjen e detyrës së kujdestarit në mënyrë sa ma të lehtë dhe sa ma 
të suksesshme.  
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Neni 244. Detyrat e Kujdestarit  
 
(1) Kujdestari posaçërisht është i detyruar që të kujdeset me mirëbesim për 

personalitetin, dhe të drejtat dhe interesat e të kujdesurit, dhe ta 
administrojë pasurinë e tij me kujdes si dhe ta informojë Organin e 
Kujdestarisë për drejtimin e kujdestarisë.  

(2) Kujdestari posaçërisht është i detyruar, me ndihmën e Organit të 
Kujdestarisë, të shfrytëzojë të gjitha mjetet e domosdoshme të ndihmës 
sociale me qëllim që të sigurohen të gjitha kërkesat materiale të 
nevojshme për zbatimin e masave të caktuara të kujdestarisë.  

 
Koment, neni 244 

Paragrafi 1 
 

244. Kujdesi për personalitetin e të miturit varret nga lloji i kujdestarisë. Ai nuk është i 
njëjtë si ndaj të miturit si ndaj të personit të rritur të cilit i është marrë zotësia e 
veprimit. Te disa raste të veçanta të kujdestarisë nuk vjen në konsideratë kujdesi 
për personalitetin (kujdestari për personin i cili mungon, ndaj pasurisë së pronarit 
të panjohur etj.). Prandaj, kjo detyrë e kujdestarit si rregull e përgjithshme e cila 
kishte me pas vlerë për të gjitha llojet e kujdestarisë, ka vlerë vetëm kushtimore 
dhe relative.  

 
244 (a) Kjo na jep për të kuptuar se kujdesi për personalitetin e të kujdesurit, përfshin: a) 

kujdesi për kushtet e vendosjes së të kujdesurit; b) mbi shëndetin e të kujdesurit; c) 
mbi edukimin dhe arsimimin e të kujdesurit dhe ç) për të gjitha çështjet e tjera që 
janë të rëndësishme për personalitetin e të kujdesurit. Kushtet e vendosjes 
përfaqësojnë supozimin më të rëndësishëm për sigurimin e të gjitha detyrave të tjera 
në mbrojtjen e personalitetit të të kujdesurit. Kujdesi për shëndetin është njëra prej 
detyrave më të rëndësishme për kujdestarin. Ai do të jetë përgjegjës nëse ka dështuar 
që t’i kushtojë tërë kujdesin e duhur për këtë. Ky kujdes është i rëndësishëm si për të 
miturin ashtu edhe për personin e rritur. Edukimi dhe arsimimi si mënyrë e kujdesit 
për personalitetin e të kujdesurit kërkohet në masë më të madhe tek kujdestaria ndaj 
të miturve, por nuk është e përjashtuar edhe tek të rriturit.  

 
244 (b) Llojet tjera të kujdesit mbi personalitetin e të miturit aplikohen varësisht nga 

lloji i kujdestarisë dhe nga çdo rast i veçantë. Kështu që mbrojtja e personalitetit të 
të palindurit (nasciturusit), do të realizohet me kujdesin e kujdestarit që të mos vijë 
deri te ndërprerja e dhunshme e shtatzënësisë, te kujdestaria vullnetare – ndihma 
tek ato punë të cilat ai person nuk mund t’i kryejë, të alkoolisti në shërimin e tyre 
etj. 

 
244 (c) Kujdestari duhet poashtu të ketë kujdes të posaçëm edhe te administrimi i 

pasurisë së të kujdesurit dhe informimin permanent të organit të kujdestarisë për 
drejtimin e kujdestarisë nga ana e tij. Pra, kujdestari në mënyrë aktive merr pjesë 
në regjistrimin dhe vlerësimin e pasurisë së të kujdesurit. Që të mundet me të 
njëjtën të udhëheq, ai duhet saktësisht të dijë prej çka e njëjta përbëhet. Pas marrjes 
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së detyrës, këtij, tërë pasuria i dorëzohet në administrim. Ai do të ketë obligim që 
ta ruajë, e sipas mundësisë, edhe ta rrisë. 

 
Paragrafi 2 

 
244.2 Detyrë poashtu e posaçme e kujdestarit është që i njëjti me ndihmën e organit të 

kujdestarisë t’i shfrytëzojë të gjitha mjetet e domosdoshme të ndihmës sociale me 
qëllim që të sigurohen të gjitha kërkesat materiale të nevojshme e me qëllim që në 
mënyrë sa ma të suksesshme të zbatohen masat e caktuara të kujdestarisë.  

 
 
Neni 245. Inventari i pasurisë  

 
(1) Nëse i kujdesuri ka pasuri bazë, Organi i Kujdestarisë është i obliguar t’ia 

bashkanëgjesë raportit të tij të punës një inventar dhe raportin e 
vlerësimit për këtë pasuri. E njëjta vlen edhe për personin i cili i kryen 
detyrat e kujdestarit në emër të Organit të Kujdestarisë.  

(2) Inventari i pasurisë duhet të ofrojë të dhënat e mëposhtme:  
1. Të dhënat për personin nën kujdestari  
2. Të dhënat për kujdestarin, respektivisht personin i cili vepron si 

kujdestar në emër të Organit të Kujdestarisë për të administruar 
pasurinë e personit nën kujdestari  

3. Të dhënat për personin i cili i mban sendet e pasurisë në emër të të 
kujdesurit.  

(3) Nëse Organi i Kujdestarisë kur kjo është juridikisht e lejuar, ka filluar 
procedurën e kujdestarisë, mund të bëjë inventarin dhe vlerësimin e 
pasurisë së personit nën kujdestari dhe të ndërmerr masat e nevojshme që 
të mbrohet pasuria edhe para marrjes së vendimit përfundimtar mbi 
vënien nën kujdesje. 

 
Koment, neni 245 

Paragrafi 1 
 
245.1 Në situatën kur i kujdesuri ka pasuri bazë (dmth. posedon me pasuri të veçantë 

në emrin e tij para se Organi i Kujdestarisë ta venë nën kujdestari), atëherë Organi 
i Kujdestarisë është i obliguar që t’ia bashkëngjisë raportit të tij të punës, listën me 
inventarizimin e kësaj pasurie dhe raportin e vlerësimit për këtë pasuri. I njëjti 
obligim vlen edhe për personin i cili kryen detyrat e kujdestarit në emër të organit 
të kujdestarisë.  

 
Paragrafi 2 

 
245.2 Inventari i pasurisë duhet t’i përmbajë këto të dhëna: a) të dhënat për personin 

nën kujdestari; b) të dhënat për kujdestarin, respektivisht personin i cili vepron si 
kujdestar në emër të organit të kujdestarisë për të administruar pasurinë e personit 
nën kujdestari; c) të dhënat për personin i cili i mban sendet e pasurisë në emër të 
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të kujdesurit. Shënime këto të nevojshme jo vetëm për të identifikuar personin nën 
kujdestari dhe personin të cilit i besohet kujdestaria si dhe për personin i cili i 
mban sendet në fjalë. Përveç sa u përmend më lartë, ky inventar duhet të përmbajë 
edhe shënimet e sakta të pasurisë bazë të të kujdesurit me mundësi të identifikimit 
sa ma të lehtë të sajë. 

 
Paragrafi 3 

 
245.3 Kjo dispozitë ligjore i jep të drejtë (por jo edhe detyrim) Organit të Kujdestarisë 

nëse juridikisht është e lejuar, që edhe në fazën fillestare të procedurës së vënies së 
ndonjë personi nën kujdestari, para se të ketë marr formën e prerë vendimi, të bëjë 
inventarin dhe vlerësimin e pasurisë së personit nën kujdestari duke ndërmarr edhe 
masat e nevojshme të mbrojtjes së kësaj pasurie. 

  
 
3. Përfaqësimi  
 
Neni 246. Përfaqësimi  

 
(1) Kujdestari sipas ligjit e përfaqëson personin nën kujdestari (përfaqësuesi 

ligjor).  
(2) Nëse detyrimet e kujdestarit ushtrohen drejtpërdrejtë nga Organi i 

Kujdestarisë apo nëse kujdestari ka autorizim të kufizuar, Organi i 
Kujdestarisë përfaqëson personin nën kujdestari përmes njërit nga 
përfaqësuesit apo ndonjë personi profesional të autorizuar.  

(3) Personi i cili në emër të organit të kujdestarisë përfaqëson të kujdesurin 
mund t’i ndërmarrë veprimet dhe masat e cekura nga neni 248 i këtij 
ligji, vetëm me lejen paraprake të Organit të Kujdestarisë. 

 
Koment, neni 246 

 
246. Dispozitat e përgjithshme mbi kujdestarinë përmbajnë vetëm rregulla mbi 

përfaqësimin e të drejtave pronësore dhe interesave të të kujdesurit. Nga ky aspekt 
të gjitha punët e përfaqësimit mund të ndahen në tri grupe: (a) punët e përfaqësimit 
për të cilat nuk nevojitet leja e organit të Kujdestarisë; b) punët e përfaqësimit për 
të cilat nevojitet leja e organit të kujdestarisë; dhe c) punët në të cilat kujdestari 
nuk mundet fare t’i kryejë për të kujdesurin. Kujdestari ka një shkallë të caktuar të 
mëvetësisë në përfaqësimin e të kujdesurit. Ai nuk ka nevojë që për secilën punë 
juridike të kërkojë lejimin nga Organi i Kujdestarisë. Sikur të ishte e kundërta, 
kujdestari nuk do të mundë me sukses t’i kryejë detyrat e besuara. Ligji nuk 
mundet në mënyrë precize të përcaktojë se cilat janë krejt ato punë, sepse numri i 
tyre është shumë i madh. Kjo kishte me qenë në mënyrë të përgjithësuar e theksuar 
se kujdestari mund t’i kryejë në mënyrë të pavarur të gjitha ato punë të cilat bien 
në rrethin e veprimtarisë së rregullt. Andaj në bazë të kësaj kujdestari është i 
autorizuar që në emër dhe llogari të të kujdesurit të shes frytet, sendet e luajtshme 
të vlerës së vogël, të paguajë qiranë, tatimin, rrymën, që të inkasojë kërkesat e të 
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kujdesurit, që ta përfaqësojë në të gjitha punët juridike në të cilat i kujdesuri 
lajmërohet si kreditor. Ndërsa lidhur me punët të cilat kërkohet leja e Organit të 
Kujdestarisë, kjo çështje është rregulluar me neni 248.1364, kurse, për punët për të 
cilat kujdestari nuk mundet t’i kryejë fare për të kujdesurin, janë rregulluar me 
nenin 247.1365  

 
Paragrafi 1 

 
246.1 Kujdestari e përfaqëson të kujdesurin dhe është përfaqësues ligjor i tij.  
 

Paragrafi 2 
 
246.2 Te kujdestaria e drejtpërdrejtë. Organi i Kujdestarisë e përfaqëson të kujdesurin 

përmes punëtorit të autorizuar apo personit tjetër profesional të autorizuar. Nëse 
Organi i Kujdestarisë ja ka kufizuar autorizimet kujdestarit, Organi i Kujdestarisë 
mundet në të njëjtën mënyrë me i marrë punët e përfaqësimit nga ai.  

  
Paragrafi 3 

 
246.3 personi i cili në emër të Organit të Kujdestarisë përfaqëson të kujdesurin mund 

t’i ndërmarrë veprimet dhe masat e cekura nga neni 248 të këtij ligji, vetëm nëse 
paraprakisht ka siguruar lejen e vet OK. Fundi i fundit ky person edhe vepron në 
emër të Organit të Kujdestarisë dhe se për ndërmarrjen e veprimeve dhe masave të 
parapara në këtë dispozitë ligjore i nevojitet leja e OK i cili me rastin e lëshimit të 
autorizimit këtij personi për ndërmarrjen e veprimeve dhe masave të caktuara në 
vetautorizim në mënyrë shprehimore përshkruan se çka krejt ka të drejtë të 
ndërmarrë ky person në emër të OK. 
 
  

Neni 247. Ndalimi i përfaqësimit  
 

Kujdestari nuk mund të përfaqësojë personin nën kujdestari në punët e 
mëposhtme juridike:  
 
(1) Në punët juridike mes personit nën kujdestari dhe bashkëshortit të tij, 

partnerit (në bashkëjetesë nga raportet jashtëmartesore apo nga 
bashkësia faktike) ose njërit nga të afërmit e tij në vijë të drejtë, përveç 
nëse punët juridike janë të kufizuara në përmbushjen e ndonjë detyrimi.  

(2) Në punët juridike të cilat përfshijnë transferin ose barrën nga e drejta e 
pengut, hipotekës ose dorëzani, nëse kjo nënkupton një kërkesë të 
siguruar të të miturit ndaj kujdestarit.  

(3) Në punët juridike të cilat përfshijnë heqjen apo zvogëlimin e të drejtave të 
siguruara të cekura më lart apo të cilat shkaktojnë detyrimin e personit 
nën kujdestari në një dispozitë të këtillë.  

                                                 
1364 Shih komentin e dispozitës së nenit 248 
1365 Shih komentin e dispozitës së nenit 247 
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(4) Në kërkesat juridike në mes të personave të cekur në paragrafin 1 si dhe 
në kërkesat juridike të një çështjeje të caktuar në paragrafin 2 dhe 3 të 
këtij neni.  

 
Koment, neni 247 

 
247. Ligjvënësi në mënyrë specifike ka paraparë se në cilat punë juridike kujdestari 

nuk mund të përfaqësojë personin nën kujdestari. Të gjitha ato gjithashtu, mund të 
ndahen në punët e përfaqësimit të personalitetit dhe përfaqësimit të së drejtave dhe 
interesave pronësore. 

 
Paragrafi 1 

 
247.1 Në punët juridike mes personit nën kujdestari dhe bashkëshortit të tij, partnerit 

(në bashkëjetesë nga raportet jashtëmartesore apo nga bashkësia faktike) ose njërit 
nga të afërmit e tij në vijë të drejtë, përveç nëse punët juridike janë të kufizuara në 
përmbushjen e ndonjë detyrimi. Pra, nëse ndonjëri prej personave të përmendur ka 
për të përmbushur ndonjë detyrim ndaj personit i cili është nën përkujdesje dhe në 
këtë situatë kujdestari ka autorizim që të përfaqësojë të kujdesurin nga se jo vetëm 
se pasuria e të kujdesurit nuk pëson ndonjë dëm,, por përkundrazi e njëjta ka dobi. 

 
Paragrafi 2 

 
247.2 Në punët juridike të cilat përfshijnë transferin ose barrën nga e drejta e pengut, 

hipotekës ose dorëzanisë, nëse kjo nënkupton një kërkesë të siguruar të të miturit 
ndaj kujdestarit. Kujdestari nuk mund ta përfaqësojë personin që ju ka besuar nën 
përkujdesje as në punët në të cilat interesat e tij janë në kundërshtim me interesat e 
veta: tek lidhja e kontratave në mes të kujdestarit dhe të personit i cili i është besuar 
nën përkujdesje. Për udhëheqjen e kontestit në mes të tij dhe personit nën 
përkujdesje. Në të gjitha punët tjera juridike ku interesat e tyre janë në kundërshtim. 

 
Paragrafi 3 

 
247.3 Në punët juridike të cilat përfshijnë heqjen apo zvogëlimin e të drejtave të 

siguruara të cekura më lart, apo të cilat shkaktojnë detyrimin e personit nën 
kujdestari në një dispozitë të këtillë. 

 
Paragrafi 4 

 
247.4 Përveç punëve juridike të theksuara më lartë e në të cilat kujdestari nuk mund të 

përfaqësojë personin nën kujdestari, ai nuk mund të përfaqësojë këtë person as në 
kërkesat juridike në mes të personave të cekur në paragrafin 1 si dhe në kërkesat 
juridike të një çështjeje të caktuar në paragrafin 2 dhe 3 të këtij neni.  

 
247 (a) Në disa punë juridike fare nuk është e mundur të përfaqësohet personi i cili 

është nën përkujdesje. Këto janë punët juridike të cilat janë ngushtë të lidhura me 
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personalitetin (intuitu personae). Në të drejtën familjare, këtu bëjnë pjesë: lidhja e 
martesës, pranimi dhe mohimi i atërisë dhe amësisë etj. Në keto raste kujdestari 
nuk mundet të jap deklaratë, të ushtrojë padi apo të ndërmerr punë tjera juridike në 
emër të të kujdesurit. Këtë mund ta bëjë vetëm personalisht dhe në kuadër të 
aftësive të tij të pranuara të veprimit.  

 
247 (b) Kujdestari poashtu nuk mund ta përfaqësojë personin nën përkujdesje në punët të 

cilat në mënyrë evidente i shkaktojnë dëm të kujdesurit. Ai nuk mund që në emrin e 
të kujdesurit të bëjë dhurata, dhe disponime të tjera pa barrë, nuk mund ta shfrytëzojë 
pasurinë e tij për nevojat e veta apo në mënyrë tjetër të kundërligjshme, t’i shkaktojë 
damë pasurisë së të kujdesurit. Do të jetë edhe Organi i Kujdestarisë përgjegjës nëse 
ka lejuar disponimin e tillë apo veprime të kundërligjshme të kujdestarit.  

 
 

Neni 248. Kërkesa e lejes për punët juridike  
 

(1) Kujdestari kërkon lejen e Organit të Kujdestarisë:  
1. për të hyrë në punë juridike, me të cilat personi nën kujdestari është i 

detyruar në disponim të pasurisë në tërësi ose të trashëgimisë, ose 
trashëgimisë së ardhshme ose pjesës së një trashëgimie të tij të 
ardhshme.  

2. Për heqjen dorë të personit të nga trashëgimia në tërësi apo pjesërisht  
3. Për kontratën e cila përkrah shitjen e firmës si tërësi ose kontratën e 

cila përkrah themelimin e kompanisë së bashku me personat e tjerë;  
4. Për kontratën e lizingut të paluajtshmërive apo ndërmarrjeve 

komerciale,  
5. Për rentë apo leizing apo kontrata tjera me të cilat personi i bindet 

detyrimeve të tij të rregullta, nëse kësaj kontrate i kalon koha prej një 
viti pasi që personi e arrin moshën madhore.  

6. Të një kontrate të stazhit të punës, nëse kjo kontratë e obligon 
personin në më shumë se një vit,  

7. Për raporte kontraktuale të punës, nëse ato e detyrojnë personin në 
më shumë se një vit,  

8. Për pranimin e parave në kredinë e personit nën kujdestari,  
9. Për përvetësimin e dëftesës së borxhit ose dëftesës së borxhit nga 

detyrimi apo të hyrjes në angazhim të ndërrimit apo të ndonjë letre 
tjetër e cila mund të bartët me nënshkrim,  

10. Për marrje nga obligimi financiar apo të një nënshkrimi,  
11. Për garantim të dhënies së kompetencës me prokurës,  
12. Për të hyrë në një marrëveshje miqësore apo një marrëveshje të 

arbitrazhit, përveç nëse sendi diskutabil mund të vlerësohet dhe nuk 
tejkalon 200 Euro. Ose përveç nëse marrëveshja korrespondon 
saktësisht me propozim të gjykatës.  

(2) Nëse kujdestari ka hyrë në punë juridike pa lejen e Organit të 
Kujdestarisë, validiteti i punës juridike varet nga miratimi i mëvonshëm 
nga Organi i Kujdestarisë.  
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Koment, neni 248 
 
248. Nëse nuk ceket në mënyrë specifike se për cilat veprime kujdestarit nuk i nevojitet 

leja e organit të kujdestarisë, ligji në mënyrë specifike përkufizon ato punë për të 
cilat është e domosdoshme leja e Organit të Kujdestarisë. Këto punë janë dyfish të 
përkufizuara: pozitivisht dhe negativisht. 

 
248 (a) Pozitivisht janë të përkufizuar në rregullën që kujdestari mundet vetëm me 

lejen e organit të kujdestarisë ta perfaqesojë të kujdesurin në ato punë të cilat i 
tejkalojnë parametrat e veprimtarisë së rregullt gjegjësisht përfaqësimit. Këto janë 
punët e rëndësisë më të madhe, të cilat më thellë prekin interesat e personit nën 
kujdestari.  

 
248 (b) Përkufizimi negativ përmbahet në theksimit specifik të disa punëve më tipike 

në të cilat substancialisht është kufizuar pavarësia e kujdestarit.  
 

Paragrafi 1 
 
248.1 Sipas këtij Ligji, kujdestari mundet vetëm me lejen e organit të kujdestarisë t’i 

ndërmerr këto punë në emrin dhe për llogarinë e personit nën përkujdesje dhe atë:  
 
248.1 (a) Për të hyrë në punë juridike, me të cilat personi nën kujdestari është i 

detyruar në disponim të pasurisë në tërësi apo trashëgimisë, ose trashëgimisë së 
ardhshme ose pjesës së një trashëgimie të tij të ardhshme. Pra, në situatën kur 
duhet disponuar (tjetërsuar në çfarëdo mënyre) me tërë pasurinë apo trashëgiminë 
ose të pjesës apo tërësisht të trashëgimisë së ardhshme, kujdestari nuk është i 
pavarur, por duhet paraprakisht të sigurojë lejen e Organit të Kujdestarisë. 

 
248.1(b) Kur kujdestari në emër të të kujdesurit jap deklaratë trashëgimore me të cilën 

heqë dorë nga trashëgimia në tërësi apo pjesërisht. Këtu është Organi i 
Kujdestarisë ai i cili duhet në mënyrë profesionale të vlerësojë se me heqjen dorë 
nga trashëgimia pjesërisht apo tërësisht personi i cili është nën përkujdesje a mos 
vihet në pozitë të papëlqyer, dhe mos kjo mund të ndikojë në zhvillimin psiko-fizik 
në të ardhmen.  

 
248.1 (c) Për legalizimin e kontratës mbi shitjen e firmës si tërësi, ose kontratës mbi 

themelimin e kompanisë së bashku me personat e tjerë. Në këtë situatë duhet vërtet 
të jetë i kujdesshëm jo vetëm kujdestari, por edhe Organi i Kujdestarisë si tek 
shitja e firmës ashtu edhe tek themelimi i kompanisë me persona të tretë. Prandaj 
edhe i është lënë nga ana e ligjvënësit kompetenca organit të kujdestarisë, e jo 
kujdestarit të vendos mbi një çështje të tillë nga se nganjëherë shitja e firmës është 
e dëmshme në aspektin financiar, por nganjëherë e dobishme varësisht prej 
kushteve në treg dhe veprimtarisë së firmës siç është me rëndësi edhe themelimi i 
kompanisë me persona të tjerë duke vlerësuar bonitetin e tyre dhe veprimtarinë e 
kompanisë së ardhshme e cila gjë më së miri do të vlerësohej nga ana e Organit të 
Kujdestarisë përmes personave profesionalë të saj.  
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248.1 (ç) Për kontratën e lizingut të paluajtshmërive apo ndërmarrjeve komerciale. 
 
248.1 (d) Për rentë apo lizing apo kontrata tjera detyrimet e rregullta të të cilave 

kalojnë një vit pas mbushjes së moshës madhore të të kujdesurit të mitur. Pra 
detyrimet ndaj të kujdesurit nga këto kontrata mund të zgjasin më shumë se një vit 
pas mbushjes së moshës madhore të tyre andaj edhe nevojitet leja e organit të 
kujdestarisë. 

 
248.1 (dh) Të një kontrate të stazhit të punës ku obligohet i kujdesuri në afat mbi një 

vit. 
 
248.1 (e) Për raporte kontraktuale të punës, nëse ato e detyrojnë personin në më shumë 

se një vit. Kjo situatë është e paraparë kur personi i cili është vënë nën kujdestari 
obligohet për të punuar më shumë se një vit pavarësisht se çfarë është natyra e 
punës e cila lidhet me kontratë andaj edhe nevojitet leja e organit të kujdestarisë 
për t’ju dhënë kujdestarit për obligimin e të kujdesurit në afatin më të gjatë se një 
vit. 

 
248.1 (f) Për pranimin e parave në kredinë e personit nën kujdestari. Kjo është situata 

kur merren parat, por obligimi i kthimit bie në barë të personit i cili është nën 
kujdesje. 

 
248.1 (g) Për përvetësimin e dëftesës së borxhit ose dëftesës së borxhit nga detyrimi 

apo të hyrjes në angazhim të ndërrimit apo të ndonjë letre tjetër e cila mund të 
bartët me nënshkrim.1366  

 
248.1 (gj) Për marrje nga obligimi financiar apo të një nënshkrimi. 
 
248.1 (h) Për garantim të dhënies së kompetencës me prokurë. 
 
248.1 (i) Për të hyrë në ndonjë marrëveshje miqësore apo një marrëveshje të 

arbitrazhit, përveç nëse sendi diskutabil mund të vlerësohet dhe nuk tejkalon 200 €. 
Ose nëse marrëveshja korrespondon saktësisht me propozim të gjykatës. 

 
Paragrafi 2 

 
248.2 Në situatën kur kujdestari ka hyrë në punë juridike pa lejen e organit të 

kujdestarisë, validiteti i punës juridike varet nga miratimi i mëvonshëm nga Organi 
i Kujdestarisë.  

 
248.2 (a) Organi i Kujdestarisë jep, sipas rregullit, lejen paraprake kujdestarit për 

lidhjen e punës juridike. Para se ta ndërmerr këtë veprim kujdestari duhet të 

                                                 
1366 Shih Rregullorja për Tregun Primar dhe Sekondar të Letrave me Vlerë të Qeverisë. Në bazë të 
Ligjit për Borxhet Publike (03/L-175), Ministri i Financave dhe Guvernatori i Bankës Qendrore, 
miratojnë këtë: Rregullore për Tregun Primar dhe Sekondar të Letrave me Vlerë të Qeverisë, kjo 
rregullore miratohet dhe hyn në fuqi më 16.12.2011”  
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kërkojë pëlqimin (lejen) e organit të kujdestarisë (sipas rregullit). Nëse puna 
juridike është lidhur para dhënies së lejes nga ana e OK, Organi i Kujdestarisë 
mundet edhe mandej ta japë pëlqimin. Kjo si rregull e përgjithshme është e 
paraparë edhe në Ligjin mbi Detyrimet.1367 Vetëm atëherë puna juridike bëhet e 
vlefshme. 

 
248.2 (b) Në teorinë juridike është kontestuese pyetja se kjo punë juridike a është: (1) 

relativisht nule; (2) absolutisht nule; (3) inekzistente apo (4) e paplotë, punë 
juridike e papërfunduar (i mungon elementi qenësor). Të gjitha këto mendime janë 
të përfaqësuara në teorinë juridike. Në të vërtet nëse Organi i Kujdestarisë nuk e 
jep pëlqimin, puna juridike është nule, e nëse më vonë e jep pëlqimin, ajo punë 
juridike është e vlefshme. Në kundërshtim me mendimin e A. Mihanoviq – 
Bakariq, ky autor konsideron se kjo punë juridike është relativisht nul e jo 
absolutisht nule. Punët juridike absolutisht nul nuk mund të konvalidohen. Punët 
juridike relativisht nul munden më vonë të konvalidohen, nëse hiqet mungesa për 
shkak të së cilës kanë mundur të atakohen.1368 

 
 
Neni 249. Kërkesat për leje  

 
Leja mund t’i jepet vetëm kujdestarit personalisht.  
 

Koment, neni 249 
 
249. Siç edhe mund të vërehet leja për punët juridike për të cilat është parapara 

sigurimi paraprak i saj mund t’i jepet vetëm kujdestarit personalisht e jo edhe të 
kujdesurit apo personit të tretë. Kjo për shkak të rëndësisë që ka dhënia e lejes për 
lidhjen e punës konkrete juridike.  

 
 
Neni 250. Kërkesa për veprimet që duhet të ndërmerren  

 
(1) Kujdestari, prokurori publik, komuna në territorin e së cilës personi nën 

kujdestari ka vendbanimin ose vendqëndrimin, personi i afërt në gjini i të 
kujdesurit, organizatat humanitare ose personat e tretë të pa përfshirë, 
mund të bëjnë kërkesë apo propozim për çdo çështje para Organit të 
Kujdestarisë për të ndërmarrë veprimet dhe masat e nevojshme të 
kujdestarisë për të mbrojtur interesat e personit nën kujdestari.  

(2) Kundër aktvendimit të Organit të Kujdestarisë më të cilin refuzohet 
ndërmarrja e veprimeve dhe masave të kujdestarisë, paraqitësi i kërkesës 
nga paragrafi 1 i këtij neni mund t’i parashtron ankesë organit të shkallës 
së dytë brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e marrjes së vendimit.  

                                                 
1367 Shih Ligji mbi marrëdhëniet e detyrimeve i vitit 2012, neni 29 
1368 Shih Mladenoviç. M, porodicno pravo libri i dytë, fq. 498. 
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Koment, neni 250 
Paragrafi 1 

 
250.1 Në këtë dispozitë ligjore janë përmendur emrat e krejt atyre individëve, 

organizatave e institucioneve të cilët kanë të drejtë që të bëjnë kërkesë apo 
propozim për çdo çështje e cila ka të bëjë me të kujdesurit para organit të 
kujdestarisë duke propozuar edhe veprimet dhe masat e nevojshme të kujdestarisë 
që duhet ndërmarrë e për të mbrojtur në mënyrë sa ma të suksesshme interesat e 
personit nën kujdestari.  

 
Paragrafi 2 

 
250.2 Paraqitësi i kërkesës së tillë tek Organi i Kujdestarisë normalisht pret që lidhur 

me kërkesën OK të ndërmerr edhe veprimet dhe masat e nevojshme për këtë duke 
nxjerrë aktvendimin përkatës. Në rastin kur me këtë aktvendim OK refuzon 
ndërmarrjen e veprimeve dhe masave të kujdestarisë, paraqitësi i kërkesës ka të 
drejtë që në afatin prej 15 dite nga dita e marrjes së aktvendimit të ushtrojë ankesë 
organit të shkallës së dytë.  

 
 
Neni 251. Punët juridike në mes të kujdestarit dhe personit nën kujdestari  

 
Kujdestari mund të kryej punë juridike me personin nën kujdestari vetëm 
nëse Organi i Kujdestarisë konstaton se ajo është në interes të personit nën 
kujdestari.  

 
Koment, neni 251 

 
251. Punët juridike në mes të kujdestarit dhe personit nën kujdestari siç pamë më lartë 

janë të palejueshme nëse interesat e këtyre dy personave janë në kundërshtim njeri 
me tjetrin. Porsipas kësaj dispozite lejohen punët juridike në mes të kujdestarit dhe 
personit i cili është nën kujdestarinë e tij vetëm me lejen e organit të kujdestarisë i 
cili së pari vlerëson dhe konstaton se ajo punë juridike është në interes të personit 
nën kujdestari. 

 
 
4. Raporti i Punës dhe Vlerësimi  
 
Neni 252. Raporti i rregullt për Punën  

 
(1) Në fillim të çdo viti, kujdestari duhet t’i paraqet raport Organit të 

Kujdestarisë dhe të japë arsyetim për punën e tij gjatë vitit të kaluar. 
Raportet mujore duhet të jepen me kërkesë të Organit të Kujdestarisë si 
dhe një raport final që e ndërprenë kujdestarinë e tij.  

(2) Raporti i kujdestarit duhet të dëshmojë punën dhe kujdesin e tij për 
personalitetin e personit nën kujdestari e në veçanti kushtet e vendosjes 
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dhe për aq sa është zbatuar për shëndetin, edukimin, arsimimin si dhe të 
gjitha çështjet e tjera të rëndësishme për personalitetin e personit nën 
kujdestari.  

(3) Raporti duhet të përmbajë gjithashtu informacionet për të gjitha çështjet 
pronësore.  

 
Koment, neni 252 

 
252. Edhe më lartë theksuam së kujdestari i raporton Organit të Kujdestarisë për punën 

e tij dhe llogaritë mbi mënyrën e udhëheqjes dhe administrimit të pasurisë së të 
kujdesurit. Këto raportime janë të rregullta, të jashtëzakonshme dhe vjetore. 

 
Paragrafi 1 

 
252.1 Si rregull kujdestari, për çdo vit duhet t’i paraqes raport për punën e tij OK. 

Zakonisht ky raport parashtrohet në fillim të çdo viti kalendarik për vitin paraprak. 
Raportet e jashtëzakonshme (në ligj bëhet fjalë për raporte mujore), kujdestari duhet 
të jep me kërkesë të OK. Arsye për paraqitjen e këtij raporti mund të jetë vlerësimi i 
vet Organit të Kujdestarisë se kujdestari ka lëshime në punën e vet. Kjo mund të jetë 
edhe njoftimi i bashkëpunëtorëve të OK, si edhe kundërshtimi i të kujdesurit dhe 
personave të tjerë të autorizuar për ushtrimin e kundërshtimit. Arsye më në fund 
mund të jetë edhe dëshira e kujdestarit, që t’i potencojë ca pyetje të rëndësishme për 
vazhdimin e kujdesit ndaj personit i cili i është besuar nën kujdesje. Raporti i 
jashtëzakonshëm mund të jetë i plotë apo i pjesshëm, varësisht nga kërkesa e Organit 
të Kujdestarisë, e mund të ketë të bëjë vetëm me kujdesin për personalitetin e të 
kujdesurit apo vetëm në kujdesin për pasurinë e tij. Nëse nga ai kërkohet kujdestari 
duhet t’i paraqes të gjitha llogarit mbi punën e tij. Poashtu me kërkesë të Organit të 
Kujdestarisë kujdestari ka për obligim të paraqes edhe raportin final që e ndërprenë 
kujdestarinë e tij. Kjo zakonisht paraqitet kur kujdestarit i pushon detyra, apo kur 
pushon nevoja për kujdestari. Ky raport duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe mirë i 
dokumentuar. Nga i njëjti duhet kartë të shihen të gjitha rezultatet e kujdestarisë, 
sukseset dhe problemet në kryerjen e detyrës së kujdestarit. 

 
Paragrafi 2 

 
252.2 ky raport duhet të dëshmojë punën dhe kujdesin e kujdestarit për personalitetin e 

personit nën kujdestari, në veçanti kushtet e vendosjes së të kujdesurit, si dhe 
informatat për mirërritjen, edukimin dhe arsimimin e të kujdesurit si dhe të gjitha 
çështjet e tjera të rëndësishme për personalitetin e personit nën kujdestari.  

 
Paragrafi 3 

 
252.3 raporti duhet të përmbaj edhe informata për të gjitha veprimet e ndërmarra rreth 

çështjeve pronësore si ato të administrimit poashtu edhe të disponimit me këtë 
pasuri. Kjo do të thotë shënimet e sakta për të gjitha të hyrat e të kujdesurit dhe të 
dalat në vitin paraprak, si dhe gjendjen përfundimtare të pasurisë së të kujdesurit.  
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Neni 253. Shqyrtimi i Raportit të Punës  
 
Organi i Kujdestarisë ka për detyrë të shqyrtojë me ndërgjegje të gjitha 
raportet për punën e kujdestarit, si dhe nëse është e nevojshme, të ndërmarrë 
të gjitha masat për të mbrojtur interesat e personit nën kujdestari.  
 

Koment, neni 253 
 
253. Raporti i punës së kujdestarit shqyrtohet nga ana e Organit të Kujdestarisë i cili ka 

për detyrë që këtë raport ta shqyrtojë me ndërgjegje dhe në mënyrë të kujdesshme, 
dhe nëse gjen se është e nevojshme, atëherë duhet të ndërmarrë të gjitha masat për 
të mbrojtur interesat e personit nën kujdestari. 

 
 
Neni 254. Vërejtjet mbi punën e kujdestarit  

 
(1) Personi nën kujdestari mund të jap vërejtje për punën e kujdestarit, 

mirëpo vërejtjet gjithashtu mund të bëhen nga të afërmit e tij si dhe nga 
personat e tretë.  

(2) Vërejtjet për punën e kujdestarit do t’i dërgohen Organit të Kujdestarisë 
për të vendosur lidhur me çështjet e kujdestarisë  

(3) Në rast se Organi i Kujdestarisë i përmbush detyrimet në mënyrë të 
drejtpërdrejtë, vërejtjet mbi punën e Organit të Kujdestarisë i dërgohen 
gjykatës së shkallës së dytë për të vendosur për çështjet e kujdestarisë.  

 
Koment, neni 254 

Paragrafi 1 
 
254.1 Për punën e kujdestarit vërejtje mund të japin jo vetëm personi i cili është vënë 

nën kujdestari dhe nën kujdesin e tij1369, por edhe nga të afërmit e tij dhe të gjithë 
personat e tretë pa përjashtim.1370 

 
Paragrafi 2 

 
254.2 Të gjitha këto vërejtje për punën e kujdestarit normalisht i dërgohen Organit të 

Kujdestarisë për vendosje. Organi i Kujdestarisë siç u shpjegua nën dispozitën e 
nenit 250 duhet të bjer vendim lidhur me këto vërejtje. 

 
Paragrafi 3 

 
254.3 Në situatën kur Organi i Kujdestarisë e përmbush detyrën e kujdestarit 

drejtpërsëdrejti atëherë vërejtjet mbi punën e Organit të Kujdestarisë i dërgohen 
për të vendosur organit të shkallës së dytë për çështje të kujdestarisë. Një gjë e tillë 
është edhe juridikisht e kuptueshme, sepse pavarësisht sa objektiv të jetë Organi i 

                                                 
1369 Shih nenin 13 të KDF 
1370 Shih shpjegimin nën dispozitën e nenit 250 të LFK 
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Kujdestarisë në kryerjen e punëve dhe detyrave të cilat ja ka besuar vetit kishte me 
qenë jo e logjikshme që për vërejtjet eventuale kundër punës së tij të vendos vet 
nga se gjithmonë do të ekzistojë rreziku i të qenit subjektiv me rastin e vlerësimit 
të punës së vet dhe kritikave të bëra për kryerjen me sukses të këtyre punëve. 

 
 
Neni 255. Kontrollimi i vërejtjeve 
 

(1) Organi i Kujdestarisë kontrollon vërejtjet dhe në rast se vërejtja gjen 
bazë për ndërhyrje, ndërmerren hapat e nevojshëm.  

(2) Në rast se Organi i Kujdestarisë përmbush detyrimet në mënyrë të 
drejtpërdrejt dhe gjykata e shkallës së dytë vjen në përfundim se vërejtjet 
janë të bazuara ai i jap udhëzime Organit të Kujdestarisë për t’i 
ndërmarrë të gjithë hapat e domosdoshëm. Organi i Kujdestarisë pas 
udhëzimeve do të vendosë se cilat masa t’i ndërmarrë dhe e informon 
organin e instancës së dytë për këtë gjë.  

 
Koment, neni 255 

Paragrafi 1 
  
255.1 Nga kjo rrjedh se Organi i Kujdestarisë bënë kontrollin e vërejtjeve përmes 

punëtorëve të vet apo profesionistëve të angazhuar varësisht se në çfarë lëshimi 
pretendon vërejtja konkrete dhe nëse gjen bazë për ndërhyrje, atëherë i njëjti pa 
vonesë ndërmerr hapat e nevojshëm për eliminimin apo sanimin e lëshimit në të 
cilin aludon vërejtja në fjalë.  

 
Paragrafi 2 

 
255.2 Në situatën kur Organi i Kujdestarisë drejtpërsëdrejti përmbush detyrimet e 

kujdesit ndaj personit i cili është vënë nën kujdestari dhe organi i shkallës së dytë 
sipas vërejtjeve të bëra në punën e Organit të Kujdestarisë vjen në përfundim se 
vërejtjet janë të bazuara ai i jap udhëzime Organit të Kujdestarisë për t’i ndërmarrë 
të gjithë hapat e domosdoshëm. Organi i Kujdestarisë pas udhëzimit të tillë të 
organit të shkallës së dytë do të vendosë se cilat masa do t’i ndërmarrë në rastin 
konkret dhe lidhur me këtë e informon organin e shkallës së dytë.  

 
 
5. Shpërblimi për shpenzimet dhe dëmet  
 
Neni 256. Shpërblimi  

 
(1) Kujdestari i përmbush detyrat e tij pa shpërblim, mirëpo Organi i 

Kujdestarisë mund t’i jap shpërblim kujdestarit i cili përkushtohet në 
masë të madhe detyrës së dhënë.  

(2) Kujdestari ka të drejtë për kompensimin e shpenzimeve të arsyeshme të 
bëra gjatë kryerjes së punëve të kujdestarit.  
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Koment, neni 256 
  
256. Vështrim i përgjithshëm. E drejta në shpërblim nuk është e rregulluar në mënyrë të 

njëjtë në vendet e ndryshme. Për këtë ekzistojnë tre qëndrime: a) kujdestari nuk ka 
të drejtë në shpërblim; b) kujdestari gjithmonë ka të drejtë në shpërblim dhe c) 
kujdestari, sipas rregullit nuk ka të drejtë në shpërblim, por ajo mund t’i jepet 
përjashtimisht nëse ka treguar rezultate të jashtëzakonshme në kryerjen e detyrave 
të tij.1371 

 
Paragrafi 1 

 
256.1 Sipas LFK-së kujdestari e ushtron kujdestarinë pa shpërblim, mirëpo, Organi i 

Kujdestarisë mund t’i jep shpërblim kujdestarit i cili përkushtohet në masë të 
madhe detyrës së dhënë, posaçërisht kur për shkak të përkushtimit të tillë 
kujdestari lenë anash apo anashkalon punën e tij të rregulltë dhe me këtë ndikon në 
zvogëlimin e të hyrave të veta. Në një situatë të tillë shtrohet pyetja se nga cilat 
mjete duhet siguruar shpërblim për kujdestarin i cili përkushtohet në masë të 
madhe detyrës së dhënë. A duhet ndarë një pjesë të pasurisë së të kujdesurit për 
pagesën e këtij shpërblimi, apo këto mjete sigurohen nga vet Organi i Kujdestarisë 
prej mjeteve të destinuara për këtë qëllim. Ligji mbi Familjen i Bosnjës dhe 
Hercegovinës parasheh pagesën e shpërblimit që e lejon Organi i Kujdestarisë nga 
të hyrat e të kujdesurit, e nëse kjo pagesë do të shkonte në dëm të mbajtjes së të 
kujdesurit, këto shpenzime bien në barë të mjeteve të komunës (neni 193 paragrafi 
5).1372  

 
Paragrafi 2 

 
256.2 Kujdestari ka të drejtë në kompensimin e shpenzimeve të arsyeshme në kryerjen 

e punëve të kujdestarit. Kjo rregull është paraparë duke marrë parasysh se 
kujdestari nuk ka detyrim të mbajë të kujdesurin. Ai poashtu nuk ka detyrim që të 
zvogëlojë pasurinë e vet në mënyrë që të kujdesurit t’i sigurojë kushte për jetesë. 
Ai, nuk ka detyrim as t’i heq shpenzimet tjera, pavarësisht për çfarë baze janë, në 
kryerjen e detyrës së vet. Detyra e tij është që të kujdesurit t’i ofrojë shërbime jo 
materiale. Për këtë arsye ai ka të drejtë që të kërkojë që Organi i Kujdestarisë t’ia 
kompensojë të gjitha shpenzimet. Përndryshe ai nuk ka të drejtë që vet ta bëjë 
kompensimin e dëmit, sepse kjo do të ishte tejkalim i autorizimeve të tij. Kur i 
bënë shpenzimet, kujdestari së pari i drejtohet Organit të Kujdestarisë. Ai nuk ka të 
drejtë që të ushtrojë padi në gjykatë gjersa nuk te nton të rimbursohet nga shërbimi 
i kujdestarisë. Vetëm atëherë kur ai refuzon që t’i kompensojë shpenzimet ai mund 
të ushtrojë padi në gjykatë. 

                                                 
1371 Shih Mladenoviç. M, vep e cituar, fq. 506. 
1372 Po aty fq. 507. 
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Neni 257. Përgjegjësia për dëmet  
 
Kujdestari ka për detyrë t’ia shpërblejë dëmin personit nën kujdestari, të 
cilin ia ka shkaktuar me refuzimin e pabazë që të pranojë detyrën e 
kujdestarit, me lëshimin e paarsyeshëm që me kohë të përmbushë detyrën e 
kujdestarit, nga sjellja neglizhente, nga shkelje rregullave të këtij ligji apo me 
braktisje arbitrare të përgjegjësive të tija.  
 

Koment, 257 
 
257. Kujdestari i kryen detyrat e veta ndaj të kujdesurit si prind i mirë. Nga ai kërkohet 

shkallë më e lartë e vëmendjes dhe e kujdesit. Në punën e vet kujdestari nuk është i 
vetmuar, sepse Organi i Kujdestarisë në mënyra të ndryshme i ndihmon gjatë 
punës. Organi i Kujdestarisë gjithashtu në mënyrë sistematike bënë mbikëqyrjen 
ndaj punës së tij dhe është i obliguar që t’i tregojë të gjitha lëshimet dhe mungesat. 
Nëse këto masa preventive nuk qojnë gjer te rezultatet e pritura, kujdestari do të 
përgjigjet për sjelljen e pakujdesshme dhe të pandërgjegjshme ndaj të kujdesurit 
apo ndaj pasurisë së tij. Prandaj edhe është paraparë detyrimi i kujdestarit për 
shpërblimin e dëmit personit nën kujdestari, e të cilin dëm i’a ka shkaktuar me 
refuzimin e pabazë që të pranojë detyrën e kujdestarit, (nëse gjatë asaj kohe është 
shkaktuar dëm në pasurinë e personit i cili duhej të vihej nën kujdestarin e tij), me 
lëshimin e paarsyeshëm që me kohë të përmbushë detyrën e kujdestarit, nga sjellja 
neglizhente, me shkeljen e obligimeve të marra në pajtim me ligjin apo me 
braktisjen arbitrare të përgjegjësive të tija.  

 
 
Neni 258. Detyrimi për të mbajtur, kërkesa për shpërblim të shpenzimeve  

 
(1) Në rast të sjelljes së parregullt të kujdestarit, Organi i Kujdestarisë ka për 

detyrë të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të mbajtur 
përfaqësimin e të drejtave të personit nën kujdestari.  

(2) Sa i përket shpërblimit për dëmet, Organi Kujdestarisë duhet të siguroj 
menjëherë shpërblimin për të gjitha dëmet ndaj personit nën kujdestari 
dhe duhet t’i jap kujdestarit një afat të kufizuar kohor për kthimin e 
shumës.  

(3) Në rast se shpërblimi i shpenzimeve nuk është siguruar brenda afatit 
kohor Organi i Kujdestarisë drejtpërdrejt apo nëpërmjet kujdestarit të 
caktuar në këtë rast, parashtron padi në gjykatën kompetente lidhur me 
përgjegjësinë e kujdestarit.  

 
Koment, neni 258 

Paragrafi 1 
 
258.1 Detyra e Organit të Kujdestarisë është që të kujdeset në mënyrë permanente dhe 

të jetë i gatshëm që në çdo moment kur për këtë konsideron se është e 
domosdoshme, t’i ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të mbajtur nën 
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kontroll përfaqësimin e të drejtave dhe interesave të personit i cili është vënë nën 
kujdestari, e edhe në rastin kur sjellja e kujdestarit është e parregullt. Pra, gjatë 
përcjelljes së zhvillimit të procesit të kujdestarisë (kohës gjatë së cilës një person 
është nën kujdestari) ndaj personit, ndaj të cilit ka caktuar kujdestarinë Organi i 
Kujdestarisë ka për detyrë që nëse paraqitet situata në mes tjerash që kujdestari 
ndaj personit nën kujdestari të ketë sjellje të parregullt të ndërmerr pa vonesë 
masat e duhura për vazhdimin e mbajtjes së duhur të përfaqësimit të të drejtave të 
këtij personi.  

 
Paragrafi 2 

 
258.2 Kur është fjala për shpërblimin e dëmit i cili i është shkaktuar të mbrojturit i cili 

është nën kujdestari, Organi i Kujdestarisë ka për obligim që menjëherë ta sigurojë 
shpërblimin e të gjitha llojeve të dëmit të shkaktuara personit nën kujdestari e 
poashtu që kujdestarit t’i jep një afat saktësisht të përcaktuar, por jo të gjatë për 
kompensimin e kësaj shume.  

 
258.2 (a) Baza juridike e përgjegjësisë së kujdestarit për dëmin të cilin ai i’a shkakton  

personit i cili është nën përkujdesjen e tij gjendet në dispozitat e këtij ligji dhe ligjit 
mbi detyrimet. Përndryshe, në teorinë juridike ekzistojnë mendime të ndryshme 
mbi natyrën juridike të përgjegjësisë së kujdestarit. Në të vërtet disa teoriticient 
konsiderojnë se kjo përgjegjësi bazohet në prezumimin e përgjegjësisë. Ky 
qëndrim do të ishte prezumon i gëzueshëm juridik (presumptio iuris tantum). 
Kujdestari mund të lirohet nga përgjegjësia vetëm nëse ai e argumenton se nuk 
është fajtor për dëmin e shkaktuar. Barra e argumentimit qëndron tek ai, e jo tek 
personi i cili është nën kujdesin e tij, gjegjësisht tek Organi i Kujdestarisë Që të 
këtë qëndrim niset edhe dispozita e nenit 154 e Ligjit mbi marrëdhëniet e 
detyrimeve: “Kur tjetrit i’a shkakton dëmin ka detyrim që ta kompensojë, nëse nuk 
argumenton se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”.1373  

 
258.2 (b) LFK nuk ka qëndrim tjetër. Përgjegjësia e kujdestarit për dëmin të cilin ai i 

ka shkaktuar të kujdesurit, nuk mbështetet në supozim. Faji i kujdestarit për 
shkaktimin e dëmit duhet argumentuar. Barra e argumentimit qëndron në të 
dëmtuarin (të kujdesurin), e jo në kujdestarin.  

 
Paragrafi 3 

 
258.3 Në situatën kur shpërblimi i dëmit të shkaktuar nuk është bërë në afatin e caktuar 

kohor atëherë, Organi i Kujdestarisë drejtpërsëdrejti apo përmes kujdestarit të 
caktuar enkas për këtë rast, i ndërmerr hapat e duhur për realizimin e këtij 
kompensimi. Pra vet Organi i Kujdestarisë apo kujdestari i caktuar nga ana e tij 
duhet të parashtrojë padi pranë gjykatës kompetente lidhur me përgjegjësinë e 
kujdestarit në mënyrë që të realizohet dëmi të që i’a ka shkaktuar personit i cili i 
është besuar nën përkujdesje. 

                                                 
1373 Po aty, fq. 500. 
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6. Shkarkimi dhe Lirimi  
 
Neni 259. Shkarkimi i kujdestarit  

 
(1) Organi i Kujdestarisë pa vonesë duhet të shkarkoj kujdestarin nëse ai 

vjen në përfundim se kujdestari ka keqpërdorur autorizimet e tij apo ka 
kërcënuar interesat e personit nën kujdestari.  

(2) E njëjta aplikohet në rastet të cilat kujdestari për ndonjë arsye ka 
humbur të drejtën për të qenë kujdestar.  

(3) Organi i Kujdestarisë do të shkarkojë kujdestarin më së voni brenda 
afatit 30 ditësh nëse ai gjen se kujdestari ka qenë neglizhent në 
përmbushjen e obligimeve të tija ose konsideron se do të jetë me dobi për 
personin nën kujdestari që të caktohet një kujdestar tjetër.  

(4) Kur vepron Organi i Kujdestarisë nën autorizimet e dala nga Paragrafi 
(1) dhe (2) të këtij neni, ai është i detyruar t’i ndërmerr të gjitha masat e 
nevojshme që të mbaj përfaqësimin e të drejtave deri në caktimin e 
kujdestarit të ri.  

 
Koment, neni 259 

Paragrafi 1 
 

259.1 Shkarkimi i kujdestarit përfaqëson, sipas rregullit, sanksion për shkak të punës së 
tij të pandërgjegjshme. Organi i Kujdestarisë pa vonesë do ta shkarkojë kujdestarin 
nga detyra, nëse vërteton se ai i ka keqpërdorur autorizimet e tij apo që me punën e 
tij i rrezikon interesat e të kujdesurit. Pra duhet vërtetuar paraprakisht se kujdestari 
e ka bërë keqpërdorimin e autorizimeve të tij të dhëna nga ana e Organit të 
Kujdestarisë ose me veprimet e veta ka rrezikuar interesat e të kujdesurit gjatë 
ushtrimit të detyrës së kujdestarit. Kur të argumentohen këto rrethana, Organi i 
Kujdestarisë pa hezitim dhe pa vonesë e shkarkon kujdestarin nga detyra e tij e 
kujdestarisë, ndaj atij personi i cili ishte nën përkujdesjen e tij. 

 
Paragrafi 2 

 
259.2 Veprim i njëjtë i Organit të Kujdestarisë do të pasojë edhe në situatën kur 

kujdestari për ndonjë arsye ka humbur të drejtën për të qenë kujdestarë.1374  
 

Paragrafi 3 
 
259.3 Në rastin kur Organi i Kujdestarisë vërteton se kujdestari ka qenë neglizhent në 

përmbushjen e obligimeve të tij, ose konsideron se do të jetë me dobi për personin 
nën kujdestari që të njëjtit t’i caktohet kujdestar tjetër,atëherë Organi i Kujdestarisë 
do ta shkarkojë kujdestarin e gjertëhershëm më së voni në afat prej 30 ditësh.  

                                                 
1374 Shih LFK, neni 237, ku janë dhënë shpjegimet se cilët persona nuk mund të jenë kujdestar,  
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Paragrafi 4 
 
259.4 Organi i Kujdestarisë me rastin e shkarkimit të kujdestarit pavarësisht shkakun e 

shkarkimit e gjer në caktimin e kujdestarit të ri personit nën kujdestari, ka për 
detyrë që vet t’i ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e të drejtave 
dhe interesave të personit i cili është nën përkujdesjen e tij. Organi i Kujdestarisë 
mund të ndërmerr edhe masat e sigurimit të pasurisë së të mbrojturit, si edhe masat 
e mbrojtjes së personalitetit dhe pasurisë së tij. Pranim-dorëzimi i detyrës në mes të 
kujdestarit të ri dhe atij të mëparshmit duhet të bëhet me një vëmendje të veçantë 
dhe vigjilente. 

 
 
Neni 260. Lirimi i Kujdestarit nga detyrimet 
 

(1) Organi i Kujdestarisë duhet të lirojë kujdestarin nga detyrimet me 
kërkesën e tij jo më vonë se tre muaj nga dita kur kujdestari ka bërë 
kërkesë.  

(2) I afërmi i personit nën kujdestari i cili është në linjë të drejtë të gjakut, 
vëllau ose motra nga babai apo nëna të cilët shërbejnë si kujdestar duhet 
të lirohet nga obligimet me kërkesën e tij vetëm nëse për këtë nuk ka 
rregulla në bazë të së cilave kërkesa mund të refuzohet.  

(3) Kur veprimet e Organit të Kujdestarisë janë në përputhje me nenin 259 
ose 260 dhe paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni, ai është i obliguar të 
ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur, siguruar dhe 
ruajtur të gjitha të drejtat dhe interesat e personit nën kujdestari. Ai 
duhet të zgjedhë dhe të caktojë kujdestarin e ri sa më shpejt që të jetë 
mundur.  

 
Koment, neni 260 

Paragrafi 1 
 

260.1 Kujdestari mund të kërkojë që të lirohet nga detyra e tij.1375Organi i Kujdestarisë 
duhet ta lirojë nga detyra kur këtë ta kërkojë kujdestari më së voni në afat prej tre 
muajsh nga paraqitja e kërkesës. Nga kjo rrjedhë se Organi i Kujdestarisë nuk 
mund të refuzojë që ta miratojë një kërkesë të tillë. Ai mund ta prolongojë 
zgjedhjen e një kërkese të tillë, por jo më shumë se tre muaj nga dita e paraqitjes së 
kërkesës. 

 
Paragrafi 2 

 
260.2 Të afërmit e personit nën kujdestari, ata në gjini gjaku në vijë të drejtë pa 

kufizim dhe në vijë të tërthortë gjer në shkallën e dytë, duhet të lirohen nga detyra 
e kujdestarit sipas kërkesës së tyre vetëm nëse nuk ka ndonjë bazë, në bazë të së 
cilës kërkesa e tyre mund t’iu refuzohet. Organi i Kujdestarisë këta persona mund 

                                                 
1375 Shih LFK, neni 236.2 ku bëhet fjalë për caktimin e kujdestarit me pëlqimin e tij dhe rrjedhimisht 
me këtë ai ka të drejtë të kërkojë edhe lirimin nga detyra.  
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t’i shkarkojë nga detyra e kujdestarit edhe kur lindin arsyet për shkak të të cilave ai 
sipas ligjit nuk mund të jetë kujdestar.  

 
Paragrafi 3 

 
260.3 Me rastin e shkarkimit apo të lirimit të kujdestarit nga detyra, Organi i 

Kujdestarisë duhet t’i ndërmerr të gjitha masat e duhura për mbrojtjen, sigurimin 
dhe ruajtjen e të gjitha të drejtave dhe interesave të personit nën kujdestari. Kjo 
mbrojtje e interesave të personit nën kujdestari bëhet nga ana e Organit të 
Kujdestarisë me zgjedhjen sa më të shpejtë të kujdestarit të ri për çka Organi i 
Kujdestarisë duhet të veprojë në mënyrë efikase. 
 
 

Neni 261. Çështjet pronësore pas shkarkimit ose lirimit nga detyrimet  
 
(1) Nëse personi nën kujdestari ka pasuri, Organi i Kujdestarisë ndërmerr të 

gjitha masat e nevojshme për të vërtetuar pushtetin e menjëhershëm në 
pronën me qëllim të vlerësimit të inventarit dhe të pronës.  

(2) Tërë pasuria nën kujdestari sa më shpejt që të jetë e mundur do t’i lihen 
në besim kujdestarit të ri apo të personit i cili në emër të Organit të 
Kujdestarisë ushtron detyrat e kujdestarit.  

(3) Inventari, vlerësimi dhe dorëzimi i pronës së personit nën kujdestari do të 
bëhet nga një komision i caktuar nga Organi i Kujdestarisë. Procedimet 
do të mbahen në prezencë dhe pjesëmarrje të kujdestarit të shkarkuar ose 
të liruar, kujdestari i ri respektivisht personi i cili në emër të Organit të 
Kujdestarisë drejtpërdrejt i ushtron detyrat e kujdestarit dhe personi nën 
kujdestari në rastin kur ai psiqikisht është i aftë për ta kuptuar çështjen. 

 
Koment, neni 261 

Paragrafi 1 
 

261.1 Në rastin kur personi i cili është nën kujdestari, dhe kujdestari i të cilit është 
shkarkuar apo liruar nga detyra, Organi i Kujdestarisë i ndërmerr të gjitha masat e 
nevojshme për të vërtetuar pushtetin e menjëhershëm në pronën e të kujdesurit, e 
me qëllim që të bëhet vlerësimi i inventarit dhe i pronës së atij personi. Nga shkaku 
i vakumit kohor në mes të kohës së shkarkimit apo lirimit nga detyra të kujdestarit 
të gjeratëhershëm dhe caktimit të kujdestarit të ri mund të shkaktohet dëm në 
pasurinë e personit i cili gjer atëherë ishte nën kujdestari. 

 
Paragrafi 2 

 
261.2 Pas përfundimit të vlerësimit të inventarit dhe të pasurisë së personit i cili ishte 

nën përkujdesje kjo pasuri sa më shpejtë që të jetë e mundur do t’i lihet në besim 
kujdestarit të ri të caktuar nga ana e Organit të Kujdestarisë apo personit i cili në 
emër të Organit të Kujdestarisë do të ushtrojë detyrën e kujdestarit.  
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Paragrafi 3 
 
261.3 Inventari, vlerësimi dhe dorëzimi i pronës së personit i cili është nën kujdestari 

do të bëhet nga një komision i caktuar nga ana e Organit të Kujdestarisë. Kuptohet 
se me këtë rast prezent duhet të jenë përveç kujdestarit të ri i cili e merr detyrën e 
kujdestarit apo personit i cili në emër të Organit të Kujdestarisë drejtpërsëdrejti e 
ushtron detyrën e kujdestarit, edhe kujdestari i cili është shkarkuar apo liruar nga 
detyra e kujdestarit, dhe personi nën kujdestari nëse ai është i aftë për të kuptuar 
çështjen.  

 
 
VII. PUSHTETET DHE PROCEDURA  
 
Neni 262. Kompetenca Territoriale  

 
(1) Kompetenca territoriale e organit i cili në përputhje me dispozitat e këtij 

Ligji përkujdeset dhe kryen detyrat dhe punën e kujdestarisë, caktohet 
sipas vendbanimit (vendi ku jeton i regjistruar) e nëse ai nuk ekziston 
atëherë sipas vendqëndrimit (vendi ku nuk jeton si i regjistruar) të 
personit nën kujdestari.  

(2) Kompetenca territoriale nga Paragrafi 1 i këtij neni caktohet në 
momentin kur janë arritur kushtet për vendosje nën kujdestari. 

 
Koment, neni 262 

Paragrafi 1 
 

262.1 Kompetenca territoriale e Organit të Kujdestarisë i cili kryen detyrat dhe punën e 
kujdestarisë, është paraparë të jetë sipas vendbanimit apo vendqëndrimit të 
personit që duhet vënë nën kujdestari nëse ai nuk ka vendbanim të përhershëm. Për 
këtë kompetencë Organi i Kujdestarisë kujdeset sipas detyrës zyrtare. Është shumë 
logjike që Organi i Kujdestarisë në territorin e së cilës personi i cili duhet vërë nën 
kujdestari ka vendbanimin e vet apo eventualisht vendqëndrimin, të ketë 
kompetencë territoriale nga se ky organ më së miri dhe në mënyrë shumë më 
efikase mund ta ushtrojë detyrën e kujdesit dhe mbikëqyrjes së kujdesit nga ana e 
kujdestarit të cilin ajo e emëron. Personi i cili duhet vënë nën kujdestari mund të 
ketë vendbanimin (vendin ku është regjistruar), por në jetën e përditshme mund të 
ndodhë edhe situata kur një person fare nuk është i regjistruar në atë vend ku për 
momentin jeton dhe në këtë situatë ligjvënësi ka paraparë kompetencën territoriale 
të Organit të Kujdestarisë të këtij vendi ku ky person i cili duhet vënë nën 
kujdestari ka vendqëndrimin pra vendin ku nuk jeton si i regjistruar. 

 
Paragrafi 2 

 
262.2 Kompetenca territoriale e Organit të Kujdestarisë caktohet në momentin e 

plotësimit të kushteve për vendosjen e ndonjë personi nën kujdestari. Pra 
kompetent është Organi i Kujdestarisë në vendin në të cilin personi i cili duhet 
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vënë nën kujdestari ka vendbanimin apo vendqëndrimin me rastin e fillimit të 
procedurës për vënien e tij nën kujdestari.  

 
 
Neni 263. Ndërrimi i vendbanimit  

 
(1) Nëse ndërrohet vendbanimi, përkatësisht nëse ndërrohet vendqëndrimi i 

personit nën kujdestari, kompetenca territoriale e Organit të Kujdestarisë 
ndryshon në përputhje me ndërrimet.  

(2) Organit i ri kompetent i Kujdestarisë duhet të vendosë nëse kujdestari i ri 
do të caktohet dhe nëse masat e vendosura nga organi i mëparshëm 
kompetent ndërrojnë ose mbesin.  

 
Koment, neni 263 

Paragrafi 1 
 

263.1 Ndryshimi i vendbanimit apo vendqëndrimit të personit nën kujdestari në 
ndërkohë ndryshon edhe kompetencën territoriale të Organit të Kujdestarisë 
varësisht nga ndërrimet e bëra të personit i cili është nën kujdestari. Duke marr 
parasysh jetën dinamike në të cilën njerëzit jetojnë dhe punojnë mund të ndodhë 
situata kur një person ndaj të cilit është vendosur kujdestaria të ndërrojë 
vendbanimin e vet apo vendqëndrimin për shkaqe të ndryshme dhe në këtë situatë 
automatikisht ndryshon edhe kompetenca territoriale e Organit të Kujdestarisë.  

 
Paragrafi 2 

 
263.2 Me rastin e ndërrimit të Organit të Kujdestarisë, tani organi i ri kompetent në 

pikëpamje territoriale i kujdestarisë është i obliguar të vendos se personit nën 
kujdestari do t’i caktojë kujdestar të ri dhe a do të bëjë ndërrimin e masave të 
parapara nga organi i mëparshëm i kujdestarisë.  

  
 
Neni 264. Detyrimet zyrtare dhe rregulli për procedurën e shkurtër  

 
(1) Procedura për vënien nën kujdestari fillon dhe do të zhvillohet sipas 

detyrës zyrtare.  
(2) Procedura nga paragrafi 1 i këtij neni është urgjente.  

 
Koment, neni 264 

Paragrafi 1 
 

264.1 Vënia nën kujdestari fillon dhe zhvillohet sipas detyrës zyrtare. Kjo nuk e 
përjashton, bile edhe parasheh detyrimin e bashkëpunimit të një spektri të gjerë të 
organeve, organizatave dhe bashkësive, si edhe të qytetarëve me organin e 
kujdestarisë. Mbi nevojën që një person të vihet nën kujdestari apo që ndaj tij të 
aplikohet ndonjë lloj i mbrojtjes sociale, gjegjësisht mbi nevojën e ndërprerjes së 
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kujdestarisë, janë të obliguar që ta njoftojnë organin e kujdestarisë: organet e 
caktuara shtetërore, ofiqari, organet e judikaturës, organet e administratës dhe 
organet tjera shtetërore, personat e gjinisë së gjakut, anëtarët e familjes dhe 
qytetarët.1376 

 
Paragrafi 2 

 
264.2 Si edhe në çdo situatë tjetër kur bëhet fjalë për interesat e personave pa mbrojtje 

të duhur, qofshin ata të mitur apo të rritur, por që nuk janë në gjendje që në mënyrë 
të pavarur të kujdesen për mbrojtjen e personalitetit dhe interesave të tyre edhe në 
këtë rast kur bëhet fjalë për procedurën e cila duhet zhvilluar që këtyre personave 
t’ju caktohet kujdestari është urgjente ngase, sikur kjo procedurë ligjërisht mos të 
ishte urgjente, do të shkaktohej dëm i pariparueshëm në rend të parë moral (kur 
është fjala për mbrojtjen e personalitetit të tyre) e pastaj edhe dëm material në 
pasurinë e tyre.  

 
 
Neni 265. Organet që duhet informuar  

 
Organi i Kujdestarisë do të informohet si çështje obligimi nga organet e 
cekura më poshtë për nevojën e personit që të jetë nën kujdestari apo në 
formë tjetër të mbrojtjes së nevojshme, respektivisht për mbarimin e 
kujdestarisë:  
(1) ofiqari,  
(2) organet e judikaturës dhe organet e administratës, nëse gjatë kryerjes së 

detyrës merr dijeni për rastin e këtillë;  
(3) personat në gjini, anëtarët e familjes dhe personat e tretë të papërfshirë.  

 
Koment, neni 265 

 
265. Vështrim i përgjithshëm. Në këtë dispozitë ligjore është paraparë obligimi i 

organeve, organizatave dhe individëve të caktuar që të bëjnë informimin e Organit 
të Kujdestarisë gjithnjë kur për këtë tregohet e nevojshme posaçërisht në situatat se 
ndonjë person duhet vënë nënë kujdestari apo që ndaj tij të aplikohet ndonjë formë 
tjetër e mbrojtjes së nevojshme1377, gjegjësisht se ka përfunduar nevoja që ndaj 
këtij personi të zbatohet edhe më tutje instituti i kujdestarisë apo forma tjetër e 
mbrojtjes së nevojshme. Në këtë drejtim ligjvënësi parasheh obligimin pikë së pari 
të ofiqarit i cili është personi i cili më së shumti ka mundësi që të ketë njohuri për 
faktin se ndaj ndonjë personi te mitur apo i rritur tregohet nevoja për t’ju caktuar 
kujdestari apo ndonjë formë tjetër e mbrojtjes, pastaj përveç ofiqarit është paraparë 
që këtë informim ta bëjnë organet e judikaturës dhe ato të administratës, në rastin 
kur ato gjatë kryerjes së detyrës vijnë në dijeni për rastin e këtillë si dhe personat 
në gjini gjaku, anëtarët e familjes dhe personat e tretë pa përjashtim që kanë 

                                                 
1376 Shih LFK dispozitën vijuese nenin 265. 
1377 Shih LFK, nenin 7. (mbrojta dhe kujdesi bëhen jo vetëm përmes kujdestarisë, por edhe përmes 
strehimit familjar, strehimit rezidencial dhe adoptimit). 
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obligim njoftimin e Organit të Kujdestarisë për të ndërmarrë veprimin e duhur 
rreth caktimit të kujdestarit personit i cili duhet vënë nën kujdestari apo pushimin e 
nevojës për këtë. Në këtë drejtim duhet theksuar se disa legjislacione të shteteve 
fqinje parashohin obligimin edhe të fqinjëve për të ofruar Organit të Kujdestarisë 
informatat e më larta. Duke marrë parasysh ndryshimet shoqërore në Republikën e 
Kosovës, ndoshta do te ishte e arsyeshme që në personat të cilët e kanë këtë 
obligim të lajmërimit të përfshihen edhe institucionet edukativo-arsimore dhe 
punëdhënësit edhe pse këta sipas ligjvënësit janë në një mënyrë të përfshirë në 
kategorinë e personave të tretë të papërfshirë në këtë dispozitë ligjore.  

 
 
Neni 266. Procedura  

 
(1) Kur Organi i Kujdestarisë merr në dijeni se ndonjë person duhet vihet 

nën kujdestari, menjëherë i merr masat e nevojshme për mbrojtjen e 
personalitetit, të pasurisë, të të drejtave dhe të interesave të personit të 
tillë dhe fillon procedurën për vënien e tij nën kujdestari, që do të thotë se 
cakton kujdestarin, cakton detyrat e tij dhe vëllimin e autorizimeve të tij, 
përkatësisht merr vendimin që të përmbushë detyrën e kujdestarit 
drejtpërdrejt.  

(2) Pas caktimit, Organi i Kujdestarisë do t’ia caktojë menjëherë detyrimet e 
veta kujdestarit.  

(3) Në procedurën e dorëzimit, duhet të marrin pjesë personat e 
poshtëshënuar:  
1. kujdestari,  
2. personi nën kujdestari, në rast se është në gjendje që të kuptojë 

çështjen në fjalë,  
3. anëtarët e familjes me të cilët jeton personi nën kujdestari  

(4) Përfaqësuesi i Organit të Kujdestarisë gojarisht informon të gjithë 
personat për detyrimet dhe kompetencat e kujdestarit dhe personin nën 
kujdestari si dhe për qëllimet dhe aspiratat e kujdestarit.  

(5) Me dorëzimin dokumentacionit për pasurinë e cila duhet të administrohet 
nga kujdestari në përputhje me dispozitat e këtij Ligji, detyrimet e 
kujdestarit në lidhje me këtë bëhen juridikisht efektive.  

(6) Organi i Kujdestarisë mund të caktojë kujdestarin e përkohshëm deri sa 
vendimi nuk merret.  

 
Koment, neni 266 

Paragrafi 1 
 

266.1 Organi i Kujdestarisë me rastin e marrjes në dijeni se ndonjë person duhet të 
vihet nën kujdestari, menjëherë i merr masat e duhura për mbrojtjen e 
personalitetit, pasurisë, të drejtave dhe interesave të personit të tillë duke filluar 
procedurën për vënien e tij nën kujdestari, duke caktuar kujdestarin të cilit ja 
cakton detyrat dhe vëllimin e autorizimeve e tij ose merr vendim që drejtpërsëdrejti 
të përmbush detyrën e kujdestarit.  
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266.1 (a) Me rastin e vendosjes mbi llojin e mbrojtjes e cila do të zbatohet ndaj të 
kujdesurit, Organi i Kujdestarisë duhet të merr parasysh tre fakte: a) para së 
gjithash interesat e të kujdesurit; b) metodat profesionale bashkëkohore të 
mbrojtjes sociale dhe c) mundësit materiale të cilat i ka në dispozicion.  

 
266.1 (b) Nëse Organi i Kujdestarisë ka filluar procedurën për vënien e ndonjë personi 

nën kujdestari, ai mundet të bëjë regjistrimin dhe vlerësimin e pasurisë së këtij 
personi dhe të ndërmarrë masat e duhura që pasuria të mbrohet edhe para se të bien 
vendim mbi vënien e këtij personi nën kujdestari.  

 
266.1 (c) Në këtë fazë të procedurës Organi i Kujdestarisë bënë edhe përzgjedhjen e 

kujdestarit. Nëse i kujdesuri është nën përkujdesje apo në ruajtje dhe edukim në 
institucionin apo organizatën sociale, Organi i Kujdestarisë do të vendosë, se a do 
të caktojë përveç kujdesit të më lartë edhe kujdestarin e veçantë ose kujdestarin e 
pasurisë. 

 
Paragrafi 2 

 
266.2 Pasi që të caktojë kujdestarin, Organi i Kujdestarisë ia cakton këtij edhe 

detyrimet e veta. Domethanë, që nga caktimi i kujdestarit i njëjti duhet të jetë në 
dijeni për detyrimet e tij.  

 
Paragrafi 3 

 
266.3 Kjo dispozitë ligjore bënë fjalë për personat që duhet të marinë pjesë me rastin e 

dorëzimit të detyrës së kujdestarit dhe atë: vet kujdestari të cilit i besohet detyra e 
kujdestarit ndaj personit nën përkujdesje, personi i cili është vënë nën kujdestari 
me kusht që të jetë në gjendje që të kuptojë çështjen në fjalë dhe anëtarët e familjes 
me të cilët i njëjti jeton. Këtu duhet theksuar se me këtë rast merr pjesë edhe 
personi zyrtar i Organit të Kujdestarisë edhe pse nuk është paraparë shprehimisht 
në ligj, por pjesëmarrja e tij në këtë rast është më se e domosdoshme për shumë 
arsye. Njëra prej tyre është se nga ky moment lindin të drejtat dhe detyrimet e 
kujdestarit të caktuar nga ana e Organit të Kujdestarisë dhe është përfaqësuesi i 
Organit të Kujdestarisë, personi i cili duhet të kujdeset për këtë moment shumë të 
rëndësishëm. 

 
Paragrafi 4 

 
266.4 Pas emërimit të kujdestarit, Organi i Kujdestarisë përmes përfaqësuesit të vet i 

njofton të gjithë personat që marrin pjesë me rastin e dorëzimit të detyrës së 
kujdestarit për detyrimet dhe kompetencat e kujdestarit dhe personin i cili është 
vënë nën kujdestari si dhe për qëllimet dhe aspiratat e kujdestarit. Ky moment 
konsiderohet si moment i fillimit të punës së kujdestarit në lidhje me kujdesin e 
personalitetit të personit i cili i është besuar nën përkujdesje.  
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Paragrafi 5 
 
266.5 Me dorëzimin e dokumentacionit për pasurinë e të mbrojturit për të cilën 

kujdestari duhet ta administrojë, kujdestari konsiderohet se ka fillua detyrat e 
kujdesit lidhur me pasurinë e personit nën përkujdesjen e tij dhe detyrimet e tij 
lidhur me pasurinë e të kujdesurit bëhen juridikisht efektive. 

 
Paragrafi 6 

 
266.6 Gjer në marrjen e vendimit definitiv, Organi i Kujdestarisë mund të caktojë 

kujdestarin e përkohshëm. 
 
 
Neni 267. Me rëndësi  

 
Me rastin e vendosjes për formën adekuate të kujdestarisë, Organi i Kujdestarisë 
duhet të marrë parasysh të gjithë interesat e personit nën kujdestari dhe t’i 
përcaktojë të gjitha metodat bashkëkohore profesionale të punës dhe mbrojtjes 
shoqërore, si dhe t’i marrë parasysh të gjitha mundësitë materiale dhe në para.  
 

Koment, neni 267 
 

267. Organi i Kujdestarisë me rastin e vendosjes se çfarë lloj mbrojtjeje do të zbatojë 
ndaj të kujdesurit në çdo rast konkret duhet të merr parasysh tre fakte kryesore: a) 
para së gjithash duhet pasur parasysh interesat e të kujdesurit; b) t’i përcaktojë 
metodat profesionale bashkëkohore të punës dhe mbrojtjes sociale dhe në fund c) 
të merr parasysh mundësit materiale të cilat i ka në dispozicion për përmbushjen në 
mënyrë të suksesshme të qëllimeve të parapara.  

 
 
Neni 268. Regjistrimi  
 

(1) Akti për vënien e personit nën kujdestari, si dhe akti për pushimin e 
kujdestarisë, duhet të dërgohet në regjistrin kompetent brenda afatit 15 
ditor pas së cilit ai bëhet juridikisht efektiv. Efekti ligjor arrihet kur të 
nxirren vendimet.  

(2) Nëse personi ka pasuri të paluajtshme, akti nga paragrafi 1 i këtij neni i 
dërgohet edhe organit kompetent brenda afatit të njëjtë për regjistrimin e 
këtij fakti në regjistrat publik në evidencë të pasurive të paluajtshme.  

 
Koment, neni 268 

Paragrafi 1 
 

268.1 Akti me të cilin një person është vënë nën kujdestari ose ka pushuar kujdestaria ndaj 
tij, duhet të dërgohen te organi kompetent për regjistrim e në afat prej 15 dite nga dita 
e marrjes së vendimit. Ky organ kompetent është ofiqari i cili bën regjistrimin e këtij 
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akti në librat përkatëse të cilat ai i udhëheq për personin nën kujdestari. Afati 15 ditor 
është afati brenda të cilit vendimi i marrë bëhet juridikisht efektiv.  

 
Paragrafi 2 

 
268.2 Nëse personi i vënë nën kujdestari posedon me pasuri të paluajtshme, vendimi 

mbi vënien e këtij personi nën kujdestari apo pushimin e kujdestarisë ndaj tij i 
dërgohen përveç organit kompetent për regjistrim (në rastin konkret ofiqarit) në të 
njëjtin afat edhe organit kompetent i cili mban regjistrat publik të pasurisë së 
paluajtshme për t’u evidentuar ky fakt. Kjo është e rëndësishme nga shkaku se 
personi i vënë në kujdestari më nuk mund të administrojë me këtë paluajtshmëri në 
mënyrë të pavarur, por vetëm përmes kujdestarit të emëruar i cili për çfarëdo 
disponimi me këtë pasuri duhet të sigurojë pëlqimin paraprak të Organit të 
Kujdestarisë.1378 E njëjta situatë është edhe kur Organi i Kujdestarisë nxjerr 
vendim mbi pushimin e kujdestarisë ajo edhe për këtë duhet të njoftojë organet 
kompetente në mesin e të cilave edhe organin kompetent i cili mban regjistrat 
publik të pasurisë së paluajtshme nga shkaku se personi i cili ishte nën kujdestari 
tani e tutje mundet që në mënyrë të pavarur të disponojë me pasurinë e vet.  

 
 
Neni 269. Prova e shkruar  

 
Organi i Kujdestarisë ka për detyrë të mbledhë dhe të mbaj dëshmitë e 
shkruara lidhur me procedurat, e në veçanti për kujdestarinë ndaj të miturve, 
kujdestarisë ndaj personave të moshës madhore si dhe të kujdestarisë për 
rastet e veçanta.  
 

Koment, neni 269 
 

269. Ligji parasheh obligimin e Organit të Kujdestarisë që të mbajnë evidencën mbi 
personat që gjenden nën kujdestari. Librat zyrtarë të cilat përmbajnë evidenca mbi 
personat që gjenden nën kujdestari dhe atyre që ju ka pushuar kujdestaria në 
çfarëdo mënyre qoftë quhen librat e kujdestarisë. Këto libra nuk e kanë fuqinë e 
librave publik, por shërbejnë vetëm për përcjelljen sistematike të personave nën 
kujdestari. Në rast të kontestit për çfarëdo çështje, ato mund të shërbejnë si mjete 
provuese, si edhe çdo mjet tjetër provues. Prandaj ato janë librat interne të Organit 
të Kujdestarisë dhe shërbejnë ekskluzivisht për nevojat e tij.1379  

 
269 (a) Librat e kujdestarisë udhëhiqen sipas llojit të kujdestarisë. Për këtë ekzistojnë 

tre lloj librash të kujdestarisë: librat për kujdestarinë ndaj të miturve, për 
kujdestarinë ndaj personave të moshës madhore si dhe për kujdestarinë për rastet e 
veçanta. Me rregullore të brendshme është paraparë saktësisht përmbajtja e secilës 
prej këtyre librave.  

                                                 
1378 Shih LFK, nenin 248. 
1379 Shih Mlladenoviq. M. Vep e cit, fq. 460. 
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269 (b) Librat për kujdestarinë ndaj personave të mitur duhet të përmbajnë: shënimet 
mbi të miturit të cilët janë vënë nën kujdestari, të gjitha shënimet mbi identitetin e 
të miturit, shënimet mbi statusin familjar dhe personal të të miturit, shënimet mbi 
vet kujdestarin, të gjitha shënimet tjera të cilat janë të rëndësishme për përcaktimin 
e pozitës së të miturit nën kujdestari. Libri tjetër për personat e rritur të cilët janë 
vënë nën kujdestari përmban: shënimet e personave të rritur të cilëve ju është 
marrë aftësia e pjesshme apo e plotë e veprimit dhe janë vënë nën kujdestari, në 
këtë libër regjistrohen edhe shënimet mbi vet personin që është vënë nën 
kujdestari, mbi arsyet e marrjes së aftësisë së veprimit, mbi prindërit, mbi 
kujdestarin, mbi pasurinë dhe mbi pushimin e kujdestarisë. Ndërsa në librin vijues 
evidentohen ata persona të cilët nuk janë në gjendje për arsye të ndryshme të 
kujdesen për veti dhe për pasurinë e vet (rastet e kujdestarisë së veçantë).1380  

 
 
Neni 270. Shpenzimet  

 
(1) Shpenzimet për zbatimin e masave të caktuara që merren me interes të 

personit të cilit i sigurohet mbrojtja sipas dispozitave të këtij ligji paguhen 
në pajtim me prioritetin nga:  
1. Nga të hyrat e personit që i jepet mbrojtja;  
2. Nga mjetet e fituara prej prindërve dhe personave të tjerë të cilët kanë 

për detyrë të sigurojnë mbajtjen financiare për personin i cili është i 
mbrojtur;  

3. Nga mjetet e fituara në bazë të mbrojtjes sociale dhe formave tjera të 
mbrojtjes sociale.  

(2) Mjetet e realizuara në bazë të mbrojtjes sociale do të shfrytëzohen nën 
udhëzimin e kujdestarit për të ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme 
në interes të personit të cilit i jepet forma e caktuar e mbrojtjes në bazë të 
dispozitave të këtij Ligji.;  

(3) Kjo gjithashtu do të aplikohet kur ky person ka sasi të mjaftueshme të 
mjeteve, por kërkesa e bërë te ata të cilët kanë për detyrë të sigurojnë 
mbrojtjen shkakton vështirësitë në kushtet e mbrojtjes në mënyrë që ato 
rrezikojnë jetën e tij, shëndetin apo edukimin e rregullt.  

(4) Organi i Kujdestarisë ka të drejtë të kërkoj shpenzimet e bëra nga 
Paragrafi 2 dhe 3 të këtij neni kundër personit nevojat e të cilit janë 
plotësuar, respektivisht të vazhdojë kërkesën e tij në drejtim të atyre të 
cilët kanë për detyrim të sigurojnë mbrojtjen.  

 
Koment, neni 270 

Paragrafi 1 
 

270.1 Shpenzimet e shkaktuara me rastin e zbatimit të masave të caktuara nga ana e 
Organit të Kujdestarisë ndaj personit të vënë nën kujdestari sipas kësaj dispozite 
ligjore paguhen në pajtim me këtë prioritet: a) nga të hyrat e personit të cilit i 

                                                 
1380 Mlladenoviq. M. Vep e cit, fq. 460. 
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ofrohet mbrojtja (i mbrojturi mund të realizojë të ardhura me punë, me trashëgimi 
ose nga pasuria ekzistuese); b) nga mjetet e fituara prej prindërve dhe personave të 
tjerë të cilët kanë për detyrë që të sigurojnë mbajtjen financiare për personin i cili 
është i mbrojtur1381 dhe c) nga mjetet e fituara në bazë të mbrojtjes sociale dhe 
formave tjera të mbrojtjes sociale. 

 
270.1 (a) Me rregullimin ligjor të prioritetit të pagesës së shpenzimeve për zbatimin e 

masave të caktuara e me qëllim të mbrojtjes së interesit të personit i cili është vënë 
nën kujdestari në rend të parë mbrohet pasuria e personit i cili është vënë nën 
kujdestari.  

 
Paragrafi 2 

 
270.2 Mjetet që realizohen nga mbrojtja sociale do të shfrytëzohen nga ana e 

kujdestarit për të ndërmarrë masat e domosdoshme e në interes të personit të cilit i 
jepet njëra prej formave ligjore të mbrojtjes. 

 
Paragrafi 3 

 
270.3 Njëlloj do të veprohet edhe në situatën kur personi nën kujdesje ka sasi të 

mjaftueshme të mjeteve, por ka vështirësi në realizimin e kërkesës ndaj personave 
të cilët kanë obligim për të ofruar mbrojtjen me çka vjen në rrezik jeta, shëndeti 
apo edukimi i rregullt i tij. 

 
Paragrafi 4 

 
270.4 Organi i Kujdestarisë në një situatë të tillë si ma lartë ka të drejtë që të kërkojë 

rimbursimin e shpenzimeve të bëra ndaj personit nevojat e të cilit janë plotësuar 
respektivisht ndaj personave të cilët kanë për detyrim që të sigurojnë mbrojtjen. 

                                                 
1381 Shih LFK pjesën  ku bëhet fjalë për mbajtjen financiare, neni 278 sipas të cilit: të afërmit në vijë 
të drejtë janë të detyruar të sigurojnë mbajtje financiare reciproke.  
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Prof. Dr. sc. Abdulla Aliu 
 
 
PJESA E SHTATË 
 
MARRËDHËNIET PASURORE TË ANËTARËVE TË BASHKËSISË 
FAMILJARE 
 
Neni 271. Bashkësia Familjare 
 

Bashkësia familjare përfshin bashkëshortët dhe familjen e tyre të ngushtë, që 
në këtë Ligj përfshijnë fëmijët dhe prindërit e bashkëshortëve. Personat tjerë të 
afërm të familjes si dhe personat të cilët kryesisht janë të varur ekonomikisht 
dhe të cilët jetojnë në shtëpi të përbashkët me bashkëshortët, mund të 
konsiderohen anëtarë të bashkësisë familjare për qëllimet e këtij ligji. 

 
Koment, neni 271 

 
271. Vështrim i përgjithshëm. Neni 271, i cili është vendosur në pjesën e shtatë të LFK-

së, ku rregullohen marrëdhëniet pasurore të anëtarëve të bashkësisë familjare ka për 
qëllim që edhe në të ardhmen ta njohë bashkësinë familjare si institut juridik i të 
drejtës familjare dhe krijimin e pasurisë së përbashkët nga anëtarët e bashkësisë 
familjare, të cilët me punën e tyre kontribuojnë për fitimin e saj. Bashkësia familjare 
përveç bashkëshortëve përfshin edhe personat e tjerë duke filluar nga fëmijët e 
bashkëshortëve, qofshin ata martesorë ose jashtëmartesorë deri të personat të cilët 
janë të varur ekonomikisht dhe që jetojnë në shtëpi të përbashkët me bashkëshortët. 
Anëtarët e bashkësisë familjare në kuptimin e nenit 271 janë të gjithë personat që 
jetojnë në atë bashkësi pa marrë parasysh moshën dhe kontributin e tyre. Anëtarët e 
bashkësisë familjare të cilët me punën e tyre fitojnë pasurinë e përbashkët, e 
administrojnë dhe disponojnë bashkërisht deri në ndarjen e saj. Ndarja e pasurisë së 
përbashkët e anëtarëve të bashkësisë familjare bëhet në gjykatë në procedurën 
jokontestimore, ose në rast kontesti në procedurën kontestimore dhe gjithmonë ajo 
mund të ndahet edhe me marrëveshje mes anëtarëve të familjes të cilët e kanë fituar 
pronësinë e përbashkët.  

 
271 (a) Bashkësia familjare nënkupton personat që jetojnë në një familje si rezultat i 

lidhjes martesore, lidhjes jashtëmartesore, lidhjes së adoptimit ose lidhjes së 
krushqisë. Bashkësia familjare në fakt është bashkësi e bashkëshortëve dhe 
fëmijëve të tyre. Në Kosovë, bashkësia familjare përfshin: bashkëshortët, fëmijët e 
tyre martesorë dhe jashtëmartesorë, por edhe persona më të largët. Bashkësia 
familjare si e tillë mund të përfshijë më shumë gjenerata që do të thotë personat e 
gjinisë së gjakut në vijë të drejtë dhe të tërthortë apo sipas gjinisë së krushqisë si 
dhe personat e gjinisë së adoptimit të cilët jetojnë në një bashkësi familjare. 
Bashkësia familjare nuk është diçka që mund të shprehet me numër të personave, 
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por ajo ekziston gjithmonë kur përveç bashkëshortëve qofshin martesor apo 
jashtëmartesor ka edhe persona të tjerë që jetojnë së bashku.  

 
271 (b) Ekzistimi i bashkësisë familjare në fakt e vështirëson identitetin e pronësisë, 

sepse tani për fitimin e saj involvohet një numër më i madh i personave duke 
përfshirë edhe personat që kanë arritur moshën 15 vjeç, sepse edhe këta persona 
me punën dhe fitimin e tyre mund të kontribuojnë në pasurinë e përbashkët. Në 
këtë mënyrë me rastin e ndarjes, administrimit dhe disponimit të saj lindin më 
shumë vështirësi se sa kur ekziston pronësia e përbashkët midis bashkëshortëve.  

 
271 (c) Për shkak të ngjashmërisë së pronësisë së përbashkët të bashkësisë familjare dhe 

pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve në mungesë të rregullave të veçanta nga e 
drejta familjare vlejnë dispozitat që rregullojnë pronësinë e përbashkët të 
bashkëshortëve dhe dispozitat që gjinden në LPDTS. Në literaturë thuhet se bashkësia 
familjare “mund të ekzistojë midis të afërmëve të gjinisë së gjakut, gjinisë së krushqisë 
ose gjinisë së adoptimit, respektivisht mund të paraqet kombinimin e tyre pa marrë 
parasysh shkallën e gjinisë në vijë të drejtë ose të tërthortë”.1382 Ligji i Familjes i 
Serbisë, çështjen se kush konsiderohet anëtarë i familjes e parasheh në nenin 195, par 
2, ku parashihet “anëtarë i këtyre familjeve (mendohet në bashkësinë familjare) në 
kuptimin e paragrafit 1 të këtij neni konsiderohen të afërmit në gjini gjakut, krushqisë 
dhe gjinisë së adoptimit të bashkëshortëve respektivisht partnerëve jashtëmartesor të 
cilët jetojnë së bashku”.1383  

 
271 (ç) LFK-ja, me nenin 271 përcakton faktin se kush e përbën bashkësinë familjare. 

Ligji edhe pse në mënyrë taksative përmend se bashkësinë familjare e përbëjnë 
bashkëshortët dhe familjet e tyre të ngushta që nënkupton fëmijët dhe prindërit e 
bashkëshortëve, mirëpo, në këtë nen Ligji lejon që anëtarë të bashkësisë familjare 
mund të konsiderohen edhe personat tjerë të afërm të familjes si dhe personat të 
cilët janë të varur ekonomikisht dhe të cilët jetojnë në shtëpi të përbashkët me 
bashkëshortët. Andaj praktika gjyqësore do të përcaktojë se kush janë ata persona 
që janë të varur ekonomikisht e të cilët jetojnë në shtëpi të përbashkët me 
bashkëshortët, sepse ky grup i personave duhet të jenë në lidhje gjinore, të gjinisë 
së gjakut, gjinisë së adoptimit ose gjinisë së krushqisë dhe nuk do të duhej të ketë 
kategori tjetër të personave që do të bënin pjesë në bashkësinë familjare. Andaj si 
kushtë esencial për bashkësinë familjare në kuptim të këtij ligji, respektivisht të 
nenint 271 është lidhja e gjinisë dhe bashkëjetesa si dy kushte komulative. Në këtë 
drejtim mund të thuhet se kur bëhet fjalë për bashkëshortët dhe fëmijët e tyre si 
dhe prindërit e bashkëshortëve nënkupton se ligji duhet të shtrihet edhe në personat 
që jetojnë në bashkëjetesë pra bashkëshortët jashtëmartesorë, fëmijët e tyre, dhe 
prindërit e personave bashkëjetues.1384 

                                                 
1382 Babic. I, 2002, fq. 450 
1383 SL Glasnik, RS nr. 18/2005 
1384 Ligjet për familjen marrëdhëniet pasurore që janë rezultat i ekzistimit të familjes i rregullojnë me 
dispozita të vaçanta. Në këto ligje rregullohen marrëdhëniet pasurore midis bashkëshortëve martesor 
pastaj marrëdhëniet pasurore midis bashkëshortëve jashtëmartesor, marrëdhëniet pasurore midis 
prindërve dhe fëmijëve dhe së fundi marrëdhëniet pasurore në bashkësinë familjare. Në Kosovë 
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271 (d) Ligjet e rajonit në mes tyre Ligji për familjen i Malit të Zi,1385 në nenin 310, 
bën përpjekjet të përcaktojë statusin e pronësisë së përbashkët dhe të personave që 
e përbëjnë bashkësinë familjare. Ky nen parasheh “kur në bashkësinë familjare së 
bashku me bashkëshortët respektivisht me bashkëshortët jashtëmartesor jetojnë 
fëmijët e tyre dhe të afërm të tjerë që punojnë në ekonominë bujqësore ose 
bashkërisht bëjnë veprimtari të tjera ose mënyrë tjetër bashkërisht ekonomizojnë, 
pasuria e fituar gjatë kohëzgjatjes së bashkësisë është pasuri e përbashkët e të 
gjithë anëtarëve të bashkësisë familjare që kanë marrë pjesë në fitimin e saj”. Pra 
edhe sipas këtij ligji nuk është kontestuese se pronësia e fituar në bashkësinë 
familjare është pronësi e përbashkët e tyre dhe se bashkësinë familjare e përbëjnë 
bashkëshortët qoftë martesor apo jashtëmartesor, fëmijët e tyre dhe të afërmit e 
tjerë, që do të thotë duhet të ketë lidhje të gjinisë qoftë të gjinisë së gjakut, gjinisë 
së krushqisë apo gjinisë së adoptimit. Ndërsa në Maqedoni, çështjen e pasurisë së 
përbashkët të bashkësisë familjare e rregullon Ligji për pronësinë dhe të drejtat 
tjera sendore (LPDTS), në nenin 92, ku thuhet “në bashkësinë familjare çdo 
anëtarë përveç bashkëshortëve martesorë dhe jomartesorë fiton të drejtën e 
pronësisë në sendet për veti (pasuri e veçantë) përveç nëse nuk janë marrë vesh 
ndryshe ose ajo nuk del nga rrethanat e rastit”. Sipas këtij Ligji, anëtarët tjerë të 
familjes që kontribuojnë duhet të kenë marrëveshje se përndryshe do të 
konsiderohet pasuri e atijë në emër të të cilit bëhet ky kontribut, mirëpo në qoftëse 
rrethanat e rastit dergojnë deri të ajo që kontributi i bërë duhet të merret parasysh 
atëherë në ndihmë na vjen neni 93 i LPDTS të Malit të Zi i cili në paragrafin 2 
parasheh “nëse për atë (mendohet në pronësinë e sendeve të fituara nga më shumë 
anëtarë të bashkësisë familjare) nuk ka kontratë të veçantë madhësia e pjesës për 
secilin anëtarë vërtetohet në bazë të kontributit të anëtarëve që kanë marrë pjesë 
për fitimin e pronësisë, varësisht nga kontributi i dhënë, fitimet monetare, 
udhëheqjen e punëve shtëpiake, kujdesin për ruajtjen e pasurisë dhe çdo formë 
tjetër e punës dhe bashkëpunimit në administrimin, ruajtjen dhe rritjen e saj”. Në 
këtë rast edhe këtu bëhet fjalë për pronësinë e përbashkët që vlejnë rregullat e 
parapara në nenin 59-65 të këtij ligji.  

 
271(dh)Kosova është territor ku ekzistojnë bashkësitë familjare me numër të madhë të 

anëtarëve dhe si e tillë funksionon mbi bazën e pronësisë së përbashkët. Andaj, 
neni 271 i LFK-së është funksional dhe ndihmon në zgjidhjen e çështjeve të 
marrëdhënieve pronësore që krijohen si rezultat i bashkësisë familjare. Bashkësia 
familjare e përkufizuar në nenin 271 dallon nga përkufizimet për bashkësinë 
familjare që bëhet në ligjet e tjera për qëllime tjera p.sh. Ligji për shitjen e 
banesave për të cilat ekziston e drejta banesore në nenin 3, pika 1.7, përcakton se 
“anëtarë të ngushtë të bashkësisë familjare të bartësit të së drejtës banesore janë 
bashkëshorti, fëmijët e lindur në martesë dhe jashtë martese të adoptuarit, 
thjeshtrit, njerka, adoptuesi si dhe personat e tjerë të cilët bartësi i të drejtës 
banesore ka për detyrë t’i mbajë sipas ligjit apo këta persona sipas ligjit kanë për 

                                                                                                                            
marrëdhëniet pasurore midis prindërve dhe fëmijëve, nuk rregullohen në mënyrë të veçantë, në pjesën 
ku bëhet fjalë për marrëdhëniet pasurore familjare, por këto marrëdhënie rregullohen së bashku me 
çështjet e tjera në pjesën ku bëhet fjalë për të drejtën prindërore. 
1385 Shih Ligji i Familjes i Malit të Zi, SU-SK Broj 01-626/14, Podgorica, 27.12.2006. 
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detyrë të ushqejnë bartësin e së drejtës banesore e të cilët bashkëjetojnë”.1386Nga 
kjo del se, do të ishte edhe më e qartë që shprehja personat e tjerë të afërm të 
familjes si dhe personat kryesisht janë të varfër ekonomikisht dhe të cilët jetojnë në 
shtëpi të përbashkët me bashkëshortët, mund të konsiderohen anëtarë të bashkësisë 
familjare për qëllime të këtij ligji ta kishte përcjell kuptimin e anëtarëve të 
bashkësisë familjare sipas ligjit për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta 
banesore. Kriter do të ishte që në bashkësinë familjare të jetojnë dhe punojnë 
bashkërisht anëtarët të cilët me ligj janë të detyruar për dhënien e ushqimisë së 
ndërsjelltë ose mund të thirren në të drejtën e trashëgimit.  

 
271 (e) Neni 271 i LFK-së i kushtohet përcaktimit të faktit se kush konsiderohet, 

respektivisht se kush mund të konsiderohet anëtar i bashkësisë familjare edhe ky 
ligj nuk ka bërë numërimin taksativ të anëtarëve të bashkësisë familjare, sepse ligji 
nuk mund t’i numërojë të gjithë të afërmit që do të jetojnë dhe të punojnë në 
bashkësi familjare. Bashkësia familjare bazën e krijimit të saj e ka në ekzistimin e 
bashkëshortëve qoftë martesor apo jashtëmartesor, fëmijëve të tyre si dhe 
prindërve të bashkëshortëve. Grupin e personave të tjerë që janë të afërm të 
familjes në bazë të gjinive, ligjvënësi e len si mundësi që edhe ata të konsiderohen 
anëtarë të bashkësisë familjare për qëllimet e këtij ligji. Shtrohet pyetja a mund të 
jetë anëtar i bashkësisë familjare personi i cili nuk është në gjini gjaku, adoptimi 
ose krushqie me bashkëshortët. Konsiderojmë se bashkësia familjare duhet të 
dallohet nga bashkësitë e tjera dhe nuk duhet të pranohen anëtarët e bashkësisë 
familjare, personi i cili në bazë të ligjit nuk ka të drejtë në ushqimi respektivisht 
nuk ka detyrim ushqimie sipas dispozitave të ligjit të familjes apo nuk është pjesë e 
së drejtës së trashëgimisë. Personat që janë pjesë e bashkësisë familjare do të duhej 
të kenë të drejtë edhe në trashëgimi në rrethana të caktuara. Prandaj, mbajtja 
financiare dhe e drejta në trashëgimi e bëjnë të mundur lidhjen e personave të 
caktuar me bashkëshortët për të qenë pjesë e bashkësisë familjare. Pra anëtarë të 
bashkësisë familjare do të konsiderohen bashkëshortët martesor dhe 
jashtëmartesor, fëmijët e tyre të lidhur në martesë apo jashtëmartese, prindërit e 
tyre, pra prindërit e njërit dhe tjetrit bashkëshort si dhe të afërmit e tjerë me 
bashkëshortët, e cila afërsi buron nga gjinia e gjakut, gjinia e krushqisë dhe gjinia e 
adoptimit. Bashkësia familjare e ka qëllimin e jetesës së përbashkët dhe fitimin e 
pronësisë së përbashkët. Andaj, vullneti i të qëndruarit në bashkësinë familjare e 
forcon pozitën e anëtarit të bashkësisë familjare. Anëtarët e bashkësisë familjare në 
çdo kohë mund të kërkojnë ndërprerjen e bashkësisë familjare për veti, por edhe 

                                                 
1386 Ligji Nr.03/L-022, Për përkrahje material e familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuar të 
përhershme, neni 2, pika 9, i cili bën përkufizimin e nocioneve që përdorën në këtë ligj në pikën 9 
përkufizon edhe bashkësinë familjare ku thuhet “bashkësia familjare përkufizohet si një grup 
individësh që jetojnë bashkë në një kulm dhe që bashkërisht ndajnë shpenzimet e jetesës. Sipas këtij 
Ligji bashkësia mund të përfshijë personat që nuk janë anëtarë të familjes në kuptimin e ngushtë”. 
Ligjet bëjnë përkufizime të ndryshme për bashkësinë familjare, por ajo që përkufizohet nga ligji për 
familjen i Kosovës në nenin 271, është më i ploti, sepse është më i gjerë dhe na bën me dije se tek 
bashkësia familjare me rëndësi është ekzistimi i marrëdhënies së gjinisë, pra gjinisë së gjakut, gjinisë 
së krushqisë pa marrë parasysh shkallën e gjinisë ndërmjet anëtarëve të bashkësisë familjare dhe 
kërkon jetën e përbashkët të tyre qoftë për shkaqe të varshmërisë ekonomike ose për fitimin e 
pronësisë së përbashkët. 
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për të tjerët nëse do të pajtoheshin. Personi i cili largohet nga bashkësia familjare 
ka të drejtë vetëm në pjesën e vet që është fituar me kontributin e tij gjatë 
qëndrimit të tij në bashkësinë familjare. Këtë të drejtë nuk mund t’ia ndalojnë 
anëtarët tjerë të bashkësisë familjare. Jeta e përbashkët e anëtarit të bashkësisë 
familjare nuk nënkupton domosdoshmërinë e të qenit gjithmonë në shtëpinë e 
njëjtë, sepse ai mund të krijojë mjete të cilat përdoren për fitimin e pronësisë së 
përbashkët të bashkësisë familajre edhe në rastet kur ai nuk jeton aty, por qëllimi i 
tij është të jetë anëtarë i bashkësisë familjare. Anëtari i bashkësisë familjare nuk 
është i obliguar edhe të jetojë së bashku me anëtarët tjerë të bashkësisë familjare, 
sepse fitimi i anëtarit të bashkësisë familjare i bërë jashtë vendndodhjes së 
bashkësisë familjare angazhohet për pasurinë e përbashkët të bashkësisë familjare 
dhe kjo pasuri e fituar si p.sh e fituar në botën e jashtme tani ka ndikim vetëm për 
të vërtetuar madhësinë e pjesës së tij pronësore në pasurinë e cila është krijuar në 
bashkësinë familjare të cilës i përket. 

 
 
Neni 272. Përvetësimi i Pronës 

 
Tërë pasuria e fituar gjatë kohëzgjatjes së këtij bashkimi konsiderohet të jetë 
pasuri e përbashkët e të gjithë anëtarëve të cilët kanë marrë pjesë në fitimin e 
saj. 
 

Koment, neni 272 
 

272. Vështrim i përgjithshëm. Neni 272 i LFK-së, ka për qëllim të përcaktojë faktin se 
prona e fituar konsiderohet pronësi e përbashkët e tyre. Ligji nuk përcakton kushte 
të veçanta për fitimin e pronësisë së përbashkët në bashkësinë familjare përveç 
atyre që i kemi edhe të fitimit të pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve. 
Bashkësia familjare, përbëhet nga më shumë anëtarë të cilët krijojnë bashkërisht, 
dhe me punën e tyre fitojnë pronësi të karakterit të pronësisë së përbashkët që do të 
thotë të gjithë kanë të drejtën e pronësisë mbi atë pasuri në pjesë të cilat caktohen 
me rastin e ndarjes në bazë të kontributit të tyre, sepse pjesët e tyre nuk janë të 
njohura deri në ndarjen e saj. Në rast trashëgimie pronësia e përbashkët mund të 
jetë objekt i trashëgimisë vetëm pasi të bëhet ndarja e pasurisë së përbashkët, 
respektivisht pjesa e trashëgimtarëve që u takon nga trashëgimia ligjore apo 
testamentale nuk mund të jetë pjesë e masës trashëgimore. LFK-ja, në nenin 271, e 
njeh bashkësinë familjare si institut juridik familjar (neni 271 i LFK-së) atëherë 
pasurinë e cila fitohet në bashkësinë familjare e konsideron pasuri të përbashkët të 
anëtarëve të familjes. Kur pasurinë e krijojnë bashkëshortët konsiderohet pasuri e 
përbashkët e bashkëshortëve, por nëse për krijimin e pasurisë përveç 
bashkëshortëve marrin pjesë edhe persona të tjerë të familjes duke përfshirë 
fëmijët e tyre dhe anëtarë tjerë më të largët të familjes, quhet pronësi e përbashkët 
e familjes. Pronësia e përbashkët e bashkëshortëve është trajtuar më herët në këtë 
komentar.1387  

                                                 
1387 Më gjerësisht shih nenin 47 të LFK-së, dhe komentin e tij. 
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272 (a) LFK-ja, me këtë nen krijon mundësinë për të përcaktuar emërtimin dhe 
mënyrën e krijimit të pasurisë të fituar në bashkësinë familjare. Me këtë nen, jeta 
dhe puna e përbashkët e tyre në bashkësinë familjare janë bazë për fitimin e 
pronësisë së përbashkët. Sipas nenin 272 të LFK-së, shprehimisht parashihet se 
pasuria e fituar gjatë kohëzgjatjes së bashkësisë familjare konsiderohet pronësi e 
përbashkët e të gjithë anëtarëve që kanë marrë pjesë në fitimin e saj, respektivisht 
anëtarëve të cilët kanë dhënë kontribut të drejtpërdrejtë për t’u fituar kjo pasuri. Në 
këtë bashkësi llogaritet se kontribuojnë në pasuri të përbashkët edhe fëmijët e 
moshës 15 vjeçare. Në bazë të ligjit për punën ku parashihet “Marrëdhënia e punës 
mund të themelohet edhe me personat në mes të moshës pesëmbëdhjetë (15) deri 
në tetëmbëdhjetë (18) vjeç, të cilët mund të punësohen në punë të lehta që nuk 
paraqesin rrezik për shëndetin ose zhvillimin e tyre, dhe nëse ajo punë nuk është e 
ndaluar me ndonjë ligj ose akt nënligjor”1388 fëmijët që kanë mbushur moshën 15 
vjeçare mund të krijojnë marrëdhënie pune dhe me këto mjete të kontribuojnë edhe 
në fitimin e pasurisë së përbashkët. Këtyre personave kontribut për fitimin e 
pronësisë së përbashkët duhet t’u pranohet edhe puna e tyre në ekonominë 
familjare qoftë në bujqësi apo zejtari dhe të ngjashme që janë karakteristikë për 
bashkësitë familjare në Kosovë. Pronësia e përbashkët e bashkësisë familjare sipas 
karakteristikave të saja është e ngjashme me pronësinë e përbashkët të fituar nga 
bashkëshortët martesor apo bashkëshortët jashtëmartesor andaj lidhur me 
administrimin e saj edhe dispozitat janë të ngjashme. LPDTS i Maqedonisë 
shprehimisht në nenin 94 parasheh se “në bashkësinë familjare sipas rregullës nuk 
mund të fitojë pasuri fëmija i cili nuk ka mbushur moshën 15 vjeçare”. Neni 272 i 
LFK-së, në mënyrë shumë të qartë dhe pa dilema përcakton se pasuria e fituar 
gjatë kohëzgjatjes së bashkësisë familjare është pasuri e përbashkët e të gjithë 
anëtarëve të cilët kanë marrë pjesë në fitimin e saj. Këtu gjithsesi duhet bërë dallim 
se fëmijët nën moshën 15 vjeçare edhe pse mund të kontribuojnë, kontributi i tyre 
nuk llogaritet në pasurinë e pasurisë së përbashkët, sepse puna e tyre konsiderohet 
që është në shërbimi të mirëqenies së tyre dhe jo në shërbim të fitimit të pronësisë 
së përbashkët. Në bazë të nenit 273 të LFK ku bëhet fjalë për administrimin e 
pasurisë së përbashkët, në paragrafin 2 lejohet se fëmijët që kanë mbushur 15 vjet 
të marrin pjesë në administrimin dhe disponimin e pasurisë së përbashkët, pra 
konsiderohen persona të cilët mund të fitojnë me punën e tyre në bashkësinë 
familjare pasuri e cila ka statusin e pasurisë së përbashkët.  

 
272 (b) Me neni 272 i LFK-së, nuk kemi kufizime në mënyrë shprehimore lidhur me 

atë se kush ka të drejtë të kontribuojë në pasurinë e përbashkët, sepse vetëm 
thuhet: ” është pasuri e përbashkët e të gjithë anëtarëve të cilët kanë marrë pjesë në 
fitimin e saj”. Këtu nuk i kemi rregullat se kontributi i cilëve persona sjellë deri tek 
fitimi i pronësisë së përbashkët. Pra shtrohet pyetja, fëmija i moshës nën 15 vjet a 
mund të thirret në fitimin e pronësisë së përbashkët në bashkësinë familjare edhe 
pse me nenin 273 përjashtohet nga administrimi dhe disponimi i pasurisë së 
përbashkët të bashkësisë familjare, sepse ata përfaqësohen nga prindi. Para se të 
konstatohet e drejta e fëmijës më të ri se 15 vjeç në fitimin e pronësisë së 

                                                 
1388 Ligji Nr.03/L-212, për punen, neni 7, par. 1-5. 
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përbashkët në bashkësinë familjare duhet të krahasohen ligjet e rajonit që 
rregullojnë marrëdhëniet pasurore midis fëmijëve dhe prindërve.  

 
272 (c) Pasuria e fituar në bashkësinë familjare është pasuri e përbashkët e të gjithë 

anëtarëve që kanë marrë pjesë në fitimin e saj. Në bashkësinë familjare sidomos në 
ato që merren me prodhimtari bujqësore ose zejtari, angazhohen edhe fëmijët nën 
moshën 15 vjeçare, andaj sipas LFK është i padrejtë që kontributi i tij të 
përjashtohet në fitimin e së drejtës së pronësisë së përbashkët vetëm nga fakti se 
Ligji për Punën, por edhe Konventat Ndërkombëtare, i japin të drejtë në punësim, 
pra krijimin e mjeteve me punën e vet, fëmijëve që kanë mbushur moshën 15 
vjeçare.  

 
272 (ç) LPDTS i Maqedonisë, në nenin 94, precizon se në bashkësinë familjare, sipas 

rregullit nuk mund të fitojë pasuri fëmija i cili nuk e ka mbushur moshën 15 vjeçare. 
Ky nen pra, edhe pse përdor shprehjen sipas rregullit, ka për qëllim që t’i përjashtojë 
të gjithë fëmijët nën moshën 15 vjeçare për fitimin e pronësisë së përbashkët me 
punën e tyre. Në bazë të citimeve të të gjitha dispozitave të vendeve të rajonit, edhe 
pse LFK-ja nuk përmend moshën e anëtarëve të bashkësisë familjare si bazë për 
fitimin e pronësisë së përbashkët, duhet pranuar faktin se fëmijët që nuk kanë 
mbushur moshën 15 vjeçare nuk mund të fitojnë të drejtën e pronësisë së përbashkët 
në bashkësinë familjare në bazë të kontributit të tyre. E drejta e fëmijës, që të 
punësohet pas mbushjes së moshës 15 vjeçare, është bazë e mjaftueshme për të 
konstatuar se vetëm ai që ka mbushur moshën 15 vjeçare mund të fitojë pronësi në 
bazë të punës së tij edhe atë si pronësinë individuale (të veçantë) ashtu edhe 
pronësinë e përbashkët kur këtë kontribut e jep ne bashkësinë familjare. Praktika 
gjyqësore konstaton se “me punën e përbashkët në bashkësinë e gjerë familjare mund 
të fitohet pronësia e përbashkët, ndërsa lartësia e pjesës së fituar përcaktohet në bazë 
të kontributit të provuar të secilit pjesëmarrës në fitimin e pronësisë së përbashkët” 
(Shih Aktgjykimi i Gjykatës Supreme e Kosovës, C.nr 139/81).  
 
 

Neni 273. Administrimi i Pasurisë 
 
(1) Pasurinë e përbashkët anëtarët e bashkësisë familjare e administrojnë dhe 

e disponojnë bashkërisht dhe me marrëveshje të ndërsjellët. 
(2) Të miturit të cilët janë anëtarë të bashkësisë familjare dhe të cilat i kanë 

mbushur 15 vjet, marrin pjesë në administrim dhe kanë të drejta të 
barabarta lidhur me disponimin e pasurisë së përbashkët. 

(3) Administrimi i pasurisë së përbashkët me marrëveshje të ndërsjellët të të 
gjithë anëtarëve mund t’i besohet një apo më shumë anëtarëve të 
bashkësisë familjare. 

(4) Secili anëtar i bashkësisë familjare mund të kërkojë që vendimi mbi 
besimin e administrimit të pasurisë së përbashkët të revokohet. Nëse 
anëtarët e tjerë të bashkësisë familjare nuk pajtohen, vendimi merret ex-
officio në procedurë jashtëkontestimore. 
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Koment, neni 273 
 

273. Vështrim i përgjithshëm. Natyra e pasurisë së përbashkët e bashkësisë familjare 
nënkupton se titullarët e kësaj pasurie të përbashkët të gjithë janë të aftë të 
administrojnë dhe disponojnë me pasurinë e fituar në bashkësi familjare, mirëpo, 
pasuria e përbashkët e anëtarëve të bashkësisë familjare në krahasim me pronësinë 
e përbashkët të bashkëshortëve nuk e përmban prezumimin se nëse anëtarët nuk 
ndërhyjnë me kërkesë për caktimin e pjesës të secilit në bazë të kontributit të 
konsiderohen pjesë të barabarta siç është rasti me pronësinë e përbashkët të 
bashkëshortëve që parashihet në nenin 47, par 4, ku thuhet “bashkëshortët janë 
pronarë të përbashkët në pjesë të barabarta të pasurisë së përbashkët nëse ndryshe 
nuk janë marrë vesh, pra apriori për shkak të parimit të solidaritetit midis 
bashkëshortëve dhe mundësisë për kontribut të barabartë në pasurinë e përbashkët 
ligji konsideron se pjesët e pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve apriori janë 
të barabarta nëse nuk kontestohen nga ana e bashkëshortëve të cilën e kanë fituar 
pronësinë e përbashkët”. Kjo rregull nuk vlen për pronësinë e përbashkët të fituar 
në bashkësinë familjare, sepse këtu merret parasysh kontributi i secilit prej tyre në 
fitimin e pronësisë së përbashkët. Me që numri i anëtarëve të bashkësisë familjare 
është më i gjerë dhe i moshave të ndryshme nënkupton se kontributi i tyre nuk 
mund ta bëjë të mundur njohjen e së drejtës së pronësisë në pjesë të barabarta, pra 
pjesa e pronësisë e anëtarëve të bashkësisë familjare është aq sa mund të provohet 
kontributi i tyre për fitimin e pronësisë së përbashkët e cila tani në procedurë 
gjyqësore i nënshtrohet ndarjes së saj, mirëpo, duhet thënë se edhe te rasti i 
pjesëtimit të pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve, kur bashkëshortët nuk 
pajtohn për ndarje të barabartë, pjesëtimi do të bëhet me vendim të gjykatës duke u 
bazuar në kontributin e tyre, andaj në mënyrë analoge kjo dispozitë mund të 
zbatohet edhe te rasti i pjesëtimit të pasurisë së përbashkët të anëtareve të 
familjes.1389 

 
273 (a) Legjislacionet e rajonit bëjnë dallim, respektivisht i rregullojnë në mënyrë të 

veçantë marrëdhëniet pasurore midis prindërve dhe fëmijëve ndërsa LFK-ja, këtë 
çështje nuk e ka të rregulluar në mënyrë të ndarë siç është rasti me Ligjin për 
familjen i Kroacisë, i cili me nenet 263,264, 265, i rregullon marrëdhëniet pasurore 
midis prindërve dhe fëmijëve të tyre. Ndërsa ligji për familjen i Maqedonisë, 
marrëdhëniet pasurore të prindërve dhe fëmijëve i parasheh në nenin 219, 220, dhe 
221. Ligji për familjen i Serbisë, marrëdhëniet pasurore midis fëmijëve dhe 
prindërve i rregullon me nenet 192, 193, 194. Ligji për familjen i Malit të zi 
marrëdhëniet midis prindërve dhe fëmijëve i rregullon me nenet 307,308 dhe 309. 
Kodi i Familjes së Shqipërisë përgjegjësinë prindërore për pasurinë e fëmisë e 
rregullon me nenet 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 dhe 239. Ndërsa LFK-ja 
në pjesën e katërt rregullon marrëdhënien ndërmjet prindërve dhe fëmijëve në 
përgjithësi dhe në këtë kontest përveç tjerash rregullon edhe përfaqësimin dhe 
administrimin e fëmijës, nenet 133 dhe 134, si dhe disponimin me të ardhurat e 
fëmijës, nenet 135 dhe 136. 

                                                 
1389 Për më shumë shih LFK, neni 275 dhe komenti i këtij neni. 
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Paragrafi 1 
 

273.1 Paragrafi 1 i nenit 273, rregullon mënyrën e administrimit dhe disponimit të 
pasurisë së përbashkët e fituar në bashkësinë familjare. Ligji shprehimisht ruan 
parimin e administrimit dhe disponimit bashkërisht nga të gjithë anëtarët e 
bashkësisë familjare dhe lejon mundësinë që administrimi dhe disponimi të bëhet 
edhe në mënyrë tjetër, por në bazë të një marrëveshjeje midis tyre. Pra, ligji edhe 
këtu si edhe te pronësia e përbashkët e bashkëshortëve lejon mundësinë që 
pronësinë e përbashkët të tyre ta administrojnë bashkërisht ose në bazë të 
marrëveshjes me të, të administrojë dhe disponojë personi i caktuar ose grup 
personash të caktuar.  

 
273.1 (a) Administrimi dhe disponimi me pasurinë e përbashkët nga të gjithë anëtarët e 

bashkësisë familjare nënkupton se për administrimin dhe disponimin me pasurinë e 
përbashkët apo për krijimin e barrëve sendore të krijuar në pasurinë e përbashkët të 
bashkësië familjare duhet të jepet pëlqimi nga të gjithë anëtarët e bashkësisë familjare 
pa marrë parasysh pjesët e tyre në fitimin e pronësisë së përbashkët. Ligji i autorizon 
shprehimisht anëtarët e bashkësisë familjare që bashkërisht të administrojnë me 
pasurinë e përbashkët të fituar në bashkësinë familjare. Po ashtu, edhe disponimin e 
pasurisë së përbashkët e bëjnë të gjithë anëtarët e bashkësisë familjare për shkak se te 
pronësia e përbashkët pjesët e tyre nuk janë të njohura deri sa nuk bëhet ndarja e 
pronësisë së përbashkët për secilin anëtarë në bazë të kontributit të tij. Administrimi i 
pronësisë së përbashkët nëse bëhet nga të gjithë anëtarët e bashkësisë familjare, 
atëherë vendimet për administrimin me pasurinë e përbashkët, nëse nuk mund të 
merren në mënyrë unanima ose me konsensus do të merren me shumicë votash. 
Anëtarët e pakënaqur me vendimet e marra lidhur me administrimin e pasurisë së 
përbashkët mund të kërkojnë nga gjykata në procedurë jokontestimore që të fillojë 
ndarja e pronësisë së përbashkët e bashkësisë familjare ose të kërkojë të vërtetohet 
pjesa e tij në pronësinë e përbashkët të bashkësisë familjare.  

 
273.1 (b) Neni në fjalë parasheh mundësinë që për administrimin dhe disponimin më 

efikas me pasurinë e përbashkët të fituar në bashkësinë familjare të bëjnë 
marrëveshje anëtarët e kësaj bashkësie familjare për të autorizuar një apo më 
shumë persona sa herë që kjo është e mundur. Marrëveshja e anëtarëve të 
bashkësisë familjare zakonisht bëhet me shkrim, por nuk përjashtohet mundësia që 
ajo të bëhet edhe në mënyrë të heshtur. Kontrata me shkrim me të cilen i besohet 
administrimi dhe disponimi i pronësisë së përbashkët familjare duhet të nënshkruar 
nga të gjithë anëtarët e bashkësisë familjare, por edhe në formën 
verbale.1390Anëtarët e bashkësisë familjare kanë të drejtë ta revokojnë 
marrëveshjen e tillë, nese nuk ëshët marrë menimi i tyre dhe me ketë marrëveshje 
janë cenuar interesat e tyre. Me administrimin dhe disponimin e pasurisë së 
përbashkët të bashkëshortëve, por edhe në marrëveshjen për autorizimin e personit 
apo grupit të personave të bashkësisë familjare, marrin pjesë të gjithë anëtarët e 
bashkësisë familjare si dhe fëmijët që kanë mbushur moshën 15 vjeçare. 

                                                 
1390 Shih Babic. I, vep e cit fq. 452. 
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Paragrafi 2 
 

273.2 Paragrafi 2 i nenit 273, përcakton se anëtarët e bashkësisë familjare të cilët kanë 
mbushur moshën 15 vjeçare jo vetëm që fitojnë të drejtën e pronësisë së 
përbashkët në bashkësinë familjare, por ato me të drejtë të plotë marrin pjesë edhe 
në administrimin si dhe me disponimin e pasurisë së përbashkët. Ligji bën dallim 
lidhur me administrimin e pasurisë së fëmijës që për bazë e ka punën e tij dhe 
administrimin e pasurisë të fituar nga ana e fëmijës jo nga puna, por në bazë tjetër 
juridike p.sh. me trashëgimi, dhurim etj. Ligji e përdorë shprehjen të miturit 
anëtarë të bashkësisë familjare që nënkupton faktin se të mitur nuk janë vetëm 
fëmijët e bashkëshortëve, por në bashkësinë familjare i mitur mund të jetë edhe 
ndonjë anëtarë tjetër i bashkësisë familjare i cili rrjedhë nga ndonjë martesë tjetër 
p.sh fëmijët që i ka sjellë bashkëshorti në martesë (thjeshtrit). Kjo sipas LFK e bën 
të mundur që me pasurinë e fituar në bazë të punës dhe e cila është në bashkësi 
familjare, vetë i mituri i cili ka mbushur moshën 15 vjeçare të administrojë dhe të 
disponojë pa ndërhyrjen e së drejtës prindërore e as asaj të kujdestarisë. Kur bëhet 
fjalë për fëmijët e bashkëshortëve baza e këtij e neni del nga neni 136, par 2, i LFK 
ku thuhet “fëmijët që kanë mbushur moshën 15 vjeç me pëlqimin e përfaqësuesit të 
tij në mënyrë të pavarur mund të themelojë marrëdhënien e punës dhe të disponojë 
me të ardhurat e veta personale dhe me pasurinë që e ka fituar me punën e vet, por 
është i detyruar që nga këto të hyra të kontribuojë për ushqimin, edukimin dhe 
arsimimin e vet”.  

 
273.2 (a) Paragrafi 2 i nenit 136, që rregullon punët juridike, marrëdhëniet e punës, 

është përjashtim nga neni 134, ku shprehimisht thuhet “pasurisë e fëmijës deri në 
moshën madhore të tij e administrojnë në dobi të fëmijës prindërit e tij”, mirëpo, 
ligjet e tjera të rajonit marrëdhëniet pasurore prind fëmijë i rregullojnë me nene të 
veçanta në pjesën ku flitet për marrëdhëniet pasurore në bashkësinë familjare. 
Ndërsa LFK-ja, nuk përmban kapitull të veçantë për rregullimin e marrëdhënieve 
pasurore midis prindërve dhe fëmijëve. Por LFK rregullon vetëm çështjen e 
administrimit dhe disponimit me pasurinë e fëmijës nga ana e prindërve dhe që 
rregullohet me pjesën e përgjegjësisë së prindërve për fëmijët (përgjegjësinë 
prindërore) përkatësisht nenet 133 dhe 134 të LFK, mirëpo, këto marrëdhënie 
pasurore janë të rregulluara në këtë pjesë kur trajtohen marrëdhëniet pasurore të 
anëtarëve të bashkësisë familjare.  

 
273.2 (b) Gjithashtu ligjet e vendeve të rajonit përmbajnë rregulla të veçanta lidhur me 

administrimin dhe disponimi e pasurisë së përbashkët të bashkësisë familjare nga 
ana e fëmijëve të cilët me punën e tyre kanë kontribuar në këtë pasuri. Ligji për 
familjen i Kroacisë, në nenin 259, par 1, parasheh “fëmija i mitur mund të fitojë 
pasuri me punë, me trashëgimi, me dhurim, ose me bazë të ndonjë themeli tjetër 
juridik”, ndërsa në paragrafin 2, parashihet “me pasurinë e të miturit administrojnë 
prindërit e tij përveç asaj të cilën i mituri e ka fituar me punë pas mbushjes së 
moshës 15 vjeçare”. Ndërsa Ligji për familjen i Serbisë, përmban dispozitën me të 
cilën rregullohet administrimi me pasurinë e fëmijës, neni 192, par 1, ku parashihet 
“fëmija në mënyrë të pavarur administron me pasurinë të cilën e ka fituar me 
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punë”, ndërsa paragrafi 2, parasheh: “prindërit kanë të drejtë dhe detyrë të 
administrojnë me pasurinë e fëmijës të cilën nuk e ka fituar me punë”. Ndërsa Ligji 
për familjen i Malit të Zi, në nenin 307, parasheh “me pasurinë e fëmijës që nuk e 
ka fituar me punë deri në mbushjen e moshës madhore administrojnë dhe 
disponojnë në favor të fëmijës prindërit e tijë”. Paragrafi 2, parasheh: “fëmija në 
mënyrë të pavarur administron dhe disponon me pasurinë të cilën e ka fituar vetë”. 
Nga tre ligjet e cituara del se fëmijët kanë të drejtë të fitojnë pasuri me punën e 
tyre dhe nuk caktohet një moshë nga e cila i mituri mund të fitojë pasuri me punën 
e tij. Ligji i Kroacisë në rend të parë cakton bazat e fitimit të pronësisë nga ana e 
fëmijës të mitur pa precizuar moshën. Ndërsa kur bëhet fjalë për administrimin 
atëherë thuhet se e drejta e administrimit dhe disponimit i takon fëmijës që ka 
fituar pasurinë me punë pas mbushjes së moshës 15 vjeçare. Do të thotë, tjetër 
është të fitimi e tjetër është administrimi dhe disponimi me pasurinë e fituar me 
punë. Personat pas moshës 15 vjeçare gëzojnë të drejtën e administrimit dhe 
disponimit me pasurinë të cilën e kanë fituar me punën e vet, ç’ka nuk vlen për 
personat nën moshën 15 vjeçare respektivisht moshës 14 vjeçare. Ndërsa në LF të 
Serbisë, shprehimisht është paraparë se pasurinë të cilën e fiton fëmija me punën e 
vet përherë ka të drejtë ta administrojë dhe disponojë vetë ndërsa prindërit mund të 
administrojnë pasurinë e fëmijës të mitur që nuk e ka fituar me punë. Pra, nga ky 
nen nuk shihet se nga cila moshë fëmija me punën e vetë mund të fitojë pronësi. Po 
ashtu edhe neni 307 i LF të Malit të Zi, parasheh se fëmija administron dhe 
disponon në mënyrë të pavarur me pasurinë e tij të fituar me punë, pa përcaktuar 
një moshë të caktuar që qon deri tek fitimi i pronësisë së përbashkët në bashkësinë 
familjare. 

 
273.2 (c) Në bazë të paragrafit 2 të nenit 273 të LFK-së, shihet qartë se ex lege i mituri 

i cili është anëtarë i bashkësisë familjare, pra jeton një kohë të gjatë në bashkësi 
familjare më punën e tij në bashkësi familjare fiton pronësinë e përbashkët dhe 
kështu që edhe atij i njihet e drejta e pronësisë në pjesë e cila nuk është e njohur 
deri në momentin e ndarjes, kjo pjesë e tij varet nga kontributi i tij në krijimin e 
pronësisë së përbashkët të bashkësisë familjare. Kontributi i të miturit mbi moshën 
15 vjeçare duhet të ketë qëllim fitimin e pronësisë në kuadër të bashkësisë 
familjare përndryshe në qoftë se ai ndihmon personin tjetër që të fitojë pronësi të 
caktuar atëherë nuk mund të konsiderohet si kontribues për fitimin e pronësisë të 
bashkësisë familjare. Kjo nënkupton, nëse një fëmijë mbi moshën 15 vjeçare i 
ndihmon p.sh. prindërit e tij për ndërtimin e shtëpisë e qëllimi është që pronari i 
shtëpisë të bëhet prindi, nuk mund të thirret në pronësi të përbashkët në qoftëse ai 
këtë nuk e ka pasur për qëllim.  

 
273.2 (ç) Për krijimin e pronësisë së përbashkët në bashkësinë familjare në të shumtën 

e rasteve ekziston marrëveshje për fitimin e përbashkët të pronësisë në atë 
bashkësi. Në literaturë ka mendime se edhe i mituri nën 15 vjeç, mund të krijojë 
me punën e tij pasuri, por, nuk mund të administrojë dhe disponojë me atë në 
mënyrë të pavarur, respektivisht me pasurinë e fituar edhe pse nga puna e tij, por 
për shkak se nuk ka mbushur moshën 15 vjeç administron dhe disponon 
përfaqësuesi ligjor i tij. Autori Ilia Babic, shkruan se edhe fëmija më i ri se 15 vjeç 
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mund të jetë titullar i pronësisë së përbashkët nëse provohet se ka pasur mundësi të 
fitojë mjete që të kalojë shpenzimet për mbajtjen, edukimin dhe arsimimin e tij,1391 
ndërsa Mira Alincic dhe të tjerë1392 shprehimisht konstatojnë: “të miturit më të ri se 
15 vjeç (artistët, sportistët, manikenet) nuk mund të administrojnë pasurinë që e 
kanë fituar me punë andaj në tërësi i përfaqësojnë përfaqësuesit e tyre ligjor. Ligji 
për punën i Kroacisë, neni 14, alinea 2, lejon mundësinë që përjashtimisht “të 
punojë veprimtari të caktuar edhe para mbushjes së moshës 15 vjeçare.1393 Në 
Kosovë, ky përjashtim nuk parashihet në Ligjin e punës, për shkak se Konventa 
Ndërkombëtare për të Drejta Ekonomike, Sociale dhe Kulturore e ndalon 
punësimin e fëmijëve më të rinjë se 15 vjeç.1394 Në mënyrë të ngjashme edhe 
Konventa për të Drejtat e Fëmijëve e ndalon punsimin e fëmijës nën moshen 15 
vjeç. LFK-ja në nenin 273, paragrafi 2, të miturit mbi moshën 15 vjeçare që janë 
anëtarë të bashkësisë familjare lidhur me pronësinë e fituar në këtë bashkësi 
familjare që apriori është e përbashkët dhe i krijuar në bazë të punës së tyre i ka 
barazuar me personat madhor dhe kështu ata kanë të drejta të barabarta lidhur me 
administrimin dhe disponimin e pasurisë së përbashkët si edhe të gjithë anëtarët e 
tjerë madhor të bashkësisë familjar. Fëmija i mitur nën kujdestari nëse krijon 
marrëdhënie pune administrimin dhe disponimin e pasurisë së fituar me punë e 
bënë vetë dhe jo Organi i Kujdestarisë.1395 

 
Paragrafi 3 

 
273.3 Paragrafi 3 i nenit 273, të LFK, rregullon administrimin e përbashkët në rastet 

kur administrimi në bazë të marrëveshjes i besohet njërit apo më shumë anëtarëve 
të bashkësisë familjare. Kjo dispozitë ligjore, e lehtëson administrimin e pronësisë 
së përbashkët të krijuar në bashkësinë familjare, sepse është shumë vështirë që të 
gjithë anëtarët e bashkësisë familjare të jenë aktiv në çdo kohë për administrimin e 
përbashkët të tyre. Deri sa paragrafi 1 i këtij neni, në mënyrë parimore parasheh se, 
pasurinë e përbashkët e administrojnë dhe disponojnë bashkërisht të gjithë anëtarët 
e bashkësisë familjare, por, edhe me marrëveshje të ndërsjelltë të gjithë anëtarët e 
bashkësisë familjare. Kjo dispozitë i mbron anëtarët e bashkësisë familjare, dhe 
paragrafi 3 i këtij neni ofron vetëm një alternativë për mënyrën e administrimit më 
të thjeshtë me pronësinë e përbashkët të bashkësisë familjare. Në qoftë se u 
besohet administrimi më shumë personave, e jo njërit prej tyre në bazë të kontratës 
të cilën e nënshkruajnë, e formalizojnë të gjithë anëtarët e bashkësisë familjare, 
duhet të pranohet që vendimet e tyre për administrimin me pasurinë e përbashkët të 

                                                 
1391 Babic. I, 2002, fq.450 
1392 Alinćić. M dhe të tjerë, 2001, fq.500  
1393 Ligji për punën i Kroacisë, neni 14, pika 2, parasheh “personave më të rinjë se 15 vjeç mundet 
përjashtimisht, me lejen paraprake të inspektorit të punës, me pagesë të marrin pjesë në xhirimin e 
filmave, përgatitjen dhe ekzekutimin e veprave artistike, skenike dhe tjera të ngjashme, në mënyrën, 
masën, dhe në punët që nuk rrezikojnë shëndetin e tij, në moralin e tij, shkollimin dhe zhvillimin e tij 
(cituar sipas Mira Alinćić dhe të tjerë “Obiteljsko Pravo”, Zagreb 2001, fq.500).  
1394 Shih KNDESK, neni 7, alinea 1, parashihet “të marrin masa që mosha minimale për pranim në 
punësim të jetë 15 vjeç, duke ju nënshtruar përjashtimeve për fëmijët që punojnë në punë të lehtë të 
përcaktuar të padëmshme për shëndetin, moralin ose arsimimin e tyre”. 
1395 Shih LFK, neni 217, par. 2 dhe komenti për këtë dispozitë. 
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bashkësisë familjare të merren me shumicë votash. Në këtë rast me paragrafin 3, 
bëhet fjalë vetëm për mënyrën e administrimit, por, jo edhe për disponimin me 
pasurinë e përbashkët të bashkësisë familjare, sepse çështja e disponimit me 
pasurinë e përbashkët rregullohet në paragrafin 1 të nenit 273, por edhe në nenin 
274, ku rregullohet çështja e të drejtave mbi sendet e paluajtshme të fituara në 
bashkësinë familjare. Të besuarit e administrimit të pasurisë së përbashkët të 
bashkësisë familjare është e karakterit të revokueshëm, sepse anëtarët e bashkësisë 
familjare mund të kërkojnë që të zëvendësohet personi i vetëm ose të kërkohet 
tërheqja e autorizimit personave të autorizuar që të administrojnë me pasurinë e 
përbashkët të bashkësisë familjare. Kjo çështje shprehimisht rregullohet në 
paragrafin 4 të nenit 273, të LFK. 

 
Paragrafi 4 

 
273.4 Paragrafi 4, rregullon të drejtën e anëtarëve të bashkësisë familjare që të 

kërkojnë revokimin e vendimit mbi besimin e administrimit, por edhe çka ndodhë 
me rastin kur anëtarët tjerë të bashkësisë familjare nuk pajtohen. Pronësia e 
përbashkët është kategori e cila krijohet vetëm në bazë të ligjit ex lege që do të 
thotë në Kosovë si pasuri e përbashkët kemi pasurinë e përbashkët të 
bashkëshortëve, pasuri e përbashkët te trashëgimia nga momenti i vdekjes së 
trashëgimlënësit deri në momentin e ndarjes së saj, dhe pasuria e përbashkët e 
bashkësisë familjare. Kjo do të thotë se këto dispozita për rregullimin e pasurisë së 
përbashkët në fakt janë të karakterit imperativ, dhe e drejta e pronësisë së 
përbashkët nuk mund të ndryshohet prandaj edhe individi që është titullarë i 
pasurisë së përbashkët nuk mund të përjashtohet as nga administrimi e as nga 
disponimi me pronësinë e përbashkët, andaj ligji lejon mundësinë që në çdo kohë 
personi i pakënaqur me mënyrën e administrimit të kërkojë që të shfuqizohet 
vendimi mbi besimin e pasurisë së përbashkët, duke e zëvendësuar me persona të 
tjerë ose duke kërkuar që secili anëtar të ketë të drejtën e administrimit me 
pasurinë e përbashkët të bashkësisë familjare. Ligji e fuqizon anëtarin e bashkësisë 
familjare që ka të drejtë pronësie të përbashkët në kuadër të bashkësisë familjare 
duke i bërë të mundur që ai t’i drejtohet gjykatës, dhe gjykata ex lege ose sipas 
detyrës zyrtare ta përfill kërkesën e anëtarit të bashkësisë familjare me të cilën 
kërkohet revokimi i pëlqimit të tij për vendimin mbi besimin e administrimit 
pasurisë së përbashkët.  

 
273.4 (a) Paragrafi 4 i këtij neni nuk parasheh kurrfarë kushtesh apo rrethanash për 

revokimin e vendimit mbi besimin e administrimit të pasurisë së përbashkët, 
prandaj kjo është e drejtë e cila nuk mund t’i mohohet asnjërit anëtar të bashkësisë 
familjare, sepse këtë i’a garanton edhe paragrafi 1 i nenit 273 që çështjen e 
administrimit të pasurisë së përbashkët në bashkësinë familjare e rregullon në 
mënyrë parimore. Pra, kjo e drejtë e administrimit me ligj u takon të gjithë 
anëtarëve të bashkësisë familjare që administrimin dhe disponimin ta bëjnë 
bashkërisht edhe atë me marrëveshje të ndërsjellët. Fjala me marrëveshje të 
ndërsjelltë do të thotë me mirëkuptim të plotë të anëtarëve të bashkësisë familjare 
të cilët kanë pjesë në pronësinë e përbashkët.  
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273.4 (b) Paragrafi 4 i këtij neni, përcakton të drejtën që anëtari i pakënaqur me 
vendimin e shumicës kur bëhet fjalë për revokimin e vendimit mbi besimin e 
administrimin e pasurisë së përbashkët, mund t’i drejtohet gjykatës kompetente 
komunale (nga Janari i vitit 2013 gjykata themelore) që vendos në procedurë 
jokontestimore dhe e cila është e detyruar që vendimin ta merrë sipas detyrës 
zyrtare, por vetëm me kërkesën e palës. Kuptimi i këtij paragrafi është se gjykata 
duhet ta përfill kërkesën e anëtarit të bashkësisë familjare e jo të vërtetojë 
vendimin e anëtarëve të tjerë të bashkësisë familjare. Kështu që, me tërheqjen e 
pëlqimin e njërit nga anëtarët e bashkësisë familjare lidhur me vendimin mbi 
besimin e administrimit të pasurisë së përbashkët të provuar në procedurë 
gjyqësore qon deri të k shfuqizimi i vendimit edhe atë me kërkesë të anëtarit 
gjykata merrë vendim sipas detyrës zyrtare. E drejta jonë pozitive lejon mundësinë 
e revokimit të autorizimit në çdo kohë, dhe revokimi i autorizimit nuk mund të 
kushtëzohet. Nëse ndodhin pasojat për shkak të revokimit të autorizimit mund të 
ndodhë shkaktimi i dëmit, dhe atëherë do të vlejnë rregullat e përgjegjësisë për 
dëmin e shkaktuar të paraparë me ligjin mbi detyrimet (në vazhdim LMD).1396  

 
273.4 (c) Fillimi i procedurës para organit gjyqësor mund të bëhet nga ana e secilit prej 

anëtarëve të bashkësisë familjare i cili mendon se i është dëmtuar e drejta e 
administrimit të përbashkët. Ligji i’a njeh të drejtën për revokim të vendimit për 
administrimin e pasurisë së përbashkët edhe në rastet kur ai ka hequr dorë nga e 
drejta e revokimit, prandaj gjykata vetëm do ta shfuqizojë marrëveshjen mbi 
besimin e administrimit të pasurisë së përbashkët të bashkësisë familjare. Në këtë 
rast pasuria e përbashkët do të vazhdojë të administrohet bashkërisht nga të gjithë 
anëtarët e familjes, sikur në rastin kur nuk ekziston marrëveshja për besimin e 
administrimit të pasurisë së përbashkët sipas paragrafit 1 të këtij neni. 
 
 

Neni 274. Pasuria e Paluajtshme 
 
(1) Të drejtat e anëtarëve të bashkësisë familjare në lidhje me sendet e 

paluajtshme regjistrohen në regjistrat publik për vërtetimin e pronësisë 
(Regjistri i Tokës). Regjistrimi bëhet në emër të të gjithë anëtarëve të 
bashkësisë familjare të cilët më punën e tyre kanë marrë pjesë në fitimin e 
pjesëve të pacaktuara. 

(2) Nëse në ato regjistra është regjistruar si pronar një anëtar i bashkësisë 
familjare në cilësinë e pronarit (pronar i vetëm), gjer sa nuk ndryshohet 
me anë të një propozimit të përbashkët të të gjithë anëtarëve të tjerë të 
bashkësisë familjare, faktet që kanë të bëjnë me të drejtën e pasurisë së 
përbashkët nuk ndryshojnë në statusin juridik të pronësisë së përbashkët. 

                                                 
1396 Ligji nr.04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve, neni 80, paragrafi 1, ku thuhet “Dhënësi i 
prokurës mund ta kufizojë ose ta revokojë prokurën, edhe nëse me kontratë ka hequr dorë nga kjo e 
drejtë”, par 2 “Revokimi dhe kufizimi i secilës prokurë mund të bëhet me deklaratë pa formë të 
veçantë.”, par 3 “Në qoftë se me revokimin ose me kufizimin e prokurës është cenuar kontrata mbi 
dekretin ose kontrata mbi veprën, apo ndonjë kontratë tjetër i autorizuari ka të drejtë të kërkojë 
shpërblimin e dëmit të shkaktuar me këtë. 
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(3) Kontrata me të cilën anëtari i bashkësisë familjare, i cili është regjistruar 
si pronar i vetëm në regjistrat publik e tjetërson apo ngarkon 
paluajtshmërinë e fituar brenda bashkësisë familjare, anëtarët tjerë të 
bashkësisë familjare mund ta godasin këtë veprim. Kjo mund të jetë e 
mundshme vetëm nëse në kohën e lidhjes së kontratës regjistri përmban 
fakte mbi të drejtën e pronësisë së përbashkët apo nëse në kohën e lidhjes 
së kontratës me palën e tretë pronari i vetëm e ka bërë publike padyshim 
se pronësia është nën bashkësinë familjare. 

(4) Tjetërsimi i paautorizuar i sendit të paluajtshëm mund përndryshe të 
atakohet vetëm nëse marrësi ka qenë me keqbesim. 

(5) Nëse anëtari i bashkësisë familjare në mënyrë të paautorizuar e tjetërson 
pasurinë e fituar bashkërisht në bashkësinë familjare, anëtarët e tjerë të 
bashkësisë familjare kanë të drejtë të kërkojnë nga gjykata kompetente 
një vlerësim të pjesës së tyre dhe vendimin për shpërblim me para. 

 
Koment, neni 274 

 
274. Vështrim i përgjithshëm. LFK-ja në nenin 274, rregullon çështjen e pasurisë së 

paluajtshme të anëtarëve të bashkësisë familjare e cila është objekt i pronësisë së 
përbashkët. Pronësia si ajo e veçanta ashtu edhe pronësia e përbashkët, por edhe 
bashkëpronësia, mund të fitohen si në sendet e luajtshme ashtu edhe në sendet e 
paluajtshme, mirëpo regjimi juridik i pronësisë mbi sendet e paluajtshme është më 
i formalizuar se sa fitimi i pronësisë në sendet e luajtshme p.sh. për fitimin e 
pronësisë në mënyrë derivative mbi sendet e luajtshme nuk kërkohet kontratë me 
shkrim ndërsa, kur është fjala për sendet e paluajtshme për fitimin e pronësisë për 
fitimin e pronësisë mbi sendet e paluajtshme kërkohet kontrata me shkrim dhe e 
vërtetuar nga ana e noterit. Edhe LFK-ja, për çështjet të cilat nuk janë të 
rregulluara me dispozitat e LFK-së, e që kanë të bëjnë për pronësinë mbi 
paluajtshmëri vlejnë dispozitat ligjore që i përmban LPDTS i Kosovës. Pra, sa herë 
mungojnë dispozitat për pronësinë e përbashkët të bashkësisë familjare do të 
merren parasysh dispozitat ligjore të ligjit në fjalë. Për shkak të rëndësisë që ka e 
drejta e pronësisë mbi sendet e paluajtshme edhe LFK-ja me nenin 274, në mënyrë 
të hollësishme thuajse rregullon gjendjen respektivisht pozitën e anëtarëve të 
bashkësisë familjare lidhur me pronësinë e përbashkët të fituar mbi sendet e a 
paluajtshme me punën e përbashkët të tyre. Lidhur me përkufizimin e 
paluajtshmërisë nga LPDTS i Kosovës, në nenin 10, par 1, ku thuhet 
“Paluajtshmëria është një pjesë e caktuar e sipërfaqes tokësore, e cila është e 
kufizuar ose mund të kufizohet. Paluajtshmëria përfshin pasuritë natyrore 
nëntokësore, bimët me rrënjë nëntokësore dhe objektet tjera të lidhura me 
bazament tokësor”, par 2 “Një paluajtshmëri përfshin edhe: 2.1. një ndërtesë, e cila 
është në pronësi të një personi tjetër për dallim nga pronari i paluajtshmërisë, mbi 
të cilën është ndërtuar ndërtesa; 2.2. një njësi e ndërtuar që rregullohet sipas 
neneve 57-62; 2.3. e drejta e ndërtimit sipas neneve 271-281; 2.4. e drejta e qirasë 
sendore sipas dispozitave përkatëse mbi qiranë; par 3 “Të gjitha vlerat tjera 
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pasurore janë të luajtshme”. Përkufizim të ngjashëm për paluajtshmërinë 
përmbajnë edhe ligjet e tjera të rajonit.1397  

 
274 (a) Paluajtshmëria dallohet nga sendet e luajtshme për shkak të mënyrës së fitimit 

të pronësisë mbi paluajtshmërisë që bëhet vetëm pasi të shënohet në librat e 
tokave. afati i parashkrimit fitues për paluajtshmëritë është më i gjatë, pastaj 
objekti i hipotekës mund të jetë vetëm paluajtshmëria, bartja e së drejtës së 
pronësisë mbi paluajtshmëritë bëhet në bazë të kontratës me shkrim dhe të 
vërtetuar te noteri andaj, edhe pronësia e përbashkët mbi një paluajtshmëri kur 
duhet të bartet ajo duhet të bëhet me pëlqimin e të gjithë anëtarëve të bashkësisë 
familjare, sepse ato janë titullar të së drejtës në pjesë të caktuara që nuk janë të 
njohura deri në momentin e ndarjes. Po ashtu, e drejta mbi paluajtshmërinë mbi 
sendin që është objekt i pronësisë së përbashkët duhet të regjistrohet në regjistrin 
publik respektivisht ku mbahet evidenca mbi paluajtshmëritë.1398  

 
274 (b) Në pjesën që u trajtua pronësia e përbashkët e bashkëshortëve është thënë se 

titullar të së drejtës së pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve janë të dy 
bashkëshortët, dhe kërkohet që të regjistrohet në librat e tokave në emër të të dy 
bashkëshortëve e njejta gjë vlen edhe për anëtarët e bashkësisë familjare, të cilët 
konsiderohen titullar të pjesëve të pacaktuara në pronësinë e përbashkët andaj, 
edhe ato regjistrohen – të gjithë anëtarët e bashkësisë familjare që janë titullarë të 
pasurisë së përbashkët mbi atë paluajtshmëri. Në rastet kur pronësia shënohet 
vetëm në emër të njërit person e në fakt është pronësi e përbsahkët e anëtarëve të 
bashkësisë familjare, nuk ka kurrfarë ndikimi në pozitën e anëtarëve të bashkësisë 
familjare lidhur me të drejtën e pronësisë mbi atë të paluajtshmërisë. Ata 
konsiderohen se janë titullar të pronësisë së përbashkët edhe pse nuk janë shënuar 
të gjithë në regjistrin publik.1399 LFK e rregullon këtë çështje me këtë nen.  

 
Paragrafi 1 

 
274.1 Paragrafi 1 i nenit 274, rregullon çështjen e regjistrimit të të drejtave mbi 

paluajtshmërinë që u takojnë anëtarëve të bashkësisë familjare dhe përcakton se e 
                                                 
1397 Kodi Civil i Shqipërisë, numëron taksativisht sendet të paluajtshme i cili thotë “janë sende të 
paluajtshme: toka, burimet dhe rrjedhat e ujërave, drurët, ndërtesat, ndërtimet e tjera notuese të 
lidhura me tokën dhe çdo gjë që është e trupëzuar në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me 
tokën ose ndërtesën, Kodi Civil i Shqipërisë i vitit 1994, neni 142, alinea 1 dhe 2; ndërsa LPDTS i 
Kroacisë i vitit 1997, në nenin 2, par 3, përcakton “paluajtshmëritë janë ngastra të sipërfaqës toksore 
së bashku me të gjitha ato që janë të lidhura me tokën përgjithmonë dhe nën sipërfaqe nëse me ligj 
nuk është caktuar ndryshe”, Žuvela, Mladen, Vlasnickopravni Odnosi - Zakon o Vlasnistvu i drugim 
stvarnim pravima, Zagreb 2005, fq.8.  
1398 Në Kosovë, ekziston Ligji nr.2002/5 për themelimin regjistrit të të drejtave të pronës së 
paluajtshme, me të cilin janë themeluar regjistrat për regjistrimin e së drejtës së pronësisë dhe të 
drejtave tjera sendore mbi paluajtshmërisë. Ky ligj është ndryshuar në vitin 2003 dhe në vitin 2011. 
1399 Shih LPDTS i Kroacisë, neni 57, paragrafi 3, parasheh “kur sendi në bazë të ligjit është në pronësi 
të përbashkët të dy apo më tepër personave nuk ka ndikim fakti se në librat e tokave ose kudo qoftë 
tjetër vend tregohet si pronësi e vetëm të njërit prej tyre, përveç ndaj personave të tretë të cilëve 
mbrohet besimi në qarkullueshmëri”, kjo është një rregull e përgjithshme që haset edhe në ligjet e 
tjera për çështjet pronësore apo familjare me të cilat rregullohet pronësia e përbashkët.  
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drejta e pronësisë mbi paluajtshmërinë e fituar në bashkësi familjare duhet të 
regjistrohet në emër të të gjithë anëtarëve të bashkësisë familjare të cilët me punën 
e tyre kanë marrë pjesë në fitimin e pjesëve të caktuara. Regjistrimi i të drejtës së 
pronësisë së përbashkët mbi paluajtshmërinë e fituar nga anëtarët e bashkësisë 
familjare ka funksionin e fitimit të së drejtës së pronësisë mbi atë send dhe 
ndihmon të provuarit e pronësisë në raste kontestuese. Kjo nënkupton se nëse 
titullar të pronësisë së përbashkët mbi një paluajtshmëri janë njëzet (20) anëtarë të 
bashkësisë familjare atëherë edhe e drejta e pronësisë mbi këtë paluajtshmëri në 
regjistrin publik do të regjistrohet në emër të të gjithë atyre anëtarëve.  

 
274.1 (a) Anëtarët e bashkësisë familjare me rastin e regjistrimit nuk e kontestojnë 

faktin se ata janë pronar të përbashkët mbi atë paluajtshmëri në pjesë të caktuara të 
fituara në bazë të punës së tyre. Po të mohohej fakti se ata jenë pronarë të 
përbashkët të asaj pasuri atëherë anëtarët që mohojnë duhet ta kundërshtojnë 
regjistrimin e tij si titullar i të drejtës së pronësisë. Anëtarët e familjes regjistrohen 
si pronarë të përbashkët në pjesët e papërcaktuara, sepse me rastin e ndarjes do ti 
t’i dihet pjesa e secilit nga pasuria e përbashkët për të cilën janë regjistruar. Pjesët 
e tyre mund të caktohen me rastin e ndarjes në bazë të marrëveshjes ose me 
vendim të gjykatës duke u bazuar në kontributin e tyre. 

 
274.1 (b) Në Kosovë, regjistrimi i të drejtës së pronësisë në librat publik, regjistrin e 

tokës, mund të kontestohet në kohë të pacaktuar respektivisht më së voni njëzet 
(20) vite nga dita e shënuar si titullar për shkak se shënimet në regjistrat e tokave, 
lejohet të korrigjohen në qoftë se nuk janë të sakta, por, gjithmonë në procedurë 
gjyqësore. Regjistrat e tokave te ne nuk mbështeten në parimin e fikcionit të 
saktësisë absolute, që do të thotë se ai i cili është i shënuar në librat e tokave 
përgjithmonë konsiderohet titullar i paluajtshmërisë, respektivisht nuk lejohet të 
vërtetohet e kundërta pasi të ketë ndodhur regjistrimi, sepse sistemi i jonë i 
regjistrimit e lejon edhe vërtetimin e të kundërtes, përkatësish kontestimit e 
shenimeve në regjistrin e të drejtave në palujatshmeri. Duke u mbështetur në 
paragrafin 2 të këtij neni nese në ato regjistra është shenuar si pronarë vetëm një 
anëtarë i bashkësisë familjare, nuk do të vlejnë rregullat e parashkrimit për 20 vite 
sipas LPDTS, për anëtarët e bashkësisë familjare, sepse dispozitat e LFK janë 
dispozita speciale (lex speciale) dhe as me kalimin e kohës faktet që kanë të bëjnë 
me regjistrimin e pasurisë së përbashkët në emrë të njërit anëtarë të familjes nuk 
ndyshojnë në statusin e pronësisë së përbashkët edhe për anëtarët e tjerë të 
familjes.  

 
Paragrafi 2 

 
274.2 Paragrafi 2 i nenit 274, të LFK-së, përcakton rastin kur si pronar nuk regjistrohen 

të gjithë anëtarët e bashkësisë familjare të cilët e kanë këtë të drejtë në bazë të 
ligjit, por regjistrohet vetëm njëri nga anëtarët si titullar pronësie, pra pronar i 
vetëm.  
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274.2 (a) Ligji parasheh se një gjendje e tillë nuk ka pasoja juridike për anëtarët tjerë 
për shkak se gjerë sa nuk ndryshohet me anë të një propozimi të përbashkët të të 
gjithë anëtarëve të tjerë të bashkësisë familjare edhe pse njëri prej tyre është 
regjistruar si pronar, faktet që kanë të bëjnë me të drejtën e pasurisë së përbashkët 
nuk ndryshojnë në statusin juridik të pronësisë së përbashkët. Kjo dispozitë, do të 
thotë i mbron anëtarët e tjerë të bashkësisë familjare që nuk janë regjistruar si 
pronar për shkak se regjistrimi me emër të njërit nga anëtarët e bashkësisë 
familjare mund të ketë për pasojë vetëm mundësinë e bartjes së asaj paluajtshmërie 
pa pëlqimin e personave të tjerë për shkak se nuk figurojnë si titullar edhe anëtarët 
e tjerë respektivisht nuk ekziston shënim në regjistrin e tokave se ajo paluajtshmëri 
është paluajtshmëri e përbashkët, por lidhur me pozitën e tyre për pjesët e tyre që u 
takojnë në bazë të punës së tyre, ky fakt nuk ndryshon në statusin juridik të 
pronësisë së përbashkët. Ajo mbetet, të konsiderohet pronësi e përbashkët e të 
gjithë anëtarëve të bashkësisë familjare që e kanë krijuar atë pronësi mbi 
paluajtshmërinë. Ligji e konsideron pronar personin që është i shënuar në regjistër 
ndërsa pozita e anëtarëve tjerë të bashkësisë familjare nuk ndryshon, edhe, sepse 
ata nuk janë, ata nuk konsiderohen se janë zhveshur nga pronësia e përbashkët e 
tyre e fituar në bashkësinë familjare. Ata kanë të drejtë të kërkojnë të heqet personi 
i shënuar ose të shënohen edhe emrat e tyre.  

 
274.2 (b) Bashkësia familjare zakonisht numëron një numër më të madh të anëtarëve të 

cilët në bazë të ligjit kanë të drejtë të largohen në çdo kohë prandaj ato gjithsesi 
kanë një harmoni deri sa punojnë bashkërisht në të njëjtën bashkësi familjare. Për 
këtë arsye shpeshherë ndodhë që ato në mënyrë të heshtur ose në pajtim ose në 
bazë të ndonjë kontrate ose marrëveshje të lejojnë që për titullar të asaj 
paluajtshmërie të jetë njëri nga anëtarët e bashkësisë familjare, zakonisht personi 
më i moshuar shënohet si titullar i pronësisë së përbashkët mbi atë paluajtshmëri. 
Regjistrimi i tij si titullar i vetëm nuk ka për qëllim t’i privojë nga e drejta e 
pronësisë së përbashkët anëtarët e tjerë nga e drejta e pronësisë, sepse ligji 
shprehimisht pranon se nëse e drejta e pronësisë regjistrohet në emër të njërit 
konsiderohet se është regjistruar edhe në emër të të tjerëve. Neni 274, paragrafi 2, 
krijon një siguri më të madhe për personat e tretë me mirëbesim, sepse ai në raport 
me to konsiderohet pronar i vetëm ndërsa pronar i shënuar në regjistrat publik në 
raport me anëtarët e tjerë të bashkësisë familjare gjithmonë konsiderohet si titullar 
i pjesës së pronësisë së përbashkët të fituar në bashkësinë familjare.  

 
Paragrafi 3 

 
274.3 Paragrafi 3 i nenit 274, të LFK-së, e rregullon rastin si duhet të veprohet në qoftëse 

titullari i pronësisë së përbashkët i regjistruar në librin publik e bënë bartjen e asaj 
paluajtshmërie që është pronësi e përbashkët pa pëlqimin e anëtarëve të tjerë të 
bashkësisë familjare të cilët kanë të drejtë pronësie mbi atë paluajtshmëri.  

 
274.3 (a) Ky paragraf u jep të drejtë titullarëve të tjerë të bashkësisë familjare që të 

mund ta shpallin të pavlefshme kontratën me të cilën është tjetërsuar/bartë e drejta 
e pronësisë mbi paluajtshmërinë e fituar brenda bashkësisë familjare ose është 
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ngarkuar me ndonjë barrë sendore paluajtshmëria e tillë, mirëpo jo gjithherë mund 
të goditet kontrata e tillë për shkak se legjislacioni i Kosovës i mbron personat e 
tretë që mos të kenë pasoja deri sa janë të ndërgjegjshëm, andaj goditja e kontratës 
për tjetërsimin apo ngarkimin e paluajtshmërisë brenda bashkësisë familjare e bërë 
pa pëlqimin e anëtarëve të tjerë të bashkësisë familjare mund të goditet vetëm nëse 
në kohën e lidhjes së kontratës regjistri përmban fakte mbi të drejtën e pronësisë së 
përbashkët apo nëse në momentin e lidhjes së kontratës pronari i vetëm i 
regjistruar si titullar i pronësisë e ka njoftuar ose ka bërë publike në raport me 
personin e tretë (blerësin) se pronësia që është objekt i shitjes është pronësi e 
përbashkët e bashkësisë familjare. Kjo do të thotë se blerësit i vihet në dijeni se 
paluajtshmëria nuk është vetëm e tij, por, edhe e anëtarëve të tjerë të bashkësisë 
familjare dhe ky përkundër kësaj pranon blerjen e një paluajtshmërie të tillë kjo 
bën të mundur që titullarët e pronësisë të përbashkët të jenë të suksesshëm në 
pavlefshmërinë e kontratës të lidhur midis anëtarit të bashkësisë familjare i 
regjistruar si pronar i vetëm dhe personit të tretë (blerësit).  

 
274.3 (b) Me këtë paragraf mbrohen personat e tretë të cilët nuk janë të detyruar të dinë 

a ka titullarë tjerë mbi pronësinë,paluajtshmërinë. Personi i tretë i cili mbështetet 
në besueshmërinë e librave të tokave nuk ka pse të ketë pasoja kur ndodhin raste të 
tilla në qoftëse ai është i ndërgjegjshëm (me mirëbesim). Personat e dëmtuar me 
veprimin e tillë juridik kanë të drejtë të kërkojnë nga gjykata caktimin e pjesëve të 
tyre në paluajtshmërinë e shitur dhe për shkak se nuk mund të ndodhë në këtë rast 
restuticioni, gjykata do të nxjerrë vendimin për shpërblim me para nga shitësi – 
anëtari i bashkësisë familjare i cili e ka shitur paluajtshmërinë pa pëlqimin e 
anëtarëve të tjerë dhe se kjo çështje parashihet në paragrafin 5 të këtij neni. 

 
Paragrafi 4 

 
274.4 Paragrafi 4, në mënyrë edhe më të qartë tregon se tjetërsimi i paautorizuar nga 

anëtarët tjerë të bashkësisë familjare e sendit të paluajtshëm që është në pronësi të 
përbashkët mund të atakohet vetëm në rastet kur marrësi i paluajtshmërisë ka qenë 
me keqbesim. Keqbesimi në këtë rast ka kuptimin se marrësi e ka ditë ose nga 
rrethanat e rastit është dashtë ta dijë që sendin që e merr është pronësi e përbashkët 
e jo pronësi e veçantë e tjetërsuesit. Keqbesimi i marrësit të paluajtshmërisë është 
çështje faktike dhe ajo duhet të provohet në procedurë gjyqësore. Personat që 
atakojnë shitjen e tillë kanë për detyrë të provojnë keqbesimin e marrësit. Kjo do të 
thotë se blerësi i paluajtshmërisë në pronësi të përbashkët nuk ka obligim të sjellë 
prova për mirëbesimin e tij, sepse të provuarit e keqbesimit bie mbi paditësin. 

 
Paragrafi 5 

 
274.5 Paragrafi 5 i nenit 274, në mënyrë shumë të qartë e rregullon pozitën e anëtarëve 

tjerë të bashkësisë familjare të cilët kanë pësuar për shkak të shitjes së paautorizuar 
të paluajtshmërisë të fituar bashkërisht në bashkësinë familjare. Anëtarët e dëmtuar 
të bashkësisë familjare kanë të drejtë të kërkojnë nga gjykata kompetente 
vlerësimin e pjesës së tyre dhe të merr vendim për shpërblim me para. Kjo 
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nënkupton se anëtari i bashkësisë familjare i cili e ka bërë shitjen e paluajtshmërisë 
në pronësi të përbashkët pa pëlqimin e anëtarëve të tjerë të bashkësisë familjare 
duhet t’ua shpërblejë në para në proporcion me pjesët e tyre dhe vlerësimin e 
pjesëve që e bënë gjykata. Shpërblimi duhet të jetë real dhe vlejnë rregullat të cilat 
ekzistojnë edhe për shitjen e sendit të huaj e që nuk mund të bëhet restituimi. 
Titullarët e pronësisë së përbashkët nuk mund ta bëjnë shitjen e pjesës së vet dhe 
nuk mund të disponojnë me pjesën e vet deri sa nuk bëhet ndarja, sepse nuk dihet 
sa është pjesa e tyre, pra të disponuarit me pjesën e pronësisë së përbashkët për së 
gjalli është e pamundur, sepse disponimi (shitja, ngarkimi etj) i cili është pasuri e 
përbashkët mund të bëhet vetëm me pëlqimin e të gjithë titullarëve të pronësisë së 
përbashkët. Kjo do të thotë, njëherë duhet të bëhet ndarja që të dihet sa është pjesa 
e tij në pronësinë e përbashkët dhe pastaj mund të disponohet me të. Titullari i 
pasurisë së përbashkët me pjesën e vet mund të disponojë vetëm me testament do 
të thotë me punë juridike që ka efekt mortis causa. por, këtë mund ta bëjë vetëm 
duke shprehur në testament se disponon me pjesën e tij e cila do t’i takojë atij me 
rastin e pjesëtimit të pasurisë së përbashkët.  
 
 

Neni 275. Analogjia 
 
Nëse ligji nuk parasheh ndryshe, marrëdhëniet pronësore ndërmjet anëtarëve 
të bashkësisë familjare në këtë ligj do të aplikohen në analogji lidhur me 
udhëheqjen e marrëdhënieve pasurore në mes të bashkëshortëve. 
 

Koment, neni 275 
 

275. Vështrim i përgjithshëm. Analogjia paraqet mënyrën e zgjidhjes së rasteve në bazë 
të ngjashmërisë. Analogjia ndryshe quhet edhe ngjashmëria, pra analogjia gjen 
shprehjen kur ekzistojnë zbrazëtirat juridike. Me analogji nënkuptojmë zgjidhjen e 
një rasti të pa rregulluar me norma juridike duke u mbështetur në një rast tjetër të 
ngjashëm, por të rregulluar me norma juridike.  

 
275 (a) Analogjia ligjore ekziston atëherë kur rasti i rregulluar i cili na shërben për të 

rregulluar një rast tjetër të ngjashëm ndodhët në ligjin konkret si bie fjala në LFK-
në, ndërsa analogjia juridike ekziston atëherë kur për rastin e ngjashëm duhet të 
shërbehemi jo duke u mbështetur vetëm në një ligj konkret, por në krejt sistemin 
juridik, pra bëhet një sintezë e elementeve nga rastet e ngjashme për të zgjidhë 
(vendos) rastin tjetër të ngjashëm të parregulluar. Andaj edhe LFK-ja, duke mos 
dashtë të elaborojë detajet e mëtutjeshme lidhur me marrëdhëniet pasurore që 
krijohen në bashkësinë familjare parasheh përmbajtjen e nenit 275. 
 

275 (b) Neni 275 i LFK-së, së pari i jep përparësi dispozitave të LFK që i rregullojnë 
marrdhëdhënie pasuror të bashkësisë familjare, mirëpo ky nen tregon se në 
mungesë të dispozitave për marrëdhëniet pasurore në bashkësinë familjare në 
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mënyrë analoge zbatohen dispozitat e LFK që rregullojnë marrëdhëniet pasurore 
në mes bashkëshortëve.1400  
 
 

Neni 276. Marrëveshjet Kontraktuese dhe dokumentimi 
 
(1) Anëtarët e bashkësisë familjare me kontratë mund t’i rregullojnë 

marrëdhëniet reciproke pasurore. 
(2) Kontrata nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të bëhet me shkrim, të 

numërojë të gjithë anëtarët e bashkësisë familjare me mënyrën e 
pjesëmarrjes së tyre dhe duhet të vërtetohet nga gjyqtari. 

(3) Me rastin e vërtetimit, gjyqtari do ta lexojë kontratën dhe do të informojë 
palët kontraktuese për pasojat e kontratës. 

(4) Nëse në lidhjen e kontratës marrin pjesë anëtarët e mitur, gjykata, para 
se ta bëjë vërtetimin e kontratës, do të kërkojë mendimin e Organit të 
Kujdestarisë. 

 
Koment, neni 276 

 
276. Vështrim i përgjithshëm. Neni 276 i LFK-së, parasheh edhe mundësinë e 

marrëveshjes kontraktuese në mes anëtarëve të bashkësisë familjare lidhur me 
rregullimin e marrëdhënieve reciproke pasurore. Në mungesë të marrëveshjes së 
tyre LFK këtë llojë të pasurisë së fituar me punën e përbashkët të bashkësisë 
familjare e konsideron pronësi të përbashkët. Kjo parashihet në nenin 272 të këtij 
ligji ku thuhet: “tërë pasuria e fituar gjatë kohës së zgjatjes të këtij bashkimi 
konsiderohet të jetë pasuri e përbashkët e të gjithë anëtarëve të cilët kanë marrë 
pjesë në fitimin e saj, mirëpo, LFK me nenin 276 lejon mundësinë që përmbajtja e 
pronësisë së përbashkët e paraparë me ligj mund të ndryshohet në qoftë se anëtarët 
e bashkësisë familjare lidhin kontratë për rregullimin e marrëdhënieve reciproke 
pasurore, lidhur me fitimin e pronësisë me punën e tyre të përbashkët në 
bashkësinë familjare. Ky nen, në fakt është një risi në legjislacionin e së drejtës 
familjare, sepse pronësia e krijuar në bashkësi familjare, në fakt ligji e perzumon 
se kjo pasuri është pasuri e përbashkët. Pronësinë e fituar nga anëtarët e bashkësisë 
familjare, ligji e konsideron pronësi të përbashkët dhe kjo është një kategori 
ligjore, mirëpo, neni 276 krijon një hapësirë që anëtarët e bashkësisë familjare të 
cilët kanë zotësi për të vepruar dhe që krijojnë pronësinë e tyre të përbashkët mund 
që me marrëveshje të rregullojnë marrëdhëniet reciproke të karakterit pasuror duke 
u mbështetur në bazë të një kontrate të vërtetuar në gjykatë. LPDTS i Kosovës, 
lejon mundësinë që pronësia e përbashkët të krijohet përmes ligjit ose përmes 
kontratës, por cakton se marrëveshja për krijimin e pronësisë së përbashkët mund 
të lidhet vetëm nëse shprehimisht është e lejuar me ligj.1401 LFK-ja, lejon 
marrëveshjen kontraktuese për rregullimin e marrëdhënieve pasurore reciproke të 
anëtarëve të bashkësisë familjare, por nuk precizon se sa mund të ndërhyhet në 
marrëdhëniet pasurore që krijohen në bashkësinë familjare, respektivisht nuk 

                                                 
1400 Shih LFK, neni 45-58 dhe komenti i këtyre neneve. 
1401 LPDTS i Kosovës, neni 77, paragrafi 2. 
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shihet se me kontratë a mund të ndërrojë statusi i pasurisë së përbashkët pra, të 
shndërrohet në bashkëpronësi që do të thotë të dihen pjesët alikuote të secilit 
anëtarë të bashkësisë familjare që nga momenti i krijimit të saj, ose mund të 
trajtohen si pronësi e veçantë sendet që do të ishin të fituara në bashkësinë 
familjare si pronësi e veçantë mbi sendet kështu që secili nga anëtarët e bashkësisë 
familjare do të kishte të drejtën e pronësisë mbi sendin e vet të individualizuar, por 
i fituar në kuadër të bashkësisë familjare. 

 
Paragrafi 1 

 
276.1 Paragrafi 1 i nenit 276, të LFK-së, krijon bazën juridike që anëtarët e bashkësisë 

familjare me kontratë të kenë të drejtë të rregullojnë marrëdhëniet reciproke 
pasurore, kuptimi i të cilit do të ishte që të merren vesh për vlerësimin e punës të 
çdonjërit nga anëtarët e bashkësisë familjare të përcaktojnë pjesët e tyre, pastaj të 
drejtën e parablerjes midis anëtarëve të bashkësisë familjare duke mos përjashtuar 
mundësinë edhe të ndarjes fizike të pasurisë e cila fitohet në bashkësinë familjare. 
Kjo mënyrë e rregullimit të marrëdhënieve reciproke pasurore të bashkësisë 
familjare është rezultat i autonomisë së lirë të vullnetit të tyre për rregullimin e 
marrëdhënieve të tyre pasurore të anëtarëve të bashkësisë familjare. Dispozita në 
fjalë e lejon ekzistimin e marrëveshjes për fitimin e pronësisë nga anëtarët e 
bashkësisë familjare. Edhe pse me ligj ajo konsiderohet pronësi e përbashkët e 
anëtarëve të familjes në qoftëse pjesët e tyre nuk regjistrohen në librat publik në 
bazë të ndonjë marrëveshje në emër të secilit prej tyre. Në rastin kur ekziston 
marrëveshja, pronësia e përbashkët regjistrohet ashtu siç janë marrë vesh palët 
(anëtarët e bashkësisë familjare). Ligji, për këtë çështje lejon lirinë e plotë 
kontraktuese. 
 

Paragrafi 2 
 

276.2 Paragrafi 2 i nenit 276, përcakton formën e kontratës dhe përmbajtjen e saj. Sipas 
paragrafit 2 të nenit 276, kontrata me të cilën rregullohen marrëdhëniet reciproke 
pasurore të anëtarëve të bashkësisë familjare duhet të bëhet në formën me shkrim 
pra në formë të veçantë, pastaj në kontratë duhet të figurojnë të gjithë anëtarët e 
bashkësisë familjare pra të shënohen emrat e të gjithë anëtarëve të bashkësisë 
familjare dhe të përshkruhet si realizohet respektivisht në çfarë mënyrë realizohet 
pjesëmarrja e tyre në krijimin e pasurisë, për caktimin e pjesëve të tyre, 
administrimin dhe disponimin me pjesët e tyre, mënyrën e ndarjes së pasurisë së 
tyre, krijimin e barrëve sendore, shndërrimin e pjesëve të tyre në pronësi të veçantë 
ose në bashkëpronësi si dhe kontrata për rregullimin e marrëdhënieve reciproke 
pasurore midis anëtarëve të bashkësisë familjare duhet të jetë e nënshkruar nga të 
gjithë anëtarët e bashkësisë familjare si dhe duhet të vërtetohet. Ligji thotë se 
vërtetimi duhet të bëhet nga gjyqtari, por duhet theksuar se ky ligj është bërë para 
nxjerrjes së Ligjit mbi noterinë, dhe tani kompetente për vërtetimin e këtyre 
kontratave do të jetë noteri. Konsiderojmë se nëse kontratat me të cilat rregullohen 
marrëdhëniet reciproke të karakterit pasuror të anëtarëve të bashkësisë familjare 
përveç që duhet të bëhet me shkrim dhe të vërtetohet nga gjyqtari/noteri, krijohet 
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një rregull i ri në procedurë gjyqësore për çështjet familjare, sepse personi i 
autorizuar në bazë të LFK-së, do të mbetej vetëm gjyqtari. Këtë çështje e bënë 
edhe më të paqartë neni vijues ku thuhet se gjyqtari do ta lexojë kontratën dhe do 
t’i informojë palët kontraktuese për pasojat e kontratës, mirëpo, paragrafi 4 i këtij 
neni e qartëson vendin e vërtetimit të kontratës, kur thotë gjykata para se të bëjë 
vërtetimin e kontratës duhet të kërkojë mendimin e Organit të Kujdestarisë, kjo 
nënkupton se kontratën do ta vërtetojë gjykata, organi i cili deri tani ka qenë i 
autorizuar t’i vërtetojë kontratat e rregullta. Por edhe njëherë e theksojmë se në të 
ardhmen këtë llojë të kontratave anëtarët e bashkësisë familjare do t’a bëjnë dhe do 
t’a vërtetojnë tek noteri.1402 

 
Paragrafi 3 

 
276.3 Paragrafi 3, edhe më shumë e forcon formalitetin e vërtetimit të kontratës për 

rregullimin e marrëdhënieve reciproke pasurore të anëtarëve të bashkësisë 
familjare lidhur me pasurinë e tyre të cilën e fitojnë në bashkësi familjare duke 
kërkuar që gjyqtari tua lexojë kontratën dhe t’i informojë palët kontraktuese për 
pasojat e kontratës. Nga paragrafi 3 i këtij neni del se palët duhet të jenë prezent në 
momentin e nënshkrimit. Edhe pse paragrafi 3 thirret vazhdimisht në faktin se 
gjyqtari e vërteton kontratën, kjo veprimtari në të ardhmen mund të ushtrohet nga 
noteri. Ngase në kohën e nxjerrjes së LFK nuk ka qenë në fuqi Ligji i noterisë. 

 
Paragrafi 4 

 
276.4 Paragrafi 4 i nenit 276, rregullon çështjen e anëtarëve të mitur të bashkësisë 

familjare kur janë palë, pjesë e kontratës me të cilën rregullohen marrëdhëniet 
reciproke pasurore të bashkësisë familjare. Paragrafi 4 parasheh se në çdo rast kur 
nënshkrues të kontratës janë edhe anëtarët e mitur të bashkësisë familjare 
mendohet të moshës 15 vjeçare e lartë, ata që mund të krijojnë pasuri sipas 
rregullit, gjykata para se ta bëjë vërtetimin e kontratës do të kërkojë mendimin e 
Organit të Kujdestarisë. Interesat e fëmijëve janë objekt mbrojtjeje në çdo rast,1403 
prandaj edhe në këtë rast interesat e fëmijëve duhet të mbrohen duke siguruar 
mendimin e Organit të Kujdestarisë. Prindi, nuk mund të paraqitet si përfaqësues 
në rastin konkret, sepse në bashkësinë familjare është edhe vet anëtar i saj. Interesi 
i fëmijës së mitur mbrohet në rend të parë edhe nga vetë gjykata nëse kjo do të 
bëhet në një procedurë të caktuar, por edhe nga Organi i Kujdestarisë. Kontrata për 
rregullimin e marrëdhënieve reciproke pasurore të anëtarëve të bashkësisë 
familjare edhe pse është kontratë që krijohet me deklarimin e vullnetit të tyre edhe 
pse fëmija për pasurinë e vet ka të drejtë në bazë të legjislacionit tonë pozitiv që të 
bëjë qfarë të dëshirojë ai, dhe nuk kërkohet as pëlqimi i prindërve e as i 
kujdestarisë, sepse është i barabartë me të gjithë anëtarët madhorë kur është fjala 
për pronësinë e fituar me punën e tij, mirëpo, në këtë paragraf prapë se prapë vihet 
në dyshim aftësia e të miturit që për këto çështje t’i mbrojë interesat e veta, prandaj 
në këtë rast kërkohet edhe prezenca e Organit të Kujdestarisë. Kjo është e 

                                                 
1402 Shih Ligji Nr.03/L-010, Ligji për Noterinë, neni 3. 
1403 Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, neni 3, par. 1. 
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kuptueshme se në çdo rast kur ka konflikt interesi në mes fëmijëve dhe prindërve 
Organi i Kujdestarisë duhet të kujdeset për interesat e fëmijës qoftë përmes 
kujdestarit ose vetë, përmes zyrtarëve të tij. Kontrata për rregullimin e 
marrëdhënieve reciproke pasurore të anëtarëve të bashkësisë familjare ka qenë e 
njohur edhe me LMMF të vitit 1984, neni 330, par. 4 i cili ka kërkuar të njëjtat 
kushte, mirëpo, fakti se kontrata duhet të vërtetohet te gjyqtari nuk e përjashton 
mundësinë që sipas LFK kontrata të vërtetohet te noteri, sepse në atë kohë vetëm 
gjykat ka qenë kompetente dhe nuk ka ekzistuar noteria. Por kjo kontratë nuk 
njihet me Ligjin e ri për Marrëdhëniet e Detyrimeve të Kosovës, dhe do të jetë një 
kontratë e veçantë në fushën e së drejtës familjare, sepse karakteri i saj formal e 
bënë këtë si kontratë të veçantë. Formaliteti i kësaj kontrate e bënë këtë kontratë që 
të dallohet nga kontratat e tjera të rregullta që i njeh LMD-ja. 
 
 

Neni 277. Rregullat e përgjithshme mbi të drejtat pronësore 
 
Në marrëdhëniet pasurore ndërmjet anëtarëve të familjes, të cilat nuk janë 
rregulluar me këtë ligj, zbatohen rregullat e përgjithshme të së drejtës 
pasurore. 
 

Koment, neni 277 
 

277. Vështrim i përgjithshëm. Neni 277 i LFK-së, është i karakterit udhëzues sipas të 
cilit rregullat e përgjithshme me të cilat rregullohet e drejta e pronësisë (LPDTS-
ja), por edhe ligjet e tjera që rregullojnë çështje pronësore ose çështje pasurore 
(LMD), janë dispozita të cilat në mungesë të dispozitave ligjore nga LFK-ja për 
këto çështje do të gjejnë zbatim të drejtpërdrejtë edhe për këto çështje. Këtu nuk 
bëhet fjalë për analogji, por bëhet fjalë për jetësimin e normave juridike të 
karakterit pasuror edhe për çështjet pasurore ndërmjet anëtarëve të familjes të cilat 
konsiderohen si marrëdhënie të veçanta pasurore. Neni 277 i LFK-së, përcakton se 
në qoftëse ekzistojnë marrëdhëniet pasurore ndërmjet anëtarëve të familjes nuk 
janë rregulluar me LFK-në, do të zbatohen dispozitat e ligjeve që rregullojnë 
çështjet pronësore. Kjo nënkupton se sa do që ligji është preciz, prapëseprapë një 
ligj i veçantë, bëhet fjalë për LFK më të cilin në mënyrë të pavarur rregullohen 
edhe marrëdhëniet pasurore ndërmjet anëtarëve të familjes është e pamundur që të 
rregullojë çdo gjë në lidhje me marrëdhëniet pasurore ndërmjet anëtarëve të 
familjes. Andaj në këto raste në ndihmë na vijnë dispozitat juridike të cilat 
ndodhen në ligjet e tjera me të cilat rregullohen marrëdhëniet shoqërore me 
karakter pasuror. LFK-ja vetëm sa hap rrugë për zbatimin e rregullave të 
përgjithshme nga e drejta pasurore në rastet kur marrëdhëniet pasurore ndërmjet 
anëtarëve të familjes nuk janë rregulluar me LFK-në.   
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PJESA E TETË 
 
MBAJTJA FINANCIARE 
  
I. PARIMET 
 
Neni 278. Parimi 
 

(1) Mbajtja financiare në kuptimin e këtij Ligji nënkupton detyrimin 
financiar dhe material. 

(2) Të afërmit në vijë të drejtë janë të detyruar të sigurojnë mbajtje 
financiare reciprok. 

 
Koment, neni 278 

 
278. Vështrim i përgjithshëm. LFK-ja, çështjes së ushqimisë i kushton një kujdes të 

veçantë dhe e rregullon me nenet 278-336 në pjesën e tetë. LFK-ja përcakton 
parimet lidhur me mbajtjen financiare, nenet 278-288, pastaj mbajtjen financiare të 
fëmijëve, detyrimet e fëmijëve ndaj prindërve, mbajtjen martesore (mbajtja e 
bashkëshortit) dhe çështje të tjera që do të trajtohen në kuadër të neneve që do të 
komentohen. Mbajtja financiare si institut juridik i të drejtës familjare në rend të 
parë është me interes për anëtarët e familjes, por shikuar më gjerësisht qëllimin e 
saj është edhe në interes të vet shtetit për shkak se kur i detyruari në dhënien e 
mbajtjes financiare nuk është në gjendje ta bëjë këtë për shkak të mungesës së 
mjeteve atëherë ky detyrim bëhet barrë e vetë shtetit. 

  
278 (a) Mbajtja financiare sipas rregullit është detyrim ligjor i cili mund të kryhet në 

mënyrë vullnetare nga personi i cili është i detyruar të jap mbajtjen financiare, por 
në mungesë të realizimit në mënyrë vullnetare atëherë në rrugë gjyqësore do të 
detyrohet dhënësi i mbajtjes të sigurojë mbajtjen financiare ndaj personit që ka të 
drejtën e mbajtjes financiare. E drejta e mbajtjes financiare është e drejtë 
subjektive e cila nuk parashkruhet.1404 Kërkesat periodike nënkupton kërkesat për 
t’u paguar, por, kur bëhet fjalë për bashkëshortët LMD-ja, parasheh se nuk rrjedh 
parashkrimi ndërmjet tyre. Pastaj ndërmjet prindërve dhe fëmijëve deri sa ekziston 
e drejta prindërore.1405 Ndërmjet personave nën kujdestari dhe kujdestarit të tij.1406 
Ndërmjet 2 personave që jetojnë në bashkëjetesë.1407 Mos parashkrimi i mbajtjes 
financiare nënkupton se personi që ka të drejtë ta realizojë mbajtjen financiare 
mundet padinë ta parashtrojë në çdo kohë kur paraqitet nevoja për këtë, kur bëhet 
fjalë për të drejtat e prindërve ndaj fëmijëve dhe të fëmijëve ndaj prindërve, 
respektivisht të atyre që kanë detyrim në vijë të drejtë gjithmonë nën kushtet e 
parapara me LFK-në. Prindi deri në vdekje ka të drejtë të parashtrojë kërkesën për 
mbajtje financiare nga fëmija i tij në qoftëse ai nuk ka mjete për ekzistencë 

                                                 
1404 Ligji Nr.04/L-077, LMD, Neni 363. 
1405 Po aty, neni 363, pika 1.2, i LMD-së. 
1406 Po aty, neni 363, pika 1.3, i LMD-së. 
1407 Po aty, neni 163, pika 1.4, i LMD-së. 
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respektivisht plotësohen kushtet sipas LFK-së. Po ashtu edhe fëmija i paaftë ka të 
drejtë të kërkojë nga prindërit mbajtje financiare në pajtim me LFK-në, etj.  

 
278 (b) Mbajtja financiare, për të cilën shprehje përdoret edhe fjala alimentacion 

parashihet në të gjitha legjislacionet me të cilat rregullohen marrëdhëniet familjare, 
sepse edhe mbajtja financiare është njëri nga institutet e së drejtës familjare.1408 Në të 
drejtën familjare ekziston parimi i ndihmës reciproke midis bashkëshortëve i cili 
është i zgjeruar edhe midis anëtarëve të familjes, sepse edhe anëtarët e familjes kanë 
detyrim të ndihmojnë materialisht anëtarin tjetër të familjes i cili nuk ka mjete për 
jetesë dhe plotësimin e nevojave të tjera për një jetë dinjitoze. Për mbajtje financiare 
midis anëtarëve të familjes kujdeset edhe vet shteti, sepse nëse kjo nuk bëhet nga ata 
të cilëve shumë herë u mungojnë mjetet për plotësimin e nevojave të të gjithë 
qytetarëve skamnorë, të cilët mund t’i realizojnë këto të drejta nga shteti duke marrë 
pension, ose ndonjë ndihmë tjetër sociale. Me një fjalë mbajtja financiare në jetën 
juridike është një sigurim i rregulltë i mjeteve materiale për plotësimin e nevojave 
jetësore, kulturore, arsimore, dhe nevojave të tjera të ngjashme. 

 
Paragrafi 1 

 
278.1 Paragrafi 1 i nenit 278, të LFK-së, ofron kuptimin e shprehjes mbajtja financiare 

duke përcaktuar se kjo shprehje nënkupton detyrimin financiar dhe material për 
dhënësin e mbajtjes, respektivisht të drejtën e kërkuesit të mbajtjes. Detyrimi 
financiar dhe material është obligim reciprok midis anëtarëve të familjes në shkallë 
të caktuar që të ndihmohen duke dhënë ndihmë financiare apo ndihmë materiale. 
Në kuadër të të drejtave dhe detyrimeve familjare edhe mbajtja financiare dhe 
materiale zë një vend mjaft të rëndësishëm. Shprehjet mbajtja financiare, 
respektivisht detyrim financiar dhe material, kuptimi i plotë është dhënje e 
ushqimit në mënyrë të paraparë me ligj personave të cilët kanë nevojë. Detyrimi i 
ushqimit që ekziston në mes anëtarëve të familjes mund të shprehet në dhënien e 
ushqimit në familje që konsiderohen shpenzimi i të mirave materiale, por lidhur 
me detyrimin e ushqimit mund të paguhen edhe para të gatshme që ndryshe quhen 
mjete financiare. Prindërit janë të detyruar t’i mbajnë fëmijët e tyre në ushqim e 
veshmbathje, por duhet të kujdesen edhe për edukimin dhe shkollimin e tyre që 
kërkon angazhim të drejtpërdrejtë të mjeteve financiare të prindërve.  

 
278.1 (a) Detyrimi për mbajtjen financiare dhe materiale bie mbi personat të cilët në 

bazë të ligjit janë të detyruar për dhënien e mbajtjes deri sa mbajtja për njërën palë 
është detyrim për palën tjetër është e drejtë mbajtjeje që do të thotë titullari i të 
drejtës së mbajtjes-të drejtës së ushqimisë ka të drejtë të kërkojë mbajtje nga 
anëtarët e familjes. Mbajtja financiare dhe materiale mund të kërkohet vetëm nëse 
plotësohen kushtet e parapara me këtë ligj. Pra, sipas LFK-së, detyrimi financiar 
dhe material nënkupton mbajtjen financiare të personit i cili këtë të drejtë e 
realizon në bazë të LFK-së. Kuptimi i paragrafit 1 të nenit 278, na bën me dije se 

                                                 
1408 Autorët që merren me lëmin e së drejtës familjare shkruajnë: “rregullimi normative i mbajtjes si 
autorizim dhe si detyrim i karakterit ligjor bën pjesë në lëmin e legjislacionit martesor dhe familjar, 
cituar sipas Mira Alinćić dhe të tjerë, Zagrab 2007, fq.421. 
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mbajtje financiare mund të ekzistojë edhe në rastet e tjera, por ajo nuk e ka 
kuptimin që e jep ky ligj, sepse këtu bëhet fjalë vetëm për detyrimin financiar dhe 
material në të cilin palën e detyrojnë dispozitat e LFK-së. Kush janë detyruesit për 
mbajtje financiare dhe kush janë përfituesit e mbajtjes financiare dhe në cilat 
kushte, kjo do të trajtohet në komentimin e neneve në vijim.  

 
278.1 (b) Në literaturë mbajtja financiare (alimentacioni) është institut i të drejtës 

familjare i karakterit personal dhe pasuror që subjektëve të caktuar të së drejtës 
familjare sipas ligjit u takon e drejta që nga rrethi i caktuar i personave të 
familjes.1409 Sipas një autori tjetër mbajtja është e drejtë e personit fizik i cili vet 
nuk mund të sigurojë nevojat e veta për zhvillimin biologjik dhe shpirtëror të 
kërkojë dhe detyrimi i një apo më shumë personave që në të ardhmen rregullisht t’i 
japin mjete për plotësimin e atyre nevojave në formën natyrore apo në para.1410  

 
Paragrafi 2 

 
278.2 Paragrafi 2 i nenit 278, përcakton në mënyrë të përgjithshme rregullën e cila nuk 

mund të kontestohet se të afërmit në vijë të drejtë janë të detyruar të sigurojnë 
mbajtje financiare reciproke. Ligji kur thotë në vijë të drejtë mendon edhe për 
paraardhësit, por edhe pasardhësit që në bazë të ligjit janë të detyruar të ofrojnë 
mbajtjen financiare respektivisht të kenë detyrimin financiar dhe material ndaj 
personave të cilët këtë të drejtë e gëzojnë në bazë të LFK-së. Afërsia familjare 
është ngritur në nivel të parimit për të kërkuar mbajtje financiare, sepse mbajtje 
financiare mund të kërkohet vetëm nga personat e afërm të familjes në bazë të 
gjinisë së gjakut, gjinisë së krushqisë dhe gjinisë së adoptimit. Dhënien e mbajtjes 
financiare është përcaktuar me ligj në bazë të radhëve të afërsisë familjare me 
anëtarin e familjes që ka nevoje për mbajtje. Për mbajtjen financiare personat e 
radhës së njëjtë për nga afërsia kanë detyrim që të gjithë të marrin pjesë në mënyrë 
proporcionale në mbajtje financiare të të afërmit i cili këtë të drejtë e gëzon në bazë 
të ligjit. Ligji i familjes i Maqedonisë në nenin 178 përcakton se mbajtja financiare 
e anëtarëve të familjes dhe të afërmve të tjerë është e drejtë dhe detyrim i tyre. 

 
 
Neni 279. Gjendja e nevojshme (skamja) 
 

Vetëm personat të cilët financiarisht nuk munden të mbajnë vetën janë të 
pranueshëm për mbajtje financiare. 

 
Koment, neni 279 

 
279. Vështrim i përgjithshëm. Parim tjetër lidhur me mbajtjen financiare ligji e 

konsideron edhe gjendjen e nevojshme (skamjen), sepse ky detyrim mund të 
imponohet në rastet kur i mbajturi nuk ka mjete vetanake për jetë, edukim dhe 

                                                 
1409 Alinćić. M dhe të tjerë, vep e cituar, fq. 423. 
1410 Babic. I, vep e cituar, fq. 305. 
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arsimim. Neni 279, e ngrit në nivel gjendjen e nevojshme respektivisht skamjen 
për të fituar të drejtën e mbajtjes financiare. Andaj ky ligj në mënyrë shprehimore 
trajton se mbajtjen financiare mund ta gëzojnë vetëm personat e radhës së caktuar 
familjare të cilët nuk munden ta mbajnë veten e tyre. Ky nen na bën me dije se 
përfituesi i mbajtjes financiare edhe pse në shumicën e rasteve ka të drejtë në 
mbajtje financiare, por në qoftëse dhënësi i mbajtjes financiare nuk ka mjete 
atëherë ky nuk do të mund ta realizojë mbajtjen financiare, mirëpo, në këtë rast një 
formë e ndihmës financiare kalon si detyrim i shtetit i cili duhet të kujdeset për 
personat që nuk janë në gjendje dhe nuk kanë mundësi të ekzistencës me mjetet e 
veta financiare. Pra, shteti lajmërohet si detyrues subsidiar. Pra, instituti juridiko-
familjar i mbajtjes financiare në fakt e shkarkon fondin shtetëror i cili duhet t’i 
ndihmojë materialisht personat të cilët do të ishin shfrytëzues të kujdesit social.1411  

 
 
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 fëmijën 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 fëmijës mund të 
merret nga pasuria e fëmijës. 

 
Koment, neni 280 

 
280. Vështrim i përgjithshëm. Neni 280, rregullon aftësinë e shërbimit respektivisht 

kush konsiderohet i aftë të ofrojë mbajtje financiare personit qe e ka të drejtën në 
mbajtje financiare në bazë të LFK-së. Nuk mjafton të kesh vetëm detyrim për 
mbajtjen e personit të caktuar, por, për jetësimin e këtij detyrimi të mbajtjes 
personi i detyruar duhet të ketë edhe aftësi për të ofruar një shërbim të tillë.  

 
Paragrafi 1 

 
280.1 Paragrafi 1 i nenit 280, rregullon rastin në çfarë rrethanash lirohen nga detyrimi 

për të siguruar mbajtje financiare personit i cili ka të drejtë ligjore në mbajtje 
financiare prej tij. Ligjëvënësi me këtë dispozitë nga detyrimi i mbajtjes financiare 

                                                 
1411 Alinćić. M, dhe të tjerë, vep e cituar, fq.421 
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i liron personat të cilët kanë detyrime të tilla personale dhe të cilët nuk mund të 
sigurojnë mbajtje financiare pa i rrezikuar mjetet e tyre financiare të arsyeshme. 

 
Paragrafi 2 

 
280.2 Paragrafi 2 i nenit 280, përcakton se prindërit edhe pse nuk kanë mjete të 

mjaftueshme për t’i përmbushur detyrimet e tyre personale, janë të detyruar të 
sigurojnë mbajtje financiare në mënyrë të arsyeshme për fëmijët e tyre të mitur dhe 
të pamartuar. Ndihma materiale nga prindërit të cilët kanë detyrime aq të mëdha 
dhe i rrezikojnë mjetet e tyre financiare të arsyeshme po ashtu janë të obliguar që 
të ofrojnë mjete financiare për fëmijët nën moshën 18 vjeç. Gjithashtu duhet te 
sigurojnë mbajtje finaciare edhe për femijët e tyre të moshes nën 26 vjeç të cilet 
janë në shkollim e sipër gjithmonë në qoftëse ata fëmijë jetojnë në shtëpinë e 
prindërve të tyre apo në shtëpinë e njërit prind dhe ende janë në shkollim e sipër. 
Kjo dispozitë ligjore bën mbrojtjen e interest të fëmijëve si atyre të mitur, por edhe 
atyre që kanë mbushur moshën madhore respektivisht janë nën 26 vjeç deri sa 
jetojnë në bashkësi familjare dhe nëse ndodhën në shkollim të përgjithshëm, 
gëzojnë mbajtjen financiare.  

 
280.2 (a) Edhe ky nen fuqishëm mbron interesat e fëmijës. Nga paragrafi 2 i nenit 280, 

del së fëmijët e mitur gëzojnë mbrojtje të veçantë përveç nëse fëmija i mitur nuk 
është i martuar. Në këto raste gjendja materiale e prindit nuk kufizon të drejtën e 
moscaktimit të dhënies së mbajtjes financiare. Kjo vlen edhe për fëmijët e moshës 
18-26 vjeç në qoftëse ata jetojnë në shtëpinë e prindërve të tyre apo në shtëpinë e 
njërit prind dhe janë ende në shkollim të përgjithshëm, por nëse fëmijët madhor 
nuk jetojnë bashkë me prindërit ose nuk jetojnë me njërin prind atëherë detyrimi i 
prindërve është më fleksibil me rastin e caktimit të detyrimit të ushqimisë.  

 
280.2 (b) Për shkak se fëmija i mitur dhe fëmijët madhor që janë në shkollim e jetojnë 

me prindërit është më lehtë të sigurohet dhënia e ushqimit nga ana e prindërve, 
sepse kanë ushqimin, veshëmbathjen, banimin dhe kujdesin përbrenda familjes. Në 
këto raste detyrimi për mbajtjen e fëmijëve të mitur duke përjashtuar të miturit e 
martuar dhe fëmijëve mbi moshën 18-26 vjeç që jetojnë bashkë me prindërit nuk 
do të përjashtohet prindi si person i detyruar për dhënien e ushqimisë edhe në rastet 
kur plotësohen kushtet e paragrafit 1 të nenit 280 të LFK-së. Në mënyrë edhe më të 
qartë këtë arsye të paragrafit 2, të nenit 280, e kemi kur bëjmë krahasim me Ligjin 
e familjes të Kroacisë, neni 232, sipas të cilit në paragrafin 1, parashihet se 
“mbajtje financiare që kërkohet për fëmijët do të merret parasysh edhe mosha e 
fëmijës dhe nevojat për arsimimin e tij”, ndërsa paragrafi 2 që mund të sqarojë 
paragrafin 2 të nenit 280 të LFK-së, parasheh “pa marrë parasysh rrethanat nga 
neni 231, par. 2 dhe 3 (të cilët bëjnë fjalë për gjendjen pasurore të dhënësit të 
ushqimisë dhe përfituesit të së drejtës së ushqimisë), prindi i aftë për punë nuk 
mund të lirohet nga detyrimi i dhënies së ushqimisë për fëmijën e mitur”. 
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Paragrafi 3 
 
280.3 Paragrafi 3 i nenit 280, i liron nga detyrimi prindërit të cilët ishin të obliguar për 

detyrimin e mbajtjes financiare për fëmijët e mitur, por edhe ato madhor 
respektivisht nën 26 vjeç dhe të cilët ndodhën në shtëpinë e prindërve dhe janë në 
shkollim të përgjithshëm. Ky lirim i prindërve bëhet vetëm nëse ndonjë i afërm 
tjetër ka detyrim ligjor të sigurojë mbajtje financiare, që në këtë rast duhet 
nënkuptuar kur fëmija është i martuar sipas kushteve të parapara me LFK dhe 
bashkëshortit mund të ofrojë këtë mbajtje. Ne bazë të LFK, prindërit e femiut të 
pamartuar ose qe nuk ka themeluar bashkësi jashtemartesore kanë detyrim qe t’i 
ofrojnë mbajtje financiare fëmiut të tyre, ndersa nese fëmiu është i martuar atehere 
ne bazë të LFK bashkëshorti tjeter ka për detyrim që të ofrojë mbajtje financiare 
bashkëshortit të vet që do të thotë është i radhes se parë ne raport me prinderit e 
femijes për dhënien e mbajtjes financiare1412. LFK obligon qe bashkëshorti 
martesor apo jomartesor të jep mbajtjen financiare para, të afërmeve të tjerë të 
gjinise se gjakut në vijë të drejtë zbritese apo ngjitëse. Prindi i cili nuk ka mjete të 
mjaftueshme për mbajtje financiare, po ashtu do të lirohet për dhënien e mbajtjes 
financiare të fëmijës të tyre nëse mbajtja financiare e fëmijës mund të sigurohet 
nga pasuria e fëmijës i cili në bazë të ligjit gëzon të drejtën e mbajtjes financiare. 
Kjo dispozitë ligjore përbëhet prej dy pjesëve kur përjashton zbatimin e paragrafit 
2 të këtij neni, dhe kur krijon detyrimin që mbajtjen financiare ta sigurojë ndonjë i 
afërm tjetër apo fëmija ka pasuri të veten dhe në këtë rast të përfitojë nga prindërit 
që nuk kanë mjete, të përdoren mjetet nga pasuria e tij për mbajtjen, edukimin, 
zhvillimin e tij. 

 
 
Neni 281. Detyrimet për njoftim të ndërsjellë për gjendjen financiare 
 

(1) Të afërmit në vijë të drejtë janë të detyruar, në bazë të kërkesës t’i 
paraqesin njëri tjetrit të hyrat dhe gjendjen financiare. 

(2) Në bazë të kërkesës, personi i cili është i detyruar të jap mbajtje, do të 
paraqesë dëshmi me shkrim dhe dokumente për të dëshmuar të ardhurat 
e tij dhe gjendjen financiare. 

 
Koment, neni 281 

 
281. Vështrim i përgjithshëm. Neni 281 i LFK-së, rregullon detyrimin për njoftimin e 

ndërsjellët lidhur me gjendjen financiare të tyre respektivisht të atyre që kanë 
detyrim të japin mbajtje financiare ose kanë të drejtën të kërkojnë mbajtje 
financiare të përcaktuar me ligj. Sipas LFK-së, është parim se vetëm personat të 
cilët nuk mund të mbajnë veten janë të pranueshëm për mbajtje financiare dhe për 
të qenë të informuar se ata persona nuk kanë mjete të veta për jetesë, edukim dhe 
shkollim atëherë duhet të ofrohen shënimet financiare respektivisht të dhëna për të 
ardhurat financiare të tyre. Po ashtu, edhe personat e tillë janë të detyruar të ofrojnë 

                                                 
1412 Shih nenin 282 te LFK, dhe komentin e ketij neni. 
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dhënien e mbajtjes financiare. Ata duhet të prezentojnë shënimet financiare të tyre 
që të realizohet kuptimi i paragrafit 1 të nenit 280, ku kërkohet që personat të cilët 
duke pasur 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. Pra, gjendja financiare e tyre duhet të jetë 
e njohur në tërësi që mos të ndodhë që dikush me arsyetimin se nuk ka mjete të 
lirohet nga sigurimi i mjeteve financiare. Shënimet financiare prezentohen në bazë 
të qarkullimit që kanë në bankat e tyre, por me kërkesë të gjykatës ato duhet të 
sigurojnë edhe prova të tjera për të vërtetuar (provuar) se edhe ata nuk kanë mjete 
financiare andaj nuk janë në gjendje as ta mbajnë personin për të cilin edhe ashtu 
kanë obligim ligjor.  

 
Paragrafi 1 

 
281.1 Paragrafi 1 i nenit 281, të LFK-së, për shkak të afërsisë, të afërmit që janë në vijë 

të drejtë të gjakut në bazë të kërkesës të të afërmve të tjerë duhet t’i paraqesin njëri 
tjetrin gjendjen financiare, kjo do të thotë është e nevojshme informimi i 
ndërsjellët për gjendjen financiare të të gjithë të afërmve që janë në vijë të drejtë 
dhe mund të detyrohen për mbajtje financiare ose kërkojnë mbajtje financiare. 
Personat që kanë detyrim për mbajtje financiare në bazë të ligjit duhet të ofrojnë të 
hyrat dhe gjendjen financiare të njëri-tjetrit. Ky është detyrim i tyre dhe nuk është 
çështje vullnetare, sepse kjo dispozitë është e karakterit detyrues. Detyrimin për 
ofrimin e të hyrave dhe gjendjen financiare e bën gjykata në të gjitha rastet kur vet 
personat e interesuar kur këtë nuk e bëjnë vet në mënyrë vullnetare. Të hyrat dhe 
gjendja financiare përfshin jo vetëm mjetet nga marrëdhënia e punës, por edhe 
fitimet e tjera që i realizon në bazë të ndonjë aktiviteti tjetër.  

 
Paragrafi 2 

 
281.2 Paragrafi 2 i nenit 281, rregullon çështjen lidhur me personin i cili është i 

detyruar të jep mbajtjen financiare. Personi i detyruar për mbajtje financiare në 
bazë të kërkesës së bërë nga personi i interesuar apo nga ana e gjykatës duhet të 
paraqes dëshmi më shkrim, dokumentet që dëshmojnë për të ardhurat financiare te 
tij. Të ardhurat e tij janë vetëm fitimet në para ndërsa gjendja financiare nënkupton 
gjendjen e përgjithshme pasurore të personit i cili është i detyruar të jep mbajtje 
financiare. Kjo kërkohet për shkak se nuk ekziston shkallë ligjore e lartësisë së 
mbajtjes financiare, por ajo bëhet duke pasur parasysh gjendjen financiare të 
personit i cili është i detyruar të ofrojë mbajtje financiare. Gjendja financiare është 
diçka e ndryshueshme prandaj edhe vetë mbajtja financiare mund të ndryshojë, 
varësisht nga rrethanat e secilit rast veç e veç.1413 

                                                 
1413 Në praktiken e shteteve të rajonit ka raste kur lartësia e mbajtjes financiare caktohet me vendim të 
organit kompetent (Ministrisë Kompetente) për çdo vitë kalendarik. Kështu është rasti me Kroacinë e 
cila në çdo vit nxjerë vendim të veçantë për këtë çështje dhe e shpallë në Gazeten Zyrtare. Për këtë 
shih Vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Kujdesit Social e Kroacisë, Gazeta Zyrtare 36/2011 që 
përcakton shumën minimale të nevojshme mujore për mbatjen e fëmijës që duhet ta paguaj prindi i 
cili nuk jeton me fëmijën dhe caktohet në përqindje nga të ardhurat mesatare të paguara neto sipas të 



Abullah Aliu 

 581 

Neni 282. Radha e personave të detyruar 
 

(1) Bashkëshorti është fillimisht i detyruar t’i jap mbajtje financiare 
bashkëshortit tjetër. 

(2) Në rast se detyrimi për mbajtje financiare ekziston ndërmjet disa të 
afërmve, së pari kanë detyrim pasardhësit e pastaj të afërmit e vijës 
paraardhëse. 

(3) Detyrimi për dhënien e mbajtjes financiare për personat në gjini të gjakut 
caktohet sipas radhës me të cilën mund të thirren në trashëgimi. 

(4) Ndërmjet disa të të afërmve të cilët janë në marrëdhënie të natyrës së 
njëjtë, të gjithë këta kanë detyrime në proporcion me mundësitë e tyre 
financiare. Personi i cili drejtpërdrejt përkujdeset për fëmijën në kujdesin 
e tij shtëpiak e përmbushë pjesën e tij duke siguruar kujdesin dhe 
shkollimin. 

 
Koment, neni 282 

 
282. Vështrim i përgjithshëm. Neni 282 i LFK-së, përcakton radhën e personave të 

detyruar për dhënien e mbajtjes financiare. Mbajtja financiare është kategori 
ligjore dhe ai duhet të caktojë rrethin e personave që janë të detyruar të ofrojnë 
mbajtje financiare ose që kanë të drejtë në mbajtjen financiare. Ligji në mënyrë 
shprehimore cakton edhe radhën e personave të detyruar siç ndodhë edhe me 
caktimin e radhëve të trashëguesve në Ligjin për Trashëgiminë.1414 Mirëpo, duhet 
të kemi parasysh se krahasimi është berë vetem për të treguar mënyrën decidive të 
caktimit të personave që kanë detyrim për mbajtje financiare, sepse trashëgimia 
është institut tjeter i pavarur juridik dhe nuk është identik me nenin 282 të LFK kur 
bëhet për radhët e personave që janë të detyruar për mbajtjen financiare. Neni 282, 
mundëson që personi i cili ka nevojë për mbajtje financiare të ketë mundësi që këtë 
të drejtë ta realizojë sipas radhës nga më shumë subjekte ashtu që mos të mbetet pa 
mbajtje financiare. Kjo do të thotë se kur nuk mund të realizohet detyrimi për 
mbajtje financiare nga një person i caktuar ajo mund të bëhet nga personat tjerë 
sipas radhës për mbajtje financiare të paraparë me nenin 282 të LFK.. Nese personi 
i detyruar për dhënien e mbajtjes financiare nuk mund ta përmbush vet në tërësi 
atëherë përfituesi i të drejtes për mbajtje financiare ka të drejtë të kerkojë 
plotësimin e pjesës shtesë të mbajtjes financiare nga personat e radhës tjetër të 
përcaktuar sipas këtij neni.  

 
282 (a) Sipas nenit 282, bashkëshortët kanë obligim dhe janë të radhës së parë të 

ndihmojnë financiarisht njëri tjetrin. Kur bashkëshortët nuk kanë mjete atëherë kjo 
e drejtë kalon te fëmijët e tyre. Nëse fëmijët e tyre nuk kanë mjete atëherë e drejta 
e mbajtjes financiare sipas radhes kalon te prindërit e tyre dhe ata sigurojnë mjete 
financiare për femiun e vet. Detyrimi për dhënien e mbajtjes financiare sipas nenit 

                                                                                                                            
ardhurave të të punsuarave në personat juridik në Republikën e Kroacisë. Në këtë vendim parashihet 
përqindja si në vijim: për fëmijë deri në 6 vjeçarë 17%, prej 7 deri 12 vjeçarë 20% dhe prej 13 deri 18 
vjeçarë 22%. 
1414 Shih nenin 12, 14, 17 te Ligjit per Trashëgiminë e Kosovës, Ligji Nr.2004/26 
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282, në rend të parë është i pasardhësit në vijë të drejtë të gjinisë se gjakut e pastaj 
të afërmit e vijës paraardhëse. Mbajtjen financiare të fëmijëve kanë për obligim ta 
bëjnë prindërit e tyre, kur prindërit nuk mund ta bëjnë këtë atëherë mbajtjen 
financiare të tyre duhet ta bëjnë gjyshi dhe gjyshja në mënyrë të barabartë. Gjyshi 
dhe gjyshja kanë detyrim të njëjtë ndaj nipit njejtë si, kurse edhe vet prindërit ndaj 
fëmijeve të tyre, por vetëm në rastet kur prinderit nuk kanë mjete financiare Gjyshi 
dhe Gjyshja duhet të krijojnë mbajtje financiare për niperit dhe mbesat e mitur 
ashtu edhe madhor të cilët nuk kanë mjete dhe janë në shkollim e sipër deri në 
moshën 26 vjeçare.  

 
282 (b) Rregull është se nëse fëmijët janë të martuar qoftë si të mitur nga mosha 16 

vjeçare qoftë si madhor atëherë detyrimi lind midis bashkëshortëve respektivisht 
mbajtjen e fëmijës madhor apo të mitur nuk e bëjnë prindërit, por duhet ta bëjë 
bashkëshorti, sepse ai është i radhës së parë e jo prindërit. Mbajtjen financiare e 
siguron njerka, ajo u takon vetëm fëmijëve të mitur dhe përjashtohen fëmijët 
madhorë. Në literaturë tërhiqet vërejtja se “duhet mbajtur llogari mbi dallimet e 
detyrimit të ushqimisë – njerku dhe njerka janë të detyruar për mbajtje financiare 
të fëmijës (thjeshtrit) deri në moshën madhore, ndërsa gjyshi dhe gjyshja edhe pas 
moshës madhore nën kushte të njëjta si, kurse prindërit”.1415  

 
Paragrafi 1 

 
282.1 Paragrafi 1 i nenit 282, përcakton se bashkëshorti është i detyruar i pari që t’i 

ofrojë mbajtje financiare bashkëshortit tjetër. Kështu që, detyrimi i bashkëshortit 
për mbajtje financiare të bashkëshortit tjetër lind nga momenti i lidhjes së martesës 
dhe zgjat deri sa ekziston ajo, por edhe pas shkrurorezimit kur plotësohen kushtet e 
parapara me LFK. Pornën kushtet e parapara me LFK bashkëshorti mund të 
kërkojë mbajtje edhe pas zgjidhjes së martesë.1416 Bashkëshortët kanë detyrim të 
mbajnë njëri-tjetrin gjatë jetës bashkëshortore dhe kjo është një nga detyrat e 
bashkëshortëve. Qëllimi i kësaj mbajtjeje është që bashkëshortit që është pa mjete 
materiale t’i sigurohen mjete të nevojshme për ekzistencë nga bashkëshorti tjetër. 
Kur thuhet fillimisht bashkëshorti është i detyruar t’i jap mbajtje financiare 
bashkëshortit tjetër kjo nënkupton se nëse bashkëshorti nuk ka mjete që të mbajë 
bashkëshortin tjetër atëherë e drejta e mbajtjes kalon në personat tjerë si p.sh. te 
fëmijët e tyre e pastaj nëse keto nuk kanë mjete për mbajtje financiare atëherë ky 
detyrim kalon të prinderit e bashkëshorteve siç paragrafi 2 i këtij neni. 

  
Paragrafi 2 

 
282.2 Paragrafi 2 i nenit 282, parasheh rastin kur detyrimi për mbajtje financiare 

ekziston ndërmjet disa të afërmve, se pari detyrimi për mbajtjen financiare u takon 
pasardhësve në raport me të afërmit e vijës paraardhëse. Kjo do të thotë se fëmiu se 
pari është i obliguar sipas radhes ta mbajë prindin nese ai (femiu) nuk ka mjete 
atehere ky detyrim sipas radhes ligjore ne vijen e gjakut ngjitese ne radhe vjen 

                                                 
1415 Shih Babić. I, vep e cituar, fq. 366. 
1416 Shih LFK, nenet 300 dhe 301 si dhe pjesa e komentit. 
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babai i prindit respektivisht gjyshi dhe gjyshja e nipit respektivisht mbesës. 
Detyrimi i gjyshes dhe gjyshit për mbajtjen e djalit të vet është i karakterit 
subsidiar, sepse femiu i djalit të tyre është i radhes se parë që duhet ta përmbush 
detyrimin e mbajtjes financiare.Femija për të kërkuar mbajtje financiare nga gjyshi 
respektivisht gjyshja për shkak se prinderit e tij nuk kane mjete financiare, ai është 
i detyruar që së pari në procedurë gjyqësore të vertetojë se prinderit e tij nuk kanë 
mjete për mbajtje financiare dhe pastaj ka të drejtë t’i drejtohet gjykates që këtë 
mbajtje financiare t’ia sigurojë gjyshi dhe gjyshja. Kjo do të thotë se përfituesi i të 
drejtes financiare pamundësine e dhënies se mbajtjes financiare nga personi që 
është i detyruar sipas ligjit duhet ta vertetojë ne procedure gjyqësore dhe pastaj i 
lind e drejta qe të kerkojë nga personat e tjere të radheve tjera që kanë detyrim 
ligjor për mbajtje financiare. 

 
Paragrafi 3 

 
282.3 Paragrafi 3, rregullon dhënien e mbajtjes financiare respektivisht përcakton se 

personat në gjini të gjakut detyrimin për dhënien e mbajtjes financiare e kanë sipas 
radhës me të cilën mund të thirren në trashëgimi. Ky parim e lehtëson procedurën 
për caktimin e personit ligjor për të dhënë mbajtjen financiare personit i cili ka 
nevojë në rastin konkret. 

 
Paragrafi 4 

 
282.4 Paragrafi 4, e rregullon rastin kur ndërmjet disa të afërmve qe janë në 

marrëdhënie të natyrës së njëjtë atëherë të gjithë këta kanë detyrime për mbajtje 
financiare në proporcion me mundësitë e tyre financiare. Me ligj parashihet se ai 
që kujdeset për fëmijën në kujdesin e tij shtëpiak përmbush pjesën e tij duke 
siguruar kujdesin dhe shkollimin. 

  
282.4 (a) Me këtë paragraf të këtij neni shprehimisht caktohet se në qoftë se detyrimi 

për mbajtje financiare perfshin me shume persona të të njëjtës radhe si p.sh 
detyrimi i më shumë fëmijëve për mbajtje financiare të prindit atëherë gjykata 
detyrimin për mbajtje financiare ndaj prindit të tyre do ta caktojë në proporcion me 
mundësitë e tyre financiare që do të thotë në këtë mbajtje financiare të prindit të 
tyre do të përfshihen të gjithë fëmijët e tij sipas mundësive të tyre financiare. Kjo 
do të thotë se nuk detyrohet vetëm njëri nga fëmijët, por të gjithë duke patur 
parasysh mjetet financiare. 

 
282.4 (b) Fjalia e paragrafit 4 të nenit 282 të LFK, e rregullon rastin kur femiu i 

besohet në kujdesje bashkëshortit tjetër atëherë bashkëshorti tjetër nuk jep mjete 
financiare për mbajtjen e fëmiut, sepse konsiderohet se pjesën e tij të mbajtjes 
financiare e përmbush duke siguruar kujdesin, edukimin dhe shkollimin e tij. Në 
fakt, personi i cili nuk jeton së bashku me fëmiun paguan pjesën e mbajtjes 
financiare në para ndërsa bashkëshorti tjetër pjesën e vet e përmbush duke u 
kujdesur për femiun. Gjykata në të gjitha rastet kur cakton mbajtjen financiare të 
fëmiut të bashkëshorteve të ndarë ka parasysh obligimin e ndërsjelltë të 
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bashkëshorteve për mbajtje financiare të fëmiut gjithmonë në pajtim me mundësite 
financiare. Me këtë rast po citojme një vendim të Gjykates së Qarkut ne Prishtine, 
C.Nr.153/2011, ku thuhet “detyrohet i padituri që në emër të ushqimisë së tyre të 
përbashket të paguajë shumen nga 80 Euro ne muaj, për secilin veç e veç në 
llogarinë bankare të kursimeve të paditëses duke filluar që nga plotfuqishmëria e 
këtij aktgjykimi e deri sa të ekzistojnë kushtet e parapara ligjore për nje pagese të 
tille”, me arsyetimin se “për ushqimin u vendos konform nenit 290, paragrafi 1 dhe 
291 të LFK i Kosoves, pasi qe prinderit janë të obliguar t’i ushqejnë femijet e tyre 
të mitur ku shuma e caktuar e detyrimit ushqimor prej 80 Euro për secilin veç e veç 
ne muaj për të miturit i pergjigjet nevojave dhe kërkesave ushqimore duke patur 
parasysh edhe kontributin e paditëses për ruajtje dhe edukim të femijeve si dhe 
mundesine materiale të të paditurit”1417. Ngjashem parashohin edhe aktgjykimet 
tjera të Gjykates se Qarkut të Prishtines, ku llogaritet edhe kujdesi për femiun si 
përmbushje e pjesës për mbajtjen financiare. Për këtë mund të citojmë arsyetimin e 
dhënies se mbajtjes financiare, ku thuhet “për ushqimi u vendos konform nenit 
290, paragrafi 1 dhe 291 të LFK-se, ku shuma e caktuar e detyrimit ushqimor prej 
150 Euro ne muaj për të miturën i përgjigjet nevojave dhe kërkesave ushqimore 
duke patur parasysh edhe kontributin e paditëses për ruajtje dhe edukim të femiut 
si dhe nevojën e veçante të saj për përkujdesje mjekesore. Rrethana ne baze të të 
cilave u caktua detyrimi ushqimor u morr ne kohën e vendosjes për kete detyrim, 
për kete arsye kerkespadia përtej pjesës së gjykuar u refuzua si e pa baze”1418. 
Edhe praktika gjyqësore e rajonit parasheh dhënien e mbajtjes financiare nga ana e 
bashkëshortit ne para ndërkaq bashkëshortit tjeter si përmbushje financiare i 
llogaritet kujdesi ndaj femiut. Keshtu Gjykata Themelore e Tetoves, me 
Aktgjykimin P.nr.15/43, ku thuhet “detyrohet i padituri qe ne emër të mbajtjes 
financiare paditëses t’i paguajë shumën prej 5000 Denare për çdo muaj duke filluar 
nga data 17.11.2005, deri me daten 08.04.2009, ne afat prej 15 dite nga marrja e 
aktgjykimit me kercenim të ekzekutimit të dhunshëm”.  

  
 
Neni 283. Ndryshimi i radhës së detyrimit 
 

(1) Deri sa i afërmi nuk është i detyruar të jap mbajtje financiare, detyrimi 
kalon në të afërmit e radhës në bazë të radhës së pastajme të detyrimit 

(2) Përgjegjësia e bashkëshortit për t’i dhënë mbajtje financiare 
bashkëshortit të tij kalon në të afërmit e personit që ka nevojë vetëm në 
rastet e pamundësisë financiare siç është cekur ne nenin 280 (1). 

 
Koment, neni 283 

 
283. Vështrim i përgjithshëm. Neni 283 i LFK-së, rregullon ndryshimin e radhës së 

detyrimit për dhënien e mbajtjes financiare. Kjo nënkupton se LFK-ja, ndryshimin 
e radhës së detyrimit respektivisht kalimin e detyrimit nga një i afërm tek një tjetër 
i aferm i radhës tjetër. Lejimi i ndërrimit të radhës së detyrimit ka për qëllim që 

                                                 
1417 Shih Aktgjykimi i Gjykates se Qarkut ne Prishtine, C.nr.153/2011 i datës 12.01.2012 
1418 Shih Aktgjykimi i Gjykates se Qarkut ne Prishtine, C.nr. 33/2010 i datës 05.10.2010 
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gjithmonë të sigurojë mbajtjen financiare personit i cili ka nevojë për një gjë të 
tillë. Detyrimi për mbajtje financiare është i mbështetur në rregullat e humanizmit 
dhe ndihmës reciproke. Mbajtja financiare është detyrim ligjor dhe ajo sigurohet 
kur personi i cili ka detyrim ka mjete të mjaftueshme. Ne keto raste ai detyrimin 
ligjor të përmbushjes se mbajtjes financiare e realizon vet, sepse është i obliguar ne 
baze të ligjit. Mirëpo, ne qoftese ai nuk ka mjete të mjaftueshme financiare qe do 
të thotë se nuk mund t’i përmbush as detyrimet e veta familjare atehere detyrimi 
ligjor i mbajtjes financiare pasi të vërtetohet me vendim të gjykates, pamundësia e 
mbajtjes financiare nga personi i pare i detyruar do të kalojë te të afërmit e radhes 
tjeter ose vijuese qe ka për detyrim të sigurojë mbajtje financiare. Kalimi nga një i 
afërm në një të afërm tjetër, shkon aq sa është e mundur të behet duke respektuar 
radhën e trashëgimisë në vije të drejte të gjinisë se gjakut.  

 
Paragrafi 1 

 
283.1 Paragrafi 1 i nenit 283, përcakton se deri sa i afërmi lirohet nga detyrimi për 

mbajtje financiare për shkak se nuk ka mjete të mjaftueshme për veti dhe jo më për 
të tjerët detyrimi i mbajtjes financiare për personin qe ka të drejte të kërkojë 
mbajtje financiare, nuk shuhet, por e drejta e tij që të kerkoje mbajtje financiare 
tani kalon në një të afërm tjetër të radhës tjetër të pastajme të detyrimit për mbajtje 
financiare. Në këtë mënyrë krijohet edhe siguria juridike për personat të cilët për 
shkaqe të ndryshme nuk janë në gjendje ta mbajnë veten. LFK-ja, aftesine për 
mbajtje financiare të personave të detyruar e parasheh ne nenin 280 të këtij ligji, 
ndersa radhen e personave të detyruar për mbajtje financiare e parasheh ne nenin 
282 të këtij ligji, pastaj ne nenin 290, ku parashihet mbajtja financiare e femijeve 
nga ana e prindërve, pastaj 294, ku parashihet detyrimi i femiut për mbajtjen e 
prindërve, dhe neni 295, i cili rregullon një përjashtim ku për person me detyrim 
ligjor të mbajtjes financiare është njerku respektivisht njerka ndaj thjeshtrit 
respektivisht thjeshtres si dhe neni 296, ku parashihet detyrimet e thjeshtrit 
respektivisht thjeshtres dhe njerkut respektivisht njerkes. Me gjerësisht lidhur me 
personat e detyruar për mbajte financiare sipas këtyre neneve shih nenet ne fjale 
dhe komentet e tyre. Deri te lirimi nga mbajtja financiare e personit qe është i 
detyruar sipas radhës se pare për të kaluar ne personat tjere vjen për shkak të 
pamundësisë ekonomike për dhënien e mbajtjes financiare siç parasheh neni 280 i 
këtij ligji, ku ne paragrafin 1 thuhet “personat të cilët duke marre parasysh të gjitha 
detyrimet personale nuk janë ne gjendje të sigurojnë mbajtje financiare pa 
rrezikuar mjetet e tyre financiare të arsyeshme nuk janë të detyruar të ofrojnë 
mbajtje financiare”. 

 
Paragrafi 2 

 
283.2 Paragrafi 2 i nenit 283, rregullon përgjegjësinë e bashkëshortit për t’i dhënë 

mbajtje financiare bashkëshortit të tij, dhe nëse ai nuk ka mjete të mjaftueshme për 
mbajtje ky detyrim mund të kalojë në të afërmit e personit që ka nevojë, por vetëm 
në rastet e pamundësisë financiare të cilat ceken në nenin 280Ne ketë rast detyrimi 
për mbajtje financiare mund të kaloje te personat e tjere të përcaktuar sipas 
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dispozitave të LFK-se. Me gjerësisht lidhur me detyrimet e mbajtjes financiare 
ndërmjet bashkëshortëve shih nenin 298 ku behet fjale për të drejtën e 
bashkëshortëve ne ushqimi, dhe komentin e këtij neni.  

 
 
Neni 284. Rregulla e ndarjes së detyrimit të më shumë personave për dhënien e 
mbajtjes financiare 
 

Në rast se më shumë se një person ka nevojë dhe personi që ka detyrim të 
sigurojë mbajtje financiare për të gjithë nuk është në gjendje të ofrojë 
mbajtje të plotë nën arsyet e cekura në nenin 280, detyrimi ndahet mes të 
gjithë të afërmve që janë të detyruar derisa mbajtja financiare të jetë 
garantuar plotësisht. 

 
Koment, neni 284 

 
284. Vështrim i përgjithshëm. Neni 284 i LFK-se, përcakton rregullën e ndarjes së 

detyrimit për mbajtje financiare kur kjo u takon më shumë personave. Kjo 
nënkupton faktin kur një person ka detyrim t’u ofrojë mbajtje financiare më shumë 
personave dhe kjo me siguri është çështje e rëndë, prandaj lejohet mundësia që 
detyrimi të ndahet midis personave të afërm që janë të detyruar, kështu që personat 
që kanë të drejtë në mbajtje të fitojnë mbajtjen financiare në mënyrë të plotë. 
Personi i detyruar do të ofrojë mbajtje financiare aq sa ka mundësi financiare 
ndërsa pjesa tjetër e mbajtjes do të kalojë te personat e tjerë të afërm ashtu qe 
mbajtja financiare për personat qe kanë nevojë për të, të jete e garantuar plotësisht. 
Kjo ndodhë gjithmonë me kërkesën e personit qe ka nevojë për mbajtje financiare 
ndersa kur janë në pyetje fëmijët e mitur dhe personat e paaftë për të gjykuar, 
gjykata do të kujdeset ex officio. Qëllimi i këtij neni është qe të sigurojë mbajtje 
financiare jo vetem nga personi i radhës se parë, por ne mungesë të mjeteve nga ai, 
kjo të bartet edhe te personat tjerë sipas radhës ligjore që janë të detyruar për 
mbajtje financiare deri sa mbajtja financiare të garantohet plotësisht. Kjo dispozitë 
nënkupton edhe faktin se nese ka më shumë persona të të njëjtës radhë që 
përmbushjen e mbajtjes financiare ta bejnë bashkërisht sipas mundësive 
ekonomike të tyre, por edhe të kalohet ne personat tjerë të radhëve tjera ligjore të 
përcaktuara me kete ligj, gjithmonë nese personat e radhes se parë nuk janë në 
gjendje ta përmbushin detyrimin ligjor të mbajtjes financiare ne tërësi. Ky nen 
përcakton parimin se kur më shumë se një person ka nevojë për mbajtjen 
financiare ndërsa personi i cili ka detyrim për atë mbajtje për të gjithë dhe nëse ai 
nuk është në gjendje për arsye e cekura në nenin 280, atëherë detyrimi ndahet 
midis të gjithë të afërmve që janë të detyruar deri sa mbajtja financiare të jetë e 
siguruar plotësisht. Kjo do të thotë nëse disa fëmijë obligohen që ta mbajnë 
prindin, atëherë të gjithë do të kontribuojnë që të sigurohet mbajtje financiare e 
denjë.  
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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. 

 
Koment, neni 285 

 
285. Vështrim i përgjithshëm. Mbajtja financiare do të sigurohet duke u mbështetur ne 

çfarë kushtesh ka jetuar personi të cilit duhet t’i sigurohet mbajtja financiare 
respektivisht ne pajtim me nenin 285 që përcakton shtrirjen e mbajtjes ku merret 
parasysh se në çfarë kushtesh personi që është mbajtur ka jetuar dhe për këtë arsye 
kemi një mbajtje financiare minimale për një jetë dinjitoze, por mund të ketë edhe 
mbajtje financiare e cila është më shumë se minimumi i kërkesave që duhet 
mbajtur e që varet në rend të parë nga mënyra e jetesës së tij deri në atë moment si 
dhe nga gjendja financiare e personit ose personave që kanë detyrim ligjor për 
mbajtjen financiare të tij. Kjo do të thotë se personat e detyruar sipas ligjit që duhet 
të japin mbajtjen financiare janë në gjendje të mirë materiale natyrisht edhe pozita 
e personit i cili është i mbajtur në rastin konkret do të jetë më e volitshme. Nuk 
mund të lejohet keqësimi i gjendjes së dhënësit të mbajtjes financiare. Ligji kërkon 
qe me anë të mbajtjes financiare mos të shkaktohet rrezikimi i ekzistencës se vet 
dhënësit të mbajtjes financiare. 

 
Paragrafi 1 

 
285.1 Paragrafi 1 i nenit 285, përcakton se vëllimi i mbajtjes financiare apo shtrirja e 

saj duhet të jetë adekuate më kushtet në të cilat ka jetuar personi që ka të drejtë në 
mbajtje. Kështu që plotësimi i nevojave të tij është i lidhur edhe për mënyrën e 
jetesës së tij, personat mund të jetojnë në kushte të mira, por edhe në kushte të 
rënda varësisht nga standardi i tyre ekonomik ne familje. Kushtet e rënda do të 
thotë ekzistenca minimale e kushteve për jetesë respektivisht mungesë e plotësimit 
të nevojave të cilat nuk lidhet drejtpërdrejtë për jetesë. Kushte të rënda kemi 
atëherë kur kemi sigurimin e ushqimit, veshëmbathjen, dhe shkollimin e 
obligueshëm. Prandaj paragrafi 1, parasheh se kur personi ka jetuar në kushte të 
rënda mbajtja duhet të sigurojë së paku minimumin që kërkohet për një jetë të 
rëndomtë dinjitoze. Fjalët jetë e rëndomtë dinjitoze janë një standard që 
nënkuptojnë ushqimin e rregullt dhe veshëmbathjen si dhe shpenzimet elementare 
që mundësojnë arsimimin e tij – trajnimin e tij për të fituar një profesion që 
mundëson punësim.  
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Paragrafi 2 
 
285.2 Dispozita e paragrafit 2 të nenit 285, shprehjen jetë të rëndomtë dhe dinjitoze të 

paragrafit 1, e zgjeron duke sqaruar se mbajtja duhet të përfshijë të gjitha kërkesat 
e domosdoshme për jetë duke përfshirë edhe shpenzimet që kërkohen e që janë si 
të domosdoshme për trajnim dhe shkollimin e personit të mbajtur për të fituar 
profesionin. Trajnimi dhe shkollimi i personit të mbajtur duhet t’i mundesojnë atij 
që në të ardhmen t’i sigurojnë punësimin dhe te mos të ketë nevojë për mbajtje 
financiare respektivisht të sigurojë mjetet e veta financiare.. Mbajtjen financiare të 
domosdoshme nëse nuk mund ta bëjë personi i detyruar i radhës së parë pjesa 
shtesë do të kalojë në personin e radhës së dytë i cili duhet të merrë pjesë në 
mbajtjen financiare të tij. Kur as kjo nuk mund të sigurohet nga radhët e tjera 
atëherë shteti është ai që merrë përgjegjësinë në bazë të ligjeve për përkujdesin 
social.  

 
285.2 (a) Lidhur me shtrirjen e mbajtjes financiare, me rastin e vërtetimit të shumës së 

përgjithshme të mjeteve të nevojshme për mbajtjen e fëmijës, merren parasysh 
nevojat të cilat nuk duhet të vërtetohen vetëm në bazë të standardit të mesit në të 
cilin fëmija jeton, por ato nevoja duhet të ndjekin edhe standardin e prindërve të tij. 
Me rastin e caktimit të lartësisë së mbajtjes financiare gjithmonë merren parasysh 
nevojat e personit të cilit i jepet mbajtja financiare e bazuar në LFK-në, kështu që 
lartësia caktohet nga gjykata aq sa është e nevojave për personin për të cilin bëhet 
fjalë.1419 Me Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 191/2010 është 
vendosur që prindit të paguaj për mbajtjen e fëmijëve të tyre të përbashkët shumën 
prej nga 50 euro në muaj për secilin fëmijë derisa ekzistojnë kushtet ligjore për 
mbajtje. Ndërsa mënyra e përmbushjes së këtij detyrimi të mbajtjes financiare 
mund të bëhet nga më shumë persona. Pra, një pjesë e paguan personi i radhës së 
parë pjesën tjetër personi i radhës së dytë që është i obliguar sipas ligjit, që do të 
thotë prindi kur ai nuk ka mjete të mjaftueshme atëherë për mbajtjen financiare të 
fëmijës të tij atëherë këtu duhet të merrë pjesë edhe gjyshi i tij.  

 
285.2 (b) Me rastin e caktimit të lartësisë të mbajtjes financiare e rëndësishme është që 

ajo shumë t’i plotësojë nevojat e domosdoshme të personit i cili duhet mbajtur. Në 
rast se shuma e mbajtjes nuk mund të sigurohet nga personat e detyruar atëherë jo 
vetëm nga personat e detyruar që kalon detyrimi për mbajtje, por mund të shkohet 
deri tek skema sociale për mbrojtjen e fëmijëve që ai mos të ketë pengesa në 
sigurimin e mjeteve për plotësimin e nevojave të tija të domosdoshme. Personi i 
cili kërkon mbajtje financiare nga institucionet shtetërorë duhet të provojë me 
vendime të gjykatës se personat e detyruar sipas LFK-se, për dhënien e mbajtjes 
financiare nuk kanë mjete të mjaftueshme qe të sigurojnë mbajtjen financiare të tij. 

 

                                                 
1419 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr. 191/2010 i datë 25.08.2010. 
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Neni 286. Forma e mbajtjes 
 

(1) Mbajtja në radhë të parë duhet të jetë në para. 
(2) Personi i detyruar të ofrojë mbajtje në të holla mund të kërkojë leje nga 

Organi i Kujdestarisë që t’i lejohet të ofrojë mbajtje në ndonjë formë 
tjetër nëse situata e veçantë e kërkon këtë. 

(3) Mbajtja duhet të jepet në paradhënie për çdo muaj. 
 

Koment, neni 286 
 
286. Vështrim i përgjithshëm. Neni 286 rregullon formën e mbajtjes financiare 

respektivisht përcakton si duhet dhënë mbajtja financiare personit i cili duhet të 
mbahet. Rregull është se ajo mund të bëhet në para duke njohur edhe përjashtimet.  

 
Paragrafi 1 

 
286.1 Paragrafi 1 i nenit 286, përmban parimin se mbajtja financiare parimisht 

gjithmonë duhet të jetë në para,1420 mirëpo ky paragraf përmban fjalën “në radhë të 
parë” duhet të jetë në para, ç’ka len të kuptohet se ligji përjashtimisht lejon 
mundësinë që në raste të caktuara në vend të parave mbajtje financiare të bëhet 
edhe në ndonjë mënyrë tjetër. Për dallim nga LFK-ja, qe parasheh ne menyrë me të 
butë pagimin e alimentacionit në para duke thenë në radhë të parë duhet të jetë ne 
para. Ligji i Familjes i Kroacise, kur janë në pyetje femijet parasheh pagesen 
ekskluzivisht vetem ne para, sepse në nenin 232, paragrafi 2, thuhet “mbajtja 
financiare për femijet gjithmonë caktohet në para”, kurse për rastet paragrafi 1 i 
nenit 232 të LF të Kroacisë, parasheh se “mbajtja financiare në shumen në para, 
përveç nese ekzistojnë shkaqe të arsyeshme qe mbajtja të sigurohet ne forme 
tjeter”. Ky përjashtim shprehimisht rregullohet me paragrafin vijues të këtij neni. 
Të paguarit në para është formë më e lehtë e realizimit të saj, sepse gjithmonë dihet 
a është përmbushur detyrimi i majtjes financiare si për nga sasia ashtu edhe për nga 
rregullsia e mbajtjes financiare mandej paraja është një mjet i qarkullimit i cili ka 
më shumë funksione ajo mund të shërbejë për sigurimin e ushqimit, shkollimit, 
veshëmbathje, kështu që me para i plotëson kërkesat (nevojat) e veta në mënyrë më 
të lehtë. Kur mbajtja financiare bëhet në para ekziston institucioni i ndalesës 
administrative në të hyrat e dhënësit të mbajtjes financiare dhe në këtë mënyrë, në 
mënyrë automatike realizohet dhënia e të hollave nga mjetet financiare të dhënësit 
te të hyrat e fituesit të mbajtjes financiare.  

 
Paragrafi 2 

 
286.2 Paragrafi 2 i nenit 286, e rregullon përjashtime nga paragrafi 1 i këtij neni ku 

përcakton se personi i cili është i detyruar të ofrojë mbajtje financiare në të holla 

                                                 
1420 Shih Aktygjikimi i Gjykates se Qarkut ne Prishtine, C.nr.191/2010, i datës 25.08.2010, ku thuhet 
“Obligohet propozuesi qe ne emer të të alimentacionit per femijet e tyre të të perbashket të të paguaje 
shumen prej 50 Euro ne muaj per secilin femije duke filluar nga data 01.09.2010, e gjeresa të të 
ekzistojne kushtet e parapara ligjore per pagese”. 
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ka të drejtë që do të thotë përjashtimisht mund të kërkojë leje nga Organi i 
Kujdestarisë që t’i lejohet që mbajtja financiare mos të bëhet në të holla, por ajo të 
bëhet në ndonjë formë tjetër nëse situata e veçantë e kërkon. Ligjëvënësi me këtë 
paragraf mundëson që në çdo formë të mundshme të realizohet mbajtja financiare 
dhe atë duke pasur parasyshë gjithmonë interesat e fëmijëve. Mbajtja financiare në 
ndonjë formë tjetër dhe jo në para nuk është alternativë, por ajo mund të ndodhë 
vetëm në ato situata kur dhënësi i mbajtjes financiare nuk është në gjendje këtë ta 
realizojë në para ose rrethanat për interesin e fëmijëve këtë e kërkojnë. Si mbajtje 
financiare në ndonjë formë tjetër është dhënia e mbajtjes financiare në natyrë dhe 
jo në para që do të thotë ofrimi i ushqimit të gatshëm, veshëmbathjes, por edhe 
arsimimi dhe edukimi, p.sh. në shkollën e vet private. 

 
Paragrafi 3 

 
286.3 Paragrafi 3 i nenit 286, përcakton se mbajtja financiare duhet të jepet në 

paradhënie për çdo muaj që do të thotë se i detyruari i mbajtjes financiare këtë 
detyrim duhet ta përmbush në fillim të çdo muaji. Paragrafi 3, nuk e përcakton 
momentin e pagimit, por rregull është që pagesa të bëhet në fillim të muajit që këto 
mjete të jenë të përdorshme për muajin të cilit i dedikohet. Me aktgjykimin e 
gjykatës duhet të precizohet forma e mbajtjes financiare, shuma, si dhe momenti i 
realizimit të mbajtjes financiare që do të thotë në cilën datë dhënësi i mbajtjes 
financiare është i detyruar ta përmbush këtë detyrim.1421  

 
 
Neni 287. Mos heqja dorë nga mbajtja 
 

Personi i cili ka të drejtë në mbajtje nuk mund të heq dorë nga e drejta e tij 
për mbajtje në të ardhmen. 

 
Koment, neni 287 

 
287. Vështrim i përgjithshëm. Neni 287 i LFK-së, rregullon parimin në bazë të të cilit 

heqja dorë nga mbajtja financiare është e pavlefshme. Kjo do të thotë personat që 
kanë të drejtën e mbajtjes financiare në bazë të ligjit ato nuk mund të heqin dorë 
nga mbajtja financiare para se të ndodhë momenti i realizimit të mbajtjes 
financiare. 

 
287 (a) Neni 287 shprehimisht përcakton se personi i cili ka të drejtë në mbajtje 

financiare, nuk ka të drejtë të heqë dorë nga e drejta e tij për mbajtje financiare në 
të ardhmen. Një dispozitë të tillë e kanë edhe ligjet e rajonit.1422 Heqja dorë nga 
mbajtja financiare në të ardhmen nuk është vepër penale, por një dispozitë e tillë 

                                                 
1421 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.37/2010 i datës 17.11.2011, ku thuhet: 
“detyrohet i paditur që në emer të ushqimisë të paguaj shumën prej 133 Euro në muaj duke filluar nga 
data 01.12.2011 e gjeresa për këtë të ekzistojnë kushtet ligjore për një kërkesë të tillë”. 
1422 Shih Kodi i Familjes i Shipërisë, neni 214, heqja dorë nga e drejta për të marrë detyrimin për 
ushqim për kohën e ardhshme është e pavlefshme. 
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në çfarëdo marrëveshje që të ndodhet midis personave të caktuar ajo konsiderohet 
se nuk ka kurrfarë efekti juridik. Kjo dispozitë ekziston për shkak se mbajtja 
financiare është kategori ligjore të cilën e garanton ligji dhe me këtë dispozitë atyre 
u ndalohet e drejta e heqjes dorë.  

 
287 (b) Heqja dorë nga mbajtja financiare nuk mund të bëhet as në tërësi as pjesërisht. 

Heqja dorë nga mbajtja financiare nuk mund të kontraktohet, sepse kjo është në 
kundërshtim me nenin 287 aq më tepër do të ishte shumë e dëmshme në qoftëse do 
të lejohej një marrëveshje midis bashkëshortëve për heqjen dorë të mbajtjes 
financiare të fëmijës. Në këto raste prindërit nuk kanë të drejtë të cenojnë interesat 
e fëmijës edhe pse ato në bazë të ligjit janë përfaqësues ligjor. Në këto raste 
gjykata kujdeset ex officio (sipas detyrës zyrtare) dhe kur cenohen interesant e 
fëmijëve nga vetë prindërit atëherë funksionin e vet ex lege e kryen Organi i 
Kujdestarisë. Në literatur thuhet se gjykata për shkak të mbrojtjes së veçantë të 
fëmijëve të mitur dhe fëmijëve madhor që nuk janë të aftë për punë duhet t’u 
caktohet mbajtja financiare sipas detyrës zyrtare në kontestet martesore kur kjo 
është e mundur dhe e nevojshme sipas rrethanave të kontestit dhe rrethanave të 
rastit1423. Me ndalimin e heqjes dorë nga mbajtja financiare njëkohësisht mbrohet 
edhe buxheti shtetëror, sepse nëse një person që ka nevojë për mbajtje financiare 
heqë dorë vullnetarisht nga e drejta e tij për mbajtje financiare nuk nënkupton 
faktin se ai më nuk do t’i drejtohet askujt për mbajtje të mëtutjeshme financiare e 
në bazë të së drejtës tonë pozitive, shteti është ai si detyrues subsidiar për ndihmë 
financiare personave që nuk kanë mjete për ekzistencë.  

 
 
Neni 288. Përfundimi i të drejtës për mbajtje financiare 
 

(1) E drejta e mbajtjes ndërmjet dy personave përfundon nëse ndonjëri nga 
ata vdes. 

(2) Kjo nuk do të zbatohet për detyrimet e prindit ndaj fëmijës. Në këtë rast 
detyrimet e tij kalojnë tek trashëgimtari ligjor. 

 
 Koment, neni 288 

 
288. Vështrim i përgjithshëm. Neni 288 i LFK-se, përmban parimin e përgjithshëm për 

përfundimin e së drejtës për mbajtje financiare. Si çdo e drejtë tjetër në kuadër të 
së drejtës familjare që nuk mund të jetë e përhershme ashtu as e drejta për mbajtje 
financiare e cila i takon personit të caktuar në bazë të ligjit nuk është e karakterit të 
përhershëm, por ajo në rrethana të caktuara edhe shuhet respektivisht përfundon. 
Neni 288, me dy paragrafet e saja vetëm sa përcakton shuarjen e detyrimit kur 
njëra nga palët vdes. E drejta e mbajtjes financiare midis anëtarëve të familjes 
është detyrim ligjor andaj ajo shuhet kur të paraqiten kushtet ligjore në bazë të të 
cilave shuhet mbajtja financiare. LFK-ja në nenin 288, flet vetëm për rastin e 
vdekjes si bazë për përfundimin e mbajtjes financiare midis dy personave. Pra, 

                                                 
1423 Alinćić. M dhe të tjerë, vepër e cituar, fq.444 
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qoftë me vdekjen e palës së detyruar apo palës e cila ka pasur të drejtë në mbajtjen 
financiare. Por nuk përmend edhe raste të tjera për shuarjen (ndërprerjen, 
përfundimin) e mbajtjes financiare e cila mund të jetë me vendim të gjykatës për 
shkak se kanë pushur kushtet për krijimin e saj, pastaj me kalimin e kohës në qoftë 
se mbajtja ka qenë për afat të caktuar dhe raste tjera që përpunohen brenda në ligj, 
por nuk kanë hyrë në këtë parim.  

 
Paragrafi 1 

 
288.1 Paragrafi 1 i nenit 288, përcakton faktin se e drejta e mbajtjes ndërmjet dy 

personave përfundon nëse ndonjëri nga ata vdes. Me vdekjen barazohet edhe 
shpallja e personit të zhdukur për të vdekur, prandaj mbajtja financiare shuhet edhe 
me shpalljen për të vdekur e njerit nga ata. Që do të thotë vdekja e personit të 
detyruar në mbajtje financiare apo vdekja e personit në favor të të cilit ka ekzistuar 
mbajtja financiare në mënyrë të drejtëpërdrejtë shkakton përfundimin e së drejtës 
për mbajtje financiare. Paragrafi 1, nuk përmend raste të tjera të shuarjes së të 
drejtës për mbajtje financiare, por LFK-ja përmban për situatat konkrete p.sh. me 
ligj thuhet se me lidhjen e martesës së re shuhet e drejta e mbajtjes financiare 
(ushqimi).1424 Gjithashtu, ekzistojnë edhe raste të tjera qe qojnë deri te përfundimi i 
detyrimit për mbajtje financiare të cilat i rregullon LFK-ja, p.sh. kur gjykata 
konstaton se nuk ekzistojnë arsyet për të cilën është caktuar detyrimi për mbajtje 
financiare, ose me kalimin e kohës për të cilën është caktuar apo me mbushjen e 
moshes madhore 18 vjeçare dhe nuk e vazhdon shkollimin respektivisht moshën 
26 vjeçare të femijes ne qoftesë se vazhdon shkollimin. Edhe shuarja e mbajtjes 
financiare duhet të behet me vendim të gjykatës. Praktika gjyqsore e Gjykates 
Themelore ne Tetovë, shprehimisht në një vendim te saj parasheh “ndërpritet 
mbajtja financiare e gjykuar e të paditurve të mitur si detyrim i paditësit me 
aktgjykimin P.nr.410/04, te datës 24.05.2005, të Gjykatës Themelore ne Tetove, të 
llogaritur nga dita 04.09.2008, si datë e gjykimit të rastit”, me arsyetimin se në 
rastin konkret nga provat e nxjerra është vërtetuar gjendja faktike e pakontestuar se 
paditësi me aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Tetovës P.nr.410/04, 24.05.2005, 
atëherë si i paditur ka qenë i detyruar të paguajë mbajtjen financiare në lartësi prej 
2500 Denare, për secilin fëmi ose në shumën e re prej 5000 Denare, dhe se i njëjti 
për shkak të mospagimit të mbajtjes financiare është shpallur fajtor dhe është 
denuar me aktgjykimin KP.nr.154/07, nga ana e Gjykates Themelore të Tetoves, 
gjithashtu është e pakontestueshme se paditësi nuk disponon me pasuri të 
paluajtshme, i njëjti është i papunësuar, që merr ndihmë sociale në shumën prej 
912.50 Denare, dhe është i sëmurë..... Kjo gjykatë ka gjetur se janë plotësuar 
kushtet për ndërprerjen e mbajtjes financiare të caktuar ndaj të paditurit në barrë të 

                                                 
1424 LFK, neni 312, ku ndër të tjera thuhet “kur koha për të cilën gjykata ka përcaktuar alimentacionin 

kalon, kur bashkëshorti i shkurorëzuar i cili gëzon këtë të drejtë ri–martohet ose hyn në bashkësi 

jashtëmartesore (bashkësi faktike) ose vdes. 
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paditësit me Aktgjykimin P.nr.410/04, të datës 24.05.2005, duke vlerësuar se janë 
plotësuar kushtet edhe atë duke llogaritur nga data 04.09.2008, për çka gjykata 
edhe ne këtë pjesë e ka pranuar kërkesëpadinë. Mirëpo, sipas dispozitave të LFK-
së, kur shuhet detyrimi për mbajtjen financiare për shkak të pamundësisë 
ekonomike atëherë ky detyrim i mbajtjes financiare kalon në personat e radhës 
tjetër që kanë detyrim për mbajtjen financiare sipas ligjit.  

 
Paragrafi 2 

 
288.2 Paragrafi 2 i nenit 288, përcakton rastin që paraqet përjashtim se mbajtja 

financiare e prindit ndaj fëmijës nuk do të përfundojë me vdekjen e prindit, por ky 
detyrim për mbajtje financiare do të kalojë tek trashëgimtari ligjor. Trashëgimtari 
ligjor i prindit të fëmijës mund të jetë bashkëshorti. Trashëgimtar ligjor i shkallës 
së parë janë gjithmonë bashkëshorti dhe fëmijët, në këtë rast bashkëshorti pasjetues 
do të kujdeset për mbajtje të mëtutjeshme të tij. Kjo do të thotë nëse bashkëshorti 
deri tani paguante gjysmën e mbajtjes financiare do të obligohej të paguajë në 
tërësi. Në qoftë se fëmija i trashëgimlënësit nuk e ka prindin tjetër atëher 
trashëgimia ligjore bëhet midis tij (fëmijës) dhe prindërve të trashëgimlënësit, 
kështu që ky detyrim sipas këtij paragrafi do të kalojë te gjyshi dhe gjyshja e tij të 
cilët do të përmbushin mbajtjen financiare në proporcion me mundësitë e tyre. 
Nëse kanë mjete të mjaftueshme të dy atëherë pjesët e mbajtjes financiare do të 
jenë të barabarta. Kjo është kështu për shkak se LFK-ja, kërkon të respektohet 
mbajtja financiare sipas personave që janë në vijë të drejtë zbritëse apo ngjitëse në 
gjini të gjakut. Pra, nuk lejohet kalimi në vijë të tërthortë të gjinisë së gjakut. Për 
këtë arsye vëllai dhe motra nuk kanë detyrim të mbajtjes financiare sipas LFK-së, 
sepse ligjvënësi nuk ka bërë luhatje nga respektimi i vijës së drejtë të gjinisë së 
gjakut. Vëllëzërit dhe motrat ndodhen në shkallë të dytë të vijës së tërthortë, 
prandaj LFK-ja duke respektuar këtë parim nuk parasheh mundësinë e mbajtjes 
financiare në mënyrë të ndërsjelltë midis vëllezërve dhe motrave. Ndërsa në 
KFSH-në, parashihet mundësia që edhe vëllezërit dhe motrat ndaj vëllezërve dhe 
motrave të tyre sipas radhës më të afërt, të sigurojnë mbajtje financiare1425.  

                                                 
1425 Shih KFSH, neni 192, paragrafi d. 
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II. MBAJTJA FINANCIARE DHE USHQIMI (ALIMENTACIONI) 
 
1. Mbajtja Financiare e Fëmijëve 
 
Neni 289. Zbatimi i parimeve 
 

Parimet e përgjithshme të përgjegjësisë së prindërve të parashikuara me këtë 
Ligj do të aplikohen në rast se nuk është rregulluar ndryshe në nenet vijuese. 

 
Koment, neni 289 

 
289. Vështrim i përgjithshëm. Neni 289 i LFK-së, përmban zbatimin e parimeve të 

përgjithshme të përgjegjësisë së prindërve për kujdesin ndaj fëmijëve e në rastin 
konkret, lidhur me mbajtjen financiare të fëmijëve ku flitet për mbajtjen financiare 
dhe ushqimin (alimentacioni). Pra kjo pjesë rregullon mbajtjen financiare dhe 
ushqiminë të fëmijëve nga ana e prindërve, por edhe të fëmijëve ndaj prindërve. 
Para se të trajtohet zbatimi i parimeve lidhur me mbajtjen financiare të fëmijëve 
vlen të theksohet se LFK-ja bënë një ndarje, por jo edhe aq të suksesshme midis 
shprehjeve mbajtje financiare dhe ushqimi (alimentacioni). Kështu del që mbajtja 
financiare ka të bëjë vetëm kur bëhet fjalë për mbajtjen financiare të fëmijëve, 
ndërsa kur bëhet fjalë për mbajtjen e bashkëshortve përdoret shprehja mbajtje 
martesore, ushqimia respektivisht alimentacioni. Pra nga përmbajtja apo kuptimi i 
tyre nuk mund të shihet dallim i madh terminologjik, sepse në nenin 278, thuhet 
“mbajtja financiare në kuptimin e këtij ligji nënkupton detyrimin financiar dhe 
material”, ndërsa në nenin 297 ku jepet definicioni i ushqimisë thuhet “ushqimia 
është mbajtje financiare e bashkëshortve apo ish-bashkëshortëve”. LFK-ja në nenin 
298, ku bëhet fjalë për të drejtën e bashkëshortëve në ushqimi në paragrafin 1, 
thuhet “bashkëshorti i cili nuk ka mjete të mjaftueshme për mbajtje financiare, i 
cili nuk është i aftë të punojë ose që për arsye të tjera nuk mund të punësohet, ka të 
drejtë në mbajtje financiare (vërejtja jonë nuk thuhet ka të drejtë në ushqimi, por 
në mbajtje financiare) nga bashkëshorti tjetër në proporcion me mundësitë e tija 
financiare. Ky paragraf i nenit 298 tregon që edhe ushqimia është mbajtje 
financiare, por që i dedikohet drejtpërsëdrejti bashkëshortit apo ish-bashkëshortit, 
andaj konsiderojmë se këto shprehje do të duhet kuptuar drejtë, sepse edhe ushqimi 
është mbajtje financiare që do të thotë mjete të cilat duhet t’i jep personi i detyruar 
në bazë të dispozitave të LFK-së. Ligjvenesi deshiron të bëjë dallim midis 
kërkesave të fëmijëve dhe kërkesave të personave madhorë, sepse fëmijët përveç 
që kanë nevojë për mjete financiare, që shërbejnë për ushqim, veshmbathje, atyre 
duhet t’u ofrohet ndihmë financire edhe për shkollimin dhe edukimin e tyre, ndërsa 
personat madhorë konsiderohen se kanë nevojë jo vetëm për ushqim dhe 
veshmbathje, por edhe për nevojat shendetesore. Gjatë komentimit të neneve edhe 
më qartë do të trajtohen të kuptuarit e termeve të ndryshme të përdorura në LFK. 
Bashkëshortët në bazë të parimit të solidaritetit dhe ndihmës reciproke kanë 
detyrim ligjor që të kujdesen për njëri tjetrin edhe në aspektin financiar, pra 
bashkëshorti i cili nuk ka mjete respektivisht nuk është i punësuar ai gëzon të 
drejtën që nga bashkëshorti tjetër të marrë mjete financiare dhe në këtë mënyrë të 
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realizohet qëllimi i vet martesës, sepse me LFK-në në nenin 3, pika 1 ku njeri ndër 
parimet mbi rregullimin e marrëdhënieve familjare është edhe Barazia ndërmjet 
burrit dhe gruas, respektit të ndërsjelltë ndërmjet tyre dhe anëtarëve të familjes. 
Mbajtja financiare është e drejtë dhe detyrim i prindërve për fëmijet e tyre, poashtu 
është e drejtë dhe detyrë e fëmijëve për mbajtjen financiare të prindërve, pastaj e 
bashkeshortëve martesor dhe jashtëmartesor, gjyshit dhe gjyshes për nipin apo 
mbesen, persona në vijë të drejtë të gjakut si dhe njerkut dhe njerkes për mbajtje 
financiare të thjeshtrit apo thjeshtres dhe anasjelltas. Në këtë pjesë të sktitë do të 
trajtohen detyrimet e ndersjellta midis personave të detyruar sipas ligjit për mbajtje 
financiare. 

 
289 (a) Neni 289 përcakton se parimet e përgjithshme të përgjegjësisë së prindërve të 

parashikuara në këtë ligj do të aplikohet ndryshe me nenet vijuese. Me nenin 289 
përparësi u jepet dispozitave vijuese me të cilat rregullohen marrëdhëniet e 
mbajtjes financiare të fëmijëve nga ana e prindërve, ndërsa në rast se diçka me 
kujdesin financiar respektivisht mbajtjen financiare të fëmijëve nuk është përfshirë 
me dispozitat vijuese atëherë në ndihmë do të vijnë parimet e përgjithshme të 
përgjegjësisë së prindërve të parashikuara me këtë ligj, por nuk përjashtohet 
mundësia të zbatohen edhe parimet e përgjithshme për përgjegjësinë e prindërve 
ndaj fëmijëve të cilët ndodhen edhe në aktet e tjera ligjore nga Kushtetuta dhe 
ligjet e tjera pozitive në Kosovë, që përmbajnë dispozita lidhur me të drejtat e 
fëmijëve në raport me prindërit1426.  

 
289 (b) Dispozitat vijuese të LFK-së; neni 290, rregullon mbajtjen financiare të 

prindërve ndaj fëmijëve të tyre, neni 291, mbajtja e fëmijës të mitur në raste të 
veçanta, neni 292, detyrimi i fëmijës se mitur mbi moshën 15 vjeçare i cili fiton vet 
mjete financiare, neni 293, mosshuarja e detyrimit me humbjen e kujdesit 
prindëror, neni 294, detyrimet e fëmijëve ndaj prindërve të vet, neni 295, detyrimet 
e njerkut ndaj thjeshtrit, etj. Këto përmenden për të pasur një pasqyrë lidhur me 
përmbajtjen e neneve vijuese që kanë të bëjnë midis prindërve dhe fëmijëve lidhur 
me mbajtjen financiare. Dispozitat e LFK-se, nga neni 289 – 322 rregullon në 
mënyrë të hollësishme mbajtjen financiare dhe alimentacionin midis personave të 
caktuar dhe kur diçka nuk është e rregulluar me këto nene, ose nuk është rregulluar 
ndryshe me nenet e përmendura, do të zbatohen parimet e përgjithshme të 
përgjegjësisë së prindërve të parapara me dispozitat e tjera të LFK-së. 
 
 

                                                 
1426 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut, Konventa 
Nderkombetare per te drejtat e femijeve, etj. 
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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 fëmija nuk e ka përfunduar shkollimin deri në moshën madhore, 
prindërit kanë detyrim të ofrojnë mbështetjen e nevojshme për të 
siguruar shkollimin, respektivisht edukimin në fakultet deri sa fëmija të 
arrin moshën 26 vjeç. 

 
Koment, neni 290 

 
290. Vështrim i përgjithshëm. Neni 290 përcakton mbajtjen financiare të prindërve dhe 

fëmijëve të tyre në rend të parë fëmijëve të mitur e pastaj edhe për fëmijët madhorë 
të cilët ndodhen në shkollimin e sipër më së voni deri në arritjen e moshës 26 
vjeçare. Prindërit kanë të drejtë dhe detyrim të përkujdesen për fëmijët ashtu që edhe 
fëmijët të kenë detyrime të caktuara ndaj prindërve. Ligji është ai i cili e përcakton 
detyrimin e mbajtjes midis prindërve dhe fëmijëve dhe për këtë do të bëhet fjalë në 
këtë pjesë të komentarit. Mbajtja financiare e fëmijëve nga ana e prindërve është 
njëra ndër detyrat e prindërve në raport me fëmijët e tyre, dhe ajo si e tillë ekziston 
në çdo kohë deri sa bashkëshortët janë në martesë, por edhe në rast të shkurorëzimit 
gjithmonë nën kushtet e parapara me këtë ligj. Gjatë ekzistimit të jetës së përbashkët 
të bashkëshortëve dhe kur marrëdhëniet e bashkëshortëve janë harmonike, kjo detyrë 
e prindërve realizohet në mënyrë vullnetare në kuadër të plotësimit të nevojave 
familjare.1427 Mbajtja financiare e fëmijëve është një obligim i vazhdueshëm i tyre 
dhe realizohet në të gjitha rrethanat kur e kërkon interesi i fëmijës, kjo do të thotë se 
edhe prindit të cilit i është hequr e drejta prindërore nuk lirohet nga përgjegjësia e 
dhënies së mbajtjes financiare.1428 Mosshuarja e detyrimeve me humbjen e kujdesit 
prindëror shprehimisht parashihet edhe në nenin 293 të LFK-së. 

 
Paragrafi 1 

 
290.1 Paragrafi 1 i nenit 290, përcakton detyrimin e prindërit për mbajtje financiare të 

fëmijëve të tyre të mitur, që nënkupton njërën nga detyrimet e prindit lidhur me 
kujdesin prindëror.1429 Mbajtja financiare e fëmijës nga ana e prindërve ka të bëjë 

                                                 
1427 Leslie J. Harris & Lee E. veper e cituar, fq. 561. 
1428 Konventa për të drejtat e fëmijës, e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme me Rezolutën e saj 
44/25 të datës 20.11.1989, e cila ka hyrë në fuqi më 2 Shtator 1990 dhe i garanton kujdes të veçantë 
fëmijës ndër të tjera me nenin 18, paragrafi 1 ku thuhet “shtetet palë përpiqen me të gjitha mundësitë 
për të siguruar njohjen e parimit sipas të cilit të dy prindërit kanëë përgjegjësi të përbashkët për 
edukimin dhe zhvillimin e fëmijës. Përgjegjësinë kryesore për edukimin dhe zhvillimin e fëmijëve e 
kanëë prindërit ose sipas rastit përfaqësuesit e tij ligjor. Ata duhet të udhëhiqen në radhë të parë nga 
interesi më i lartë i fëmijës”. Në këtë konvent fjala fëmijë në nenin 1 përkufizohet kush konsiderohet 
fëmijë dhe thuhet “në këtë konvent me fjalën fëmijë nënkuptohet çdo njeri nën moshën 18 vjeç, me 
përjashtim të rasteve kur mosha madhore arrihet më përpara në përputhje me legjislacionin që ai i 
nënshtrohet”. 
1429 Më gjerësisht shih nenet për ushtrimin e kujdesit prindëror gjerësisht shih nenin 137, par 1-3 të 
LFK-së, dhe komentin e tyre. 
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me sigurimin e mbajtjes dhe kujdesit të nevojshëm për mirëqenien e tij. Mirëqenia 
e fëmijës nënkupton rritjen e tij brenda familjes gjithmonë kur ajo është e mundur 
pastaj edukimin, shkollimin dhe përgatitjen e tij për t’u aftësuar në jetë si dhe në 
komunitetin ku ai jeton dhe më gjerë.  

 
290.1 (a) Mbajtja financiare duhet të jetë në funksion të rritjes dhe aftësimit të fëmijës në 

pajtim me Konventën për të Drejtat e Fëmijëve. Mbajtja financiare e fëmijës është 
obligim prindëror si në rastet kur prindërit jetojnë bashkërisht me fëmijën ashtu edhe 
në rastet kur fëmija nuk jeton me prindërit për shkaqet e parapara me ligj. Kjo do të 
thotë se prindi gjithmonë është i detyruar në mbajtje financiare të fëmijës të mitur, 
edhe kur fëmija ndodhet në familje me prindërit, por edhe kur ai nuk jeton 
bashkërisht me njërin ose me të dy prindërit. Prindërit janë të detyruar t’u 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 të merren parasysh mundësitë reale të prindërve, mendohet edhe kur krijojnë të 
ardhura në formë tjetër përveç marrëdhënies së punës. Pra, deri sa ata kanë mjete të 
jetesës për veti nënkuptohet se ata duhet të sigurojnë mjete financiare edhe për 
fëmijët e tyre. Fëmijët e mitur gëzojnë të drejtën e mbajtjes financiare përderisa ato 
janë të mitur, pa marrë parasysh a janë në shkollim të mëtutjeshëm apo nuk kanë 
vazhduar shkollimin e tyre, i cili është kriter për mbajtje financiare të fëmijës edhe 
për fëmijët madhorë deri në moshën madhore 26 vjeç, pra fëmija i mitur deri në 18 
vjeç është detyrim i prindërit për mbajtje financiare respektivisht prindi nuk lirohet 
nga mbajtja financiare deri në moshën 18 vjeçare. LFK-ja, dhe ligjet e tjera pozitive 
p.sh. Ligji për Punë i Kosovës, lejon mundësinë që edhe fëmija i mitur të fitojë 
pasuri vetanake, atëherë ai duhet të kontribuojë me pasurinë e tij për mirëqenien e tij 
personale,1430 por edhe të anëtarëve të familjes së tij në qoftëse ato kanë nevojë për 
këtë.1431 Prindërit që nuk kanë mjete financiare të mjaftueshme ndërsa fëmija ka 
pasuri të vetën të fituar në bazë të titujve të ndryshëm juridik si p.sh. me trashëgimi, 
me dhurim. atëherë prindërit mund të përdorin fitimet nga pasuria e tij për 
mirëqenien e fëmijës së mitur.1432 Me LFK-në, është paraparë se pasurinë e fëmijës 
të mitur e administrojnë prindërit e tij.1433 Ndërsa, për nevojat e fëmijës mund të 
disponohet edhe me paluajtshmërinë e tij, por vetëm pasi të merret pëlqimi nga 
Organi i Kujdestarisë,1434 edhe atë vetëm në qoftëse kjo bëhet për interes të fëmijës.. 
Edhe pse e drejta e fëmijës në mbajtje financiare është obligim ligjor i prindit deri sa 
ai është i mitur disa autorë mendojnë se nuk do të ishte e drejtë që fëmijët të kërkojnë 
mbajtje financiare nga mjetet e prindit kur ai ka mjete të mjaftueshme materiale1435 
kjo do të thotë se nuk konsiderohet shkelje e interesave të fëmijës nga ana e 
prindërve kur ai ka mjete të bollshme financiare, sepse vet ligji parasheh mundësinë 
se fëmija i cili ka mjete të veta duhet të kontribuojë në mbajtjen e vetvetes.1436  

                                                 
1430 Shih nenin 136, paragrafi 2, të LFK-së, dhe komentin e këtij neni. 
1431 Shih nenin 292 të LFK-së, dhe komentin e këtij neni. 
1432 Shih nenin 133 të LFK-së dhe komentin e këtij neni. 
1433 Shih nenin 134 të LFK-së dhe komentin e këtij neni. 
1434 Shih nenin 135 të LFK-së dhe komentin e këtij neni. 
1435 Alinćić. M dhe të tjerë, 2001, fq.432 
1436 Shih nenin 136, paragrafi 2 të LFK-së, dhe komentin e këtij neni. 
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290.1 (b) Konventa për të drejtat e fëmijëve kërkon që fëmijës mos t’i ndërpritet 
shkollimi, respektivisht ai duhet të ndjekë arsimim me të cilin bëhet i aftë për një 
punësim, i cili i garanton jetën dinjitoze në të ardhmen. Pra, vet neni 28 i 
Konventës thotë se “shtetet palë njohin të drejtën e fëmijës për arsimim dhe, me 
qëllim që kjo e drejtë të arrihet hap pas hapi dhe mbi bazën e mundësive të 
barabarta, etj”. E drejta e mbajtjes financiare të fëmijës është obligim i 
detyrueshëm i prindit deri sa ai të arrijë moshën madhore. Mosha madhore në 
Kosovë është mosha 18 vjeç, mirëpo është e mundur që fëmija i cili nuk ka 
mbushur moshën 18 vjeç, por me anë të institutit të emancipimit, – me lidhjen e 
martesës me leje të organit shtetëror kur mbush moshën 16-18 vjeç, sipas ligjit e 
fiton zotësinë e plotë për të vepruar dhe kjo kategori e personave barazohet me 
personat që kanë mbushur moshën 18 vjeç. LFK-ja lidhur me mbajtjen financiare 
të fëmijëve nuk është i qartë ç’ka ndodhë me personat të cilët janë martuar para 
moshës 18 vjeçare dhe kanë fituar zotësinë e plotë për të vepruar, por nuk kanë 
mjete financiare. Sipas këtij ligji nuk përjashtohet detyrimi i prindit për fëmijët e 
mitur, pra që janë nën 18 vjeç që të përjashtohen nga mbajtja financiare. Në këtë 
rast detyrimi për mbajtje financiare në rend të parë bie në bashkëshortin e 
fëmiut,dhe kur as bashkëshorti nuk ka mjete atëherë sipas radhës detyrim ligjor për 
mbajtje financiare bie mbi prindin e tij. Nëse Konventa për të drejtat e fëmijëve 
duhet respektuar atëherë sipas nenit 1, del se personi që ka emancipim nuk do të 
duhet ta kishte statusin e fëmijës të mitur, me që detyrimi për mbajtje financiare 
për prindërit ekziston si mundësi të jepet edhe pas moshës 18 vjeçare respektivisht 
deri në moshën 26 vjeçare kur ai ndodhet në shkollim, mendojmë se mbajtja 
financiare nuk mund të përjashtohet as për fëmijët të cilët kanë fituar zotësinë e 
plotë për të vepruar me anë të institutit të emancipimit, gjithmonë nëse 
bashkëshortja e tij nuk ka mjete financiare, sepse ajo tashmë është e radhës së parë 
për mbajtje financiare të bashkëshortit të vet. Kjo gjen shprehjen sidomos kur ata 
ende nuk kanë krijuar mjete të mjaftueshme të cilat do t’i përdornin edhe për 
mbajtjen e tyre. Mbajtja financiare e fëmijës së mitur bëhet gjatë jetës 
bashkëshortore, por edhe në rastin e shkurorëzimit, mbajtja financiare është 
detyrim i prindërve në të ardhmen. Mirëpo gjykata kur vendos për shkurorëzimin e 
bashkëshortëve është e detyruar që në të njëjtin aktgjykim të parasheh mbajtjen 
financiare të fëmiut të mitur, respektivisht fëmijëve që gëzojnë mbajtjen financiare 
të fëmijëve martesor. Gjykata duhet të kujdeset sipas detyrës zyrtare jo vetëm në 
caktimin e mbajtjes financiare të fëmijës kur ata kanë bërë marrëveshje, por do të 
kujdeset edhe për lartësinë e mbajtjes financiare lidhur me mbajtjen financiare të 
fëmijës së mitur. Në rastet e caktuara kur fëmija është i mitur dhe nuk mbrohet 
interesi i tij në nivelin e duhur atëherë gjykata ka të drejtë vetë ose nga të tjerët 
(Organi i Kujdestarisë) të kërkojë ndërrmarrjen e veprimeve për të siguruar 
fëmijëve të mitur mbajtjen financiare dinjitoze. Në praktikën gjyqsore të Kosovës 
ka raste kur aktgjykimi për shkurorëzimin e martesës nuk përcakton alimentacionin 
apo ushqiminë e fëmijës. Për këtë shih aktgjykimin C.Nr.505/2011, të Gjykatës së 
Qarkut në Prishtinë, e cila përmban në dispozitivin e saj këtë: “fëmija i mitur N.N i 
lindur më 08.01.2010, i besohet në ruajtje, mbajtje, kujdes dhe edukim 
propozueses N.N si nënë, pa kërkesa në alimentacion tani për tani”. Ky aktgjykim 
është bërë i formës së prerë ditën e nxjerrjes, sepse pas komunikimit të aktgjykimit 
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palët heqin dorë nga e drejta e ankesës, andaj ky aktgjykim u bë i plotfuqishëm 
ditën e shpalljes me datë 05.01.2012. Mjafton që prindërit janë të detyruar të 
ofrojnë mbajtje financiare fëmijëve të tyre të mitur dhe fëmijëve madhorë deri në 
moshën 26 vjeç për shkak të shkollimit dhe jetojnë së bashku me prindërit ose me 
njërin prind, detyrimi i tyre në këto raste nuk varet fuqishëm nga gjendja pasurore 
e tyre, respektivisht në këto raste kërkohet që prindi duke rrezikuar edhe gjendjen 
financiare të tij për mospërmbushje të rregulltë të tij, të ofrojë për ta mbajtë 
financiarisht. Ngjashëm parasheh neni 322 i Ligji të Familjes të Kroacisë, ku 
thuhet se “detyrimi i prindërve ekziston në këto raste pa marrë parasysh a janë në 
punë prindërit”. Prindërit janë të detyruar të japin mbajtje financiare fëmijëve të 
tyre të mitur, edhe nëse e vështirëson ekzistencën e vet, prindërit këtë edhe ashtu 
do ta bëjnë, sepse për mirëqenien e fëmijëve të tyre do të kujdesen deri në fund. 

 
Paragrafi 2 

 
290.2 Paragrafi 2 i nenit 290, parasheh mundësinë e vazhdimit të mbajtjes financiare të 

fëmijës i cili nuk është i mitur, por është i moshës madhore dhe është në shkollim e 
sipër, pra nuk e ka përfunduar shkollimin atëherë prindërit kanë për detyrim të 
ofrojnë mbështetjen financiare të nevojshme për të siguruar shkollimin 
respektivisht edukimin në fakultete – arsimin e lartë, deri sa fëmija të ketë arritur 
moshën 26 vjeç.  

 
290.2 (a) Praktika gjyqësore e Kosovës e respekton këtë zgjidhje ligjore dhe kemi 

vendime gjyqësore lidhur me dhënien e ushqimisë nga ana e prindërve fëmijëve 
madhor, si p.sh. Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinës, C.nr.1571/2007, 
dt.06.03.2012 (marrë nga arkiva e gjykatës) përcakton se: “aprovohet pjesërisht 
kërkesëpadia e paditëses dhe detyrohet i padituri N.N nga Prishtina, që në emër të 
mbajtjes financiare – alimentacionit t’i paguajë paditëses N.N shumën mujore prej 
80 Euro, (tetëdhjetë euro) duke filluar nga data e dhënies së aktgjykimit e deri sa të 
ekzistojnë kushtet ligjore për pagesë”1437. Ka edhe aktgjykime të tjera1438 Lidhur 

                                                 
1437 Gjykata ka aprovuar kërkesën për mbajtje financiare të fëmijës madhor nga ana e prindërit, por, 
por ushqimia edhe pse jepet për në të ardhmen si moment i fillimit të ushiqmisë është momenti i 
paraqitjes së padisë për alimentacion, sepse konsiderohet se ka nevojë nga momenti kur paraqitet 
padia e jo nga momenti kur merret aktgjykimi. Procedura gjyqësore në shumicën e rasteve është e 
gjatë edhe si e tillë është në dëm të kërkuesit të alimentacionit. Këtu në Kosovë është konstatuar në 
bazë të raportit të Organizatës për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë (OSCE) - Gjykimi i rasteve 
familjare në Kosovë, çështjet lidhur me menaxhimin e lëndëve, kur trajton vonesat shkruan se: “Këto 
vonesa rezultojnë nga një numër faktorësh përfshirë këtu dështimin për të ekzaminuar padinë siç 
duhet pas pranimit, dështimi për t’ia dorëzuar padinë të paditurit brenda kohës së paraparë, dështimi 
për të mos zhvilluar fare procedurën përgaditore apo ashtu siç parashihet me ligj, dhe dështimi për të 
caktuar datën e seancës së shqyrtimit kryesor, etj. Në këtë raport prezentohet një rast i një 
shkurorëzimi që për shkak të shtyerjeve të përsëritura nga 1 Dhjetori 2008, kur parashtrohet padia 
pranë Gjykatës së Qarkut për zgjidhjen e martesës, përfundon në vitin 2010”. Për dallim nga ky 
aktgjykim Gjykata Komunale në Prishtinë, me Aktgjykimin C.Nr.1460/08, të datës 19.01.2010, e 
miraton kërkesë padinë e paditësve: bashkëshortës N.N dhe dy fëmijëve të mitur të tij që të paguajë 
shumat në emër të bashkëshortës 50 Euro në muaj, dhe në emër të fëmijëve të mitur nga 100 Euro në 
muaj për secilin gjithsejt 250 Euro nga dita e parashtrimit të kërkesës së padisë. Natyrisht këto janë 
përjashtime, sepse në kushtet në të cilat punojnë gjykatat tona dhe numëri i gjyqtarëve mund të 
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me fillimin e dhënies së alimentacionit gjyqtari e jep këtë arsyetim: “Gjykata ka 
aprovuar kërkesëpadinë për pagesën e alimentacionit nga data e dhënies së këtij 
aktgjykimi, ndërsa ka refuzuar kërkesën për pagimin e alimentacionit nga data e 
parashtrimit të padisë për shkak se i padituri nuk është i punësuar dhe nuk ka 
burime të tjera të të hyrave”1439. Andaj, gjykata vlerëson se detyrimi i tij për të 
paguar në mënyrë komulative për të kaluarën do ta rëndonte shumë gjendjen e tij 
financiare, dhe do të zvogëlonte mundësinë respektivisht do të rrezikonte apo 
pamundësonte përmbushjen e detyrimit të përcaktuar për në të ardhmen. Prandaj, 
gjykata duke pasur parasysh gjendjen financiare të paditësit i ka dhënë përparësi 
mbajtjes financiare për të ardhmen dhe ka vendosur si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi”. Sipas paragrafit 2 të nenit 290, fëmijës i garantohet mbajtje financiare 
nga ana e prindërve në rend të parë si mbështetje e nevojshme për shkollimin e tij 
deri në moshën 26 vjeçare që do të thotë me kalimin e moshës 26 vjeçare për 
personat që kanë aftësi të plotë për të vepruar dhe janë të aftë për të punuar, humb 
e drejta e mbajtjes financiare të tyre. Kuptimi i fjalëve nëse nuk e ka përfunduar 
shkollimin deri në moshën madhore, do të thotë se edhe ndërprerjet e shkollimit 
me qëllim të përgatitjes për shkollim të mëtejmë nuk e lirojnë prindin nga detyrimi 
i mbajtjes financiare të fëmijës i cili akoma nuk ka mbushur moshën 26 vjeçare. 
Mbajtja financiare në të cilën është i detyruar prindi ndaj fëmijëve është e varur jo 
vetëm nga mesi ku fëmija jeton, por edhe nga standardi i prindërve të tij.  

 
290.2 (b) Paragrafi 2 rregullon vetëm mbajtjen financiare për personat madhorë të cilët 

janë duke u shkolluar dhe nuk kanë mbushur moshën 26 vjeçare. LFK-ja, njeh 
edhe raste të tjera të mbajtjes financiare të fëmijëve madhor siç parashihet në nenin 
291, mbajtja e fëmijës në raste të veçanta. Prindi, fëmijën madhor i cili është në 
shkollimin e sipër është i detyruar t’i sigurojë mbajtje financiare që ai ta 
përfundojë shkollimin me sukses më së voni deri në moshën 26 vjeçare. Kjo nuk 
përjashton mundësinë se nëse ai ka pasuri të veten atëherë edhe ai është i obliguar 
të jep kontribut për mbajtjen financiare të tij. Lidhur me kontributin e fëmijës për 
mbajtje financiare Ligji për familjen i Serbisë1440 në nenin 154, paragrafi 3 në 
mënyrë më të qartë e precizon kontributin e tyre, sepse parashihet si vijon 
“detyrimi i fëmijës të mitur që pjesërisht të plotësojë nevojat e mbajtjes së tij nga 
të ardhurat apo pasuria vetanake është e karakterit subsidiar në raport me detyrimet 
e prindërve dhe të afërme të gjinisë së gjakut”, andaj me rastin e vendosjes për 
mbajtjen financiare të fëmijës mjetet e fëmijës do të mund të përdoreshin në rastet 

                                                                                                                            
konsiderojmë se gjykatat tona civile janë të interesuara ta respektojnë të drejtën themelore të njeriut të 
paraparë në nenin 6.1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, për gjykim brenda kohës së 
arsyeshme, sepse ndarja e drejtësisë pa vonesa shton besueshmërinë dhe efikasitetin e gjykatave.  
1438 Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.Nr.22/11, të datës 14.04.2011; Aktgjykimin e 
Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.Nr.1460/08, të datës 19.01.2010. 
1439 I padituri në këtë rast prindi, nëse nuk ka mjete dhe nuk është i punësuar ai duhet të lirohet nga 
detyrimi për dhënien e alimentacionit dhe ky detyrim duhet të kalojë në persona të tjerë të cilët sipas 
ligjit janë të detyruar në dhënien e ushqimisë, për shkak se është e kotë të gjykohet një alimentacion i 
cili nuk mund të jetësohet. Është e vërtetë se në paragrafin 2 të nenit 280, prindërit në raport me 
fëmijët e mitur kur ato jetojnë në familje bashkërisht apo tek njëri prind janë të detyruar të japin 
mbajtje financiare në çdo kohë pa marrë parasysh gjendjen e tyre financiare. 
1440 Gazeta Zyrtare, RS Nr.18/2005. 
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kur prindërit respektivisht të afërmit e gjakut nuk kanë mundësi të përmbushin 
detyrimin e mbajtjes financiare. Prandaj, edhe gjykatat tona duhet ta mbrojnë 
pasurinë e fëmijës me rastin e mbajtjes financiare, ashtu që kontributi i fëmijës për 
mbajtje financiare të vetës të vij në shprehje vetëm në rastet kur kjo nuk mund të 
realizohet nga personat që i obligon LFK-ja.  

 
290.2 (c) LFK-ja ndër detyrat prindërore në kuadër të kujdesit të prindërve përfshin 

edhe arsimimin e fëmijëve si njërin ndër detyrimet më të rëndësishme të tij1441. 
Shkollimi sipas ligjeve të Kosovës1442 duhet të përfundohet deri në nivelin 
universitar më së largu deri në moshën 26 vjeçare, kur ai kryhet në mënyrë të 
rregulltë1443. Shkollimi i fëmijëve është e drejtë themelore e tyre që garantohet 
edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës1444, Konventën për të drejtat e 
fëmijëve, por edhe me Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut1445. Mbajtjen 
financiare të fëmijës madhor për shkak të shkollimit njihet edhe në ligjet e tjera të 
rajonit p.sh. i Kroacisë,1446 i Maqedonisë,1447 i Serbisë,1448 i Shqipërisë,1449 i Malit 
të Zi.1450  

                                                 
1441 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq.225 
1442 Ligji për arsimin fillor dhe të mesëm, Gazeta Zyrtare, Nr.8/15 dhjetor 2006. 
1443 Ligji për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës, Ligji Nr.04/L-037. 
1444 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 47, paragrafi 1, ku thuhet “Secili person gëzon të 
drejtën e shkollimit themelor pa pagesë. Shkollimi i detyrueshëm rregullohen me ligj dhe financohet 
nga fondet publike. Par 2 “Institucionet publike sigurojnë për secilin person mundësi të barabarta për 
t’u arsimuar, sipas aftësive dhe nevojave të veçanta të tij/saj”. 
1445 Konventa Evropiane e të drejtave të njeriut, Protokolli Nr.1, neni 2 – e drejta për arsim, ku thuhet 
“Askujt nuk mund t’i mohohet e drejta për arsim. Shteti, në ushtrimin e funksioneve që merr përsipër 
në fushën e edukimit dhe të arsimit, respekton të drejtën e prindërve për të siguruar këtë edukim dhe 
arsim në përputhje me bindjet e tyre fetare dhe filozofike”. 
1446 Obiteljski Zakon, Narodnim Novinama, Klasa: 552-01/02-01/03, Neni 210, i cili nuk e cakton 
moshën 26 vjeçare si kufi të përfundimit të shkollimit. 
1447 Zakon za semejstvo, Sv na RM Nr.80/92, Neni 179, paragrafi 2. Ky ligj e cakton moshën 26 
vjeçare si moshë deri kur ekziston detyrimi i prindërve për mbajtjen e fëmijës të cilët janë të aftë për 
punë.  
1448 Porodicni zakon Republike Srbije, Sl.Glasnik RS Nr.18/2005, Neni 155, paragrafi 2, në këtë nen 
ekziston edhe një paragraf tjetër të cilin nuk e hasim në LFK-në, paragrafi 4 ku thuhet “nuk ka të 
drejtë në mbajtje financiare fëmiu madhor nëse pranimi i kërkesës së tij për mbajtje financiare paraqet 
padrejtësi të dukshme për prindërit respektivisht të afërmit e tjerë të gjinisë së gjakut”. 
1449 Kodi i Familjes i Shqipërisë, Nr.9062 Dt.8.5.2003, Neni 197, paragrafi 3, ku thuhet “detyrimi për 
ushqim vazhdon edhe për kohën që fëmijët madhor ndjekin shkollën e mesme ose të lartë deri në 
moshën 25 vjeç”. 
1450 Porodicni Zakon, SU-SK Broj 01-626/14, Neni 254, paragrafi 2, që përcakton mbajtjen financiare 
të fëmijës madhor deri në moshën 26 vjeçare për shkak të shkollimit. 
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Neni 291. Mbajtja e fëmijës të mitur në rastet e veçanta 
 

Nëse fëmija i moshës madhore nuk është në gjendje të punojë për shkak të 
sëmundjes, të metave fizike dhe mentale, dhe i cili nuk ka sasi të mjaftueshme 
të mjeteve financiare për shpenzimet e tij financiare, prindërit kanë për 
detyrim të sigurojnë ndihmën financiare deri sa një situatë e tillë të mbarojë. 

 
Koment, neni 291 

 
291. Vështrim i përgjithshëm. Neni 291, përcakton mbajtjen e fëmijës madhor në rastet e 

veçanta. Fatkeqësisht në titullin e nenit 291 ekziston një gabim teknik ku vë vend të 
fjalës madhor është përdorur shprehja të mitur. Zbatuesi i ligjit duhet të ketë parasysh 
se këtu bëhet fjalë për mbajtjen financiare të fëmijës madhor të moshës mbi 18 vjeç, 
por dhe i cili nuk është në gjendje të punojë për shkak të sëmundjes, të metave fizike 
dhe mentale dhe nuk ka mjete të veta vetanake financiare. Ky këtë mbajtje nuk e 
gëzon në bazë të shkollimit të tij, por në bazë të rasteve të veçanta të cilat ligji i 
pranon si bazë për dhënien e mbajtjes financiare. Të gjitha ligjet e rajonit njohin 
mbajtjen financiare të fëmijëve madhorë të cilët janë të paaftë të krijojnë mjete 
financiare për shkak të sëmundjes, të metave fizike apo mentale, dhe nuk ka mjete të 
veta vetanake për mbajtje financiare.1451 E drejta e ushqimisë për fëmijët madhorë 
është e kufizuar për nga koha, sepse kërkon që të jetë fëmija në shkollim të rregullt, 
dhe ky detyrim në këtë rast mund të zgjasë më së shumti deri në mbushjen e moshës 
26 vjeçare, në qoftëse ai në të ardhmen është i aftë për punë. E drejta e shkollimit 
është njëra ndër të drejtat themelore të njeriut1452 dhe më të rëndësishme për çdo 
fëmi,, por është me rëndësi edhe për zhvillimin e shoqërisë në tërësi.1453 Mbajtja e 
fëmijëve deri në moshën 26 vjeçare që nënkupton fëmijët që shkollohen në shkollën 
e mesme dhe fakultet, është detyrim i prindërve, por njëkohësisht edhe i shtetit. 
Prandaj, mund të thuhet se nuk ekziston detyrimi juridik i prindit që në çdo rast që 
edhe në dëm të kërkesave të veta elementare për jetesë t’i sigurojë fëmijës shkollimin 
e mesëm, shkollimin e lartë, dhe universitar.1454 Kur prindërit nuk mund të sigurojnë 
mjete financiare për fëmijët e tyre, atëherë e drejta e mbajtjes financiare kalon në 
persona të tjerë në pajtim me nenin 282 të LFK-së.  

                                                 
1451 Shih KCSH, neni 198, ku thuhet “detyrimi për ushqim lind vetëm kur personi që kërkon këtë 
detyrim është i paaftë për punë dhe nuk ka mjete për të jetuar”; Ligji i Familjes i Kroacise, Nene 260, 
paragrafi 3, ku thuhet “fëmiu madhor i cili për shkak të lëndimit mental ose trupor nuk është i aftë për 
punë prindërit janë të detyruar ta mbajnë fëmiun deri sa kjo paaftësi zgjat”; 
1452 Konventa Evropiane e të drejtave të njeriut, Protokolli Nr.1, neni 2 – e drejta për arsim, ku thuhet 
“Askujt nuk mund t’i mohohet e drejta për arsim. Shteti, në ushtrimin e funksioneve që merr përsipër 
në fushën e edukimit dhe të arsimit, respekton të drejtën e prindërve për të siguruar këtë edukim dhe 
arsim në përputhje me bindjet e tyre fetare dhe filozofike”. 
1453 Maria Draskic: Uskladenost damoceg prava sa standardima evropskog suda za ljudska prava u 
odnosu na clan 8. Evropske Konvencije, http://www.google.com/#hl=en&sa=X&ei=PhxoUJe3DqO 
A4gT4IGwBg&ved=0CBgQvwUoAA&q=Marija+Draskic+Uskla%C4%91enost+doma%C4%87eg+
prava+sa+standardima+evropskog+suda+za+ljudska+prava+u+odnosu+na+clan+8.+Evropske+Konv
encije&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=a6aa2466a5d460f2&biw=1280&bih=933, fq.21. 
1454 Po aty, fq.21 
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291 (a) Neni 291, në mënyrë shprehimore merr në mbrojtje fëmijët e moshës madhore 
të cilët nuk janë në gjendje të punojnë për shkak të sëmundjes, të metave fizike dhe 
mentale, dhe të cilët nuk kanë mjete financiare të mjaftueshme për shpenzimet e 
tija financiare. Ky paragraf i detyron prindërit që fëmijëve të tillë t’u sigurojonë 
ndihmë financiare deri sa një situatë e tillë të merrë fund. Pra, sëmundja 
respektivisht të metat fizike dhe mentale dhe mungesa e mjeteve financiare të tija 
janë kushte që duhet plotësuar në mënyrë komulative. Pra, duhet të jenë edhe të 
sëmurë edhe mos të kenë mjete financiare të veta. Ky detyrim i prindërve është 
detyrim ligjor dhe vetëm në qoftëse ata nuk kanë mjete të mjaftueshme për të 
siguruar mbajtje financiare të fëmijëve të tillë, mundet kjo e drejtë të kalojë tek 
personat e tjerë të gjinisë në vijë të drejtë që të bëjnë mbajtjen financiare të këtyre 
personave derisa zgjat një gjendje e tillë.  

 
291 (b) Mbajtja financiare e fëmijëve me të meta mentale dhe fizike është një detyrim 

shumë i rëndë për prindërit, andaj edhe vet shteti në raste të caktuara i merrë në 
mbrojtje fëmijët në gjendje të rëndë shpirtërore respektivisht me të meta fizike dhe 
mentale. Shteti gjithmonë është ai i cili në mënyrë subsidiare kur i bien të gjitha 
mundësitë tjera të mbajtjes financiare të tyre e merr rolin e dhënies së ndihmës 
financiare personave të tillë. Në Kosovë, kemi disa ligje të cilat u sigurojnë ndihmë 
financiare personave të cilët kanë sëmundje të rënda respektivisht të meta fizike që 
e bëjnë të paaftë për të siguruar mjete materiale me punën e tyre.1455 Neni 291, i 
garanton fëmijës së moshës madhore mbajtje financiare nga ana e prindërve i cili 
nuk është në gjendje të punojë për shkak të sëmundjes,1456 të metave fizike,1457 të 
metave mentale1458. Kjo gjendje do të ekzistojë deri sa të ndodhë shërimi i tij 
eventual apo punësimi i tij duke i’u përshtatur gjendjes së tij shëndetësore. Në çdo 
kohë që ai krijon mjete financiare të mjaftueshme me punë, me trashëgimi, dhurim, 
do të vij deri tek pushimi i mbajtjes financiare nga ana e prindërve respektivisht 
nga personat që këtë e kanë detyrim.1459 Prindërit duhet të sigurojnë mjete 
financiare për këtë kategori të fëmijëve të tyre deri sa ai vetë ka mundësi ta bëjë 
një gjë të tillë. Kur ai këtë nuk mund ta bëjë ky detyrim kalon tek personat tjerë që 

                                                 
1455 Ligji për statusin dhe të drejtat e familjeve të dëshmorëve, invalidëve, veteranëve dhe pjesëtarëve 
të UÇK-së dhe familjeve të viktimave civile të luftës, Ligji Nr.02/L-2, i cili për kategori të caktuara 
invalidëve të luftës të cilët kanëë mbetur të paaftë për punë dhe familjeve të viktimave civile të luftës 
u siguron përkrahje materiale, dhe në këtë mënyrë u lehtësohet shuma e pagesës të mbajtjes financiare 
nga ana e personave të obliguar si detyrim ligjor. 
1456 Me sëmundje të këtij neni kuptojmë çdo lloj sëmundjeje e cila e bën të paaftë personin që të 
punojë dhe të krijojë mjete financiare me punën e vet. Sëmundje mund të jetë sëmundje e ndonjë 
organi trupor që e bën të pamundur kryerjen e ndonjë detyre – pune që do t’i sjellte të mira materiale.  
1457 Me të meta fizike në kuptimin e këtij neni kuptojmë pjesë të trupit të cilat e bëjnë të pamundur 
punësimin e tij me të cilën do të krijonte të mira materiale e të cilat do të shërbenin për mbajtjen e tij 
vetanake. 
1458 Me të meta mentale në kuptimin e këtij ligji nënkuptojmë sëmundjen psikike të rëndë të fëmijës të 
moshës madhore e që nuk është në gjendje të kryej detyrat me të cilat mund të krijoj mjete vetanake 
andaj ligji kërkon që për këto raste, sëmundje, të meta fizike apo të meta mentale prindi duhet të 
kujdeset për të siguruar mbajtje financiare gjithmonë në qoftëse ai nuk ka mjete të mjaftueshme 
financiare të veta për ti mbuluar shpenzimet e tij financiare.  
1459 Shteti për të integruar personat me aftësi të kufizuara ka nxjerrë Ligjin për aftësimin, riaaftësimin 
profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara, Ligji Nr.03/L-019, 18.12.2008. 
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kanë detyrim ligjor për mbajtje financiare të tij, në këtë rast është gjyshi dhe 
gjyshja, respektivisht prindërit e prindërve të tij të përcaktuar me ligj.  

 
291 (c) Kur nuk ekzistojnë personat e detyruar sipas ligjit për mbajtje financiare të tij, 

atëherë shteti është gjithmonë pranë këtyre rasteve të veçanta dhe ai në këtë 
mënyrë personave të sëmurë apo me të meta fizike dhe mentale u siguron ndihmë 
financiare nga buxheti i shtetit1460. Neni 291, nuk kërkon heqjen e zotësisë për të 
vepruar kur ka të meta mentale, për shkak se lejohet që bazë për mbajtje financiare 
të jetë çdo lloj sëmundje e cila e bënë të paaftë për të fituar mjete financiare 
vetanake, apo të metat fizike atëherë edhe të metat mentale dhe ato fizike mund të 
konstatohen në procedurë gjyqësore me rastin e caktimit të mbajtjes financiare. 
Kjo do të thotë se gjyqtari me ndihmën e ekspertit gjyqësor konstaton shkallën e 
paaftësisë për punë të fëmijës madhor i cili është i sëmurë për shkak të sëmundjes, 
të metave fizike dhe mentale. Në këto raste zakonisht kemi vazhdimin e së drejtës 
prindërore, por prindi nuk lirohet nga mbajtja financiare1461 e fëmiut edhe kur i 
heqet e drejta prindërore ndaj fëmiut i cili ka nevojë për mbajtje financiare.  

 
 
Neni 292. Detyrimi i fëmijës 

 
Nga mosha 15 vjeçare e tutje, fëmija i cili fiton të ardhura me punën e tij, 
është i detyruar që financiarisht të kontribuoj për mbajtjen e tij dhe nëse e 
kërkon nevoja edhe për kontribut të arsyeshëm për mbajtjen e familjes me të 
cilën jeton. 

 
Koment, neni 292 

 
292. Vështrim i përgjithshëm. Përcakton detyrimin e fëmijës që të kontribuojë 

financiarisht për mbajtjen e tij dhe në rast nevoje edhe për familjen e tij në të cilën 
ai jeton. LFK-ja është shumë decidive kur e cakton pragun e moshës nga e cila 
kërkohet të kontribuojë për financimin e tij, dhe të familjes së tij me të ardhurat të 
cilat i fiton me punën e tij. Sipas LFK-së, ky prag është mosha mbi 15 vjeçare. 

 
292 (a) LFK-ja kërkon që nga mosha 15 vjeçare e tutje1462 fëmiu i cili fiton të ardhurat 

me punën e tij është i detyruar, pra ka detyrim ligjor që ai financiarisht të kontribuojë 
për mbajtjen e tij, nëse e kërkon nevoja duhet të kontribuojë për mbajtjen e familjes 

                                                 
1460 Disa ligje të familjes edhe në dispozitat e LFK-së shprehimisht e parashohin detyrimin e shtetit për 
dhënien e mbajtjes financiare në raste të caktuara. Lidhur me këtë Ligji i Familjes i Malit të Zi, neni 253, 
ku thuhet “në rastet kur nuk mund të realizohet mbajtja financiare as plotësisht e as pjesërisht, në mënyrë 
të ndërsjellët nga anëtarët e familjes ose të afërmve të tjerë, mbajtje financiare ofron shteti nën kushtet e 
parapara me ligj personave të familjes pa mjete financiare të nevojshme për mbajtje”.  
1461 Shih neni 293 i LFK-së, dhe komentin e këtij neni. 
1462 Ligji i Punës i Republikës së Kosovës, Ligji Nr.03/L-212, Neni 7, paragrafi 2, ku thuhet 
“Marrëdhënia e punës mund të themelohet edhe me personat në mes të moshës pesëmbëdhjetë (15) 
deri në tetëmbëdhjetë (18) vjeç, të cilët mund të punësohen për punë të lehta që nuk paraqesin rrezik 
për shëndetin ose zhvillimin e tyre dhe nëse ajo punë nuk është e ndaluar me ndonjë ligj ose akt 
nënligjor”.  
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me të cilën jeton. Dispozita e këtij neni përmban shprehjen se fëmiu nga mosha 15 
vjeçare e tutje, është i detyruar financiarisht të kontribuojë për mbajtjen e tij që do të 
thotë pa përjashtim. Në rend të parë ai duhet të ofrojë kontributin për mbajtjen e tij i 
cili nëse do të ishte i mjaftueshëm del se do të përjashtohej mbajtja financiare nga 
ana e prindërve të tij. Shprehja të kontribuojë financiarisht për mbajtjen e tij ka për 
kuptim se vështirë është personi i moshës 15 vjeçare të fitojë të ardhura me punën e 
tij me të cilat nuk do të kishte nevojë për mbajtje financiare së paku të pjesërishme 
nga prindërit e tij. Kjo nënkupton se nëse ai fiton të ardhura me punën e tij dhe 
shfrytëzon shtëpinë e prindërve të tij ai nuk do të paguajë qiranë, por kontributi i tij 
do të kishte të bëjë me mjete të cilat janë të nevojshme për ushqim, veshëmbathje, 
arsimim, etj.Në këtë mënyrë do të lehtësohej buxheti familjar.  

 
292 (b) Pjesa e dytë e këtij neni që ka të bëjë me kontributin për mbajtjen e familjes me të 

cilën jeton me fjalët nëse e kërkon nevoja, dhe me fjalën të arsyeshëm, do të thotë se ky 
nuk është detyrim ekskluziv ligjor, por është detyrim i mirëseardhur që kur e kërkon 
nevoja kontributi i tij modest është i mirëseardhur për mbajtjen e familjes me të cilën 
jeton. Në këtë rast fëmija edhe pse është i mitur kur i ka mjetet e veta nuk gëzon të 
drejtën ekskluzive që prindi t’i kryejë mbajtje financiare fëmijës të punësuar i cili ka 
mjete të mjaftueshme financiare për mbajtjen e vetëvetës. Kjo nënkupton se, prindi ka 
të drejtë të kërkojë nga fëmija i mitur që të kontribuojë financiarisht për mbajtjen e tij. 
Edhe pse fëmija është i moshës së mitur nuk mund të kërkohet nga ana e prindërit 
shuarja e së drejtës prindërore me vendim të gjykatës me pretekstin se ai fiton të 
ardhura me punën e tij, për shkak se ky është fëmijë i mitur dhe puna të cilën e kryen 
dhe që i siguron mjete materiale mund t’i ndërpritet ose t’i ndalohet nga organet 
kompetente për shkak se një punë e tillë mund të ketë ndikim të drejtëpërdrejtë në 
zhvillimin e fëmijës i cili gëzon mbrojtje me Konventën Ndërkombëtare të 
Fëmijëve1463 dhe me ligjet e tjera nacionale. 

 
 
Neni 293. Mos shuarja e detyrimeve me humbjen e kujdesit prindëror 

 
Prindit të cilit i është hequr kujdesi prindëror nuk lirohet nga detyrat për t’i 
mbajtur fëmijët e tij. 

 
Koment, neni 293 

 
293. Vështrim i përgjithshëm. Neni 293, përcakton se nuk shuhet detyrimi për mbajtjen 

financiare të fëmijës nga ana e prindit në qoftëse atij i heqet kujdesi prindëror1464.  
                                                 
1463 Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, Nene 32, paragrafi 1, ku thuhet “Shtetet palë 
njohin të drejtën e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytёzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që 
paraqet rreziqe ose që cenon edukimin e tij ose dёmton shëndetin apo zhvillimin e tij fizik, mendor, 
shpirtёror, moral ose shoqёror”. 
1464 Shih nenin 149, paragrafi 1, ku thuhet “Prindërit të cilët e keqpërdorin ushtrimin e së drejtës 
prindërore ose në mënyrë serioze e neglizhojnë ushtrimin e së drejtës prindërore, privohen nga 
kujdesi, paragrafi 2 “Prindi mund të privohet nga kujdesi për të gjithë fëmijët, e nëse këtë gjë e 
kërkojnë rrethanat e posaçme, ata privohen nga kujdesi vetëm ndaj njërit fëmijë, paragrafi 3 
“Vendimin mbi privimin e prindërve nga kujdesi prindëror e merr gjykata kompetente në procedurë 
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293 (a) Neni 293 i LFK-së, e detyron prindin edhe në rastet kur i është hequr e drejta 
për përkujdesje prindërore të përmbush detyrimin për mbajtje financiare të 
fëmijëve të tij. Kjo do të thotë, edhe pse prindi ka pasur sjellje të tillë ose gjendje 
të tillë që i është dashur t’i heqet kujdesi prindëror respektivisht të privohet nga e 
drejta prindërore, pra edhe pse fëmijët tani më nuk jetojnë me të ose jetojnë me 
njërin nga prindërit, ai nuk lirohet nga detyrimi për mbajtje financiare të fëmijëve 
të tyre.  

 
293 (b) Kërkesa për mbajtje financiare për fëmijët e tillë respektivisht nga prindi i të 

cilit është hequr e drejta prindërore do të bëhet nga prindi tjetër i cili sipas ligjit 
është përfaqësues ligjor ose nga Organi i Kujdestarisë në qoftëse nuk ka prind, apo 
edhe atij i është hequr e drejta prindërore. Edhe sipas nenit 293, prindit të cilit i 
është privuar e drejta prindërore pra nuk e ka kujdesin prindëror ndaj fëmijës, ai do 
të sigurojë mjete financiare për mbajtjen e fëmijës – fëmijëve të tij, brenda 
mundësive materiale që ka, do të thotë edhe në këtë rast prindi do të paguajë 
mbajtje financiare si për fëmijët e mitur deri në moshën 18 vjeç, ashtu edhe për 
fëmijët madhorë deri në moshën 26 vjeçare që janë në shkollim, apo janë të sëmurë 
dhe nuk kanë mjete për mbajtjen e tyre. Në rastet kur fëmijët janë të sëmurë 
atëherë koha e mbajtjes financiare nga ana e prindërve nuk është e kufizuar, por 
ajo do të zgjasë deri sa të zgjasë gjendja e tillë shëndetësore respektivisht deri sa ai 
nuk krijon mjete financiare të veta në ndonjë mënyrë të paraparë me ligj. Në 
mbajtjen financiare të fëmijëve prindi i cili është privuar nga e drejta prindërore 
është i njëjtë, i barabartë me prindin i cili e gëzon të drejtën prindërore. Edhe në 
këtë rast në qoftë se prindi i privuar nga e drejta prindërore nuk ka mjete të 
mjaftueshme, atëherë detyrimi për mbajtje financiare kalon në persona të tjerë në 
pajtim me LFK-në.1465 

 
 
Neni 294. Detyrimet e femijëve ndaj prindërve të vet 
 

(1) Fëmijët kanë për detyrim të japin mbajtje financiare për prindërit e tyre 
nëse ata nuk nuk janë të aftë për punë dhe nuk kanë të ardhura minimale 
për të jetuar. 

(2) Përjashtimit, gjykata mund të refuzojë kërkesën për mbajtje financiare, 
nëse prindit iu ka hequr kujdesi prindëror ose nuk ka ofruar mbajtje 
financiare për fëmijën përkundër mundësive financiare. 

(3) Përjashtimi i cekur në paragrafin (2) të këtij neni do të zbatohet nëse 
gjykata pas vërtetimit të të gjitha rrethanave të rastit konkludon se 
detyrimi i fëmijës do të paraqiste një padrejtësi të hapur ndaj fëmijës. 

                                                                                                                            
jashtëkontestimore pasi të ketë marrë mendimin nga Organi i Kujdestarisë dhe pasi të ketë hetuar të 
gjitha rrethanat relevante lidhur me rastin individual”, dhe më gjerësisht shih komentarin e këtij neni. 
Privimi i të drejtës prindërore është masë më të cilën prindit i heqet kujdesi prindëror. Kujdesi 
prindëror në fakt nënkupton të drejtën dhe detyrën e prindit që të kujdeset për mirërritjen, zhvillimin, 
mirëqenien, edukimin dhe arsimimin e fëmijëve të lindir nga martesa ose jashtë martesës (Kodi i 
Familjes i Shqipërisë, Ligji Nr.90/62, dt:8.5.2033, neni 3, par 1).  
1465 Shih nenin 282, ku bëhet fjalë për radhën e personave të detyruar dhe komentin e këtij neni. 
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Koment, neni 294 
 

294. Vështrim i përgjithshëm. Neni 294, përcakton rastet kur ekziston detyrimi i 
fëmijëve për mbajtjen financiare ndaj prindërve të vet. LFK-ja, në parimet e saja 
përcakton se prindërit kanë të drejta dhe detyrime ndaj fëmijëve të tyre siç kanë 
edhe fëmijët të drejta dhe detyrime ndaj prindërve1466. Fëmijët duhet të kujdesen 
për prindërit e tyre kur ato nuk janë në gjendje të sigurojnë mjete për ekzistencë. 
Detyrimet e fëmijëve ndaj prindërve të tyre për mbajtje financiare rregullohen me 
nenin 294 në tre paragrafët e saja.  

 
Paragrafi 1 

 
294.1 Paragrafi 1 i nenit 294, përcakton se fëmijët kanë detyrim ashtu siç kishin edhe 

prindërit për fëmijët e tyre, të japin mbajtje financiare prindërve të tyre nëse ata 
nuk janë të aftë për punë dhe nuk kanë të ardhura minimale për të jetuar. LFK-ja 
në bazë të parimit të ndihmës reciproke midis prindërve dhe fëmijëve të tyre 
parasheh që fëmijët janë të parë të cilët duhet të kujdesen respektivisht të cilët kanë 
detyrim për mbajtje financiare të prindërve të tyre. Kjo vlen në rastet kur të dy 
prindërit që në fakt janë bashkëshortë ndërmjet veti, përndryshe me LFK-në, 
bashkëshorti ka detyrim ligjor të radhës së parë që të kujdeset për bashkëshortin 
tjetër, ndërsa fëmijët janë të radhës së parë në raport me prindin ose prindërit që 
nuk kanë mjete të veta financiare. Kur themi radha e parë kjo do të thotë se në 
mungesë të mjeteve të fëmijëve për mbajtje financiare të prindërve të tyre, ky 
detyrim kalon tek personat e tjerë të paraparë me nenin 282 të këtij ligji, në këtë 
rast detyrimi kalon nga fëmijët te prindërit e bashkëshortëve. Fëmijët janë të 
detyruar në mbajtje financiare kur ata kanë mjete të mjaftueshme dhe nëse 
prindërit nuk janë të aftë për punë dhe nuk kanë të ardhura minimale për të jetuar. 
Nuk janë të aftë për punë do të thotë se për shkak të moshës ose sëmundjes së 
caktuar nuk mund të punojnë dhe të krijojnë mjete për jetesë. Prindërit gjithashtu, 
nuk duhet të mos kenë të ardhura minimale për të jetuar respektivisht të mos kenë 
pasuri në bazë të të cilës do të kishin mundësi të krijojnë mjete financiare, qoftë 
nga të hyrat e pasurisë së tyre ose nga shitja e pasurisë. Në qoftë se njëri prind nuk 
ka mbajtje financiare dhe nuk është i aftë për punë atëherë ka të drejtë të kërkojë 
mbajtje financiare nga bashkëshorti tjetër në qoftëse ai ka mjete materiale.  

 
294.1 (c) Kur bashkëshorti ose bashkëshortja nuk janë në gjendje të mbajnë 

financiarisht, atëherë detyrimi për mbajtje kalon te fëmija i tyre respektivisht te 
fëmijët e tyre. Në qoftë se prindërit kanë më shumë fëmijë atëherë të gjithë janë të 
detyruar proporcionalisht me mundësitë e tyre financiare që të sigurojnë mbajtje 
financiare për prindërit e tyre. Paaftësia e prindërve për punë dhe mungesa e 
mjeteve minimale për të jetuar duhet shikuar në mënyrë komulative, do të thotë 
edhe mos të jetë i aftë për punë, por edhe mos të ketë mjete financiare për të jetuar. 
Detyrimi i fëmijëve për mbajtje financiare të prindërve të cilët nuk kanë mjete 

                                                 
1466 Shih nenin 3, paragrafi 3, dhe komentin e këtij neni ku parashihen parimet mbi rregullimin e 
marrëdhënieve familjare: prindërit dhe fëmijët detyrohen në ndihmë dhe konsideratë të ndërsjellët 
gjatë tërë jetës së tyre. 
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financiare minimale për jetesë respektivisht aftësi për të punuar, apo mjete nga 
pasuria e tyre nuk konsiderohet kthim i asaj që ka realizuar gjatë jetës kur ai është 
mbajtur nga ana e prindërve, pra deri sa është bërë madhor, por ky është detyrim i 
pavarur ligjor i fëmijës ndaj prindit. Ky detyrim realizohet vetëm në qoftë se 
fëmija ka mjete për mbajtjen financiare të tyre. Mbajtjen financiare të prindërve të 
tyre janë të detyruar t’u ofrojnë vetëm fëmijët e moshës madhore. Ligji për 
Familjen i Serbisë, shprehimisht parasheh mundësinë që në mbajtjen financiare të 
prindit të përfshihet përveç fëmijës madhor të afërmit tjerë të gjinisë së gjakut në 
vijë zbritëse gjegjësisht fëmija i mitur i cili fiton të ardhura ose ka të hyra nga 
pasuria në proporcion me mundësitë e tij1467. Fëmijët e moshës madhore nëse nuk 
munden të sigurojnë mbajtje financiare të plotë ata kanë për detyrë prindërve të 
tyre t’u sigurojnë atë lartësi të mbajtjes financiare të cilën kanë mundësi ta 
sigurojnë. Pjesa tjetër do të sigurohet nga personat që kanë detyrim sipas ligjit ose 
nga ana e shtetit. LFK-ja, krijon hapësirë që edhe nëse plotësohen kushtet e 
paragrafit 1, të refuzohet kërkesa e prindit për mbajtje financiare nga ana e fëmijës, 
për shkak se prindit i është hequr e drejta prindërore ose nuk ka ofruar mbajtje 
financiare për fëmijën përkundër mundësive financiare. Ngjashëm parasheh edhe 
legjislacioni i Kroacisë ku obligimin e fëmijës për sigurimin e mbajtjes financiare 
të prindërve e lidhin me faktin se, a është shmangur në mënyrë të paarsyeshme 
mbajtja financiare fëmijës nga i cili kërkon mbajtje financiare, pra në qoftëse 
prindi me qëllim nuk ka ofruar mbajtje financiare fëmijës të tij, atëherë gjykata 
mund ta refuzojë kërkesën e prindit për mbajtje financiare nga ana e fëmijës të cilit 
i ka mohuar dhënien e mbajtjes financiare pa arsye të mjaftueshme.1468 

  
294.1 (b) Prindi i cili gëzon të drejtën e mbajtjes financiare nga fëmijët në bazë të ligjit 

mund t’i drejtohet gjykatës me kërkesë në të cilën do të përfshihen të gjithë fëmijët 
të cilët janë të detyruar në mbajtje financiare të prindit sipas mundësive. Pra, 
fëmijët gjithmonë do të përgjigjen në proporcion me mundësitë e tyre që kanë. Në 
qoftëse të gjithë i kanë mundësitë për përmbushjen e detyrimit për mbajtjen 
financiare të prindit atëherë pjesët e tyre do të jenë të barabarta me të cilat do të 
formohet shuma e mbajtjes financiare. Nëse prindi i drejtohet gjykatës me kërkesë 
që nga njëri prej fëmijëve ta realizojë këtë të drejtë gjykata nuk mund të hesht 
faktin e ekzistimit edhe të fëmijëve të tjerë si detyrues të mbajtjes financiare të 
prindit, andaj me rastin e vendosjes këtë çështje do ta ketë parasysh. Nuk mund të 
realizohet e drejta e regresit që dhënësi i mbajtjes financiare të paguajë për të gjithë 
dhe pastaj të kërkojë nga të tjerët pjesën e tyre, për shkak se gjendja materiale e 
secilit prej tyre trajtohet veç e veç, pra gjykata para se të caktojë detyrimin e secilit 
prej fëmijëve duhet t’i vlerësojë të gjitha rrethanat e gjendjes materiale të fëmijëve 
të detyruar.  

 

                                                 
1467 Shih: Ligji për Familjen i Serbisë, neni 156, paragrafi 1. 
1468 Ligji për Familjen i Kroacisë, nenin 213, paragrafi 2, ku thuhet “fëmiu mund të lirohet nga 
detyrimi i mbajtjes financiare të prindit i cili për shkaqe të paarsyeshme nuk i ka dhënë mbajtje 
financiare në kohën kur ka qenë detyrim i tij ligjor”. 
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Paragrafi 2 
 
294.2 Paragrafi 2 i nenit 294, ka për qëllim që ta mbrojë fëmijën që mos t’i shkaktohet 

padrejtësi e dukshme me rastin e mbajtjes financiare të prindit të tij të cilit i është 
hequr kujdesi prindëror, ose nuk i ka ofruar mbajtje financiare pa ndonjë arsye 
edhe pse ai ka pasur mundësi financiare. Për dallim nga Ligji për familjen i 
Kroacisë1469, LFK-ja, si bazë për refuzimin e kërkesës për mbajtje financiare të 
prindit nga ana e gjykatës, i merr dy baza juridike; së pari si fakt për kufizimin e 
mbajtjes financiare prindit i merret fakti i heqjes së kujdesit prindëror si dhe faktin 
tjetër në qoftëse prindi nuk i ka ofruar ndihmë financiare fëmiut, edhe pse ka patur 
mundësi për këtë. LFK-ja, numëron dy baza në bazë të të cilave gjykata 
kompetente do t’ia refuzonte kërkesën për mbajtje financiare prindit-prindërve, 
edhe pse ata nuk janë të aftë për punë dhe nuk kanë të ardhura minimale për të 
jetuar.  

 
294.2 (a) Refuzimi i kërkesës për mbajtje financiare për këto dy arsye nuk e përjashton 

prindin nga e drejta që t’i drejtohet personit tjetër i cili ka detyrim për mbajtje 
financiare në bazë të ligjit, së paku nga ligji nuk del se ai nuk mund të realizojë 
mbajtje financiare nga radha tjetër e personave që kanë detyrim ligjor për mbajtje 
financiare. Me këtë dispozitë mbrohet vetëm fëmija që mos t’i shkaktohet 
padrejtësi e hapur duke i siguruar mbajtje financiare prindit i cili kur ka qenë 
nevoja, nuk e ka përmbush një detyrë ligjore ndaj fëmijës.  

 
294.2 (b) LFK-ja, dhe LF i Kroacisë, përcaktojnë shkaqe të qarta për refuzimin e 

kërkesës së prindit për mbajtje financiare nga ana e fëmiut siç janë: për shkak të 
heqjes së kujdesit prindëror ose për shkak të mosdhënies së mbajtjes financiare pa 
ndonjë arsye të veçantë, respektivisht për shkak të mosdhënies së mbajtjes 
financiare për shkaqe të paarsyeshme. Ndërsa, LF i Serbisë, neni 156, paragrafi 
2,parasheh dispozitë me përmbajtje tjetër për refuzimin e kërkesës së prindit për 
mbajtje financiare nga ana e fëmiut, ku thuhet se “nuk ka të drejtë në mbajtje 
financiare prindi nëse me pranimin e kërkesës së tij për mbajtje financiare do të 
shkaktohet padrejtësi e dukshme për fëmijën respektivisht të afërm tjetër gjakut”. 
Kjo dispozitë ligjore i jep mundësi gjykatës që për arsye të ndryshme të refuzohet 
kërkesa e prindit për mbajtje financiare nga ana e fëmijës me arsyetimin se do të 
shkaktohej padrejtësi e dukshme ndaj fëmijës i cili do të duhej të sigurohej – të 
jepte mbajtjen financiare.  

 
Paragrafi 3 

 
294.3 Paragrafi 3 i nenit 294, të LFK-së, e përcakton nën cilat rrethana mund të 

jetësohet përjashtimi i paraparë në paragrafin 2 të këtij neni duke theksuar se kjo 
do të realizohet nëse gjykata pasi t’i vërtetojë të gjitha rrethanat e rastit vie në 
përfundim se nuk duhet të pranohet kërkesa e prindit për detyrimin e fëmijës të 
paguajë mjete financiare në emër të mbajtjes financiare, sepse në qoftë se do të 

                                                 
1469 Po aty, 



Abullah Aliu 

 610 

detyrohej të paguante fëmija mbajtjen financiare, do të shkaktohej padrejtësi e 
dukshme ndaj fëmijës. Ligjvënësi me shprehjen padrejtësi të hapur ndaj fëmijës 
krijon një hapësirë që prindërit të cilët nuk kanë të ardhura minimale për të jetuar 
dhe nuk janë të aftë për të punuar dhe nuk kanë pasuri për ta shitur, do të vijnë në 
pozitë të rëndë dhe do të jenë barrë e shoqërisë në qoftëse para shoqërisë nuk ka 
person tjetër i cili do të jepte mbajtjen financiare si detyrim ligjor. Ligjvënësi me 
paragrafin 3 konsideron se padrejtësi të dukshme ndaj fëmijës do të kishte nëse do 
të duhej të jep mbajtje financiare prindit të cilit i është hequr kujdesi prindëror dhe 
në këtë mënyrë ai nuk ka pasur kurrfarë raporti me fëmijën i cili sot duhet të 
paguajë mbajtje financiare respektivisht në qoftëse prindi i tij në kohën kur ai 
(fëmija) ka pasur nevojë prindi është shmangur pa ndonjë arsye të caktuar edhe pse 
ka pasur mundësi financiare të jep mbajtje financiare ndaj fëmijës të tyre nga i cili 
tani kërkon mbajtje financiare. Paragrafi 3, përveç bazave të parapara në paragrafin 
2 të këtij neni, krijon mundësi që refuzimi i kërkesës për mbajtje financiare të 
prindit nga ana e fëmiut, të gjejë mbështetje në sjelljen e prindit që qon deri te 
padrejtësia e hapur ndaj fëmiut.  

 
**** Vërejtje: LFK-ja, nuk përmban dispozitë lidhur me detyrimin e vëllezërve dhe 

motrave për mbajtje financiare. Ligji i vjetër i Kosovës ka pasur dispozita në të 
cilat është paraparë që vëllau respektivisht motra të mbajë financiarisht vëllaun apo 
motrën e mitur. Kodi i Familjes i Shqipërisë, në nenin 192, parasheh “detyrim për 
ushqim kanë sipas radhës….në pikën (d) vëllezërit dhe motrat ndaj vëllezërve dhe 
motrave të tyre sipas radhëve. Dispozitë për detyrimin e mbajtjes financiare të 
vëllaut dhe motrës parashohin edhe Ligji për familjen i Serbisë, në nenin 157 ku 
thuhet “vëllau i mitur gjegjësisht motra kanë të drejtë në mbajtje nga vëllau 
gjegjësisht motra ose motra e mitur të cilët fitojnë ose kanë të ardhura nga pasuria, 
nëse prindërit nuk janë të gjallë ose nuk kanë mjete të mjaftueshme për mbajtje”. 
LFK-ja e ka respektuar deri në fund parimin e dhënies së ushqimit vetëm duke 
respektuar vijën e drejtë të gjinisë së gjakut, krushqisë apo adoptimit. Ndërsa 
vëllezërit dhe motrat bëjnë pjesë në vijë të tërthortë dhe konsiderojmë që ky parim 
që është respektuar në këtë ligj ka mundur t’i përjashtojë dhënien e ushqimisë nga 
motra respektivisht vëllau. Nuk përjashtohet mundësia që kjo dispozitë të ketë 
mbetur jashtë ligjit edhe për shkak të ndonjë gabimi eventual.  

 
 
Neni 295. Detyrimet e njerkut/ës ndaj thjeshtërit/ës 
 

(1) Njerku dhe njerka kanë për detyrim të ofrojnë mbajtje financiare për 
thjeshtërit e tyre nëse ata nuk kanë të afërm të tjerë të cilët në përputhje 
me këtë ligj kanë për detyrim të sigurojnë mbajtje financiare apo kanë 
vetëm të afërm të cilët janë financiarisht të paaftë. 

(2) Detyrimi i njerkës apo njerkut vazhdon edhe pas vdekjes së partnerit të 
tyre i cili ka qenë prind natyror i fëmijës, nëse thjeshtri/ra dhe njerku apo 
njerka bashkëjetojnë para vdekjes së njërit bashkëshort. 

(3) Kjo nuk do të aplikohet nëse martesa ndërmjet prindit dhe njerkës apo 
njerkut të fëmijës është anuluar. 
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Koment, neni 295 
 
295. Vështrim i përgjithshëm. Neni 295, përcakton një kategori tjetër të personave të 

cilët kanë detyrim ligjor për mbajtje financiare të ndërsjellë, respektivisht edhe kjo 
kategori e personave janë rezultat i gjinisë së krushqisë dhe si detyrim mbetet 
vetëm midis dy grupesh personash që quhen njerku respektivisht njerka dhe 
thjeshtri respektivisht thjeshtra të cilët në rrethanat e parapara me nenin 295 të këtij 
ligji janë të obliguar të ofrojnë mbajtje financiare të ndërsjellët. Ky nen rregullon 
detyrimet e njerkut respektivisht njerkës ndaj thjeshtrit respektivisht thjeshtrës për 
mbajtje financiare ndërsa neni vijues 296 i LFK-së, rregullon detyrimet e thjeshtrit 
respektivisht thjeshtrës ndaj njerkut respektivisht njerkës. 

 
Paragrafi 1 

 
295.1 Paragrafi 1 i nenit 295 të LFK-së, përcakton detyrimin e njerkut respektivisht të 

njerkës për mbajtje financiare për thjeshtrit e tyre në qoftëse ata nuk kanë të afërm 
të tjerë të cilët në përputhje me këtë ligj kanë për detyrim të sigurojnë mbajtje 
financiare apo ata kanë vetëm të afërm të cilët janë financiarisht të paaftë për të 
siguruar mbajtje financiare. Njerku dhe njerka në raport me thjeshtrin janë të 
karakterit subsidiar, sepse thjeshtri mund të kërkojë mbajtje financiare nga njerku 
respektivisht njerka vetëm kur mungon mundësia e realizimit të kësaj të drejte nga 
të afërmit e tjerë të gjinisë së gjakut. Paragrafi 1 i nenit 295 të LFK-së, vetëm 
përmend fjalën thjeshtërit duke mos përcaktuar se ata duhet të jenë të mitur apo 
persona madhor të cilët vazhdojnë shkollimin deri në moshën 26 vjeçare si dhe 
persona të cilët për shkak të sëmundjes të metave fizike dhe mentale dhe të cilët 
nuk kanë mjete të tyre financiare do të kenë të drejtë për mbajtje financiare. E 
drejta financiare e thjeshtërit nga ana e njerkut mund të realizohet vetëm nëse ajo 
nuk mund të realizohet nga prindi i tij natyror, gjyshja apo gjyshi e tij. Profesor 
Mladenovic duke sqaruar këtë lloj të mbajtjes financiare merr një shembull ku 
thotë “nëse nëna e fëmijës është rimartuar pas shkurorëzimit dhe me veti e ka 
marrë fëmijën, burri i mëparshëm (burri i saj i mëparshëm) pra jo ai i tanishmi, që 
do të thotë prindi natyror i fëmijës do të jetë i detyruar në mbajtje financiare. Nëse 
ai nuk është i gjallë ose është zhdukur ose është i paaftë, detyrimi i mbajtjes 
financiare mund të bie edhe te të afërmit tjerë të gjinisë së gjakut të cilës sipas ligjit 
janë të detyruar të ofrojnë mbajtje financiare (p.sh. nëna, eventualisht gjyshi ose 
gjyshja dhe të tjerë), vetëm atëherë kur fëmija nuk ka të afërm të tillë atëherë 
njerka gjegjësisht njerku, do të jenë sipas ligjit të detyruar të japin mbajtje 
financiare. Elementet thelbësore për të fituar mbajtje financiare gjithmonë janë: 
mituria e fëmijës dhe mungesa e mjeteve vetanake për mirëqenien e tij jetësore.  

 
295.1 (a) Paragrafi 1 i nenit 295 të LFK-së, përcakton mbajtjen financiare të thjeshtrit 

apo njerkës, por nuk ka precizuar deri në cilën moshë respektivisht ç’ka ndodhë 
pas moshës madhore dhe nëse do të vlejnë rregullat e tjera të mbajtjes që vlejnë për 
mbajtjen e fëmijës nga ana e prindit natyror do të thotë se mbajtja financiare jepet 
si për fëmijët e mitur ashtu edhe për femijët madhorë të cilët janë në shkollim më 
së voni deri në moshën 26 vjeçare si dhe për personat më të vjetër në qoftëse ato 
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nuk janë të aftë për punë për shkak të sëmundjes, të metave fizike dhe mentale. Në 
këtë drejtim ky nen duhet të jetë objekt i interpretimit të zgjeruar, mirëpo, kur 
shikohen ligjet e rajonit, e drejta e mbajtjes së thjeshtrit – thjeshtrës nga ana e 
njerkut – njerkës, lidhet me miturinë e fëmijës. Ligji për Familjen i Kroacisë në 
nenin 214, paragrafi 1, parasheh se “njerka ose njerku janë të detyruar ta mbajnë 
thjeshtërin e mitur në qoftë se ai nuk mund të realizojë mbajtje nga ana e 
prindërve”, pra ky nen askund nuk flet për rastin e mbajtjes së fëmijëve të 
thjeshtërit respektivisht thjeshtrës madhorë pa marrë parasysh shkollimin apo 
sëmundjen e tij. Ngjashëm kemi edhe te Ligji për Familjen i Serbisë, në nenin 159, 
paragrafi 1, parasheh “thjeshtëri i mitur ka të drejtë në mbajtje nga njerka 
gjegjësisht nga njerku”, edhe këtu askund nuk flitet për kategori tjerë të personave 
që gëzojnë të drejtën e mbajtjes nga ana e njerkut gjegjësisht njerkës. Gjithashtu 
edhe Ligji për Familjen i Malit të Zi, në nenin 258, paragrafi 1, ku thuhet “njerku 
dhe njerka janë të detyruar t’i mbajnë si thjeshtërit e tyre të mitur nëse ata nuk kanë 
të afërm të cilët sipas këtij ligji janë të detyruar në mbajtje ose të afërmit e tyre nuk 
kanë mundësi për këtë”, as ky ligj nuk lejon mbajtjen e thjeshtërit madhor. Kodi i 
Familjes i Shqipërisë, në nenin 194, paragrafi 1, parasheh “kanë detyrim për 
ushqim edhe njerku e njerka ndaj thjeshtërve të tyre të mitur, përveç rasteve kur 
këta kanë persona të tjerë që kanë detyrimin për ushqimi ndaj tyre dhe janë në 
gjendje ta japin këtë detyrim”. Ligji për Familjen i Maqedonisë, në nenin 182, 
parasheh “njerku dhe njerka janë të detyruar të japin mbajtje financiare thjeshtërve 
të tyre të mitur përveç nëse ato kanë të afërm të cilët në bazë të këtij ligji janë të 
detyruar të japin mbajtjen edhe nëse ata të afërm familjar kanë mundësi për këtë”. 
Pozita e njerkës nuk është e barabartë me pozitën e prindit, sepse njerka nuk mund 
të jetë përfaqësues ligjor i thjeshtrit e as që të ushtrojë të drejtën prindërore, 
mirëpo, gjatë jetës së tyre të përbashkët lindin marrëdhënie të tilla që në rastet e 
caktuara obligojnë njëri-tjetrin në mbajtje financiare.  

 
295.1 (b) Qëllimi i paragrafit 1, i LFK-së, është që të sigurohet mbajtje financiare nga 

ana e njerkut ose njerkës vetëm për thjeshtrin e mitur, që do të thotë me mbushjen 
e moshës 18 vjeçare pushon e drejta e mbajtjes financiare nga ana e njerkës. Kjo 
nuk përjashton mundësinë që këtë të drejtë të mbajtjes ta vazhdojnë – ta marrin 
përsipër personat e afërm të gjinisë së gjakut në qoftëse ata tani kanë kushte për 
mbajtjen financiare të tij e të cilat nuk i kanë pasur në momentin e krijimit të 
mbajtjes financiare nga ana e njerkut, respektivisht njerkës dhe kjo mbajtje 
financiare e tij bëhet në bazë të dispozitave që vlejnë për fëmijët martesorë dhe 
jashtëmartesorë, pra deri në moshën 26 vjeçare nëse janë në shkollim dhe nuk kanë 
mjete të veta respektivisht, nëse janë të sëmurë dhe kanë të meta mentale dhe 
fizike edhe pas moshës 26 vjeçare gjithmonë nëse nuk kanë mjete të veta 
financiare. Në literaturën juridike të rajonit ku legjislacioni familjar është 
përafërsisht i njëjtë, shprehimisht parashihet se detyrimi i njerkut gjegjësisht 
njerkës për mbajtje financiare të thjeshtrit ekziston vetëm nëse ai është i mitur e jo 
nëse është madhor, pa marrë parasysh se ai gjendet në shkollim të rregullt ose për 
shkak të sëmundjes, të metave fizike dhe mentale, është i paaftë për punë dhe nuk 
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ka mjete të mjaftueshme për jetë ose nuk mund t’i krijojë nga pasuria e tij1470. Në 
literaturë shprehimisht thuhet se, nuk ka mjete të mjaftueshme për mbajtje ai i cili 
nuk ka të ardhura nga marrëdhënia e punës, nga ndonjë punë të cilën e kryen, nga 
pasuria dhe ngjashëm, me të cilat do të mund t’i mbulonte shpenzimet e ushqimit, 
veshmbathjes, banimit, shërimit, dhe nevojat tjera të domosdoshme jetësore1471.  

 
Paragrafi 2 

 
295.2 Paragrafi 2 i nenit 295, përcakton se detyrimi i njerkës apo njerkut nuk do të 

ndërpritet me vdekjen e partnerit të tyre1472 i cili ka qenë partner natyror i fëmijës, 
por do të vazhdojë edhe pas vdekjes së tij nëse thjeshtri respektivisht thjeshtra dhe 
njerku apo njerka kanë bashkëjetuar para vdekjes së njërit bashkëshort (prindit 
natyror të fëmijës) realizimi i mbajtjes financiare do të bëhet për këtë person që në 
familje ka cilësinë e thjeshtrit së pari do të bëhet nga të afërmit e tij në gjini të 
gjakut në pajtim me nenin 282 të LFK-së, me të cilin përcakton radha e personave 
të detyruar sipas ligjit, dhe në mungesë të personave të tillë detyrimi për mbajtjen e 
thjeshtrit do të kalojë te njerku respektivisht njerka.  

 
295.2 (a) Pra, njerku dhe njerka në raport me mbajtjen e thjeshtrit respektivisht 

thjeshtrës kanë detyrim subsidiar të mbajtjes financiare, do të thotë kur nuk 
ekzistojnë personat tjerë që do të ishin të detyruar në bazë të ligjit në mbajtje 
financiare të fëmijës i cili në këtë familje ka statusin e thjeshtrit respektivisht 
thjeshtrës. Thjeshtëri respektivisht thjeshtëra nuk mund të trashëgojnë njerkën ose 
njerkun, andaj edhe statusi i tyre dallon nga statusi i fëmijëve martesor në raport 
me njerkën respektivisht njerkun. Njerka nuk mund të jetë përfaqësues ligjor i 
thjeshtrit apo thjeshtrës, respektivisht ajo nuk ka të drejtë në ushtrimin e së drejtës 
prindërore, por atë e bënë prindi natyror i cili tani është burri i njerkës respektivisht 
nëna natyrore e cila në këtë rrethanë do të ishte bashkëshortja e njerkut. Mbajtja 
financiare nga ana e thjeshtrit respektivisht thjeshtrës është një përjashtim që njeh 
LFK-ja, sepse gjininë e krushqisë në fakt e pranon për bazë të mbajtjes financiare 
vetëm midis njerkut/njerkës dhe thjeshtrit/thjeshtrës dhe anasjelltas, një detyrim i 
tillë nuk e ndjek vijën zbritëse e as vijën ngjitëse të gjinisë së krushqisë, por vetëm 
raportin njerk-thjeshtër respektivisht thjeshtër/njerkë. E drejta e mbajtjes së 
thjeshtërit apo thjeshtrës nga njerka gjegjësisht njerku, mund shtrohet vetëm në rast 
kur prindi natyror vdesë dhe vjen deri te zgjidhja e martesës respektivisht 
ndërpritet bashkëjetesa. Thjeshtëri të drejtën e mbajtjes financiare e gëzon në 
Kosovë vetëm nëse thjeshtri apo thjeshtra ka bashkëjetuar në atë familje para 
vdekjes së prindit natyror. Me vdekjen natyrore barazohet edhe shpallja e personit 
të zhdukur për të vdekur.  

                                                 
1470 Babic. I, vepra e cituarfq.366 
1471 Cavdarski. K, vepra e cituar,fq.297 
1472 Shprehja partner i përdorur në paragrafin 2 të nenit 295 të LFK-së, nënkupton bashkëshortin për 
shkak të rimartimit (bashkëshortin martesor nëse kanëë lidhur martesë) respektivisht bashkëshortin 
jashtmartesor ose partnerin në qoftëse nuk kanëë lidhur martesë, por jetojnë në bashkëjetesë. 
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295.2 (b) Ligji nuk obligon që thjeshtëri apo thjeshtra nëse e realizon mbajtjen 
financiare nëse duhet të rrijë në familjare me thjeshtrin dhe thjeshtrën, pra ai mund 
të largohet duke e realizuar mbajtjen financiare edhe me rastin e largimit nga 
shtëpia e njerkut apo njerkës, por më së voni deri në moshën 18 vjeçare, dhe nëse 
nuk ndryshojnë rrethanat në bazë të të cilës është fituar mbajtja financiare, sepse 
pushimi i të drejtës së mbajtjes përveç që bëhet me kalimin e kohës, ai mund të 
ndërpritet edhe nëse të afërmit e tij bëhen të aftë ekonomikisht për mbajtjen 
financiare të tij, apo nëse vet ai fiton pasuri me të cilën mund të mbahet. Kjo do të 
bëhet gjithmonë me kërkesën e njerkut-njerkës për mbajtje financiare të thjeshtërit-
thjeshtrës. Kur thuhet se e drejta e mbajtjes vazhdon edhe pas vdekjes së prindit 
natyror të tij do të thotë se ai e ka realizuar të drejtën e mbajtjes nga prindi i vet 
natyror. 

 
Paragrafi 3 

 
295.3 Paragrafi 3 i nenit 295, përcakton se nuk do të ketë mbajtje financiare nga 

njerka/njerku për thjeshtrin/thjeshtrën në qoftëse martesa e cila ka ekzistuar 
ndërmjet prindit dhe njerkës apo njerkut të fëmijës është anuluar. Kur anulohet 
martesa midis njerkut/njerkës dhe prindit natyror të tij atëherë edhe nëse 
plotësohen kushtet tjera të parapara në paragrafin 1 dhe 2 të nenit 295, nuk ka 
mbajtje financiare për thjeshtrin, respektivisht thjeshtrën pa marrë parasysh që 
plotësohen kushtet tjera të parapara me LFK-në.  

 
295.3 (a) Martesa konsiderohet e anuluar në qoftëse ajo është lidhur në kundërshtim 

me parimet themelore për lidhjen e martesës. Anulimi i martesës mund të bëhet 
vetëm në procedurë gjyqësore dhe vetëm për shkaqe të parapara me ligj. Si shkaqe 
që shkaktojnë anulimin e martesës janë: martesa ekzistuese, mituria e fëmiut nën 
16 vjeç, mosrespektimi i dallimit të sekseve, gjinia e gjakut në vijë të drejtë pakufi, 
ndërsa në vijë të tërthortë deri në shkallën e katërt të gjinisë së gjakut, pastaj gjinia 
e adoptimit, për shkak të deklarimit të vullnetit me dhunë, për shkak të mashtrimit, 
lajthimit, etj1473. Në çdo rast anulimi i martesës është pasojë e mosrespektimit të 
kushteve ligjore për lidhjen e martesës. Anulimi i martesës mund të jetë absolute 
dhe relative, për këtë shih komentin e nenit 62, III.2 (a) dhe III.2 (dh) të këtij 
komentari. LFK-ja në paragrafin 3, si shkak për lirimin nga detyrimi i njerkës 
respektivisht njerkut për dhënien e mbajtjes financiare të thjeshtërit respektivisht 
thjeshtrës, e parasheh vetëm anulimin e martesës, ndërsa nuk e përmend edhe 
shkurorëzimin e martesës. LFK-ja, për këtë dallon nga ligjet e tjera të rajonit të 
cilat përveç anulimit të martesës parashohin edhe shkurorëzimin e martesës midis 
prindit natyror dhe njerkut respektivisht njerkës, si shkak për dhënien e mbajtjes 
financiare thjeshtërit edhe pse janë plotësuar të gjitha kushtet e tjera formale të 
parapara me ligj. Pra, mbajtja financiare nga ana e njerkut apo njerkës, thjeshtërit i 
mohohet për shkak të anulimit të martesës që ka ekzistuar midis prindit natyror dhe 
njerkës. P.sh. Ligji për Familjen i Kroacisë, në nenin 214, paragrafi 3, parasheh 
“nëse martesa midis prindit dhe njerkës apo njerkut të fëmijës është shkurorëzuar 

                                                 
1473 Për këtë më gjerësisht shih nenet 62-67 të LFK-së, dhe komentet e këtyre neneve. 
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ose anuluar, njerka gjegjësisht njerku nuk janë detyruar ta mbajnë thjeshtërin. Ligji 
për familjen i Serbisë, neni 159, paragrafi 2, ku thuhet “nuk ka të drejtë në mbajtje 
thjeshtëri i mitur nëse martesa midis prindit dhe njerkës gjegjësisht njerkut ka 
pushuar me anulim dhe shkurorëzim”. Ligji për familjen i malit të zi, në nenin 258, 
paragrafi 3, ku thuhet “nëse martesa ndërmjet prindit dhe njerkës apo njerkut është 
anuluar ose është shkurorëzuar detyrimi i njerkut gjegjësisht njerkës për mbajtjen e 
thjeshtërit pushon”. Ligji për familjen i Maqedonisë, neni 182, paragraf 3, 
parashihet “nëse martesa në mes prindit dhe njerkës së fëmijës është anuluar ose 
shkurorëzuar detyrimi i njerkut gjegjësisht njerkës për dhënie të mbajtjes 
financiare ndaj thjeshtërit pushon”. Për dallim nga këto ligje Kodi i Familjes së 
Shqipërisë, në nenin 195, parashihet se “detyrimi për ushqim pushon në qoftëse 
martesa ndërmjet prindit dhe njerkës ose njerkut është zgjidhur”. Kjo nënkupton se 
e drejta e mbajtjes financiare për thjeshtrin do të pushojë në të gjitha rastet kur vjen 
deri tek zgjidhja e martesës, pra këtu pranohet anulimi i martesës, shkurorëzimi i 
martesës, vdekja e prindit të fëmijës, si dhe shpallja e personit të zhdukur (prindit) 
për të vdekur. Andaj, me Kodin e Familjes të Shqipërisë njerku respektivisht 
njerka pas vdekjes së prindit natyror nuk ka kurrfarë detyrimesh ndaj thjeshtërit 
respektivisht thjeshtrës lidhur me mbajtjen financiare. Ligji i Serbisë për familjen, 
tani nuk parasheh kohëzgjatjen e marrëdhënies midis thjeshtërit dhe njerkës, por 
pasi numëron kriteret që bëjnë të mundur dhënien e mbajtjes financiare, paaftësinë 
për punë, mungesa e mjeteve të mjaftueshme për mbajtje, në paragrafin 4 
parashihet mundësia e mohimit të dhënies së mbajtjes financiare njerkut ose 
njerkës sipas bindjes së lirë të gjykatës se dhënia e mbajtjes financiare do të ishte 
padrejtësi e dukshme për thjeshtrin apo jo. Ky paragraf shprehimisht thotë “nuk 
kanë të drejtë në mbajtje financiare njerka gjegjësisht njerku nëse pranimi miratimi 
i kërkesës për mbajtje financiare do të paraqiste padrejtësi të dukshme për 
thjeshtrin”. Ndërsa Ligji i familjes i Malit të Zi, përmban zgjidhje të njëjtë sikur ai 
i LFK-së1474. Duke u mbështetur ne ligjet e rajonit si dhe në dispozitën e ligjit të 
vjetër të familjes – Ligji mbi martesën dhe marrëdhëniet familjare të vitit 1984, ku 
në nenin 289 paragrafi 4 parashihet “nëse martesa midis prindit dhe njerkut 
përkatësisht njerkës së fëmijës është anuluar ose është zgjidhur detyrimi i njerkut 
përkatësisht i njerkës pushon që t’i ushqejë thjeshtrit, duhet të kuptohet se me 
fjalën anulim të martesës nënkuptohet edhe shkurorëzimi i martesës. Edhe në 
Kosovë, në çdo rast kur ekziston anulimi apo shkurorëzimi i martesës midis prindit 
dhe njerkut përkatësisht njerkës së fëmijës atëherë nuk ekziston detyrimi i njerkut 
përkatësisht njerkës për mbajtjen financiare të thjeshtrit.  

 

                                                 
1474 Shih Ligji i Familjes i Malit të Zi, Neni 259. 
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Neni 296. Detyrimet e thjeshtërit/ës ndaj njerkut/ës 
 

Thjeshtëri/ra kanë për detyrim të ofrojnë mbajtje financiare për njerkun dhe 
njerkën në përputhje me nenin 294 nëse këta kanë ofruar mbajtje financiare 
dhe kujdes për një kohë të arsyeshme. Nëse njerku apo njerka kanë fëmijë të 
tyre, atëherë këto detyrime ndahen me fëmijët tjerë. 

 
Koment, neni 296 

 
296. Vështrim i përgjithshëm. Neni 296,i përcakton detyrimet e thjeshtërit respektivisht 

thjeshtrës ndaj njerkut respektivisht njerkës për mbajtje financiare kur ato nuk kanë 
mjete të veta financiare, dhe plotësohen të gjitha kushtet që njerku respektivisht 
njerka ta realizojnë ndaj thjeshtërit respektivisht thjeshtrës. Pra, neni paraprak 
rregullonte detyrimin e njerkut dhe njerkës ndaj thjeshtërit respektivisht thjeshtrës. 
Ndërsa neni 296, në mënyrë të veçantë i rregullon detyrimet e thjeshtërit ndaj 
njerkut respektivisht njerkës. Neni 296, përcakton se thjeshtëri apo thjeshtra që 
mund të jenë edhe më shumë persona ndonjëherë kanë për detyrim të ofrojnë 
mbajtje financiare për njerkun dhe njerkën respektivisht njerkun në përputhje me 
nenin 294, ku parashihen detyrimet e fëmijës ndaj prindërve të vet me kusht që 
njerku respektivisht njerka të kenë ofruar mbajtje financiare kur ato kanë pasur 
nevojë për një mbajtje të tillë financiare dhe kujdesin e saj/tij për një kohë të 
arsyeshme, që do të thotë për një kohë të caktuar.  

 
296 (a) Nëse njerku apo njerka kanë fëmijë të tyre atëherë këto dy detyrime ndahen me 

fëmijët e tjerë, që do të thotë, thjeshtëri dhe thjeshtëra në raport me njerkun dhe 
njerkën kur ai ka marrë mbajtje financiare dhe ka qenë nën kujdesin e njerkut apo 
njerkës një kohë të arsyeshme për kah detyrimet e mbajtjes, barazohet me fëmijët e 
tyre, respektivisht me fëmijën e njerkut apo të njerkës dhe detyrimet e tyre ndahen 
në mes tyre gjithmonë në bazë të mundësive ekonomike që ata kanë. Kjo rregulle e 
ndryshon kuptimin e mbajtjes financiare qe mbeshtetet ne vijë të drejtë të gjakut që 
do të thotë së pari prindin e mbajnë fëmijët e pastaj personat tjerë të afërm të 
gjinisë së gjakut, sepse njerka përfiton mbajtje financiare nga thjeshtëri edhe kur 
njerku/njerka i ka fëmijet e vet, por kontributi i tij për mbatje financiare të 
njerkut/njerkes, është në proporcion me mjetet financiare që posedon, dhe në 
proporcion me detyrimet edhe të femijeve të njerkut apo njerkes. Kjo do të thotë, 
nese njerka ka dy femijë të vet dhe një thjeshtër ateherë detyrimet e tyre për 
mbajtje financiare të njerkes nese të gjithë kanë mjete pasurore ndahen me nga 1/3, 
do të thotë se secili prej tyre ka për detyrim 1/3 të shumës së caktuar për mbajtje 
financiare të njerkes respektivisht nënës të fëmijes së njerkut.  

 
296 (b) Thjeshtëri në pajtim me nenin 294, ka për detyrim të jep mbajtje financiare të 

plotë për njerkën respektivisht njerkun nëse ata nuk janë të aftë për punë dhe nuk 
kanë të ardhura minimale për të jetuar, dhe nuk kane femijë të tyre. Mbështetur në 
nenin 294, dhe nenin 296, del se gjykata do ta refuzojë mbajtjen financiare për 
njerkun respektivisht njerkën në qoftëse thjeshtrit në kohën kur kanë bashkëjetuar 
nuk i është ofruar mbajtje financiare dhe kujdes. Mbajtja financiare nga ana e 
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njerkut respektivisht njerkës dhe kujdesi për thjeshtërin respektivisht thjeshtrës 
është dashur të bëhet në qoftëse ai/ajo kanë pasur mundësi për një gjë të tillë. Kjo 
do të thotë se nëse njerku respektivisht njerka nuk kanë pasur mjete ose ky nuk ka 
pasur nevojë për mbajtje financiare nga njerku ose njerka, nuk lirohet nga detyrimi 
që ky tani t’u ofrojë mbajtje financiare njerkut dhe njerkës, nga thjeshtri dhe 
thjeshtëra, sepse ky detyrim ekziston vetëm në ato raste kur kanë nevojë dhe nuk 
kanë mjete të veta.  

 
296 (c) Neni 296 i këtij ligji, edhe pse nuk përcakton, por nënkupton se detyrimin për 

mbajtjen e njerkut gjegjësisht njerkës e ka gjithmonë thjeshtëri apo thjeshtra e 
moshes madhore. Ndërsa thjeshtëri i mitur mbi moshen 15 vjeçare që ka themeluar 
marrëdhënie pune ose ka mjete tjera të mjaftueshme duhet ta mbajë njerkun, apo 
njerkën pasi që kjo vlen për mbajtjen e prindërve nga ana e fëmijëve martesor dhe 
jashtëmartesor, sepse kjo vlen për mbajtjen e prindërve nga ana e fëmijëve 
martesor dhe jashtëmartesor. E ky nen na udhëzon në nenin 294 të LFK-së. Në 
literaturë pa ndonjë rezervë pranohet se “detyrimi për mbajtjen e njerkut 
respektivisht njerkës ekziston në anën e thjeshtërit madhor, por edhe në anën e të 
miturit. I mituri i cili ka mbushur moshën 15 vjeçare dhe me punë krijon mjete – të 
ardhura është i detyruar të kontribuojë jo vetëm për mbajtjen e vetës, por edhe për 
mbajtjen e anëtarëve të familjes me të cilët jeton”.1475 Kushtëzimin për mbajtjen 
financiare të thjeshtërit nga ana e njerkut apo njerkës duke e lidhur përveç ofrimit 
të mjeteve financiare edhe me kujdesin për një kohë të arsyeshme do të thotë se, 
thjeshtëri ka realizuar kujdesin i cili ka munguar nga prindi i vet natyror (nëna 
respektivisht babai), dhe ky kujdes duhet të jetë i ngjashëm me prindërit natyror. 
Kujdesi nga ana e njerkut apo njerkës i cili i jepet thjeshtërit apo thjeshtrës duhet të 
ketë ndodhur për një kohë të arsyeshme. Çka konsiderojmë kohë të arsyeshme 
është një çështje që i mbetet gjykatës të vlerësojë nga rasti në rast.  

 
296 (d) Mund të ndodhë që kohët e arsyeshme të konsiderohen disa vite, por me që nuk 

përmendet afat kjo kohë e arsyeshme mund të vlerësohet edhe nga kohëzgjatja, por 
edhe nga pesha e kujdesit apo roli i kujdesit në rastin konkret, p.sh. kujdesi për një 
thjeshtër të sëmurë le të jetë edhe disa muaj, ai ka peshën e vet për të qenë e 
arsyeshme kërkesa për mbajtje financiare nga ana e thjeshtërit apo thjeshtrës. 
Gjykata kur shqyrton kërkesën për mbajtje financiare të njerkut nga ana e 
thjeshtërit respektivisht thjeshtrës, kujdes të veçantë duhet t’i kushtojë nivelit të 
marrëdhënieve që kanë ekzistuar midis tyre në kohën kur kanë jetuar së bashku. 
Kjo do të thotë nëse marrëdhëniet kanë qenë si prindërore atëherë edhe detyrimi i 
thjeshtërit apo thjeshtrës kur plotësohen edhe kushtet e tjera, duhet të barazohet me 
detyrimin si të fëmijës natyror. Fjalia e dytë e nenit 296 të këtij ligji, lidhur me 
mbajtjen financiare të njerkut respektivisht njerkës, thjeshtërit i barazon me fëmijët 
e tyre natyror që do të thotë, të gjithë konsiderohen të radhës së njëjtë për dhënien 
e mbajtjes financiare të njerkut/njerkes. Njerka apo njerku së pari kanë të drejtë të 
kërkojnë mbajtje financiare nga partneri në qoftëse ai nuk ka mjete, ose nuk është 
gjallë atëherë ky detyrim kalon tek thjeshtëri, e nëse njerka ka fëmijë natyror 

                                                 
1475 Babic. I, po aty, fq.366 
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atëherë detyrimi kalon te thjeshtëri dhe fëmijët e tyre në mënyrë të barabartë. 
Barabarësia në këtë rast është e varur nga mundësitë materiale të tyre.Nuk është 
me përqindje të njëjtë në qoftëse ata nuk kanë pasuri të mjaftueshme për të krijuar 
ato raportet e dhënies së mbajtjes financiare në mënyrë të barabartë. Kodi i 
Familjes i Shqipërisë, është më i qartë kur përcakton detyrimin e thjeshtërit për 
mbajtje të njerkut apo njerkën, sepse në nenin 194, paragrafi 2, shprehimisht 
përcakton “thjeshtërit kanë detyrimin për ushqim për njerkun dhe njerkën e tyre, 
kur këta e kanë dhënë për një kohë të gjatë këtë detyrim dhe janë kujdesur për ta në 
mituri jo më pak se 10 vite. Në këtë rast thjeshtërit ngarkohen me dhënien e 
detyrimit për ushqim njëllojë si ndaj prindërve të tyre”. Pra, ky nen e lidh dhënien 
e ushqimit për njerkun dhe njerkën me dhënien e ushqimisë dhe kujdesin ndaj tyre 
në kohë për 10 vite, atëherë lindin të drejtat e thjeshtërit dhe thjeshtrës të njëjta si 
ndaj prindërve të tyre. Sipas këtij Kodi në qoftëse nuk kanë bashkëjetuar 10 vite, 
atëherë nuk mund të lind as detyrimi i mbajtjes së njerkës apo njerkut nga ana e 
thjeshtërit apo thjeshtrës. Në literaturë si kohë e arsyeshme apo koha e gjatë siç 
përdoret në ligjet e tjera për familjen, sipas literaturës merret koha e cila është së 
paku 2 vite1476, mirëpo kjo rregull më së shumti i dedikohet shprehjes “një kohë të 
gjatë” që përmbajnë ligjet e tjera se sa shprehjes “një kohë të arsyeshme”, kjo do të 
thotë se koha e arsyeshme nënkupton të jetë më e shkurtë se sa koha e gjatë, andaj 
edhe mendimi i shprehur se ky afat mund të jetë më i shkurtër, në qoftëse kujdesi i 
njerkës respektivisht njerkut ndaj thjeshtërit apo thjeshtrës është bërë në rrethana të 
vaçant si p.sh. kur thjeshtëri ka qenë i sëmurë, etj. Ligji për Familjen i Kroacisë, në 
nenin 215, parasheh detyrimin e thjeshtërit madhor nën kushtet e nenit 216, par 1 
dhe 2 të këtij ligji, që të mbajë njerkën respektivisht njerkun nëse njerka apo njerku 
e kanë mbajtur ose janë kujdesur për të një kohë të gjatë. Në këtë drejtim ky ligj 
mbajtjen dhe kujdesin nuk i ka të kumuluara, por i ka ndaras që do të thotë ose 
mbajtja ose kujdesi për të, një kohë të gjatë janë bazë e mjaftueshme për dhënien e 
mbajtjes financiare të njerkut respektivisht njerkës. Ligji për familjen i Serbisë nuk 
përmban dispozitë me të cilën thjeshtëri respektivisht thjeshtra për dhënien e 
mbajtjes financiare barazohet me fëmijët e tyre. Ligji për familjen i Maqedonisë, 
është identik me LFK-në.1477 Dispozita e nenit 296 e këtij ligji edhe pse bazë për 
dhënien e mbajtjes financiare, përmend mbajtjen financiare dhe kujdesin për një 
kohë të arsyeshme që do të thotë të dy elementet njëkohësisht konsiderojmë se 
ligjvënësi ka menduar ne qoftëse marredheniet kanë qenë si ato prindërore edhe 
pse njerku nuk ka patur mundësi për dhënien e mbajtjes financiare, por është 
përkujdesur për thjeshtrin, kjo është bazë e mjaftueshme për të kërkuar mbajtje nga 
thjeshtri.  

                                                 
1476 Babic. I, vepra e cituar, fq.367 
1477 Shih Ligji për Familjen i Maqedonisë, Neni 183. 
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2. Mbajtja martesore (Ushqimia) 
 
Neni 297. Definicioni i ushqimisë 
 

Ushqimia është mbajtje financiare e bashkëshortëve apo ish-bashkëshortëve. 
 

Koment, neni 297 
 
297. Vështrim i përgjithshëm. Neni 297, dhe nenet vijuese e rregullojnë mbajtjen 

respektivisht ushqiminë midis bashkëshortëve që ndryshe me këtë ligj është emërtuar 
edhe si mbajtje martesore. Neni 297, e bënë definimin e termit ushqimi, në vend të 
asaj që u përdorë deri tash, mbajtja financiare. Neni 297, përcakton definimin e 
ushqimisë duke thënë se ushqimia është mbajtje financiare e bashkëshortëve apo ish-
bashkëshortëve. Në bazë të këtij neni del se edhe ushqimia është mbajtje financiare, 
por midis bashkëshortëve apo ish-bashkëshortëve, që nënkupton se bashkëshortët 
apo ish-bashkëshortët me mbajtje financiare përfshihet ushqimi ndërsa përjashtohet 
arsimi dhe edukimi i mëtejmë për të cilët këto nuk kanë nevojë, sepse ushqimia 
nënkupton vetem sigurimin e mjeteve të domosdoshme për ekzistencen e 
bashkëshortit tjeter.  

 
297 (a) Bashkëshortët me lidhjen e martesës marrin për detyrim të sigurojnë mjete për 

ushqimi respektivisht mbajtje financiare për bashkëshortin tjetër në qoftëse ai nuk ka, 
mirëpo, detyrimi i ushqimisë nuk ekziston vetëm gjatë kohës së ekzistimit të martesës, 
por ai do të ndodhë në raste e parapara me ligj edhe me rastin e shkurorëzimit, pra 
bashkëshorti do të jetë i detyruar të jep ushqimi edhe pas shkurorëzimit të martesës, 
ose ne rastet e anulimit të marteses kur bashkëshorti qe kërkon mbajtje nuk është 
fajtor për anulimin e marteses dhe nuk ka kushte për ekzistence. Ushqimia që është 
një mbajtje financiare midis bashkëshortëve, nënkupton të drejtën e personit që ai 
gjithësesi është person fizik i cili për shkaqe të parapara me ligj nuk ka dhe nuk mund 
të sigurojë mjete financiare për t’i plotësuar nevojat e veta, andaj ai mund të kërkojë 
nga bashkëshorti tjeter që për plotësimin e nevojave të tija gjatë martesës dhe pas 
shkurorëzimit t’i jep mjete të mjaftueshme për një jetë dinjitoze. Ushqimia, kur 
rregullohet me dispozitat e së drejtës Familjare ajo është një e drejtë personale e 
karakterit ligjor. Ushqimia është detyrim ligjor. Qëllimi i ushqimisë është të mbrojë 
personalitetin e bashkëshortit apo ish-bashkëshortit lidhur me plotësimin e kërkesave 
të tija të domosdoshme1478. Sipas LFK-së, kërkesa për ushqimi paraqitet gjatë 
procedurës se martesës, por lejohet edhe ne afat prej 2 viteve nëse plotësohen kushtet 
e parapara me ligj.1479 Kur ndodhë shkurorëzimi, respektivisht zgjidhja e martesës 
duhet të parashtrohet deri në përfundimin e seancës gjyqësore. Pra, kjo kërkesë nuk 
mund të parashtrohet pas përfundimit të seancës kryesore për zgjidhjen e martesës me 
shkurorëzimin ose anulimin e martesës që do të thotë kërkesa nuk mund të 
parashtrohet nëse parashtrohet ankesë, por kjo kerkesë e ushqimisë mund të kërkohet 
me padi të veçantë ne procedurë tjeter gjyqësore. Pra nuk mund të jetë objekt i 
ankesës nëse nuk është parashtruar si kërkesë në kohën e procedurës për zgjidhjen e 

                                                 
1478 Babic.I, vepra e cituar, fq. 306. 
1479 Shih nenin 315 i LFK-së, dhe komentin e këtij neni. 
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martesës. Kërkesa për ushqimi, përjashtimisht mund të parashtrohet edhe më vonë në 
qoftë se brenda afatit prej 2 viteve dhe vetëm nëse plotësohen kushtet e parapara me 
LFK-në, nenin 315, paragrafi 1 dhe 2 dhe nenin 300, paragrafin 2 dhe 3. Paraqitja e 
kërkesës për ushqimi nga ana e bashkëshortit për shkak se duhet bërë në kohë të 
caktuar dhe rrethana të caktuara ajo i nënshtrohet afatit prekluziv, që nënkupton se me 
kalimin e kohës së caktuar brenda të cilës është dashur të parashtrohet kërkesa për 
realizimin e ushqimisë humbet mundësia e realizimit të kërkesës përmes rrugës 
gjyqësore, por edhe vetë e drejta në tërësi, pra shuhet ekzistimi i të drejtës për 
realizimin e ushqimisë të paraparë me dispozita ligjore midis bashkëshortëve 
respektivisht pasi të kalojë afati 2 vjeçar ne nenin 315 të LFK.  

 
297 (b) Ushqimia midis bashkëshortëve gjate martesës bëhet në mënyrë të qetë për shkak 

se ajo realizohet brenda parimit të ndihmës reciproke respektivisht parimit të 
solidaritetit midis bashkëshortëve deri sa nuk lind ndonjë mosmarrëveshje e tillë e cila 
duhet të realizohet përmes procedurës gjyqësore, realizimi i ushqimisë është çështje 
praktike. Ushqimia mund të sigurohet nga bashkëshorti tjetern e rrugë gjyqësore edhe 
gjatë martesës. Shtrirja e ushqimisë midis bashkëshortëve respektivisht ish-
bashkëshortëve dallon në raport me fëmijët e mitur, sepse këta janë persona madhor 
dhe nevojat jetësore janë ndryshe nga ato që ekzistojnë te femijet e mitur. Për 
realizimin e ushqimisë parimet që janë përmend në LFK-në, janë të përbashkëta edhe 
për ushqiminë midis bashkëshortëve martesor dhe jashtëmartesor. Këtu mendohet se të 
drejtën e mbajtjes mund ta realizojë vetëm ai person, bashkëshort i cili nuk ka mjete 
vetanake të mjaftueshme për jetesë ose nuk mund të realizon mjete nga pasuria e tij 
dhe nëse nuk është i aftë për punë apo nuk mund të punësohet për arsye të parapara me 
nenin 302 të LFK-së. Mbajtja financiare e bashkëshortit për shkak se nuk mund të 
punësohet është çështje që duhet të vlerësohet nga ana e gjykatës. Barazia ndërmjet 
burrit dhe gruas, respektit dhe ndihmës së ndërsjellët ndërmjet tyre dhe anëtarëve të 
familjes janë parime të të drejtës familjare, andaj lind edhe e detyrimi për ushqimi 
(mbajtje) të bashkëshortit i cili ka nevojë.1480 Ky parim përcakton se bashkëshortët janë 
të detyruar të jenë besnik ndaj njëri-tjetrit dhe në mënyrë reciproke të ndihmojnë njëri-
tjetrin posaqërisht në rastet kur njëri prej tyre nuk ka bazë të mjaftueshme materiale për 
jetesë. 

 
 
Neni 298. E drejta e bashkëshortëve në ushqimi 
 

(1) 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. 

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

                                                 
1480 Me gjeresisht shih nenin 3, paragrafi 1, dhe komentin e nenit 3 pika 1 nwn (ç), se bashku me 
pjesen e komentin. 
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Koment, neni 298 
 
298. Vështrim i përgjithshëm. Neni 298, në mënyrë parimore përcakton në cilat raste 

ekziston detyrimi i bashkëshortit për mbajtje financiare (ushqimin e bashkëshortit 
tjetër). Neni 298 i LFK-së në fakt është zbërthim i parimit të paraparë në nenin 3 të 
LFK-së, ku ndër të tjera detyrim i bashkëshortit është mbajtja financiare. Neni 298 
ka parasysh edhe udhëzimet që vijnë nga Komisioni Evropian për Ligjin e Familjes 
ku ndër të tjera parashihet që mundësisht me rastin e shkurorëzimit me 
marrëveshje, të vendoset me marrëveshje edhe mbajtja e njërit prej tyre kur kjo 
është e nevojshme, pastaj parimin që secili është i detyruar të sigurojë mjete pas 
shkurorëzimit të martesës; se në lartësinë e mbajtjes duhet të kenë ndikim rrethanat 
si: mundësia që bashkëshorti të punësohet, gjendja shëndetësore, mosha, nevojat 
për kujdesin ndaj fëmijëve, ndarja e detyrimeve gjatë martesës, kohëzgjatja e 
martesës, standardi jetësor gjatë martesës, lidhja eventuale e martesës së re apo 
krijimin e bashkësisë të përhershme jetësore. Ushqimia përjashtimisht mund t’i 
mohohet, t’i kufizohet ose t’i ndërpritet për shkak të sjelljes së shfrytëzuesit të 
ushqimisë me të cilën i shkakton dëm dhënësit të ushqimisë, pastaj se dhënia e 
ushqimit (mbajtjes) duhet të bëhet në ushqime periodike të cilat paguhen prej 
përpara, ndërsa trupi kompetent mundet që me kërkesën e njërit ose të dy palëve të 
përcaktojë shumën e caktuar sipas rrethanave të rastit. Detyrimi i detyruesit për 
mbajtjen e të miturve ka përparësi në detyrimin e mbajtjes të ish-bashkëshortit dhe 
duhet të merren parasysh edhe detyrimet ndaj bashkëshortit të ri, pastaj se e drejta 
e mbajtjes parimisht caktohet në kohë të caktuar dhe përjashtimisht në mënyrë të 
përhershme pra që nënkupton deri në ndërprerjen e shkaqeve për dhënien e 
ushqimisë. Ushqimia ndërpritet nëse marrësi i ushqimisë lidhë martesë të re apo 
krijon bashkësi jetësore dhe pas ndërprerjes së saj nuk mund të krijohet përsëri 
ushqimia. Me rastin e caktimit të ushqimisë duhet pranuar autonominë e vullnetit 
të bashkëshortëve të cilëve duhet t’u lejohet të bëjnë marrëveshje për ushqiminë i 
cili duhet të jetë në formën me shkrim ndërsa organi kompetent duhet ta shiqojë. 
LFK-ja, me rastin e rregullimit të ushqimisë i ka pasur parasysh të gjitha këto 
rekomandime të cilat nuk janë të obligueshme, por ndihmojnë në rregullimin e 
dhënies së ushqimit dhe realizimin e qëllimit të plotë të dhënies së ushqimit.1481  

 
298 (a) 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 
shkurorëzimit të tyre në qoftëse plotësohen kushtet e parapara me LFK-në. 
Ushqimia është detyrim ligjor dhe është një e drejtë personale. Bashkëshortët deri 
sa jetojnë bashkërisht shumë rrallë mund të ndodhë të kërkojnë ushqimi përmes 
rrugës gjyqësore kjo sidomos ndodhë vetëm në rast të shkurorëzimit. Realizimi i 
ushqimisë nga ana e bashkëshortit i cili është i detyruar në bazë të ligjit zakonisht 
bëhet në mënyrë vullnetare, por në qoftëse ai këtë nuk e përmbush vullnetarisht 
atëherë kërkesa e bashkëshortit që ka të drejtë në ushqimi realizohet përmes rrugës 
gjyqësore. Kushtet e përgjithshme për dhënien e ushqimit janë të njëjtë me ato që 
kanë të bëjnë me dhënien e ushqimisë fëmijëve madhor nga ana e prindërve të tyre, 

                                                 
1481 Më gjerësisht shih: “The Commission on European Family Law (CEFL) and its Principles of 
European Family Laë regarding Divorce and Maintenance betëeen former Spouses, 2004 
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sepse shkaqet e dhënies së ushqimisë kur janë personat madhor janë të njëjta e ato 
janë kriteret mungesa e mjeteve të nevojshme për jetesë, paaftësia për punë apo 
pamundësia e punësimit. E drejta e mbajtjes mund të realizohet është thënë shumë 
herë vetëm nëse personi i detyruar (bashkëshorti) ka mundësi për dhënien e 
ushqimisë nga masa e vet pasurore.  

 
Paragrafi 1 

 
298.1 Paragrafi 1 i nenit 298, përcakton se bashkëshorti i cili nuk ka mjete të 

mjaftueshme për mbajtje financiare dhe nuk është i aftë të punojë si dhe nuk mund 
të punësohet për arsye të tjera gëzon të drejtën e mbajtjes financiare nga 
bashkëshorti tjetër gjithmonë në proporcion me mundësitë e tij financiare.  

 
298.1 (a) Ky paragraf shprehimisht obligon bashkëshortin i cili ka mundësi financiare 

të jep ushqiminë pra, mbajtjen financiare bashkëshortit tjetër i cili vetë nuk ka 
mjete të mjaftueshme për mbajtje financiare pastaj kur ai nuk është i aftë të punojë 
ose për arsye të tjera nuk mund të punësohet. Shprehja “mjetet e mjaftueshme” për 
mbajtje financiare të cilën e përdor ligji në këtë rast nënkupton rastin kur 
bashkëshorti nuk ka pasuri e cila është e domosdoshme për nevojat jetësore të tij. 
Personi i cili nuk ka mjete financiare për mbajtjen e vetvetes nuk është vetëm 
bashkëshorti i cili përveç që nuk është në punë dhe nuk mund të punësohet, por 
edhe ai i cili ka një lloj pasurie, por nuk është e mjaftueshme për plotësimin e 
nevojave të tija. Përveç mungesës së mjeteve me paragrafin 1 të nenit 298, 
kërkohet edhe të jetë i paaftë të punojë ose për arsye të tjera nuk mund të 
punësohet dhe kështu të fitojë të drejtën në mbajtje financiare nga bashkëshorti në 
pajtim me mundësitë e tij (bashkëshortit tjeter) financiare. Kjo do të thotë se 
bashkëshorti i cili nuk ka mjete financiare të mjaftueshme në qoftëse punësohet ose 
mund të punësohet, por nuk e shfrytëzon këtë të drejtë ai nuk mund ta realizojë 
kërkesën e vet për mbajtje financiare (ushqimi). Ndërkaq fare nuk është e 
kundërshtueshme që personi që është i paaftë për punë dhe plotësohen kushtet tjera 
në mënyrë të komuluar ai ka të drejtë në ushqimi nga bashkëshorti tjetër gjithmonë 
nëse ai ka mundësi që ta realizojë këtë.  

 
298.1 (b) Praktika gjyqësore lidhur me paragrafin 1 të nenit 298 të LFK-së, është e 

pasur, sepse ky paragraf ka ekzistuar edhe në ligjin e vjetër që rregullonte 
marrëdhëniet e së drejtës familjare dhe është i ngjashëm edhe me ligjet e tjera të 
rajonit për të drejtën familjare. Vendimet lidhur me paaftësinë për punë dhe për 
pamundësinë e punësimit të bashkëshortit janë të shpeshta, ku bashkëshorti i paaftë 
për punë ka të drejtë në mbajtje në llogari të bashkëshortit tjetër nëse është i 
papunësuar dhe materialisht i pa siguruar dhe nëse bashkëshorti tjetër ka mundësi 
që këtë detyrim ligjor ta përmbush. Me aktgjykimin e Gjykatës Komunale ne 
Prishtine C.nr.1460/08, gjykata ka lejuar mbajtjen përkatësisht ushqimin për 
bashkëshorten, sepse nuk ka pasur marrëdhënie pune dhe e njëjta nuk ka mundësi 
te gjeje pune pasi qe nuk ka ndonjë përgatitje profesionale, e ka te kryer vetëm 
shkollën fillore dhe se ajo ka njëkohësisht probleme shëndetësore dhe i 
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pamundëson qe te punësohet.1482 Gjithashtu me një vendim Gjykatës Supreme te 
Kosovës është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës se Qarkut ne Peje,1483 me te cilin me 
vendim te Gjykatës Supreme vërtetohet detyrimi për dhënien e ushqimise te te 
paditurës ne shumën prej 100 Euro ne muaj duke marre parasysh moshën e 
paditësit ai mund te siguroje shumën e gjykuar dhe se me te nuk cenohet 
ekzistenca e tij dhe femijeve te tij nga martesa e pare dhe nga marrëdhëniet 
jashtemartesore me gruan tjeter.1484 Paaftësi për punë kemi atëherë kur 
bashkëshorti ka sëmundje, të meta fizike dhe mentale, që e bëjnë të pamundur 
punësimin e tij, ndërsa pamundësia e punësimit është kuptim më i gjerë dhe kjo 
duhet të vlerësohet sipas rrethanave të çdo rasti konkret. Pamundësi e punësimit 
mund të jetë ruajtja e fëmijës të përbashkët dhe për këtë arsye nuk mund të 
punësohet, kualifikimi jo adekuat për lidhjen e marrëdhënies së punës, etj. 
Ushqimia jepet gjithmonë për në të ardhmen, sepse ajo nëse nuk është kërkuar më 
herët konsiderohet që as që ka qenë e nevojshme, por llogaritja gjithmonë jepet qe 
nga momenti i paraqitjes se padisë nëse pranohet kërkesa, sepse kushtet për 
ushqimi kane ekzistuar nga momenti i paraqitjes se padisë. 

 
Paragrafi 2 

 
298.2 Paragrafi 2 i nenit 298, përcakton mundësinë e refuzimit të kërkesës për ushqimi. 

Këtu parashihet se gjykata ka mundësi të refuzojë kërkesën për ushqimi pasi t’i 
ketë shqyrtuar dhe analizuar të gjitha rrethanat e rastit nëse ushqimia është kërkuar 
nga bashkëshorti me keqbesim ose nëse ai e ka braktisur bashkëshortin pa ndonjë 
arsye të bazuar. Paragrafi 2 i nenit 298, pra rregullon rastet e refuzimit të kërkesës 
për ushqimi nga bashkëshorti i cili është me keqbesim që do të thotë se kërkesa 
nuk është reale nga se bashkëshorti mund t’i ketë fsheh mjetet e veta materiale ose 
ndonjë formë tjetër bie në keqbesim në raport me bashkëshortin i cili duhet të bëjë 
mbajtjen e saj. Edhe braktisja e bashkëshortit pa ndonjë arsye të bazuar që do të 
thotë largimi i saj nga jeta bashkëshortore është bazë për refuzimin e kërkesës së 
bashkëshortit të tillë, sepse në qoftëse kjo do t’i pranohej do të shkaktohej një 
padrejtësi e dukshme parim të cilin LFK-ja e respekton. Me braktisje në literaturë 
kuptohet se, braktisje pa arsye të mjaftueshme ekziston atëherë kur njëri nga 
bashkëshortët ka sjellja korrekte e bashkëshorti tjetër pa kurrfarë arsye nga ana e 
vet e ka braktisur bashkësinë martesore. Kësaj i shtohet se braktisje me keqqëllim 
ekziston në rastin kur ajo bëhet me qëllim që bashkëshorti tjetër të pësojë, të 
nënqmohet, ose vetëbraktisja përcjellët me fyerje, ose me dhunë është nxjerrë 
bashkëshorti nga banesa ku kanë jetuar1485. Braktisja pa arsye është gjithmonë më 
e butë se sa braktisja qëllimkeqe, sepse braktisja e paarsyeshme ekziston atëherë 
kur bashkëshorti i cili ka braktisur bashkësinë martesore nuk e ka bërë atë për 
motive të ulëta, por për atë veprim nuk ka pasur shkaqe të arsyeshme respektivisht 
kjo ka ndodhë për shkak të paknaqësisë me bashkëshortin e vet dhe nuk është bazë 

                                                 
1482 Shih Aktgjykimin e Gjykates Komunale ne Prishtine, C.nr.1460/08, i datës 19.01.2010. 
1483 Shih Aktgjykimin e Gjykates se Qarkut ne Peje, C.nr.233/2003, i datës 12.11.2004 
1484 Shih Aktgjykimin e Gjykates Supreme te Kosoves, AC.nr.19/2005, i datës 27.04.2005. 
1485 Cavdarski. K,vepra e cituar, fq. 298. 
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e mjaftueshme që ai të largohet nga bashkësia martesore1486. Pra, gjykata ka për 
detyrë që me rastin e njohjes së ndonjë të drejte ligjore në bazë të dispozitave të së 
drejtës familjare në raste të caktuara të ketë kujdes që duke njohur një të drejtë mos 
të krijohet padrejtësi e dukshme. 

 
 
Neni 299. Ushqimia për kujdesin e fëmijës 
 

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

 
Koment, neni 299 

 
299. Vështrim i përgjithshëm. Neni 299, përcakton ushqiminë e bashkëshortit për 

kujdesin ndaj fëmijës. Kujdesi ndaj fëmijës është parim i të drejtës prindërore dhe 
është e drejtë dhe detyrë e prindërve. Kujdesi për fëmijën nënkupton rritjen dhe 
zhvillimin e tij, dhënien e ushqimit, edukimin, arsimimin respektivisht përgatitjen 
e fëmijës për një jetë normale në shoqëri. Kujdesin për fëmijët midis 
bashkëshortëve të ndarë e rregullon neni 139 i LFK-së1487. Në qoftë se 
bashkëshortët janë të ndarë atëherë fëmija nuk mund të jetojë njëkohësisht me të 
dy prindërit pra edhe kujdesi i tyre nuk mund të jetë i njëkohshëm ndaj fëmijës. 
Ndarja e prindërve në të shumtën e rasteve është rezultat i shkurorëzimit, por 
prindërit edhe për shkaqe të tjera mund të jetojnë të ndarë ose kur martesa e tyre 
anulohet dhe kështu që fëmija i besohet njërit prind i cili tani vetë e ushtron 
kujdesin prindëror1488. Sipas LFK-së, kujdesi për fëmijën nënkupton rritjen dhe 
edukimin e tij.1489 Neni 299, përcakton në mënyrë parimore se bashkëshorti i ndarë 
mund të kërkojë mbajtje (ushqimimin) nga bashkëshorti tjetër deri sa ai do të 
kujdeset dhe mban fëmijën e përbashkët dhe për këtë arsye atij i bëhet e pamundur 
të punojë që të krijojë mjete të veta/vetanake.  

 
299 (a) Dhënia e ushqimisë nga bashkëshorti i ndarë për shkak të kujdesit dhe mbajtjes 

së fëmijës së përbashkët, nuk lidhet me mospasjen e mjeteve për ekzistencë, por 
për bazë e ka kujdesin dhe mbajtjen e fëmijës së përbashkët edhe ashtu në të 
shumtën e rasteve e pamundëson punësimin e tij të rregullt. Kjo nënkupton se 
ushqimia duhet të jepet, sepse personi tjetër nuk mund të krijojë mjete të cilat do t’i 
kishte fituar po mos të kishte marrë përsipër kujdesin e fëmiut të tyre të 
përbashkët. Neni 137 i LFK-së, i cili e përkufizon kujdesin prindëror respektivisht 
ushtrimin nga prindërit në paragrafin 1, përcakton “kujdesi prindëror përfshin të 

                                                 
1486 Mladenovic. M, vepra e cituar, fq. 588. 
1487 Shih LFK, neni 139 dhe pjesen e komentin te ketij neni. 
1488 Shih Aktgjykimin e Gjykates Supreme te Kosoves, AC.nr.16/2005, i datës 28.04.2005, me kete 
vendim eshte vertetuar vendimi i Gjykates se Qarkut ne Prishtine, C.nr.262/2004, i datës 11.01.2005, 
me te cilen femiu i eshte besuar njerit prind ne perkujdesje. 
1489 Më gjerësisht lidhur me ushtrimin e kujdesit me rastin e ndarjes së prindërve shih nenin 139, 
paragrafi 1, 2, 3, 4, dhe komentet e bëra me këtë nen. 
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gjitha të drejtat dhe detyrat e kujdesit të përcaktuar me këtë ligj”,1490. Fëmija i 
përbashkët është fëmija i të njëjtëve bashkëshortë të cilët janë prindër natyror të tij. 
Në Kosovë, ekzistojnë shumë vendime me të cilat njëi nga bashkëshortët paguan 
shumën e ushqimisë për fëmijën e mitur kur ai mbetet tek prindi tjetër i cili 
kujdeset për fëmijën e prindit të ndarë. P.sh. aktgjykimi C.Nr.33/2012 i Gjykatës 
së Qarkut në Prishtinë, në paragrafin 3 dhe 4 përmban: “besimin e fëmijës dhe 
detyrimin e prindit që të paguajë ushqimi për fëmijën e mitur deri sa ai është në 
ruajtje tek nëna”, te kësti i paragrafit 3 është: “fëmijë i përbashkët i ndërgjygjsve e 
mitura N.N, e lindur 08.06.1995 i besohet në ruajtje, mbajtje dhe edukim paditëses 
N.N si nënë”, ndërsa paragrafi 4 “detyrohet i padituri që në emër të ushqimisë për 
fëmijën e mitur N.N të paguajë shumën prej 150 Euro në muaj duke filluar që nga 
plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi gjersa të ekzistojnë kushtet e parapara ligjore 
për pagesë”1491. Ky arsyetim i gjykatës më tepër është lidhur me ushqiminë e 
fëmijës i cili ka të drejtë në mbajtje financiare në bazë të nenit 290, paragrafi 1, por 
njëkohësisht gjykata përdorë shprehjen duke pasur parasysh edhe kontributin e 
paditëses për ruajtjen dhe edukimin e fëmijës, si dhe nevojën e veçantë të saj për 
përkujdesje mjekësore. Kjo do të thotë se lartësisë së detyrimit ushqimor prej 150 
Euro, duhet shtuar edhe detyrimin e bashkëshortit tjetër për ushqimin e fëmiut.  

 
299 (b) Në praktikën gjyqësore të Kosovës me rastin e vendosjes në aktgjykim për 

zgjidhjen e martesës, gjykata nuk përmend nenet në bazë të të cilave cakton 
alimentacionin, por edhe ushqiminë e bashkëshortit tjetër i cili nuk është në punë 
dhe i besohen fëmijët në ruajtje. Kjo nënkupton se, nuk thirret veçmas në nenin 
290, paragrafi 1 dhe 2, dhe në nenin 299, por gjykata shpeshherë vendos në të 
njëjtin vend edhe për mbajtjen financiare të fëmijëve, por edhe për ushqiminë e 
bashkëshortit (bashkëshortes) e cila i ka fëmijët në ruajtje dhe nuk është e 
punësuar.1492 Gjykata në këtë rast ka pranuar të dhënat e të paditurës se ndër të 
tjera ka tre fëmijë, njëri prej të cilëve është madhor, por është në studime, pra 
vazhdon shkollimin, dhe dy të tjerë janë të mitur, dhe se ka nevojë për 
alimentacion edhe për veten për shkak se ajo momentalisht është e papunë. 
Bashkëshortët kanë pasur gjendje të mirë materiale dhe janë pranuar shumat e 

                                                 
1490 Më gjerësisht shih komentin e nenit 137 të LFK-së, paragrafi 1, dhe komentin e këtij neni. 
1491 Shih arsyetimin C.Nr.33/2012, për pikën 4, ku thuhet “për ushqimi u vendos konform nenit 290 
paragrafi 1 të LFK-së pasi që prindërit janë të obliguar të kujdesen për fëmijët e mitur ku shuma e 
caktuar për ushqimi prej 150 Euro në muaj për të miturën i përgjigjet nevojave dhe kërkesave 
ushqimore duke patur parasysh parasysh edhe kontributin e paditëses për ruajtje dhe edukim të 
fëmijës si dhe nevojën e veçantë të saj për përkujdesje mjekësore rrethanat në bazë të të cilës është 
caktuar detyrimi ushqimor u morrë në kohën e vendosjes për këtë detyrim, për këtë arsye kërkesë 
padia përtej pjesës së gjykuar u refuzua si e pa bazë”. 
1492 Shih Aktygjikimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.Nr.217/2011, në pikën 3 bëhet besimi i 
fëmijëve dhe thuhet “fëmijët e përbashkët të ndërgjyqësve të mitur N.N i lindur më 14.11.1993, N.N e 
lindur më 13.07.2005, i besohen në ruajtje, mbajtje, kujdes dhe edukim të paditurës N.N si nënë”, 
ndërsa në pikën 4 ku parashihet detyrimi i ushqimisë për fëmijët ku thuhet “detyrohen paditësi N.N që 
në emër të ushqimisë të fëmijëve të tyre të përbashkët, i lindur më 18.09.1992, N.N I lindur 
13.07.2005, të paguajë shumën prej 30 Euro në muaj për secilin veç e veç e po ashtu edhe për të 
paditurën N.N e lindur më 28.04.1968, të paguajë shumën prej 80 Euro në muaj, duke filluar që nga 
plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi e gjerësa të ekzistojnë kushtet e parapara ligjore për një pagesë të 
tillë”. 
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përmendura në dispozitën e aktgjykimit. Vendimi i gjykatës lidhur me ushqiminë 
arsyetohet në këtë mënyrë “për ushqimi u vendos konform nenit 290, paragrafi 1 
dhe 291 të LFK-së, pasi që prindërit janë të obliguar t’i ushqejnë fëmijët e mitur, 
ku shuma e caktuar prej 80 Eurosh në muaj i përgjigjet kërkesave dhe nevojave 
ushqimore duke pasur parasysh edhe kontributin e të paditurës për ruajtje dhe 
edukim të fëmijëve. Gjithashtu, gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat buxhetore të 
paditësit dhe gjendjen momentale të fëmijës madhor N.N, si dhe të paditurës 
vendos që edhe për të njëjtit paditësi të paguajë në emër të ushqimisë shumën prej 
80 Euro në muaj, për secilin veç e veç dhe atë deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore 
për një pagesë të tillë". Në këtë arsyetim gjyqtari për të gjitha këto thirret vetëm në 
nenin 290, paragrafi 1 dhe neni 291, kështu që konsiderojmë se është dashur për 
fëmijën madhor të thirret në nenin 290, paragrafi 2, ndërsa neni 291, nuk e ka 
vendin, sepse bëhet fjalë për fëmijët me sëmundje, të meta fizike dhe mentale, 
ndërsa ushqiminë e të paditurës (bashkëshortes) që sipas të gjitha rrethanave bëhet 
për shkak të ruajtjes së fëmijëve, e ka ndërprerë marrëdhënien e punës dhe ajo tani 
është e papunë,, gjykata duhet të thirret në nenin 299, i cili rregullon rastet kur 
bashkëshorti i ndarë mund të kërkojë ushqimi nga bashkëshorti tjetër për derisa ai 
do të kujdeset dhe mban fëmijën e përbashkët dhe për këtë arsye bëhet e pamundur 
të punojë.  

 
  
Neni 300. Ushqimia për shkak të moshës 
 

Bashkëshorti i ndarë mund të bëjë kërkesë për ushqimi ndaj bashkëshortit 
tjetër që nga momenti i: 
(1) shkurorëzimit 
(2) mbarimit të kujdesit dhe mbajtjes së fëmijës të përbashkët 
(3) përfundimit të kushteve të parashikuara në nenin 301 dhe 302 të këtij ligji 

ai nuk mund të pranohet në marrëdhënie të punës për shkak të moshës së 
tij. 

 
Koment, neni 300 

 
300. Vështrim i përgjithshëm. Neni 300 i LFK-së, rregullon të drejtën e ushqimisë së 

bashkëshortit për shkak të moshës. Mosha është bazë që i siguron ushqimi nga ana 
e bashkëshortit tjetër për shkak se ai nuk ka mjete të veta financiare, dhe as që ka 
mundësi të punësimit për shkak të moshës. Mosha në këtë nen e ka kuptimin e 
personit të vjetër në moshë të thelluar (person i vjetër). LFK-ja, ka një tendencë që 
personat nevojtar që kanë qenë në një bashkësi familjare, pra edhe në jetë 
bashkëshortore të mbrohen kur ato mbesin pa mjete financiare, sepse kërkohet të 
aplikohet parimi i solidaritetit si gjatë martesës ashtu edhe pas zgjidhjes së saj në 
pajtim me dispozitat e LFK-së. Momenti i paraqitjes së kërkesës për ushqimi nga 
bashkëshorti i ndarë ndaj bashkëshortit tjetër ka rëndësi të veçantë për shkak se 
ushqimia jepet për në të ardhmen që do të thotë, nuk mund të ketë ushqimi në 
mënyrë retroaktive. Ushqimia arrihet nga momenti i paraqitjes së kërkesës dhe 
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gjithmonë për në të ardhmen andaj, personi që ka të drejtën e ushqimisë do të 
fillojë ta realizojë në qoftë se ka të drejtë vetëm nga data e parashtrimit të kërkesës 

 
300 (a) Neni 300, rregullon të drejtën se në cilin moment mund të bëjë kërkesë në 

ushqimi bashkëshorti i ndarë ndaj bashkëshortit tjetër. Neni 300, shprehimisht 
parasheh se bashkëshorti i ndarë i cili nuk ka mjete të mjaftueshme për mbajtje 
financiare, i cili nuk është i aftë të punojë, ose për arsye të tjera nuk mund të 
punësohet, ka të drejtë në mbajtje financiare nga bashkëshorti tjetër edhe pas 
ndarjes.1493 Bashkëshortët konsiderohet se jetojnë ndaras në rastet kur janë 
shkurorëzuar ose martesa e tyre është anuluar. Neni 300, rregullon rastin kur 
mosha është bazë për fitimin e ushqimisë ga bashkëshorti tjetër, por moshë e tillë e 
cila nuk i mundëson punësim. Prap se prap ligji i punës në Kosovë personat që 
kanë mbushur moshën 65 vjeçare i nxjerrë në pension, dhe si të tillë ato nuk mund 
të krijojnë marrëdhënie të rregullt pune.1494 Për shkak se mosha është diçka që 
arrihet më vonë, por edhe mund të ndodhë të ekzistojë në momentin e 
shkurorëzimit, atëherë ligji parasheh në cilat momente mund të paraqitet kërkesa 
për ushqiminë ndaj bashkëshortit tjetër. LFK-ja me këtë nen parasheh tre momente 
ku mund të parashtrohet kërkesa për ushqimi ndaj bashkëshortit tjetër: në 
momentin e shkurorëzimit; në momentin e mbarimit të kujdesit dhe mbajtjes së 
fëmijës të përbashkët; dhe pas përfundimit të kushteve të parashikuara me nenin 
301 dhe 302 të këtij ligji, ai nuk mund të pranohet në marrëdhënie të punës për 
shkak të moshës së tij.  

 
300(a).1 Neni 300, pika 1, parasheh mundësinë e paraqitjes së kërkesës për ushqimi 

ndaj bashkëshortit tjetër në momentin kur zhvillohet procedura për shkurorëzimin 
e martesës. Shkurorëzimi i martesës,1495 paraqet njërën ndër mënyrat e zgjidhjes së 
martesës. Shkurorëzimi bëhet në procedurë të caktuar në gjykatën kompetente. 
Bashkëshorti i cili nuk ka mjete të mjaftueshme për mbajtje, është i paaftë për punë 
ose nuk mund të punësohet ka të drejtë të paraqesë kërkesën për ushqimi ndaj 
bashkëshortit tjetër në momentin e zhvillimit të procedurës gjyqësore për 
shkurorëzim, që gjykata me aktgjykimin me të cilin martesa shkurorëzohet të 
gjykojë ushqiminë nga bashkëshorti tjetër. Bashkëshorti i moshuar me rastin e 
shkurorëzimit mund ta parashtrojë si arsye moshën për bazë të fitimit të së drejtës 
së ushqimisë nga bashkëshorti tjetër. Mosha vjen në shprehje në kuptimin e nenit 
300 si bazë për ushqimi gjithmonë nëse plotësohet kushtet tjera që kërkohen të 
parapara me nenin 298 të LFK-së, sepse nëse ai ka mjete të veta vetanake ose është 
në punë, apo është i aftë për punë dhe mund të punësohet, nuk do të kishte të 
drejtën të realizojë ushqiminë nga bashkëshorti tjetër. Kjo e drejtë e ushqimisë 
përveç kushteve të përmendura duhet të plotësojë edhe kriter tjetër që bashkëshorti 
të ketë mjete të mjaftueshme për ekzistencë, dhe të ketë mundësi të përmbushë 
edhe mbajtjen financiare të bashkëshortit tjetër të ndarë. Përndryshe ky do të kishte 
të drejtë të kërkojë mbajtje financiare nga personat tjerë që kanë detyrim sipas 

                                                 
1493 Shih nenin 298, paragrafi 1, dhe komentin e këtij neni lidhur me kuptimin e aftësisë për punë dhe 
pamundësisë për t’u punësuar. 
1494 Shih Ligji Nr.03/L-212 për Punën i Republikës së Kosovë, Neni 67, pika 1.4. 
1495 Shih komentin e nenit 59, pika III (ç). 
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LFK-së1496. Në qoftëse kërkesa për ushqimi ndaj bashkëshortit tjetër nuk është bërë 
në momentin e shkurorëzimit, kjo nuk do të thotë se përfundon e drejta e tij në 
realizimin e së drejtës së ushqimisë, sepse lejohet mundësia që kërkesa e tij për 
ushqimi t’i parashtrohet edhe më vonë nën kushtet e parapara me nenin 315 të 
LFK-së. Lidhur me këtë paragrafi 2 i nenit 315, parasheh “bashkëshorti i cili nuk 
ka kërkuar alimentacion nga bashkëshorti tjetër në kontestin e shkurorëzimit për 
shkak të bazës së arsyeshme mund të paraqes një kërkesë të tillë në një kontest të 
ndarë gjyqësor brenda afatit prej dy vitesh dhe vetëm nëse plotësohen kushtet e 
mëposhtme”1497. 

 
300 (b).2 Neni 300, pika 2, parasheh mundësinë e paraqitjes së kërkesës për ushqimi 

nga bashkëshorti i ndarë ndaj bashkëshortit tjetër, edhe pas mbarimit të kujdesit 
dhe mbajtjes së fëmijës të përbashkët. Kjo nënkupton se bashkëshorti i cili ka të 
drejtë në ushqimi e nuk e ka parashtruar kërkesën për ushqimi në momentin e 
shkurorëzimit për shkak se ai ka marrë të ardhura në emër të kujdesit dhe mbajtjes 
së fëmijës të përbashkët dhe deri sa ka ekzistuar kjo gjendje, ai nuk ka pasur arsye 
të parashtrojë kërkesën për ushqimi ndaj bashkëshortit tjetër. Zakonisht, fëmijët e 
përbashkët kur janë në ruajtje, kujdes dhe mbajtje tek bashkëshorti tjetër gjykata në 
procedurën e shkurorëzimit u cakton alimentacion dhe në këto raste me mjetet e 
alimentacionit administron dhe disponon përfaqësuesi i tyre ligjor që nënkupton, 
prindin e ndarë i cili kujdeset për fëmijët e përbashkët. Me mbarimin e kujdesit dhe 
mbajtjes së fëmijës së përbashkët ndodhë që të ndërpriten mjetet e alimentacionit 
dhe në këtë mënyrë bashkëshorti i ndarë ka të drejtë që t’i drejtohet gjykatës në 
procedurë të veçantë për dhënien e ushqimit nga bashkëshorti tjetër, i cili deri tani 
ka paguar në emër të kujdesit dhe mbajtjes së fëmijës të përbashkët. Bashkëshorti i 
ndarë këtë të drejtë mund ta realizojë vetëm nëse plotësohen të gjitha kushtet e 
parapara në nenin 282 të LFK-së. Pra, vetëm mosha nuk është bazë e mjaftueshme, 
sepse duhet të mos ketë mjete të veta, mos të jetë në punë dhe mos të jetë i aftë për 
punë për shkak të moshës. Gjykata do të vendosë për kërkesën e ushqimisë duke 
pasur parasysh të gjitha rrethanat që mundësojnë dhënien e ushqimisë 
bashkëshortit të ndarë, respektivisht bashkëshortit i cili ka nevojë për mbajtje 
financiare nga bashkëshorti tjetër, i cili ka mundësi ekonomike që të ofrojë mbajtje 
financiare. Afati i paraqitjes së kërkesës nga ana e bashkëshortit për ushqimi në 
rastin kur bazë është mbarimi i kujdesit dhe mbajtjes së fëmijëve të përbashkët nuk 
është i paraparë me ligj, kështu që del se me të përfunduarit e ushqimisë për shkak 
të kujdesit dhe mbajtjes së fëmijëve bashkëshorti i cili ka patur në ruajtje dhe 
kujdes fëmijët e tyre të përbashkët në kuptimin e nenit 299, pas mbarimit të kësaj 
kujdesjeje ka të drejtë të paraqes kërkesë për dhënien e ushqimisë për vetëvetën në 
pajtim me kushtet që parashihen me këtë ligj. Edhe bashkëshortja, e cila i ka 
ruajtur fëmijët mund të kërkojë ushqimi për vetëvetën në qoftë se që nga fillimi ka 
patur të drejtë në bazë të dispozitave të LFK-së. Koha e paraqitjes së kërkesës në 
këtë rast nuk lidhet nga rrethanat tjera, por nga mbarimi i kujdesit dhe mbajtjes së 
fëmiut të përbashkët. 

                                                 
1496 Shih nenin 282, paragrafi 1-4, dhe komentet e këtij neni. 
1497 Më gjerësisht shih nenin 315, paragrafi 2, pika 1 dhe 2. 
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300 (c).3 Neni 300, pika 3, lejon mundësinë që bashkëshorti i ndarë, mund të bëjë 
kërkesë për ushqimi ndaj bashkëshortit tjetër edhe pas përfundimit të kushteve të 
parashikuara në nenin 300 të LFK-së,1498 kur ai nuk mund të pranohet në 
marrëdhënie të punës për shkak të moshës së tij. Neni 301, njeh ushqiminë e 
bashkëshortit të ndarë për shkak të sëmundjes apo paaftësisë, ndërsa neni 302 për 
shkak të papunësisë respektivisht për shkak se bashkëshorti i ndarë nuk është në 
gjendje të gjejë punësim pas momentit të shkurorëzimit. Pika 3 e nenit 300, 
moshën e merrë si kriter që i pamundëson krijimin e marrëdhënies së punës dhe 
për këtë ai ka të drejtë në ushqimi nga bashkëshorti tjetër, i cili ka mundësi 
ekonomike për dhënien e ushqimisë bashkëshortit tjetër. Kur mosha është element 
i mospranimit në punë të bashkëshortit të ndarë është një çështje faktike e cila 
duhet të provohet në gjykatë ku zhvillohet procedura lidhur me kërkesën për 
ushqimi të bashkëshortit të ndarë, pra gjykata në bazë të ekspertit profesional të 
fushës së caktuar dhe rrethanave të tjera do të vijë në përfundim se parashtruesit i 
kërkesës për ushqimi për shkak të moshës nuk mund të krijojë marrëdhënie të 
punës. Në këtë mënyrë atij i lind e drejta që të fitojë ushqimi nga bashkëshorti i cili 
ka detyrim ligjor. Në ligj në mënyrë të përgjithshme përmenden sëmundja, të metat 
fizike dhe mentale, si bazë që nuk mund të krijojë marrëdhënie pune.  

 
 
Neni 301. Ushqimia për shkak të sëmundjes apo paaftësisë 
 

Bashkëshorti i shkurorëzuar mund të bëjë kërkesë për ushqimi nga 
bashkëshorti tjetër nëse dhe që nga momenti i shkurorëzimit, mbarimit të 
kujdesit dhe mbajtjes së fëmijës të përbashkët dhe përfundimit të kushteve të 
parashikuara në nenin 302 të këtij ligji ai nuk mund të pranohet në 
marrëdhënie të punës për shkak të sëmundjes, paaftësisë apo të metave të tija 
psikike apo mentale. 

 
Koment, neni 301 

 
301. Vështrim i përgjithshëm. Neni 301, në një paragraf të përgjithshëm rregullon të 

drejtën e ushqimisë për bashkëshortin e shkurorëzua,r i cili përveç që nuk ka të 
ardhura materiale të veta ose nga pasuria e tij është i sëmurë ose për shkak të 
paaftësisë apo të metave të tija psikike apo mentale, nuk mund të pranohet në 
marrëdhënie të punës. Bashkëshorti i shkurorëzuar mund ta bëjë kërkesën e vet për 
ushqimi nga bashkëshorti tjetër në momentin e shkurorëzimit, pra gjatë procedurës 
së shkurorëzimit më së voni deri në seancën kryesore. Nëse kërkesën për ushqimi 
nuk e bënë kohëve, rastin e shkurorëzimit, atë mund ta bëjë edhe më vonë në qoftë 
se ka ekzistuar kujdesi dhe mbajtja e fëmijës të përbashkët, por edhe sipas 
kushteve të parashikuara në nenin 302 të LFK-së, kur ai nuk mund të pranohet në 
marrëdhënie të punës për shkak të sëmundjes, paaftësisë apo të metave të tija 
psikike apo mentale. Kërkesa mund të parashtrohet më së voni në afatin prej 2 

                                                 
1498 Shih nenin 301 dhe 302 të LFK-së, dhe komentet e këtyre neneve. 
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viteve vetëm nëse në procedurën gjyqësore të shkurorëzimit nuk është vendosur 
edhe lidhur me alimentacionin.  

 
301 (a) Bashkëshorti i cili nuk ka kërkuar alimentacion nga bashkëshorti tjetër në 

procedurën e shkurorëzimit për shkak të bazës së arsyeshme mund të paraqes 
kërkesë brenda afatit prej 2 viteve kur plotësohen këto kushte: 1). Nëse kushtet për 
dhënien e ushqimisë kanë ekzistuar para shkurorëzimit dhe kanë vazhduar deri në 
seancën kryesore në kontestin për ushqimi; dhe 2). Nëse brenda këtij afati është 
shkaktuar paaftësia për punë si pasojë e lëndimit trupor, ose shëndetit të dëmtuar 
nga koha para shkurorëzimit. Të parashtruarit e kërkesës në momentin e 
shkurorëzimit për mbajtje financiare për shkak të sëmundjes apo paaftësisë do të 
thotë se bashkëshorti i shkurorëzuar i cili është i sëmurë fizikisht apo psikikisht, 
apo është i paaftë për të krijuar marrëdhënie të punës, ka të drejtë në ushqimi në 
kohë të pacaktuar, respektivisht deri sa nuk ndryshon gjendja e sëmundjes, 
paaftësisë apo të metave të tija psikike apo mentale. Këto shkaqe në bazë të të 
cilave fitohet e drejta e kërkesës për ushqimi, duhet të ekzistojnë në momentin e 
shkurorëzimit përndryshe, në qoftë se kjo gjendje krijohet më vonë ato nuk janë 
bazë e kërkesës për ushqimi nga bashkëshorti tjetër i shkurorëzuar. Kjo kërkesë 
mund të parashtrohet jo më vonë se 2 vite nga data kur aktgjykimi i shkurorëzimit 
e merrë formën e prerë. Ushqimia edhe pse si e tillë nuk parashkruhet, që do të 
thotë personi që ka të drejtë në ushqimi ka të drejtën ta parashtrojë kërkesën e vet 
në çdo kohë, por jo pas kalimit të afatit prekluziv nga momenti i aktgjykimit për 
shkurorëzimit të formës së prerë. Afati 2 vjeçar është afat prekluziv.  

 
301 (b) Moment tjetër i parashtrimit të kërkesës nga ana e bashkëshortit të shkurorëzuar 

për ushqimi prej bashkëshortit tjetër është momenti i mbarimit të kujdesit dhe 
mbajtjes së fëmijës të përbashkët. Pra, kur prindi kujdeset dhe mban fëmijën e 
përbashkët, atëherë e drejta e tij për paraqitjen e kërkesës për ushqimi lidhet me 
mbarimin e kujdesit dhe mbajtjes së fëmijës të përbashkët. Në këtë rast LFK-ja nuk 
parasheh ndonjë afat të caktuar pas mbarimit të kujdesit për mbajtjen e fëmiut, 
mirëpo kjo është një mungesë e ligjit prandaj në të ardhmen duhet të parashihet një 
kohë e caktuar brenda të cilit do të ushtrohet edhe kërkesa e bashkëshortit për 
mbajtje financiare pas mbarimit të kujdesit, dhe mbajtjes të fëmiut të përbashkët, 
sepse kujdesi prindëror mund të zgjatë më shumë se afati 2 vjeçarë pas shkurorëzimit 
i paraparë me nenin 315, paragrafi 2, të LFK-së.1499 Ushqimia për shkak të 
sëmundjes, paaftësisë apo të metave psikike apo mentale, që e bëjnë të pamundur 
krijimin e marrëdhënies së punës janë prezente vazhdimisht në LFK-në, dhe këto 
krijojnë bazë të mjaftueshme që krahas kushteve të tjera siç janë mungesa e mjeteve 
vetanake dhe mundësia për të paguar alimentacion janë bazë e mjaftueshme për 
fitimin e alimentacionin nga personi që ka nevojë. Bashkëshorti i ndarë i cili vuan 
nga ndonjë sëmundje që i ndalohet të pranohet në marrëdhënie të punës ka të drejtë 
të parashtrojë kërkesën për ushqimi. Këtë të drejtë e ka edhe personi i cili është i 
paaftë për punë për shkak të moshës të kërkojë ushqimi nga bashkëshorti tjetër. 
Njeriu i paaftë për punë mund të jetë edhe për shkaqe të tjera që nuk lidhet me 

                                                 
1499 Më gjerësisht shih nenin 315 të LFK-së, paragrafi 1. 
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sëmundjen, për shkak të shkollimit të pamjaftueshëm për kohën e caktuar, etj. 
Praktika gjyqësore parasheh se bashkëshorti i paaftë për punë ka të drejtë në ushqimi 
në barrë të bashkëshortit tjetër, nëse është i papunësuar dhe materialisht i pasiguruar, 
dhe nëse bashkëshorti tjetër ka mundësi këtë detyrim ligjor ta përmbush. Në 
literaturë thuhet se paaftësia për punë nënkupton gjendjen e tillë shëndetësore fizike 
apo psikike për shkak të së cilës një person nuk është në gjendje të kryejë çfarëdo 
pune (paaftësia e përgjithshme) ose nuk është në gjendje të kryejë punë të profesionit 
të tij të cilat i ka kryer më herët.1500 Ndërsa të metat psikike dhe mentale janë po 
ashtu bazë për të kërkuar ushqimi nga bashkëshorti tjetër për shkak se me këtë 
gjendje psikike dhe mentale ai nuk mund të krijojë marrëdhënie pune dhe nuk ka 
mjete të mjaftueshme për jetesë. Sëmundje do të thotë gjendje e rëndë shëndetësore e 
personit që i bënë të pamundur të kryejë detyra të caktuara.1501 Sëmundja psikike1502 
të meta mentale1503. Paaftësia do të thotë për shkak të moshës, për shkak të ndonjë 
vesi që nuk është rezultat i vullnetit të tij, etj. Ligji për familjen i Maqedonisë, cakton 
afat 1 vjeçar, të parashtrimit të kërkesës në qoftëse ajo nuk është bërë në procedurën 
e shkurorëzimit. Edhe ky ligj kërkon që shkaqet e dhënies së ushqimisë duhet të kenë 
ekzistuar në momentin e marrjes së aktgjykimit për shkurorëzim dhe të njejtat kanë 
zgjatur deri në seancën kryesore në procedurën e mbajtjes1504. Edhe Ligji për 
Familjen i Serbisë, parasheh afatin 1 vjeçar për parashtrimin e kërkesës pas 
ndërprerjes së martesës,1505 dhe detyrimi për ushqim nuk mund të jetë më i gjatë se 5 
vite përjashtimisht kur ka arsye të veçanta që e pengojnë titullarin e së drejtës së 
mbajtjes që të punojë.1506, mirëpo, paragrafi 3 i nenit 163 të ligjit për familjen të 
Serbisë, parasheh përjashtimin se ushqimia e bashkëshortit pas ndërprerjës së 
martesës mund të vazhdohet edhe pas kalimit të afatit prej 5 viteve nëse rrethanat e 
arsyeshme pengojnë bashkëshortin përfituesin e ushqimisë të punojë.1507 Lidhur me 
rastin e dhënies së ushqimisë edhe pas kalimit të kohës prej 5 viteve mund të shihet 
edhe në bazë të praktikës gjyqësore. Ndërsa Kodi i Familjes së Shqipërisë, parasheh 
afatin 6 mujor pas zgjidhjes së martesës, dhe detyrimi për ushqimi nuk mund të jetë 
më i gjatë se 6 vite pas zgjidhjes së martesës,1508 ngjashëm me Kodin e familjes së 
Shqipërisë është edhe Ligji për familjen i Kroacisë, i cili parasheh afatin 6 mujor për 
paraqitjen e kërkesës pas zgjidhjes së martesës,1509 ky nen në paragrafin 1 përmban 
diçka të veçantë, sepse kërkon se gjykata sipas detyrës zyrtare u’a tërheq vërejtjen se 

                                                 
1500 Komar Korac-Ponjavic,Porodicno Pravo, 1996, fq. 316. 
1501 Më gjerësisht shih: “Wikipedia” “illness”, http://en.wikipedia.org/wiki/Illness 
1502Shih:“http://www.ikub.al/Mobile/SHKOLLA_CATEGORY/1104260053/Article-Semundjet-
psikike.aspx”, ku thuhet “Sëmundjet psikike shfaqen për shkak të çrregullimit të përcjelljes së 
impulseve (sinjaleve) në qelizat nervore të trurit të madhë. 
1503 Shih http://emedicine.medscape.com/article/1180709-overview. 
1504 Më gjerësisht, shih nenin 186, paragrafi 1 dhe 2 i Ligjit për familjen i Maqedonisë. 
1505 Më gjerësisht, shih nenin 279, paragrafi 1-5, të Ligjit për familjen të Serbisë. 
1506 Shih Ligji për familjen i Serbisë, Neni 163, paragrafi 2-3. 
1507 Shih Aktgjykimin e Gjykatës supreme të Serbisë, Rev.1744/08, të datës 26.03.2009, ku thuhet 
“edhe pse është paraparë se ushqimia e bashkëshortit pas ndërprerjes së martesës nuk mund të zgjasë 
më shumë së 5 vite, ajo mund të vazhdohet edhe pas kalimit të këtij afati – në kohë të pacaktuar, në 
qoftëse shkaqet e arsyeshme (siç janë vitet e pleqërisë dhe gjendja shëndetësore), pengojnë 
bashkëshortin – përfituesin e ushqimisë të punojë”. 
1508 Më gjerësisht, shih nenin 199, paragrafi 1-3, të Kodit të familjes së Shqipërisë. 
1509 Më gjerësisht, shih nenin 218, paragrafi 1-2, të Ligjit për famijlen të Kroacisë.  
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janë të detyruar të bëjnë edhe kërkesën për mbajtje (ushqimi) deri në mbylljen e 
seancës kryesore të kontestit për zgjidhjen apo anulimin e martesës. Ligji i familjes i 
Kroacisë, në nenin 218, me ndryshimet e bëra në vitin 2007, N.N 107/2007, i shtohet 
paragrafi i tretë ku thuhet “bashkëshorti mund të paraqesë padinë për mbajtje 
(ushqimi) vetëm për kohën e ardhshme. Kjo do të thotë në qoftëse ajo parashtrohet 
pas gjashtë muajve nuk mund të realizojë të drejtën e ushqimisë të cilën e ka pasur 
edhe më herët, por vetëm për në të ardhmen. Në Kosovë e drejta e paraqitjes së 
kërkesës në pajtim me nenin 315 të LFK-së, mund të bëhet më së voni brenda 2 
viteve, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit për shkurorëzim, por kushtet e 
ushqimisë kërkohet të kenë ekzistuar në momentin e shkurorëzimit, por me këtë nen, 
sqarohet se në çdo kohë dhe çdoherë e drejta e ushqimisë vlen për në të ardhmen.  

 
 
Neni 302. Ushqimia për shkak të papunësisë, kërkesa për ndryshim 
 

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

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

 
Koment, neni 302 

 
302. Vështrim i përgjithshëm. Neni 302, përcakton detyrimin e bashkëshortit i cili ka 

masë pasurore të mjaftueshme për t’i dhënë ushqimi bashkëshortit tjetër, i cili nuk 
ka mjete për jetesë edhe për shkak të papunësisë.  

 
302 (a) Në nenin 301 si bazë e detyrimit për ushqimi, përveç kushteve të përgjithshme 

që parashihen me LFK-në, është edhe sëmundja e bashkëshortit, sëmundjeve 
psikike dhe mentale të tij që të krijojë marrëdhënie pune. Tani me këtë nen shkohet 
edhe më largë që do të thotë se, personi nuk është i sëmurë, nuk është i paaftë për 
punë, nuk ka të meta fizike dhe psikike, por për shkak se ai nuk është në gjendje të 
gjejë punësim pas momentit të shkurorëzimit.  

 
302 (b) Ky nen po ashtu rregullon edhe mundësinë e parashtrimit të kërkesës për 

ushqimi mbi pjesën që i nevojitet në rastet kur nuk i mjaftojnë të hyrat nga puna e 
tij, në qoftë se këtë të drejtë nuk mund ta realizojë në bazë të neneve 298-301 të 
LFK-së. Kjo zgjidhje ligjore, në fakt e rëndon pozitën e bashkëshortit të 
shkurorëzuar i cili e ka këtë detyrim për ushqimi ndaj bashkëshortit tjetër të 
shkurorëzuar, sepse do të jetë çështje e rëndë gjatë zbatimit, aq më parë kur dihet 
se në Kosovë papunësia është e një shkalle shumë të lartë1510. Praktika gjyqësore 
duhet të ketë kujdes që me zbatimin e këtij neni, mos të shkaktojë padrejtësi të 

                                                 
1510 Shih Enti i Statistikave të Republikës së Kosovës, ku në raportin e fundit bëhet fjalë për një 
shkallë 43% të papunësisë në Kosovë. 
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madhe ndaj bashkëshortit tjetër. Sot,nuk është vështirë të arsyetohet pamundësia e 
gjetjës së punësimit në Kosovë. Pamundësia e punësimit të bashkëshortit të 
shkurorëzuar mbetet kusht esencial për fitimin e së drejtës në ushqimi, por kjo 
pamundësi e punësimit duhet të vërtetohet në procedurën kontestimore. Te 
papunësia personi është i aftë për punë, por nuk mund të sigurojë punësim.  

 
Paragrafi 1 

 
302.1 Paragrafi 1 i nenit 302 të LFK-së, përcakton se detyrimi i ushqimisë për 

bashkëshortin e ndarë duhet të ekzistojë edhe në rastet kur detyrimi i tij nuk lind në 
bazë të nenit 299-301, por edhe nëse ai (bashkëshorti që ka të drejtë në ushqimi) 
nuk është në gjendje të gjejë punësim pas momentit të shkurorëzimit. Gjetja e 
punësimit është çështje që varet nga aftësitë profesionale dhe arsimore të fituesit të 
së drejtës së ushqimisë. Në këtë rast, duhet pasur parasysh kohëzgjatjen e martesës, 
mosha e bashkëshortit që kërkon ushqimi, vendndodhja ku kërkohet punësim, etj. 
Bashkëshorti i shkurorëzuar i cili është i detyruar në dhënien e ushqimisë 
bashkëshortit tjetër për shkak se nuk është në gjendje të gjejë punësim, nuk mund 
të kërkojë që ai të punojë çdo llojë pune, sepse puna të cilën do të duhejë të bënte 
personi i cili është shfrytëzuesi i ushqimisë duhet të jetë dinjitoze pra mos të jetë 
nënqmuese dhe t’i përgjigjet shkallës së arsimimit të tij. Pamundësia e punësimit 
edhe në bazë të praktikës gjyqësore ka qenë bazë për njohjen e ushqimisë nga ana 
e bashkëshortit të shkurorëzuar. Paragrafi 1, i nenit 302, në mënyrë shumë të qartë 
përcakton se bashkëshorti i cili është i aftë për punë dhe nuk mund të gjejë 
punësim, ka të drejtën e kërkesës, respektivisht të drejtën e ushqimisë ligjore nga 
bashkëshorti tjetër i cili ka mundësi që këtë detyrim ta përmbush.  

 
302.1 (a) Bashkëshorti i cili realizon ushqiminë për shkak të gjetjes së punësimit është 

i detyruar që të ndërmerrë të gjitha veprimet për të siguruar punësim, qoftë atë të 
përhershëm, por edhe atë të përkohshëm. Në qoftë se për shkak të sjelljeve të tija 
jo korrekte nuk mund të gjejë punësim, atëherë bashkëshorti i shkurorëzuar që 
është dhënësi i ushqimit ka të drejtë të kërkojë ndërprerjen e ushqimisë i cili i jepet 
bashkëshortit për shkak të mosgjetjes së punësimit, të gjitha këto vërtetohen në 
procedurë kontestimore. Për shkak se personi i aftë për punë që e shfrytëzon 
detyrimin e ushqimisë, vetëm pse ekziston e drejta e tij ligjore të merrë këtë për 
shkak të papunësisë për drejtësinë është keqpërdorim i të drejtës, që do të thotë as 
me të drejtën tënde nuk mund të shërbehesh në qoftë se tjetrit me qëllim i shkakton 
dëm, pra qëllimi i tij do të ishte që të dëmtojë dhënësin e ushqimisë edhe 
përkundër faktit që ai mundet të punojë. Bashkëshorti i cili nuk mund të gjejë 
punësim pas shkurorëzimit është personi i cili, edhe pse është i aftë për punë, por 
nuk mund të punësohet, që mund të jetë për shkak se nuk është i kualifikuar për 
punët për të cilat ka nevojë, ose ekziston gjendje e tillë e papunësisë as që ka 
punësime të reja ose ka persona për të cilët kujdeset dhe nuk i japin rast të 
punësohet.1511  

 

                                                 
1511 Cavdarski. K, vepra e cituar, fq. 297. 
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302.1 (b) Papunësimi është i lidhur ngushtë edhe me paaftësinë për punë pra edhe fakti se 
ai nuk mund të gjejë punësim që të ketë të drejtë në ushqimi nga bashkëshorti tjetër i 
cili ka mjete të mjaftueshme. Me këtë rast mund të prezentojmë aktgjykimin 
kantonal të Travnikut Nr.006-0-GZH-06-000 094 të datës 29.09.2006, dispozitivi i të 
cilit është; “me dispozitën e nenit 239 të ligjit të familjes paaftësinë për punë e 
barazon me pamundësinë e punësimit të bashkëshortit”. Papunësimi i bashkëshortit 
është juridikisht relevant, vetën nëse njëkohësisht ekziston edhe pamundësia e 
punësimit. Papunësimi vlerësohet sipas mundësive konkrete të punësimit, sepse nuk 
është e mjaftueshme që bashkëshorti i cili kërkon mbajtje të jetë i papunësuar, por të 
mos ketë mundësi të punësohet gjegjësisht pa fajin e tij është i papunësuar.1512 

 
Paragrafi 2 

 
302.2 Paragrafi 2 i nenit 302, parasheh të drejtën në ushqimi nga bashkëshorti tjetër edhe 

në rastin kur ai është i punësuar, por me të ardhurat e punësimit të tij nuk është në 
gjendje t’i plotësojë nevojat e tij jetësore si dhe nuk ka të drejtë të ushqimisë nga 
shkaqet e parapara me nenin 298-301, atëherë ai ka të drejtë të kërkojë ndryshimin e 
ushqimisë për të arritur mbajtje financiare, pra të ardhurave të tija t’u shtohet edhe 
një pjesë nga detyrimi ligjor i ushqimisë për shkak se atij (asaj) nuk i mjaftojnë të 
ardhurat e veta për një ekzistencë normale. Këta persona që janë në punë 
respektivisht nuk janë në punë dhe nuk kanë mjete të mjaftueshme varfërinë mund ta 
kenë të përkohshme dhe me ndryshimin e kushteve mund të vijë deri te ndryshimi i 
vendimit për dhënien e ushqimit nga bashkëshorti i detyruar. Këta persona po ashtu 
mund të lidhin martesë të re ose të jetojnë në bashkësi jashtëmartesore, dhe nëse kjo 
konstatohet në procedurë të caktuar ligjore atëherë ndërpritet respektivisht u heqet e 
drejta e ushqimisë për në të ardhmen. Sipas LKF-së, ushqimia fitohet për në të 
ardhmen që do të thotë nga dita e parashtrimit të kërkesës, por edhe nuk mund të 
kthehet për shkak se ka ndryshuar rrethanat para se të ndodhë paraqitja e padisë për 
ndërprerjen e ushqimisë ose ndërprerjen e vendimit për ushqiminë.  

 
 
Neni 303. Punësimi i përshtatshëm 
 

(1) Nga bashkëshorti i shkurorëzuar mund të kërkohet që të angazhohet në 
punë të përshtatshme. 

(2) Punësimi është i përshtatshëm nëse ai është në përputhje me arsimimin, 
aftësitë dhe shëndetin e bashkëshortit të shkurorëzuar dhe ai përshtatet 
nivelit të jetesës. Kjo varet nga kohëzgjatja e martesës dhe koha që 

                                                 
1512 Më gjerësisht shih arsyetimin e këtij dispozitivi ku thuhet: “duke patur parasysh se paditësja ka 
jetuar në bashkësi familjare me të paditurin më shumë se 30 vite, dhe se asnjëherë nuk ka qenë e 
punësuar, por është kujdesur për bashkëshortin dhe fëmijët ka të kryer shkollën fillore nuk ka mjete të 
mjaftueshme për jetë, ka 58 vjeç, dhe nuk mund të punësohet, se paditësi është i punësuar realizon 
pagën prej 300 markave konvertibile, se me profesion është automekanëik dhe mundet krahas rrogës 
të fitojë edhe jashtë orarit të punës nga veprimtaria automekanëike, andaj paditësja në pajtim me 
dispozitën e cituar ka të drejtë në ushqiminë bashkëshortore” (aktgjykimi kanëtonale të travnikut 
Nr.006-0-GZH-06-000 094 të datës 29.09.2006). 
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bashkëshorti i shkurorëzuar ka qenë i angazhuar në përkujdesje dhe 
arsimim të fëmijës të përbashkët. 

(3) Bashkëshorti i shkurorëzuar duhet të angazhohet për arsimimin e 
mëtejshëm apo rikualifikimin, nëse kjo është e mundur dhe e domosdoshme 
për të gjetur punë. 

 
Koment, neni 303 

 
303. Vështrim i përgjithshëm. Neni 303, me tre paragrafet e saja rregullon çështjen e 

punësimit të përshtatshëm. Me nenin 302 të LFK-së, bashkëshorti i shkurorëzuar 
mund të fitonte të drejtën e ushqimisë nga bashkëshorti tjetër për shkak se nuk 
mund të punësohej bashkëshorti përfitues pas momentit të shkurorëzimit. Për ta 
lehtësuar zbatimin e nenit 302, LFK-ja, përmes nenit 303, qartëson se kur do të 
konsiderohet se nuk është në gjendje të gjejë punësim bashkëshorti i shkurorëzuar i 
cili kërkon ushqimi nga ish-bashkëshorti i tij. 

 
Paragrafi 1 

 
303.1 Paragrafi 1 i nenit 303, përcakton të drejtën e dhënësit të ushqimisë që nga 

bashkëshorti i shkurorëzuar i cili është përfitues i ushqimisë, për shkak se nuk 
mund të gjejë punësim, të kërkohet nga ai që të angazhohet në punë të 
përshtatshme, do të thotë bashkëshorti që është dhënësi i ushqimisë ka të drejtë që 
kohë pas kohe që nga momenti i dhënies së ushqimisë të kërkojë që ai të bëjë 
angazhim serioz për sigurimin e punës së përshtatshme. E drejta që nga 
bashkëshorti i shkurorëzuar të kërkohet që të angazhohet në punë të përshtatshme, 
e kufizon mundësinë e refuzimit të kërkesës për ushqimi nga bashkëshorti tjetër.  

 
Paragrafi 2 

 
303.2 Paragrafi 2 i nenit 303 të LFK-së, e zbërthen kuptimin e fjalës punësim i 

përshtatshëm duke thënë se punësimi i bashkëshortit të shkurorëzuar i cili ka fituar 
të drejtën e ushqimisë në bazë të pamundësisë së gjetjes së punësimit të paraparë 
me nenin 302 të LFK-së, duhet të bëjë përpjekje për punësim në përputhje me 
arsimimin, aftësitë dhe shëndetin e tij/saj, dhe një punë e tillë a i përshtatet nivelit 
të jetesës së tyre të mëparshme, sepse pozita, gjendja respektivisht sandardi të cilin 
e kanë pasur bashkëshortët gjatë martesës është diçka që i përcjellë edhe pas 
shkurorëzimit. Kjo do të thotë se në qoftë se ata gjatë martesës kanë pasur një 
status dinjitoz në shoqëri, kanë pasur punësim në pajtim me profesionet e tyre, 
atëherë ky bashkëshort i shkurorëzuar me punësimin eventual të vetin, nuk duhet të 
vihet, në pozitë nënqmuese në raport me standardin që e ka pasur ne bashkësi 
martesore.  

 
303.2 (a) Paragrafi 2 i këtij neni, përcakton se rëndësi të veçantë për realizimin e 

kërkesës së bashkëshortit për ushqimi për shkak se nuk mund të gjejë punë varet 
nga kohëzgjatja e martesës midis ish-bashkëshortëve si dhe koha që bashkëshorti i 
shkurorëzuar ka qenë i angazhuar në përkujdesje dhe arsimim të fëmijës të 



Abullah Aliu 

 636 

përbashkët. Kjo dispozitë e forcon bashkëshortin i cili ka nevojë për ushqimi kur ai 
ka qenë në bashkësi martesore një kohë të gjatë dhe përkushtimi i tij ka qenë për 
jetesën në bashkësinë martesore, dhe ka mundur të lërë pas dore vetëveten duke 
kryer detyrat deri sa kanë qenë në martesë. Andaj, gjykata për këtë bashkëshort të 
shkurorëzuar që ka kryer të gjitha detyrat gjatë kohëzgjatjes së martesës, ndërsa 
bashkëshorti tjetër gjatë kësaj kohe ka mundur të përfitojë në shkollim dhe 
profesionalizëm të tij, atëherë gjykata ka arsye më të fortë në bazë të paragrafit 2, 
që të pranojë kërkesën për dhënien e ushqimisë nga bashkëshorti tjetër në qoftë se 
ai ka mjete të mjaftueshme.  

 
303.2 (b) Paragrafi 2, edhe kohën gjatë të cilës bashkëshorti i shkurorëzuar ka qenë i 

angazhuar në përkujdesje dhe arsimim të fëmijës të përbashkët. Përkujdesja dhe 
arsimimi i fëmijës së përbashkët ka ndodhur gjatë bashkësisë martesore, por kjo 
mund të ndodhë edhe pas shkurorëzimit, në qoftë se ai për shkak të përkujdesjes 
për fëmijët e përbashkët ka mbetur mbrapa në profesionalizimin e tij që t’i 
përshtatet kohës respektivisht rrethanave të reja të punësimit në ekonomi, atëherë 
konsiderohet se ai nuk mund të gjejë punë e as punë të përshtatshme për shkak të 
gjendjes së krijuar. 

 
Paragrafi 3 

 
303.3 Paragrafi 3 i nenit 303 të LFK-së, bashkëshorti i shkurorëzuar për të gjetë punë 

duhet të angazhohet për arsimimin e mëtejshëm, apo të rikualifikohet gjithmonë 
kur kjo është e mundur dhe e domosdoshme. Me punësimin e tij të ri dhe nëse 
mjetet nga puna e tij janë të mjaftueshme, atëherë për dhënësin e ushqimisë 
(bashkëshortin) lind e drejta të kërkojë pushimin e ushqimisë për shkak të 
ndryshimit të rrethanave. Lidhur me nenin 303 të LFK-së, gjithsesi praktika jonë 
gjyqësore do të krijojë një standard lidhur me kuptimin e punësimit të 
përshtatshëm për rrethanat e Kosovës, dhe mundësinë e detyrimit të bashkëshortit 
të shkurorëzuar i cili është përfitues i ushqimisë, që të angazhohet në rikualifikim 
dhe arsimim për aq sa është e mundur dhe e domosdoshme për të gjetur punë. 

 
 

Neni 304. Nevojshmëria 
 

Bashkëshorti i shkurorëzuar nuk mund të kërkojë ushqiminë për derisa ai 
është në gjendje të mbaj vetën nga të ardhurat apo nga pasuria e tij. 

 
Koment, neni 304 

 
304. Vështrim i përgjithshëm. Neni 304 i LFK-së, në mënyrë parimore e rregullon 

nevojshmërinë si bazë për të fituar të drejtën e ushqimisë nga personat të cilët janë 
të detyruar të japin ushqimi sipas LFK-së1513. Neni 304 i LFK-së, përcakton se 

                                                 
1513 Më gjerësisht shih nenin 282, dhe komentin e këtij neni, i cili përcakton radhën e personave që 
janë të detyruar për dhënien e ushqimisë personave të cilët e plotësojnë kushtin e nenit 304 – 
nevojshmërinë për ushqimi si dhe kushtet tjera që kërkohen me ligj. 
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bashkëshorti i shkurorëzuar në bazë të dispozitave për ushqimi nga fusha e së 
drejtës familjare nuk mund të kërkojë ushqimi për derisa ai është në gjendje të 
mbajë veten nga të ardhurat apo nga pasuria e tij.  

 
304 (a) Kusht esencial për t’u fituar e drejta e ushqimisë është mungesa e të ardhurave 

si nga marrëdhënia e punës apo e fitimit nga pasuria. Pra, bashkëshorti i cili ka 
mjete të mjaftueshme për ekzistencë nuk ka të drejtë t’i drejtohet bashkëshortit 
tjetër për ushqimi pa marrë parasysh fuqinë ekonomike të tjetrit. Nevojshmëria për 
ushqimi është bazë për të lindur detyrimi i bashkëshortit i cili ka jetuar bashkë me 
ish-bashkëshortin.  

 
304 (b) Bashkëshorti i shkurorëzuar ka të drejtë të kërkojë nga ish-bashkëshorti 

dhënien e ushqimisë në qoftëse nuk ka mjete, ose nuk ka mjete të mjaftueshme për 
jetesë respektivisht nuk mund të krijojë mjete nga pasuria e tij. Nevojshmëria është 
bazë për kërkimin e ushqimisë, por duhet të plotësohen edhe kushtet tjera, si p.sh. 
nuk është i aftë për punë ose nuk mund të gjejë punësim, përndryshe nuk do të 
mund ta realizonte të drejtën e ushqimisë. Nevojshmëria e bashkëshortit të 
shkurorëzuar në fakt do të thotë se ai bashkëshort nuk ka të ardhura nga 
marrëdhënia e punës, ose nga ndonjë punë tjetër plotësuese nga të ardhurat e 
pasurisë së tij, nga pensioni, me të cilat të ardhura do të kishte të mundur t’i 
mbulonte shpenzimet për ta mbajtur vetën që nënkupton ushqimin, veshmbathja, 
banimi, dhe kërkesat e tjera të domosdoshme për jetë. 

 
 
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 paragrafi (3). 

 
Koment, neni 305 

 
305. Vështrim i përgjithshëm. Neni 305 i LFK-së, përcakton shtrirjen e ushqimisë, një 

fakt shumë i rëndësishëm me rastin e caktimit të detyrimit të dhënies së ushqimisë. 
Duke pasur parasysh gjendjen e rëndë ekonomike në përgjithësi pra edhe në 
familjet kosovare në veçanti, çështja e lartësisë së ushqimisë kërkon një kujdes të 
veçantë me rastin e zbatimit të këtij neni. Duhet bërë dallim midis shtrirjes së 
ushqimisë për mbajtjen e fëmijëve të mitur nga shtrirja e ushqimisë për mbajtjen e 
personave madhor, respektivisht të bashkëshortit të shkurorëzuar. Kjo do të thotë 
që lartësia e ushqimisë është e varur drejtëpërdrejtë nga mundësitë ekonomike të 
bashkëshortit tjetër të shkurorëzuar. 

 
305 (a) Neni 305 i LFK-së, standardin jetësor në martesë e merr si bazë për caktimin 

edhe të vëllimit të ushqimisë. Me standard jetësor kuptojmë nivelin e jetesës të 
cilën e kanë pasur bashkëshortët gjatë bashkësisë martesore. Pra nëse kanë pasur 
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një standard të lartë jetësorë atëherë edhe vëllimi i ushqimisë për bashkëshortin e 
shkurorëzuar i cili gëzon të drejtën e ushqimisë nga bashkëshorti tjetër do të 
caktohet në bazë të mënyrën së jetesës që kanë pasur gjatë bashkësisë martesore. 
Në këtë rast lartësia e ushqimisë nuk do të ketë qëllim vetëm sigurimin e 
ekzistencës së bashkëshortit të shkurorëzuar i cili është përfitues i ushqimisë, por 
do të jetë i një vëllimi që i garanton një jetë dinjitoze në shoqërinë ku jetojnë. Nëse 
standardi jetësorë ka qenë i ulët në bashkësinë martesore atëherë edhe bashkëshorti 
i cili është përfitues i të drejtës së ushqimisë nuk mund të shkojë lartë në kërkesën 
e tij, e as që gjykata mund t’ia njohë një kërkesë të veçantë nga standardi jetësor që 
kanë pasur në bashkësinë martesore.  

 
305 (b) Neni 305 i këtij ligji, rregullon edhe çështjen e shpenzimeve për sigurim të 

përshtatshëm shëndetësor dhe për arsimim të mëtejmë apo rikualifikim në 
përputhje me nenin 303, paragrafi 3. Kjo do të thotë se personit të cilit i sigurohet 
ushqimia për gjendjen e jetesës përveç që do t’i sigurohet ushqimi, veshmbathja, 
banimi, etj. do t’i garantohet edhe shpenzimet që bëhen për sigurim të 
përshtatshëm shëndetësor duke mos përjashtuar as shpenzimet për arsimim të 
mëtejshëm apo rikualifikim, duke marrë pjesë në detyrimin e bashkëshortit të 
shkurorëzuar që është përfitues i ushqimisë e që ka për detyrim të angazhohet për 
arsimim të mëtejshëm apo rikualifikim nëse kjo është e mundur dhe e 
domosdoshme për të gjetur punë. Kjo do të thotë se përfituesi i ushqimisë i cili nuk 
mund të punësohet ka detyrim që vetë të angazhohet në çdo formë për të fituar dije 
apo rikualifikim për t’u bërë i aftë që të përshtatet kërkesave të tregut të punës. Në 
bazë të nenit 305, del se dhënësi i ushqimisë në shumën e paraparë për dhënien e 
ushqimisë varësisht për cilin rast është fjala një pjesë e mjeteve të tilla do të 
përdoren nga bashkëshorti i shkurorëzuar, përfituesi i ushqimisë edhe për arsimim 
respektivisht rikualifikim për të që i mundësojnë gjetjen e punës, dhe në këtë 
mënyrë krijohen kushtet për ndërprerjen e ushqimisë ndaj bashkëshortit të 
shkurorëzuar i cili këtë të drejtë e realizon në bazë të nenit 302, paragrafi 1. Neni 
305 i LFK-së, thirret në nenin 306, paragrafi 3, që në fakt del se është gabim teknik 
për shkak se neni 306, përmban vetëm dy paragrafë dhe jo tre, dhe nuk e ka 
qëllimin në të cilin udhëzon neni 305, ndërsa neni 303, përmban 3 paragrafë, ku 
paragrafi 3 përcakton: “bashkëshorti i shkurorëzuar duhet të angazhohet për 
arsimimin e mëtejshëm apo rikualifikimin nëse kjo është e mundur dhe e 
domosdoshme për të gjetur punë”.  

 
 
Neni 306. Kufizimi apo shuarja e detyrimit 
 

(1) Kërkesëpadia për ushqimi duhet të kufizohet apo të refuzohet. Kjo varet 
nga ajo se deri në çfarë mase kërkesa është e paarsyeshme. 

(2) Kërkesëpadia do të jetë e paarsyeshëm nëse: 
1. Periudha e kohëzgjatjes së martesës apo periudha për të cilën është 

ofruar mbajtja për fëmijën e përbashkët ka qenë shumë e shkurt dhe 
për faktin e martesës ose mbajtjes për çka kërkohet ushqimia; 
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2. Paditësi është fajtor për krim apo sulm të rëndë të paramenduar 
kundër bashkëshortit tjetër; 

3. Paditësi me qëllim shkakton nevojshmërinë e tij. 
 

Koment, neni 306 
 
306. Vështrim i përgjithshëm. Neni 306 i LFK-së, përcakton kufizimin apo shuarjen e 

detyrimit. Detyrimi i dhënies së ushqimisë nga ana e bashkëshortit respektivisht 
personave në vijë të drejtë, mund të kufizohet që nënkupton të jepet vetëm një 
pjesë e ushqimisë. Kufizimi nënkupton dhënien e ushqimisë për një periudhë 
kohore më të shkurtë apo mund të refuzohet në tërësi për shkaqe të caktuara. Pra 
kuptimi i fjalëve kufizim apo shuarje e detyrimit nënkupton dhënien eventuale të 
ushqimisë në periudhë të caktuar kohore apo refuzimin e kërkesës në tërësi.  

 
Paragrafi 1 

 
306.1 Paragrafi 1 i nenit 306, përcakton se kërkesëpadia për ushqimi1514. Kërkesa për 

ushqimi duhet të kufizohet1515 apo të refuzohet1516. Në qoftëse kërkesa për ushqimi 
ka një nivel shumë të ulët të arsyeshmërisë, atëherë ushqimia do të jetë për një 
kohë aq sa është e arsyeshme dhënia e saj. Pra, kufizimi i dhënies së ushqimisë 
respektivisht refuzimi i kërkesës për ushqimi, do të bëhet duke u nisur prej asaj se 
kërkesa e parashtruesit në çfarë mase është e paarsyeshme. Pra, këtu bëhet fjalë për 
nivelin e paarsyeshmërisë së kërkesës për dhënie të ushqimisë. Kur kërkesa është 
në tërësi e paarsyeshme atëherë do të refuzohet dhënia e ushqimisë. Me Ligjin për 
Familjen të Kroacisë, në nenin 219, parashihet mundësia e refuzimit të kërkesës 
për ushqimi të bashkëshortit në qoftë se ushqimia do të paraqiste padrejtësi të 
dukshme (të hapët) për bashkëshortin tjetër. Legjislacioni familjar i Kroacisë, jep 
mundësi që gjykata të vlerësojë se në cilat raste dhënia e ushqimisë do të ishte 
padrejtësi për dhënësin. Në Kosovë, ligjvënësi elaboron se në cilat raste 
kërkesëpadia do të jetë e paarsyeshme. 

 
Paragrafi 2 

 
306.2 Paragrafi 2 i nenit 306, shprehimisht parasheh se kërkesëpadia do të jetë e 

paarsyeshme nëse, kohëzgjatja e martesës respektivisht koha e mbajtjes së 
fëmijëve të përbashkët ka qenë e shkurtër. Pastaj nëse paditësi është fajtor për krim 
apo sulm të rëndë të paramenduar kundër bashkëshortit tjetër, dhe kur paditësi me 
qëllim e shkakton nevojshmërinë e tij për të përfituar të drejtën e ushqimisë nga 
bashkëshorti tjetër. 

 

                                                 
1514 Kërkesëpadia nënkupton kërkesën që i drejtohet gjykatës për njohjen e ushqimisë, më gjerësisht 
shih nenin 315, ku bëhet fjalë për të drejtën e parashtrimit të kërkesës për ushqimi gjatë procedurës së 
shkurorëzimit dhe pas shkurorëzimit.  
1515 Me fjalën kufizim, kuptohet rasti kur dhënia e ushqimisë nuk mund të jetë e plotë respektivisht 
mund të jetë për afat të caktuar. Pra nuk do të jepet ushqimia për kohë të pacaktuar. 
1516 Me refuzim kuptohet kur në tërësi kërkesa e parashtruar për ushqimi konsiderohet e paarsyeshme. 
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306.2 (a) Në bazë të nenit 306, paragrafi 2, pika 1, periudha e kohëzgjatjes së 
martesës1517, është bazë që kërkesëpadia të pranohet apo të refuzohet apo të 
kufizohet. Në qoftë se periudha e kohëzgjatjes është shumë e shkurtë atëherë do të 
ishte e padrejtë të lind detyrimi për dhënien e ushqimisë personit i cili ka qenë 
p.sh. disa ditë në martesë. Në qoftë se ka qenë një kohë pak më të gjatë p.sh. më 
pak se gjashtë muaj – deri në një vit, atëherë gjykata mund ta detyrojë 
bashkëshortin tjetër për ushqimi për një kohë të caktuar. Në këtë rast detyrimi për 
ushqimi do të ishte i karakterit të përkohshëm dhe nuk do të duhej të kalonte më 
shumë së një vit. Gjykata do të ketë për detyrë që të vlerësojë arsyeshmërinë e 
dhënies së ushqimisë në rastet kur kohëzgjatja e martesës ka qenë e shkurtër, dhe 
të bëjë dallim midis kuptimit të fjalëve shumë e shkurtër dhe fjalëve e shkurtë, 
sepse ligji kërkon që periudha e kohëzgjatjes së martesës të jetë i paarsyeshëm 
detyrimi në ushqimi duhet të ketë qenë shumë e shkurtë. Në literaturë thuhet se 
caktimi i ushqimisë për kohë të caktuar kur martesa është e një periudhë të shkurtër 
bëhet në pajtim me parimin e drejtshmërisë, sepse në këto raste nuk është e drejtë 
që një martesë e tillë të krijojë detyrime të përhershme për njërin nga 
bashkëshortët1518. LFK-ja, në nenin 312, parasheh se shuarja e ushqimisë mund të 
ndodhë edhe kur ka kaluar koha për të cilën gjykata ka caktuar alimentacionin, pra 
del se edhe e drejta jonë pozitive e njeh institutin e ushqimisë për kohë të caktuar – 
për afat të përkohshëm.1519 

 
306.2 (b) Përveç periudhës së kohëzgjatjes së martesës edhe periudha për të cilën është 

ofruar mbajtja për fëmijën e përbashkët kërkesëpadinë, e bënë të paarsyeshme në 
qoftë se ajo ka qenë shumë e shkurtë. Kështu që personi i cili ka ofruar mbajtje për 
fëmijët e përbashkët në një periudhë të caktuar mund të gëzonte ushqimi për një 
kohë të caktuar. Pornëse mbajtja e fëmijëve të përbashkët ka qenë për një kohë 
shumë të shkurtër atëherë kjo e bënë të paarsyeshme dhe të padrejtë njohjen e 
ushqimisë për bashkëshortin i cili ka parashtruar kërkesëpadinë për këtë qëllim. 
Kur kemi parasysh paragrafin 1, që e vë pranimin e mundësisë të refuzimit apo 
kufizimit të kërkesës bënë gradacionin e paarsyeshmërisë së kërkesëpadisë, sepse 
përdorë shprehjen kërkesëpadia do të kufizohet apo do të refuzohet varet prej asaj 
se deri në çfarë mase kërkesa është e paarsyeshme, pra flet për kufizim, që 
mendojmë për kufizim kohor dhe flet për refuzim të tërësishëm të kërkesës. Pra 
kohëzgjatja e martesës dhe kohëzgjatja e fëmijëve të përbashkët mund t’i 
nënshtrohet elementit të gradacionit se në çfarë mase kërkesa është e paarsyeshme. 
Që do të thotë nëse është periudha shumë e shkurtër atëherë do të refuzohet, në 
qoftëse periudha e kohëzgjatjes së martesës apo mbajtjes së fëmijëve të përbashkët 

                                                 
1517 Kohëzgjatja e martesës është koha e kaluar në martesë nga momenti i kurorëzimit e deri në 
shkurorëzim. 
1518 Alinćić.M dhe të tjerë, vepra e cituar, Zagreb 2007, fq. 462. 
1519 Ligji për familjen i Malit të Zi, shprehimisht njeh ushqiminë e përkoshme në nenin 265, paragrafi 
1, ku thuhet “se gjykata mund të vendosë që detyrimi për ushqimi të zgjasë për kohë të caktuar kur 
ekziston mundësia se në kohën e afërme kur kërkuesi i ushqimisë, është në gjendje që në kohë të 
caktuar në mënyrë tjetër të sigurojë mjete të mbajtjes”, ngjashëm kemi edhe në Ligjin për familjen të 
Kroacisë, neni 224, paragrafi 1, ku thuhet “gjykata mund të vendosë që detyrimi për ushqimi i 
bashkëshortit të zgjasë deri në 1 vitë sidomos kur martesa ka zgjatë shkurtë ose kur paditësi ka 
mundësi që në kohë të caktuar të sigurojë në mënyrë tjetër mjete për jetesë. 
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është e një periudhe të shkurtër atëherë mund të pranohet detyrimi i kufizuar në 
kohë. 

 
306.2 (c) Ligjvënësi si rrethanë për paarsyeshmërinë e martesës e merr parasysh edhe 

faktin e martesës ose të mbajtjes së fëmijëve të përbashkët për çka kërkohet 
ushqimia. Kjo do të thotë se gjykata duhet t’i ketë parasysh jo vetëm kohëzgjatjen, 
por edhe rrethanat e martesës dhe mbajtjes së fëmijëve për çka kërkohet ushqimia. 

 
306.2 (d) Pika 2 e paragrafit 2 të nenit 306 të LFK-së, përcakton se kërkesëpadia do të 

jetë e paarsyeshme nëse paditësi shpallet fajtor për krim apo sulm të rëndë të 
paramenduar kundër bashkëshortit tjetër. Kjo nënkupton se paditësi respektivisht 
parashtruesi i kërkesës për ushqimi do të refuzohet në të gjitha rastet kur ai është 
fajtor për krim.1520 Në bazë të pikës 2 të paragrafit 2, edhe sulmi i rëndë me 
paramendim kundër bashkëshortit tjetër, kërkesëpadinë për dhënien e ushqimisë 
nga bashkëshorti e bënë të paarsyeshme. Në qoftë se refuzohet kërkesëpadia për 
dhënie të ushqimisë për shkak të paarsyeshmërisë nga neni 306, paragrafi 2, pika 2, 
atëherë kjo e drejtë nuk mund të realizohet as nga personat e tjerë të cilët do të 
ishin të detyruar në bazë të ligjit. Pika 2 e paragrafit 2 të nenit 306, i jep të drejtë 
gjykatës që kërkesëpadia për detyrim të ushqimisë të refuzohet, por është edhe 
njëkohësisht bazë në qoftë se kjo ndodhë më vonë pra përfituesi i ushqimisë 
shpallet fajtor për krim apo sulmit të rëndë të paramenduar kundër bashkëshortit 
tjetër shkakton edhe shuarjen e së drejtës së ushqimisë, pra dhënësi i ushqimisë 
duhet të kërkojë me padi ndërprerjen e ushqimisë ndaj bashkëshortit i cili edhe pse 
realizon ushqimi është fajtor për krim apo sulm të rëndë1521 të paramenduar kundër 
bashkëshortit tjetër. 

 
306.2 (e) Përcakton se kërkesëpadia do të jetë e paarsyeshme dhe atë në tërësi në 

qoftëse paditësi me qëllim shkakton nevojshmërinë e tij të paraparë sipas nenit 304 
të LFK-së. Nevoja është bazë për të fituar të drejtën e ushqimisë nga bashkëshorti i 
shkurorëzuar, por nëse me qëllim e shkakton gjendjen e nevojshmërisë atëherë do 
të refuzohet kërkesa për ushqimi. Të shkaktuarit e nevojshmërisë me qëllim 
ekziston atëherë kur personi e lëshon vullnetarisht marrëdhënien e punës, apo 
pasurinë e tij që e ka, e dhuron me qëllim që mos të ketë mjete për jetesë. Në qoftë 
se gjykata konstaton qëllimin e parashtruesit të kërkesëpadisë për ushqimi atëherë 
do të refuzohet kërkesa e tij dhe nuk do t’i njihet e drejta në ushqimi. Në të gjitha 
rastet ku ekzistojnë arsyet për mosdhënien e ushqimisë janë edhe arsye të 
mjaftueshme për shuarjen e detyrimit për ushqimi, por gjithmonë në procedurë të 
caktuar ligjore.  

                                                 
1520 Fajësi për krim kemi atëherë kur personi shkel normat e së drejtës penale dhe me aktgjykim 
caktohet fajësia e tij. Në këtë rast kërkohet që ky krim për të cilin është shpallë fajtor duhet të ketë 
ndodhur kundër bashkëshortit tjetër, që do të thotë nëse personi bën ndonjë vepër penale që nuk ka 
lidhje me bashkëshortin atëherë nuk humb e drejta e kërkesës për dhënien e ushqimisë. 
1521 Me sulm të rëndë të paramenduar kundër bashkëshortit tjetër nënkuptohet kur veprimet e 
përfituesit të së drejtës së ushqimisë nuk janë të shkallës së krimit për të cilin kemi ndjekje penale, 
por janë veprime të cilat i ka bërë bashkëshorti i ndarë dhe që paraqesin sulm të rëndë të paramenduar 
që mund të jetë, fyerje, etj. 
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Neni 307. Mundësia për të dhënë ushqimi 
 

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

(2) Detyrimi mbetet për aq sa ata janë në gjendje të sigurojnë ushqimi. 
 

Koment, neni 307 
 
307. Vështrim i përgjithshëm. Neni 307 i LFK-së, rregullon rastin e mundësisë për të 

dhënë ushqim, që nënkupton se e drejta për të dhënë ushqimi u takon vetëm 
personave të cilët kanë mundësi, kanë mjete të mjaftueshme ekonomike, nga 
marrëdhënia e punës apo pasuria e tyre për të dhënë ushqimi ligjore të paraparë në 
bazë të dispozitave të LFK-së. 

 
Paragrafi 1 

 
307.1 Paragrafi 1 i nenit 307 të LFK-së, përcakton se cilët personat nuk janë të detyruar 

të japin mbajtje (ushqimi) për shkak të mundësive ekonomike. Me këtë paragraf 
shprehimisht parashihet se personat të cilët nuk janë në gjendje të japin ushqim pa 
rrezikuar mbajtjen e tyre të arsyeshme gjithmonë duke pasur parasysh të gjitha 
detyrimet tjera që ai duhet t’i përmbush, nuk janë të detyruar të japin ushqimi. Me 
fjalët detyrimet tjera nënkuptohet përveç shpenzimeve për mirëqenien e tij 
personale pra ushqimia, veshmbathja, banimi, etj. janë edhe detyrimet që duhet të 
bëhen në raport me organet shtetërore p.sh. pagimi i tatimeve, obligimeve për 
shpenzimin e ujit, rrymës, etj. dhe nëse këto rrezikojnë mbajtjen e arsyeshme të tij, 
atëherë ligji i konsideron persona që nuk kanë detyrim të japin mbajtje (ushqimi). 
Nëse ushqimia nuk mund të sigurohet nga bashkëshorti i shkurorëzuar atëherë e 
drejta e mbajtjes për personin e tillë kalon tek fëmijët e tyre madhorë respektivisht 
në persona të caktuar si detyrues të dhënies së mbajtjes financiare në bazë të nenit 
282 të LFK-së. 

 
Paragrafi 2 

 
307.2 Paragrafi 2 i nenit 307, përcakton se detyrimi për dhënien e ushqimisë ekziston 

gjithmonë për aq sa ata janë në gjendje të sigurojnë ushqimi, që do të thotë se 
detyrimi nuk shuhet, por mbetet i hapur dhe i varur nga gjendja ekonomike e 
personit të detyruar për dhënien e ushqimisë. Kështu, që në momentin që ata kanë 
mundësi për dhënien e ushqimisë obligimi për dhënien e detyrimit të ushqimisë do 
t’u takojë atyre. Pra, obligim ligjor për dhënien e ushqimisë ndërmjet 
bashkëshortëve të shkurorëzuar ekziston varësisht nga mundësitë materiale për 
dhënien e ushqimisë. Pra, gjithmonë kur bashkëshorti ka mundësi të sigurojë 
ushqiminë, ai këtë do ta bëjë për shkak se me rastin e lidhjes së martesës një nga 
detyrimet e tyre është mbajtja financiare ndërmjet tyre gjatë martesës që nuk 
përjashton mundësinë, që kjo mbajtje financiare të vazhdojë edhe pas 
shkurorëzimit të tyre. 
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Neni 308. Detyrimi për njoftim të ndërsjellët për gjendjen financiare 
 

(1) Bashkëshortët e shkurorëzuar janë të detyruar t’i paraqesin njëri tjetrit 
të hyrat dhe gjendjen financiare sipas kërkesës. 

(2) Në bazë të kërkesës do të ofrohen prova me shkrim dhe dokumente tjera 
në mënyrë që të provohen për të hyrat dhe gjendjen financiare. 

 
Koment, neni 308 

 
308. Vështrim i përgjithshëm. Neni 308, përcakton detyrimin e bashkëshortëve për 

njoftim të ndërsjellët për gjendjen e tyre financiare. Për shkak se varësisht nga 
gjendja financiare e tyre do të përcaktohet e drejta në ushqimi në pajtim me 
dispozitat e LFK-së, që kanë të bëjnë me ushqiminë. 

 
Paragrafi 1 

 
308.1 Paragrafi 1 i nenit 308, përcakton se bashkëshortët e shkurorëzuar janë të 

detyruar që ta njoftojnë njëri tjetrin për të ardhurat që fitojnë dhe gjendjen 
financiare.  

 
308.1 (a) Paragrafi 1 i këtij neni, rregullon paraqitjen e të hyrave dhe gjendjen 

financiare me kërkesë të bashëkshortit të shkurorëzuar e ka bërë detyrim të 
obligueshëm të karakterit reciprok, pra nuk mundet vetëm njëra palë t’i drejtohet 
tjetrës për t’i paraqitur të hyrat dhe gjendjen financiare, por kjo nënkupton që ai që 
e bënë kërkesën për këtë duhet t’i ketë të prezentuara të hyrat dhe gjendjen e vet 
financiare ose të ketë bërë njoftim të mjaftueshëm lidhur me të hyrat dhe gjendjen 
e tij financiare. Paraqitja e të hyrave dhe gjendja financiare është bazë për të 
caktuar gjendjen e tyre financiare, dhe secili prej bashkëshortëve do të ketë 
detyrim për mbajtje financiare apo do të lirohen të dy nga mbajtja financiare. Pra, 
gjykata do të refuzojë kërkesën për detyrimin e ushqimisë në qoftë se në bazë të 
gjendjeve të tyre financiare del se të dy kanë mjete të mjaftueshme për ekzistencë 
ose se asnjëri prej tyre nuk është në gjendje të ofrojë ushqiminë.  

 
308.1 (b) Gjykata mund të sigurojë gjendjen financiare të bashkëshortëve të 

shkurorëzuar edhe në rrugë tjetër. Nga kjo del se nuk mund të refuzohet kërkesa në 
qoftë se bashkëshortët nuk janë përgjigjur kërkesës për paraqitjen e të hyrave dhe 
gjendjes financiare njëri tjetrit. Paragrafi 1 i nenit 308, nuk parasheh sanksion në 
qoftë se bashkëshortët nuk përmbushin këtë detyrim reciprok. 

 
Paragrafi 2 

 
308.2 Paragrafi 2 i nenit 308 të LFK-së, përcakton se në bazë të kërkesës do të ofrohen 

prova me shkrim për gjendjen financiare të bashkëshortëve tani më të 
shkurorëzuar. Paragrafi 2, nuk përcakton a mundet edhe gjykata të bëjë një kërkesë 
të tillë, por kjo nënkuptohet se nëse nuk realizohet nga vet palët në mënyrë 
vullnetare atëherë ajo duhet të kërkojë vet dokumentet dhe provat tjera për të hyrat 
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dhe gjendjen e tyre financiare. Provat me shkrim, nënkuptohen të hyrat dhe të dalat 
që realizohen përmes llogarive bankare. Ndërsa dokumente të tjera mund të jenë 
kontratat e projekteve të ndryshme, kontratat e punës, etj. Paragrafi 1 dhe 2 i nenit 
308 të LFK-së, mundësojnë që të dihet se a është plotësuar kushti kryesor për 
dhënien e ushqimisë që do të thotë, a kanë mundësi personat e detyruar ta 
realizojnë detyrimin e ushqimisë. 

 
 
Neni 309. Rregulla e radhës së detyrimit të ushqimisë 
 

(1) Detyrimin për ushqimi së pari e mban bashkëshorti i shkurorëzuar. 
(2) Nëse dhe deri sa bashkëshorti i shkurorëzuar nuk ofron alimentacion të 

mjaftueshëm, detyrimi kalon njëjtë sikur mbajtja financiare, në të afërmit 
e të paditurit sipas radhës së trashëgimisë. 

 
Koment, neni 309 

 
309. Vështrim i përgjithshëm. Neni 309 i LFK-së, përcakton rregullat e radhës së 

detyrimit të ushqimisë që do të thotë ngjashëm me nenin 282 të LFK-së, i cili 
përcakton radhën e personave të detyruar për dhënien e mbajtjes financiare. 

 
Paragrafi 1 

 
309.1 Paragrafi 1 i nenit 309, përcakton se bashkëshorti i shkurorëzuar është personi i 

radhës së parë për të dhënë ushqimi bashkëshortit tjetër. Pra, në rend të parë 
detyrimi për ushqimi duhet të kryhet nga bashkëshorti i shkurorëzuar kur ekziston 
ushqimia midis bashkëshortëve.  

 
309.1 (a) Bashkëjetesa martesore përveç tjerash parasheh edhe mbështetjen financiare 

ndërmjet tyre posaçërisht në rastet kur njëri prej tyre nuk ka bazë të mjaftueshme 
materiale.1522 Mirëpo në qoftë se vjen deri tek shkurorëzimi atëherë e drejta e 
ushqimisë i takon bashkëshortit i cili nuk ka mjete të mjaftueshme për ekzistencë 
dhe këtë të drejtë për ushqimi ai në rend të parë e realizon nga bashkëshorti i 
shkurorëzuar i cili ka mjete të mjaftueshme për dhënien e ushqimisë. Bashkëshorti 
i shkurorëzuar nëse nuk mund ta realizojë të drejtën e vet nga bashkëshorti i 
shkurorëzuar, kjo nuk do të thotë që ai do të mbetet pa ushqimi për shkak se ky 
detyrim kalon tek të afërmit e tjerë të paditurit në vijë të drejtë të gjakut sipas 
radhës së trashëgimisë.  

 
309.1 (b) Në qoftë se nuk ekzistojnë personat e tillë për të dhënë ushqimi të paraparë 

sipas nenit 309, atëherë e drejta e tij bëhet detyrim i shtetit, pra shteti me mjetet e 
buxhetit do të kujdeset për ndihmë financiare personave që nuk kanë mjete për 
ekzistencë. Bashkëshorti i shkurorëzuar nëse ka mjete të mjaftueshme ka për 
detyrim që në tërësi ta përmbush ushqiminë e bashkëshortit tjetër, por në qoftë se 

                                                 
1522 Më gjerësisht shih nenin 42, paragrafi 3, i LFK-së dhe komentin e këtij neni. 
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atij i mungojnë mjetet dhe nuk ka mjete të mjaftueshme ta realizojnë këtë detyrim, 
atëherë ai do të përmbush vetëm një pjesë sipas mundësive të tij të detyrimit për 
ushqimi ndërsa pjesa tjetër e detyrimit do të kalojë në të afërmit e të paditurit sipas 
radhës së trashëgimisë. 

 
Paragrafi 2 

 
309.2 Paragrafi 2 i nenit 309 të LFK-së, përcakton rastin kur bashkëshorti i 

shkurorëzuar nuk ofron alimentacionin, ose nuk ofron alimentacion të mjaftueshëm 
detyrimi do të kalojë në mënyrë të njëjtë si, kurse edhe tek mbajtja financiare e 
paraparë në nenin 282 të LFK-së, në të afërmit e të paditurit sipas radhës së 
trashëgimisë.1523 Praktika gjyqësore është e pasur lidhur me përcaktimin e 
detyrimeve të ushqimisë midis bashkëshortëve të shkurorëzuar1524. Fëmijët janë ato 
të radhës së parë, pastaj vijnë prindërit dhe kështu me radhë.  

 
 
Neni 310. Forma e ushqimisë 
 

(1) Ushqimia së pari duhet të bëhet në të holla 
(2) Personi që ka detyrim të jap ushqimi mund të kërkoj leje nga Organi i 

Kujdestarisë ose Gjykata që të jetë i lejuar të jap mbajtje në ndonjë formë 
tjetër nëse situata e veçantë e kërkon një gjë të tillë. 

(3) Të hollat duhet të ipen për çdo muaj në paradhënie. 
(4) Në vend të pagesës mujore kërkuesi mund të kërkojë për një shumë 

satisfaksioni nëse ka baza të arsyeshme dhe kjo pjesë e shumës nuk do të 
rezultojë në një ngarkesë të pa ndershme te personi i cili është i detyruar 
të siguroj ushqimi. 

 
Koment, neni 310 

 
310. Vështrim i përgjithshëm. Neni 310 i LFK-së, përcakton mënyrën (formën) e 

realizimit të ushqimisë. Ky nen si formë të dhënies së ushqimisë në rend të parë ka 
paranë të cilat duhet të paguhen për çdo muaj në mënyrë të paradhënies dhe si 
përjashtim lejon mundësinë që ushqimia të mund të jepet edhe në formë tjetër. 
Neni 310 i LFK-së, në paragrafin 1-4, rregullon formën e dhënies së ushqimisë dhe 
çështjet lidhur me të, por nuk parasheh zgjidhje për lartësinë e ushqimisë, sepse ajo 
do të caktohet sipas bindjes së lirë të gjykatës duke pasur parasysh gjendjen 
material të dhënësit dhe nevojat e përfituesit të ushqimisë. Në Kosovë praktika 

                                                 
1523 Shih nenin 282 të LFK-së, dhe komentin e këtij neni dhe nenet 12,13,14,15,16 dhe 17 të Ligjit për 
Trashëgimi të Republikës së Kosovës. 
1524 Shih Aktgjykimin e Gjykatës Komunale Rjekë, GZ Nr.244/74, 21.02.1974, ku thuhet “detyrimi i 
mbajtjes të bashkëshortit të pasiguruar dhe të paaftë për punë në rend të parë është barrë e ish-
bashkëshortit dhe pastaj nëse aj nuk është në gjendje të kontribuojë për mbajtjen e bashkëshortit të 
pasiguruar ky detyrim i ngarkon personat tjerë të cilët sipas ligjit janë të detyruar të kontribuojnë për 
mbajtje”.  
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gjyqësore gjithmonë cakton shumën fikse për mbajtje financiare (ushqimi)1525. Në 
aktgjykimet e Kosovës dallojnë shumat nga rasti në rast. Caktimi i çmimit fiks, ka 
pasoja në qoftë se ndodhë inflacioni në shtet dhe atëherë lartësia e shumës duhet t’i 
nënshtrohet ndryshimit e cila bëhet në procedurë gjyqësore. Kështu në gjykata në 
bazë të rrethanave të ndryshuara mund të ndryshojë, të zvogëlojë ose të rrit shumën 
e caktuar për mbajtjen (ushqimi). Lidhur me këtë kemi rastin e zgjidhur me 
Aktgjykimin e Gjyaktës Komunale në Prishtinë C.nr.38/2003, i datës 06.04.2004, 
me të cilën ka pranuar kërkesën e palës për ushqimi për shkak të ndryshimit të 
rrethanave.1526 Lartësia e ushqimisë mund të zvogëlohet ose rritet nëse ndryshojnë 
rrethanat në bazë të të cilave është vendosur. 

 
Paragrafi 1 

 
310.1 Paragrafi 1 i nenit 310, përcakton se ushqimia duhet në rend të parë të bëhet në të 

holla. Me fjalën së pari kuptojmë se gjithmonë kur është e mundur përparësi ka 
dhënia e ushqimisë në të holla. Të hollat janë.1527  

 
310.1 (a) Dhënia e ushqimisë në të holla ka përparësi, sepse është e caktuar taksativisht 

lartësia e shumës së alimentacionit dhe të hollat kanë karakteristikë funksionale, 
sepse mund të përdorën për më shumë qëllime. Pra me to mund të sigurohet 
ushqimi, veshmbathja, banimi, dhe shpenzimet e tjera për shkollim, etj. Në rast 
inflacioni atëherë lind detyrimi që lartësia e ushqimit të ndryshojë më shpesh 
gjithmonë me vendim të gjykatës. E drejta për të përshtatur vendimin për mbajtje 
financiare nuk do të ishte vetëm për çështje të inflacionit, por në të gjitha rastet që 
kanë ndikim në shtimin, zvogëlimin apo ndërprerjen e alimentacionit. Ndërprerje 
do të ishte kur të plotësohen kushtet me të cilat shuhet alimentacioni. Shtim do të 
ishte kur rritet masa pasurore e dhënësit të ushqimisë respektivisht shtohet kërkesat 
e përfituesit të ushqimisë. Ndërsa zvogëlim mund të kishte kur përfituesi i 
ushqimisë ka krijuar edhe mjetet e veta të mbajtjes të cilat nuk i ka pasur në 
momentin e marrjes së vendimit për marrjen e ushqimisë1528. Pra vendimi i 
mëparshëm gjyqësor duhet të ndryshohet kur rrethanat në të cilat është mbështetur 
vendimi kanë ndryshuar.  

 
310.1 (b) Me rastin e caktimit të ushqimisë në para është më lehtë që ekspertët të 

përcaktojnë shumën e cila do të ishte e mjaftueshme për plotësimin e kërkesave të 
nevojshme përfituesit të së drejtës së ushqimisë. Pastaj masa e caktuar në para 
është më e lehtë edhe për përmbushjen e rregullt të saj, sepse ndër të tjera lejohet 
edhe ekzekutimi i dhunshëm. Pastaj kjo masë e parave që shërben për ushqimi, nuk 
mund të jetë objekt i ndonjë ekzekutimi i cili bëhet ndaj pasurisë së shfrytëzuesit të 

                                                 
1525 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.153/2011, të datës 12.01.2012; 
C.nr.33/2010, të datës 05.10.2011; C.nr.37/2010, të datës 17.11.2011; C.nr.1571/2007; Gjykata 
Komunale në Prishtinë, C.nr.1460/08, të datës 19.01.2010; etj. 
1526 Shih Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr.38/2003, i datës 06.04.2004. 
1527 Shih: “http://www.scribd.com/doc/16330681/Paraja-dhe-Sistemi-Bankar”, ku thuhet “Me para 
kuptojmë ç’do objekt standard përgjithësisht të pranuar, që shërben si mjet këmbimi ose pagese”. 
1528 Shih nenin 331 të LFK-së, dhe komentin e këtij neni. 
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ushqimisë, pra ushqimia përjashtohet nga procedura e përmbarimit ndaj 
shfrytëzuesit të detyrimit. Përmbarimi nënkupton realizimin e dhunshëm të ndonjë 
kërkese. Në qoftë se detyruesi i ushqimisë, nuk e përmbush detyrimin e tij në afatin 
e caktuar, mund të fillojë procedura e përmbushjes së këtij detyrimi edhe përmes 
rrugës së procedurës përmbarimore. Në literaturë thuhet se LFK-ja në raport me 
Ligjin për përmbarimin, është si ligj lex specialis, kur bëhet fjalë për ekzekutimin e 
dhunshëm të shumës së parave për mbajtje financiare të fëmijës, sepse ky 
përmbarim mund të zbatohet në tërë rrogën e prindit apo në të ardhurat e tjera në 
para1529. Në Kosovë kur caktohet lartësia e ushqimisë ajo bëhet në Euro për shkak 
se mjet pagese në Kosovë është monedha Euro1530. Edhe ligjet e tjera të rajonit 
obligojnë që forma e ushqimisë të jetë në para1531, pastaj Ligji i familjes i 
Kroacisë1532, gjithashtu Ligji për familjen i Serbisë1533, Ligji për familjen i Malit të 
Zi.1534 Ndërsa Ligji për familjen i Maqedonisë, është diçka më ndryshe.1535 

 
Paragrafi 2 

 
310.2 Paragrafi 2 i nenit 310, përcakton apo lejon mundësinë që personi i detyruar për 

ushqimi (dhënësi i ushqimisë) mund të kërkojë leje nga Organi i Kujdestarisë ose 
gjykata që dhënien e ushqimisë ta bëjë në ndonjë formë tjetër pra jo në të holla, por 
si p.sh. duke i dhënë gjëra ushqimore, duke i siguruar banimin, duke i blerë 
veshëmbathje, duke i siguruar shkollim pa para, etj. Sipas LFK-së, i jepet e drejta 
personit që ka detyrim dhënien e ushqimisë që të kërkojë nga Organi i Kujdestarisë 
ose edhe nga gjykata që të lejojnë mbajtjen në ndonjë formë tjetër kur konsiderojnë 
se nuk do të shkelen të drejtat e përfituesit të ushqimisë respektivisht kur 
konsiderojnë që qëllimi i ushqimisë do të arrihet me këtë formë të dhënies së 
ushqimisë.  

 
310.2 (a) Në paragrafin të nenit 310 të LFK-së, nuk shihet dallimi midis ushqimisë 

ndaj fëmijëve, respektivisht ushqimisë ndaj personave madhorë. Fjalët leje nga 
Organi i Kujdestarisë, duhet të kenë të bëjnë me rastin kur fëmija i mitur është 

                                                 
1529 Alinćić.M dhe të tjerë,vepra e cituar, fq. 446. 
1530 Shih Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.Nr.1571/2007, me të cilën është aprovuar 
kërkesa për dhënien e ushqimisë në shumën prej 80 (tetëdhjetë) Euro. 
1531 Shih nenin 209 të Kodit të Familjes të Shqipërisë, ku parashihet e drejta e dhënësit të ushqimisë 
që të zgjedhë mënyrën e përmbushjes së detyrimit. 
1532 Shih nenin 238 të Ligjit për familjen i Kroacisë, edhe formën e ushqimisë e bën në favor të 
fëmijës dhe e përcakton në para përveç nëse ekzistojnë shkaqet e arsyeshme që ushqimia të sigurohet 
në forma tjera. Kur bëhet fjalë për fëmijët e mitur Kroacia, ushqminë kërkon që për fëmijët ushqimia 
duhet të caktohet në para. Kështu që nuk ka hapësirë për formë tjetër të ushqimisë. 
1533 Shih nenin 161 të Ligjit për familjen të Serbisë, përcakton se ushqimia sipas rregullit caktohet në 
para. 
1534 Shih nenin 279, paragrafi 1, të Ligjit për familjen të Malit të Zi, i cili ka dispozitë të njëjtë lidhur 
me dhënien e ushqimisë. 
1535 Shih nenin 200, paragraf 1, ku parashihet “personi i cili është i detyruar të jep ushqimi përveç për 
detyrimin e prindit ndaj fëmijës të mitur mund që sipas zgjedhjes së vet të paguajë shumën e caktuar 
në para në emër të ushqimisë ose personin ta merrë në shtëpinë e vet për ushqim, ose t’i sigurojë 
ushqimi (mbajtje) në formë tjetër”, paragrafi 2 “personi që ka të drejtë në ushqimi për shkaqe të 
arsyeshme mund të kërkojë që ushqimia të sigurohet vetëm në para”. 
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personi i cili kërkon mbajtje financiare. Ndërsa për rastet tjera, gjykata do të 
vlerësojë se një leje e tillë a është në funksion të qëllimit të ushqimisë. Gjykata ka 
të drejtë të vlerësojë kërkesën e personit për dhënien e ushqimisë në ndonjë formë 
tjetër si për personat madhor ashtu edhe për personat e mitur, ndërkaq kur bëhet 
fjalë për personat e mitur këtë detyrim e ka edhe sipas detyrës zyrtare, sepse në çdo 
fazë të procedurës gjyqësore ku bëhet fjalë për mbrojtjen e interesave të fëmijëve 
gjykata kujdeset ex officio.  

 
310.2 (b) Gjykata ka për detyrë edhe nëse lartësia e kërkesës për ushqimi e të miturit 

nuk i përgjigjet nevojave të fëmijës, ndërsa dhënësi i ushqimisë ka mundësi 
materiale atëherë ai mund ta ndryshojë lartësinë e kërkesës për ushqimi, kështu që 
edhe pse ka kërkuar më pak, gjykata duke mbrojtur interesin e fëmijëve kur 
plotësohen kushtet ligjore mund të vendosë për lartësi më të madhe të ushqimisë 
në para. Kodi i Familjes i Shqipërisë, neni 209, i jep të drejtë në zgjedhje për 
mënyrën (formën) e përmbushjes së detyrimit personit i cili ka detyrim për dhënien 
e ushqimit. I njejti nen në paragrafin 2, “gjykata është ajo që sipas rrethanave 
përcakton mënyrën e dhënies së detyrimit për ushqim”. Ndërsa Ligji për familjen i 
Serbisë, për formën e pagesës jo në para e jep një zgjidhje në paragrafin 2 të nenin 
161, sipas të cilit paragraf thuhet “ushqimia mund të caktohet edhe në formë tjetër 
vetëm në qoftëse dhënësi i ushqimisë respektivisht përfituesi i ushqimisë pajtohen 
lidhur me të (merren vesh)”, që do të thotë se kërkohet marrëveshje midis dhënësit 
dhe përfituesit të ushqimisë. Ngjashëm me këtë edhe Ligji për Familjen i Malit të 
Zi, në nenin 279, paragrafi 1 dhe 2. 

 
Paragrafi 3 

 
310.3 Paragrafi 3 përcakton se si duhet të realizohet forma e ushqimisë respektivisht ky 

paragraf përcakton se të hollat që paguhen në emër të ushqimisë duhet të 
dorëzohen për çdo muaj në formën e paradhënies.1536 Në shumicën e rasteve kur 
caktohet shuma në para i ndalen nga të ardhurat personale, pra kohën kur paguhen 
të ardhurat paguhet edhe ushqimia në bazë të ndalesës administrative. 

 
Paragrafi 4 

 
310.4 Paragrafi 4 i nenit 310 të LFK-së, parasheh një zgjidhje që në vend të pagesës 

mujore parashtruesi i kërkesës të kërkojë një shumë si satisfaksion nëse ka bazë të 
arsyeshme dhe kjo pjesë e shumës nuk do të rezultojë në një ngarkesë të 
pandershme të personi i cili është i detyruar të sigurojë ushqimi. Ky paragraf 
nënkupton se në raste të veçanta mund të jepet edhe shumë në të holla që nuk është 
e karakterit periodik, por vetëm si satisfaksion për rastin e caktuar, mirëpo kjo 
shumë e të hollave nuk do të duhej të ishte një detyrim i pandershëm, respektivisht 
ta dëmtonte dhënësin e ushqimisë pa arsye. Kjo nënkupton rastin kur parashtruesi i 

                                                 
1536 Shih Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.Nr.33/210, 05.10.2010, ku në dispozitivin 
e tij thuhet “detyrohet i padituri që për fëmiun e mitur N.N të paguajë shumën prej 50 Euro në muaj, 
duke filluar nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi e gjerësa të ekzistojnë kushtet e parapara ligjore 
për pagesë”. 
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kërkesës ka bërë shpenzime të cilat nuk mund të mbulohen me pjesën e 
alimentacionit, sepse ai do të jepet në të ardhmen nëse i takon edhe këtij personi 
ose për të do të përfundojë ushqimia në të ardhmen. Praktika gjyqësore do të hap 
rrugë për zbatimin e këtij paragrafi në të ardhmen duke dhënë kualifikimin e 
situatave të ndryshme kur do të jepet një shumë e të hollave në emër të 
satisfaksionit. Një zgjidhje të tillë nuk haset në ligjet e tjera familjare të rajonit.  

 
 
Neni 311. Ujdia 
 

Bashkëshortët mund të lidhin ujdi për alimentacion pranë Gjykatës në të 
cilën zhvillohet procedura për ushqimi. 

 
Koment, neni 311 

 
311. Vështrim i përgjithshëm. LFK-ja me nenin 311, përcakton mundësinë e vendosjes 

lidhur me ushqiminë edhe pa vendim të gjykatës, por edhe me ujdi midis 
bashkëshortëve, por kjo ujdi duhet të bëhet në gjykatë me rastin e shkurorëzimit, 
apo në gjykatën e cila zhvillon procedurën për ushqimi.  

 
311 (a) Ujdia për alimentacion pranë gjykatës në të cilën zhvillohet procedura për 

ushqimi e lidhur midis bashkëshortëve paraqet titull juridik për ekzekutim. Në bazë 
të ujdisë bashkëshorti e realizon ushqiminë. Ujdia e bërë në gjykatë nxirret në 
formë procesverbali i nënshkruar nga gjyqtari dhe i vërtetuar në gjykatë është bazë 
e mjaftueshme që të realizohet ushqimia në mënyrë të rregullt. Në qoftë se ajo nuk 
realizohet në mënyrë vullnetare, atëherë në procedurën përmbaruese do të 
detyrohet dhënësi i ushqimisë ta përmbush këtë detyrim. Ujdia gjithmonë bëhet 
atëherë kur palët pajtohen vet dhe besojnë se do të realizohet në mënyrë të rregullt. 
Gjykata kur bëhet ujdia për dhënien e ushqimisë midis bashkëshortëve nuk ka 
arsye të ndërhyjë në lartësinë apo mënyrën e realizimit të pagesës, sepse ata janë 
persona madhor dhe mbrojtjen e interesave të tyre nuk e bën gjykata, por ajo vetëm 
e përkrah vullnetin e bashkëshortëve që arrijnë ujdi. Edhe pse është e ndaluar heqja 
dorë nga ushqimia paraprakisht, por nëse kjo bëhet me ujdi gjyqësore në gjykatë, 
atëherë nuk përjashtohet mundësia që bashkëshortët të heqin dorë nga e drejta e 
ushqimisë. Pra, kjo ndodhë në momentin kur fitohet e drejta për ushqimi e jo në 
mënyrë paraprake kur lidhet martesa.  

 
311 (b) Gjykata nuk mund të detyrojë palën që të kërkojë ushqimi, sepse ajo bëhet 

vetëm me iniciativën e personi që ka nevojë. Në qoftë se bashkëshorti nuk shpreh 
kërkesë për ushqimi atëherë gjykata nuk lëshohet në këtë çështje, ndërsa kur bëhet 
fjalë për fëmijët gjithmonë gjykata mbron interesin e fëmijë dhe atëherë gjykata 
kujdeset ex officio, por këtu bëhet fjalë për ushqiminë midis bashkëshortëve. Ujdia 
për alimentacion midis bashkëshortëve është shpeshherë rregull në procedurën e 
caktimit të alimentacionit, pra mund të pajtohen lidhur me dhënien e ushqimisë 
dhe lartësinë e saj. Me dispozitat e LFK-së, lejohet edhe ekzistimi i marrëveshjes 
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së prindërve për mbajtjen financiare1537, mirëpo, gjykata gjithmonë do të kujdeset 
sipas detyrës zyrtare për mbrojtjen e interesave të fëmijëve respektivisht ajo ka të 
drejtë të ndryshojë edhe lartësinë e shumës së caktuar për mbajtje financiare në 
qoftë se konsideron se prindërit kanë mundësinë këtë ta bëjnë dhe se në këtë 
mënyrë mbrohet interesi i fëmijëve në mënyrën më të mirë. 

 
 
Neni 312. Shuarja e së drejtës së ushqimisë 
 

E drejta e bashkëshortit të shkurorëzuar për alimentacion pushon kur 
kushtet nga nenet 298-302 të këtij ligji nuk zbatohen më, kur koha për të cilën 
gjykata ka përcaktuar alimentacionin kalon, kur bashkëshorti i shkurorëzuar 
i cili gëzon këtë të drejtë ri–martohet ose hyn në bashkësi jashtëmartesore 
(bashkësi faktike) ose vdes. 

 
Koment, neni 312 

 
312. Vështrim i përgjithshëm. Neni 312, i LFK-së, përcakton rastet kur vjen deri tek 

shuarja e detyrimit e së drejtës së ushqimisë. Të gjitha të drejtat që fitohen ato në 
kohë të caktuar edhe mund të shuhen.  

 
312 (a) Ushqimia si detyrim i bashkëshortit i cili është i obliguar për të dhënë ushqimi 

nuk është njëherë e përgjithmonë, por ai detyrim mund të jetë për kohë të caktuar 
respektivisht ekziston deri sa përfituesi i të drejtës së ushqimisë e ka këtë të drejtë 
në bazë të ligjit. Për shuarjen e së drejtës së ushqimisë ekzistojnë më shumë baza 
juridike pra janë ato të parapara në nenet 298-302, kur pushojnë së ekzistuari 
kushtet e parapara në nenet 298-302, në bazë të të cilave është fituar e drejta e 
ushqimisë, pra kur ndryshojnë rrethanat në bazë të të cilave fitohet e drejta e 
ushqimisë, pastaj nëse ushqimia ka qenë për kohë të caktuar dhe me kalimin e 
kohës të paraparë në aktgjykim dhe nëse nuk është vazhduar vjen deri tek shuarja e 
ushqimisë, pastaj kur bashkëshorti i shkurorëzuar rimartohet ose hyn në bashkësi 
jashtëmartesore apo bashkësi faktike dhe në rast se vdes. Ushqimia është detyrim 
ligjor dhe me mosekzistimin e kushteve ligjore vjen edhe deri tek shuarja e 
detyrimit, sepse ushqimia ekziston vetëm deri sa rrethanat që kanë sjellë lindjen e 
ushqimisë nuk ndryshojnë p.sh. ushqimia do të pushojë kur përfituesi i ushqimisë 
krijon mjete të veta për mbajtje, pra hyn në marrëdhënie pune.  

 
312 (b) Shuarja e detyrimit të ushqimisë bëhet gjithmonë me vendim të gjykatës, pra 

nuk mund të bëhet në mënyrë vullnetare nga ana e dhënësit të ushqimisë, sepse 
gjendjen e ndryshuar që qon deri tek shuarja e ushqimisë duhet ta vërtetojë gjykata, 
natyrisht me kërkesë të dhënësit të ushqimisë, përveç rasteve kur ushqimia shuhet 
ex lege si p.sh. me vdekjen e përfituesit të ushqimisë, ose me kalimin e kohës për 
dhënien e ushqimisë nëse ka qenë për kohë të caktuar. Në këto dy raste nuk 
kërkohet ndërprerja e ushqimisë me procedurë gjyqësore. 

                                                 
1537 Më gjerësisht shih nenin 325, paragrafi 2, dhe komentin e këtij neni. 
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312 (c) Neni 312 i LFK-së, përcakton se do të vjen deri tek shuarja e së drejtës së 
ushqimisë, në qoftë se do të ndryshojnë kushtet e nenit 298-302. Neni 298, i cili ka 
qenë bazë për t’u fituar e drejta e ushqimisë për shkak se bashkëshorti nuk ka pasur 
mjete të mjaftueshme financiare, dhe në qoftë se ai në ndërkohë fiton mjete 
financiare për mbajtje qoftë përmes punësimit, qoftë përmes trashëgimisë, 
dhurimit, apo formë tjetër atëherë personi i cili është i detyruar të jep ushqimi ka të 
drejtë t’i drejtohet gjykatës me padi për të ardhë deri tek shuarja e detyrimit për 
dhënien e ushqimisë. Pastaj, baza tjetër e ushqimisë ka mund të jetë kujdesi dhe 
mbajtja e fëmijës të përbashkët i paraparë me nenin 299, dhe në qoftë se ndryshon 
rrethana dhe tani më nuk kujdeset dhe nuk e mban fëmijën e përbashkët, tani ai ka 
mundësi të punojë. Dhënësi i ushqimisë ka të drejtë të kërkojë të shuhet e drejta e 
ushqimisë e fituar në bazë të nenit 299.  

 
312 (d) E drejta e ushqimisë do të shuhet me kërkesën e dhënësit të ushqimisë kur kanë 

ndryshuar rrethanat të parapara me nenin 301, në bazë të të cilit bashkëshorti i 
shkurorëzuar ka fituar të drejtën e ushqimisë. Kur ai nuk mund të pranohet në 
marrëdhënie të punës për shkak të sëmundjes, apo të metave psikike dhe mentale, 
dhe nëse rastësisht ai shërohet dhe bëhet i aftë për punë dhe krijon marrëdhënie 
pune atëherë nuk ka bazë ligjore për vazhdimin e ushqimisë. Edhe në këtë rast 
gjykata do t’i vërtetojë rrethanat e reja, dhe nëse konstaton se rrethanat në bazë të 
të cilave është marrë vendimi i mëparshëm nuk ekzistojnë më, do të nxjerrë 
vendim për shuarjen e detyrimit. Po ashtu në qoftë se do të vie deri tek ndryshimi i 
rrethanës të paraparë në nenin 302, ku fitimi i detyrimit të ushqimisë është dhënë 
për shkak të papunësisë respektivisht për shkak se nuk është në gjendje të gjejë 
punësim, dhe nëse ndodhë krijimi i marrëdhënies së punës respektivisht nëse ai do 
të gjejë punë ndërkohë, atëherë dhënësi i ushqimisë ka të drejtë që me padi të 
veçantë të kërkojë shuarjen e dhënies së detyrimit për ushqimi në bazë të nenit 
302. Pra të gjitha këto rrethanat e reja që qojnë deri tek shuarja e detyrimit, gjykata 
do t’i vlerësojë veç e veç, dhe nëse rrethanat e vendimit paraprak për dhënien e 
ushqimit do të merr vendim për shuarjen e ushqimisë1538.  

 
312 (e) Kërkesa për shuarjen e ushqimisë mund të bëhet nga dhënësi i ushqimisë – 

bashkëshorti në qoftë se tash ai nuk është në gjendje të jap ushqimi. Lidhur me 
këtë mund të përmendim Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Tetovë, 
P.nr.119/08, i datës 04.09.2008, me të cilin është ndërprerë dhënia e ushqimisë 
fëmijëve të mitur për shkak të keqësimit të gjendjes materiale dhe shëndetësore të 
dhënësit të ushqimisë edhe pse me LFK-në, dhe ligjeve tjera të rajonit, detyrimi i 
prindit për dhënien e ushqimisë fëmijëve të mitur kërkohet në çdo rast duke shkuar 
edhe në dëm të mirëqenies së prindit, por me këtë Aktgjykim Gjykata e ndërpret 
detyrimin e dhënies së ushqimisë fëmijëve të mitur me arsyetimin se “në rastin 
konkret nga provat e nxjerrura është vërtetuar gjendja faktike si e pakontestueshme 
se me vendimin e Gjykatës Themelore të Tetovës P.nr.410/04, i datës 24.05.2005, 
është caktuar detyrimi i dhënësit në këtë rast është personit të paditur në shumën 
prej 5000 Denarë. Se obliguesi i detyrimit, për shkak të mospagesës së 

                                                 
1538 Më gjerësisht shih nenet 298-302, dhe komentet e këtyre neneve. 
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alimentacionit është dënuar me Aktgjykimin KP.nr.154/07, të Gjykatës Themelore 
në Tetovë, dhe se tash i njëjti person që ka qenë i obliguar që në këtë rast është në 
cilësinë e paditësit për ndërprerjen e dhënies së ushqimisë, nuk ka pasuri të 
paluajtshme, merr ndihmë sociale, dhe nga shërbimet e spitalit...është konstatuar se 
është edhe i sëmurë. Andaj kjo Gjykatë ka gjetur se janë plotësuar kushtet për 
ndërprerjen e ushqimisë së gjykuar në favor të të paditurve, e në barrë të paditësit 
me Aktgjykimin P.nr.410/04, 24.05.2005, duke vlerësuar se janë plotësuar kushtet 
e parapara dhe atë nga dita e gjykimit 04.09.2008, gjykata miratoi padinë e 
paditësit.1539 Pra në të gjitha rastet kur bashkëshorti nuk ka mjete të mjaftueshme 
për dhënien e ushqimisë. Pra në qoftëse plotësohen kushtet e parapara me nenin 
280, paragrafi 1. Në këto raste do të shuhet e drejta e ushqimisë jo përgjithmonë, 
sepse ajo tash do të duhet të sigurohet nga personat që kanë aftësinë e shërbimit në 
vijë të drejtë. Pra, do të lirohet dhënësi i ushqimisë nga detyrimi për shkak se nuk 
është në gjendje të sigurojë mbajtje financiare, por tjerët të cilët janë të aftë do të 
bëjnë dhënien e ushqimisë. Përfituesi i gjertanishëm i të drejtës së ushqimisë duhet 
që me padi të re t’i drejtohet gjykatës që personat që kanë detyrim ligjor të ofrojnë 
ushqimi në pajtim me LFK-në.1540 

 
312 (d) Neni 312 si bazë tjetër për shuarjen e së drejtës së ushqimisë parasheh edhe 

rastin kur bashkëshorti i shkurorëzuar i cili ka gëzuar të drejtën e ushqimisë nga 
ish-bashkëshorti, rimartohet pra, lidhë martesë të re ose hyn në bashkësi 
jashtëmartesore (bashkësi faktike). Martesa e re e ish-bashkëshortit është rrethanë 
e mjaftueshme për shuarjen e së drejtës së ushqimisë për shkak se midis 
bashkëshortëve ekziston detyrimi i mbajtjes reciproke, që nënkupton se 
bashkëshorti i rimartuar nuk mund t’i gëzojë dy të drejta edhe nga ish-bashkëshorti 
të drejtën e ushqimisë edhe nga bashkëshorti i martesës së re. E njëjta gjë vlen 
edhe kur nuk lidhet martesë e re, por bashkëshorti i cili është përfituesi i të drejtës 
së ushqimisë hyn në bashkësi faktike, respektivisht bashkëjeton me ndonjë person 
tjetër. Me LFK-në, bashkësia martesore dhe ajo jashtëmartesore janë të barabarta 
për kah të drejtat dhe detyrime midis tyre. Derisa lidhja e martesës së re është 
çështje që mund të provohet pa vështirësi për shkak të ekzistimit të çertifikatës 
martesore, çështja e bashkësisë faktike është çështje që duhet të provohet në 
procedurë gjyqësore. 

 
312 (c) Neni 312, parasheh edhe vdekjen si mundësi e shuarjes e së drejtës së 

ushqimisë. Edhe me vdekjen e dhënësit apo të përfituesit të ushqimisë vjen deri tek 
shuarja e ushqimisë, sepse ushqimia ekziston midis personave të caktuar. Derisa 
me vdekjen e përfituesit të ushqimisë, ushqimia shuhet në tërësi, ndërsa kur është 
fjala për vdekjen e dhënësit të ushqimisë e drejta e ushqimisë gjithashtu shuhet, por 
përfituesi i të drejtës së ushqimisë ka të drejtë të realizojë ushqiminë nga 
trashëgimtarët e dhënësit të ushqimisë të cilët bëjnë pjesë në vijë të drejtë të gjakut 
respektivisht nga personat tjerë të cilët në bazë të ligjit kanë detyrim për dhënien e 

                                                 
1539 Shih Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Tetovë, P.nr.410/04, i datës 24.05.2005.  
1540 Më gjerësisht shih nenin 282 dhe komentin e këtij neni. 
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ushqimisë personit i cili deri tani e ka realizuar ushqiminë nga bashkëshorti i 
shkurorëzuar.1541 

 
312 (d) Neni 312, parasheh edhe një zgjidhje, se e drejta e ushqimisë do të shuhet edhe 

në rastet kur kalon koha për të cilën gjykata ka përcaktuar alimentacionin. LFK-ja 
nuk përmend rastet e ushqimisë së përkohshme dhe të përhershme, pra ajo 
zakonisht cakton ushqiminë vetëm për në të ardhmen, sepse lejon mundësinë e 
ekzistimit të ushqimisë deri në ndërrimin e rrethanave, mirëpo, nuk mund të 
përjashtohet mundësia që të caktohet edhe ushqimi e përkohshme për shkak se 
dispozitat e LFK-së askund nuk e ndalojnë përkundrazi tek neni 306, paragrafi 2, 
pika 1, kur periudha e kohëzgjatjes së martesës ka qenë shumë e shkurtër atëherë 
nuk ka arsye të fuqishme të jepet ushqimi e përhershme bashkëshortit të 
shkurorëzuar. Ligjet e tjera të rajonit parashohin se ushqimia mund të jetë e 
përhershme, do të thotë pa afat, respektivisht deri sa nuk ndryshojnë rrethanat e 
parapara me dispozitat e LF-së, por edhe mund të jetë edhe e përkohshme, p.sh. 
Kodi i Familjes i Shqipërisë parasheh dhënien e ushqimisë të bashkëshortit të 
shkurorëzuar gjashtë (6) vite pas shkurorëzimit1542. Ligji i familjes i Serbisë,1543 i 
Malit të Zi.1544 Shuarja e detyrimit për shkak të kalimit të kohës së alimentacionit 
të përcaktuar nga gjykata është në dy baza, njëra është kur shprehimisht gjyqtari 
cakton datën deri kur vlen dhe tjetra është rasti kur edhe nëse nuk është përcaktuar 
koha, por baza e krijimit të detyrimit është e lidhur për moment kohor të caktuar 
atëherë vjen deri tek shurja e detyrimit sipas forcës ligjore. p.sh. detyrimi që jepet 
për fëmijën madhor me mbushjen e moshës 26 vjeçare vjen deri tek shuarja e 
detyrimit i cili është bërë për fëmijën madhor, për shkak të shkollimit të 
vazhdueshëm të tij. Një rast tjetër i cili mund të jetë i diskutueshëm në praktikën 
gjyqësore të Kosovës, është kur ushqiminë e jep njerka për fëmijën e mitur, atëherë 
me mbushjen e moshës madhore, njerka do të lirohet nga dhënia e ushqimisë 
personit që ka mbushur moshën 18 vjeçare. E drejta e fëmijës madhor kur 
shkollohet nuk është obligim i njerkës për mbajtje financiare, por kalon tek 
personat e tjerë në vijë të drejtë të cilët sipas radhës të paraparë në nenin 282 të 
LFK-së, kanë detyrim për mbajtje financiare. Neni 312, edhe pse nuk përmend 
shuarjen e detyrimit për shkak se përfituesi i ushqimisë sillet në mënyrë të 
pandershme, respektivisht sillet në mënyrë ofenduese ndaj dhënësit të ushqimisë 
edhe ajo do duhej të ishte një bazë për shuarjen e detyrimit. Sjellja e tij nuk 
nënkupton faktin të ketë ekzistuar në rastin e dhënies së ushqimisë, por ajo mund 
të jetë bazë e shuarjes së detyrimit edhe kur paraqitet më vonë me dhënësin e 
ushqimisë. p.sh. kur bashkëshorti apo bashkëshortja i cili është përfitues i 
ushqimisë manifeston sjellje të pahijshme në shoqëri edhe ndaj dhënësit. Kjo është 
çështje faktike që duhet ta vërtetojë gjykata në çdo rast konkret. 

                                                 
1541 Shih nenin 282 të LFK-së, dhe komentin e këtij neni. 
1542 Shih nenin 200, paragrafi 1, i Kodit të Familjes së Shqipërisë. 
1543 Shih nenin 163, paragrafi 1, ku thuhet “ushqimia mund të zgjasë në kohë të caktuar dhe të 
pacaktuar”. 
1544 Shih nenin 265, paragrafi 1. 
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Neni 313. Vazhdimi i të drejtave 
 

(1) Detyrimi për ushqimi nuk shuhet me vdekjen e personit të detyruar, por 
kalon tek trashëgimtarët ligjor. Në këtë rast të gjitha kufizimet në vlerën e 
alimentacionit pushojnë dhe shuma përcaktohet sërish, varësisht nga 
aftësitë financiare të trashëguesit. 

(2) Kjo gjithashtu zbatohet për kërkesën për alimentacion për muajin kur 
pretenduesi lidhë një martesë të re ose vdes. 

 
Koment, neni 313 

 
313. Vështrim i përgjithshëm. Neni 313, përcakton rastin kur vdekja e dhënësit të 

ushqimisë nuk e shuan të drejtën e përfituesit të detyrimit, sepse nëse ai nuk ka 
mjete të mjaftueshme për ekzistencë, respektivisht nëse financiarisht nuk mund ta 
mbajë vetën, pra nuk ka fare mjete ose nuk ka mjete të mjaftueshme që i sigurojnë 
ekzistencën e tij, ai ka të drejtë që të vazhdojë ushqiminë nga trashëgimtarët e 
dhënësit të gjertanishëm të ushqimisë në pajtim me nenin 282 të LFK-së. 

 
Paragrafi 1 

 
313.1 Paragrafi 1 i nenit 313, shprehimisht parasheh se ushqimia nuk shuhet me 

vdekjen e personit të detyruar, por kalon tek trashëgimtarët e tij ligjor në vijë të 
drejtë. Kjo do të thotë se, marrëdhënia midis dhënësit të ushqimisë i cili tani më 
është i vdekur dhe përfituesit të ushqimisë me vdekjen e personit ajo përfundon, 
por krijohet marrëdhënie e re e detyrimit të ushqimisë midis trashëgimtarit të tij në 
vijë të drejtë dhe personit që gëzonte të drejtën e ushqimisë nga trashëgimlënësi. 
Praktika gjyqësore ka mendimin se “nuk është në kundërshtim me ligjin se në 
rastin e pamundësisë së të afërmit i cili i pari është thirur në trashëgimi të ofrojë 
ushqimi personit të pasiguruar materialisht për dhënien e ushqimisë të detyrohet i 
afërmi i cili pas tij do të ishte i thirrur në trashëgimi.  

 
313 (a) Paragrafi 1 i këtij neni, rregullon çështjen se të gjitha kufizimet ekzistuese 

lidhur me realizimin e alimentacionit pushojnë dhe përcaktohet shumë e re e 
alimentacionit për shkak se alimentacioni gjithmonë caktohet duke pasur parasysh 
mundësitë e dhënësit të ushqimisë respektivisht gjendjen ekonomike të dhënësit të 
ushqimisë dhe nevojën për ushqimi të trashëguesit, pra aftësia financiare është 
përcaktuese e shumës së ushqimisë. Kjo do të thotë nëse bashkëshorti ka pasur një 
standard të lartë ekonomik ai standard është reflektuar tek përfituesi i ushqimisë, 
sepse me dispozitë parashihet në nenin 305, ku ndër të tjera thuhet vëllimi i 
ushqimisë varet nga standardi jetësor në martesë, që nënkupton se ish-bashkëshorti 
nëse ka siguruar standard të lartë në martesë kjo gjendje përcjellët edhe me rastin e 
caktimit të ushqimisë që do të thotë se edhe lartësia e ushqimisë do të varet nga 
gjendja materiale e dhënësit të ushqimisë.1545  

 

                                                 
1545 Më gjerësisht shih nenin 305 dhe komentin e këtij neni. 
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313 (b) Dhënia e ushqimit për në të ardhmen nga ana e trashëgimtarit apo 
trashëgimtarëve ligjor nuk kalon ex lege, por duhet të bëhet kërkesë për dhënien e 
ushqimisë nga personi apo personat që janë të detyruar në bazë të ligjit 
respektivisht të cilët paraqiten si trashëgimtar ligjor. Paragrafi 1, tregon se detyrimi 
kalon tek trashëgimtarët ligjor, këtë dispozitë nuk duhet kuptuar jashtë detyrimit të 
radhëve të dhënies së ushqimit të paraparë në nenin 282 të LFK-së. 

 
Paragrafi 2 

 
313.2 Paragrafi 2 i nenit 313 të LFK-së, përcakton se dhënia e ushqimisë do të 

vazhdojë edhe për kohën e muajit kur përfituesi i detyrimit të ushqimisë lidhë një 
martesë të re ose vdes. Sipas kësaj dispozite e drejta e alimentacionit bashkëshortit 
i cili lidh martesë të re nuk pushon ditën e lidhjes së martesës, sepse do t’i takojë e 
drejta e ushqimisë edhe për muajin kur lidhet martesa e re, njëjtë vlen edhe për 
rastin se e drejta e ushqimisë nuk shuhet ditën e vdekjes, por ajo vazhdon edhe për 
muajin e vdekjes së tij/saj. 

 
 
Neni 314. Rishfaqja e së drejtës për të pranuar ushqimi 

 
Në rastin kur një person i cili ka të drejtë për ushqimi lidhë martesë të re dhe 
kjo më vonë zgjidhet me shkurorëzim, dhe nëse ai kujdeset për fëmijën e 
përbashkët nga martesa e parë ka të drejtë të paraqesë kërkesë për ushqimi 
ndaj bashkëshortit të mëparshëm. 

 
Koment, neni 314 

 
314. Vështrim i përgjithshëm. Neni 314, njeh një situatë të veçantë për të drejtën e 

ushqimisë për bashkëshortin e shkurorëzuar. 
 
314 (a) Neni 314, i cili në një paragraf me të cilin përcaktohet rishfaqja e së drejtës për 

të pranuar ushqimi.1546 Përmbajtja e nenit 314 të LFK-së, është se në të gjitha rastet 
kur një person i cili gëzon në bazë të dispozitave të LFK-së të drejtën e ushqimisë, 
lidh martesë të re, dhe e njëjta martesë pas një kohe zgjidhet me shkurorëzim dhe 
kushti tjetër nëse ai kujdeset për fëmijën e përbashkët, pra nëse bashkëshorti i 
rimartuar e ka në kujdesje fëmijën e përbashkët nga martesa e parë, ka të drejtë të 
paraqesë kërkesë për ushqimi ndaj bashkëshortit të mëparshëm. Bashkëshorti i 
shkurorëzuar dhe i rimartuar që ka gëzuar të drejtën e ushqimisë me lidhje të 
martesës sipas rregullit ai e humb të drejtën e ushqimisë, por kur kujdeset për 
fëmijën e përbashkët nga martesa e parë LFK-ja, i njeh të drejtën që të parashtrojë 
kërkesë të re ndaj bashkëshortit të mëparshëm. Detyrimi i bashkëshortit të 
mëparshëm për dhënien e mbajtjes financiare fëmijës të vet – fëmijës të përbashkët 
nga martesa e tyre, nuk shuhet në qoftëse ai rimartohet, pra nëse ka ekzistuar 

                                                 
1546 Me rishfaqje nënkuptohet situate kur njëherë e ke gëzuar të drejtën e ushqimisë pastaj për shkak 
të lidhjes së martesës së re humbet e drejta e ushqimisë dhe kjo lind përsëri në qoftëse vie deri tek 
shkurorëzimi i martesës së dytë. 
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mbajtja financiare për fëmijën ajo vazhdon pa marrë parasysh gjendjen e krijuar 
me rastin e rimartimit. Rregull do të ishte që bashkëshorti i ri edhe nëse ka ardhur 
deri tek ndarja është personi i radhës së parë që duhet të ofrojë ushqimi për 
bashkëshortin e shkurorëzuar rishtas, por neni 314 i LFK-së, si përjashtim, për 
shkak se ajo kujdeset për fëmijën e përbashkët nga martesa e parë dhe nuk ka 
mjete të mjaftueshme për jetesë ka të drejtë në ushqimi nga bashkëshorti i 
mëparshëm. Prindërit të dy janë të detyruar që t’u sigurojnë mbajtje financiare 
fëmijëve të tyre, pra fakti që kujdeset për fëmijën sikur ajo të kishte mjete të veta 
financiare nuk i jep të drejtë të kërkojë mbajtje financiare as nga bashkëshorti i 
shkurorëzuar e as nga bashkëshorti i mëparshëm të cilën e kanë fëmijën e 
përbashkët. Kjo dispozitë ligjore gjithësesi në rend të parë e mbron interesin e 
fëmijës, sepse e forcon bazën ekonomike të nënës që të ofrojë kujdes të nevojshëm 
për fëmijën e përbashkët nga martesa e parë, sepse nëse nuk do të kishte mjete të 
dyfishta në këtë drejtim për fëmijën dhe bashkëshorten atëherë kujdesi për fëmijën 
e përbashkët nga martesa e parë nuk do të ishte në nivelin e caktuar, për shkak se 
asaj do t’i duhej të siguronte mjete në forma tjera që do të ishin në dëm të kujdesit 
për fëmijën e tyre të përbashkët. Në këto raste duhet të plotësohen kushtet e nenit 
304.  

 
314 (b) Mbrojtja e interesave të fëmijëve në LFK-në, është e garantuar në çdo kohë në 

çdo rast dhe në çdo procedurë, dhe për shkak të interesave të fëmijëve nga martesa 
e parë lejohet ky përjashtim ligjor për dhënien e ushqimisë. 

  
 
Neni 315. Procedurat gjyqësore 

 
(1) Bashkëshorti ka të drejtë të kërkojë që në të njëjtin proces gjyqësor në të 

cilin zgjidhet martesa, gjykata të vendosë edhe lidhur me alimentacionin. 
(2) Bashkëshorti i cili nuk ka kërkuar alimentacion nga bashkëshorti tjetër 

në kontestin e shkurorëzimit, për shkak të bazës së arsyeshme mund të 
paraqes një kërkesë të këtillë në një kontest të ndarë gjyqësor brenda 
afatit prej 2 vitesh dhe vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme: 
1. Nëse kushtet për dhënien e ushqimisë kanë ekzistuar para shkurorëzimit 

dhe kanë vazhduar deri në mbylljen e seancës gjyqësore në kontestin për 
ushqim ose 

2. nëse brenda këtij afati është shkaktuar paaftësia për punë, si pasojë e 
lëndimit trupor ose shëndetit të dëmtuar nga koha para shkurorëzimit. 

 
Koment, neni 315 

 
315. Vështrim i përgjithshëm. Neni 315 i LFK-së, në dy paragrafët e saj, rregullon 

procedurën gjyqësore lidhur me momentin (kohën) e parashtrimit të kërkesës për 
ushqimi. Kjo do të thotë që personat që kërkojnë ushqimi duhet ta bëjnë në 
momentin e caktuar. Përndryshe për shkak se e drejta e ushqimisë edhe pse 
konsiderohet e drejtë e paparashkrueshme, mund të ndodhë që nëse lëshohet ky 
afat i paraparë në nenin 315, të mos ketë mundësi për realizimin e së drejtës së 
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ushqimisë, sepse ky afat i parashtruar në nenin 315, është afat prekluzive, që 
nënkupton se humbet mundësia e realizimit të mbajtjes financiare për shkak të 
kalimit të kohës së caktuar. Lidhur me procedurat gjyqësore në përgjithësi shih 
dispozitat e neneve 323-336, dhe komentet e këtyre neneve. E drejta e parashtrimit 
të kërkesës për alimentacion mund të ndodhë edhe para se të zhvillohet procesi 
gjyqësor për zgjidhjen e martesës kur bashkëshortët nuk jetojnë bashkë ndërsa 
ende nuk ka vendim për shkurorëzim. Në këto raste, gjykata ka për detyrë që ta 
bashkojë procedurën e kërkesës për alimentacion në të njëjtën procedurë ku 
zhvillohet procesi gjyqësor për zgjidhjen e martesës, sepse nuk mund të zhvillohen 
dy procedura për të njëjtën çështje, pra për alimentacion edhe në procesin gjyqësor 
në të cilën zgjidhet martesa edhe në një procedurë të veçantë. Nuk mund të ndalet 
parashtrimi i kërkesës në procesin gjyqësor në të cilën zgjidhet martesa me 
arsyetimin se lidhur me kërkesën për alimentacion zhvillohet procedurë e veçantë.  

 
Paragrafi 1 

 
315.1 Paragrafi 1 i nenit 315, parasheh zgjidhjen se bashkëshorti i cili mendon se ka të 

drejtë në ushqimi, këtë të drejtë mund ta kërkojë në të njëjtin proces gjyqësor në të 
cilin zgjidhet martesa, dhe gjykata vendos edhe për shkurorëzimin, por 
njëkohësisht edhe lidhur me kërkesën për alimentacion. Paraqitja e kërkesës për 
alimentacion në të njëjtin proces gjyqësor ku bëhet edhe zgjidhja e martesës është 
rregull, sepse gjykata do të vendosë për shkaqet e shkurorëzimit dhe do ta ketë 
edhe më lehtë që në këtë process gjyqësor të gjykojë edhe lidhur me 
alimentacionin. Praktika gjyqësore në shumicën e rasteve vendos lidhur me 
alimentacionin në të njëjtin proces gjyqësor në të cilën zgjidhet edhe martesa, për 
shkak se është edhe interesi i parashtruesit të kërkesës për alimentacion. 
Alimentacioni realizohet vetëm për në të ardhmen, andaj e drejta e tij që ka 
ekzistuar para parashtrimit të padisë për alimentacion nuk prodhon efekte, sepse 
ushqimia është diçka që kërkohet për në të ardhmen. Pra, nuk vlen parimi i 
retroaktivitetit kur shtrohet çështja e ushqimisë. Ligji i familjes i Kroacisë me 
ndryshimet e vitit 2007, shprehimisht e parasheh në nenin 218, paragrafi 3, ku 
thuhet “bashkëshorti mund të kërkojë ushqimi me padi vetëm për kohën pas 
parashtrimit të saj”. Lidhur me vendosjen për alimentacion në të njëjtin proces 
gjyqësor në të cilën zgjidhet martesa shih aktgjykimet.1547 Procesi gjyqësor për 
zgjidhjen e martesës kompetente është Gjykata e Qarkut.1548 ndërsa kur kërkesa 
bëhet pas përfundimit të shkurorëzimit respektivisht kur ajo nuk bëhet në të njëjtin 
proces gjyqësor ku zgjidhet martesa sipas legjislacionit në fuqi duhet t’i drejtohet 
Gjykatës Komunale, ku parashtruesi i kërkesës e ka vendbanimin. Të drejtën e 
parashtrimit të kërkesës pas përfundimit të procesit gjyqësor për zgjidhjen e 
martesës e njohin edhe legjislacionet e tjera të rajonit, por parashohin afate të 

                                                 
1547 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.153/2011, të datës 12.01.2012; 
C.nr.33/2010, të datës 05.10.2011; C.nr.37/2010, të datës 17.11.2011; C.nr.1571/2007; Gjykata 
Komunale në Prishtinë, C.nr.1460/08, të datës 19.01.2010; etj. 
1548 Në bazë të ligjit të rim bi gjykatat ndryshon organizimi i Gjykatave në Kosovë, funksionimi i të 
cilave do të fillojë nga 1 Janari i vitit 2013, lidhur me ligjin e ri për organizimin e gjykatave në 
Kosovë shih komentin e fusnotës 12 ? 
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ndryshme. P.sh. Kodi i Familjes i Shqipërisë, në nenin 199, në paragrafin 1 
parasheh “detyrimi për ushqim kërkohet në të njëjtën kohë me padinë për zgjidhjen 
e martesës”, ndërsa në paragrafin 2 parashihet se “kjo kërkesë mund të paraqitet 
edhe brenda gjashtë muajve nga data që vendimi për zgjidhjen e martesës ka marrë 
formë të prerë me kusht që paaftësia dhe mungesa e mjeteve të mjaftueshme për të 
jetuar të kenë ekzistuar gjatë martesës”. Ndërsa Ligji i Familjes i Kroacisë, neni 
218, në paragrafin 1, përcakton “bashkëshorti ka të drejtë të parashtrojë kërkesën 
për ushqimi deri në përfundimin e seancës kryesore në kontestin për zgjidhjen apo 
anulimin e martesës për të cilën gjykata ka detyrim ta përkujtojë”. Ndërsa në 
paragrafin 2 të të njëjtit nen lejohet si përjashtim se nëse në kontestin për 
shkurorëzim apo anulim të martesës nuk është parashtruar kërkesa për mbajtje 
financiare (ushqimi) ish-bashkëshorti mundet me padi të kërkojë mbajtje në afat 
prej gjashtë muajsh nga pushimi i martesës, nëse kushtet për dhënien e ushqimisë 
të parapara në nenin 217 të këtij ligji kanë ekzistuar në momentin e përfundimit të 
seancës kryesore për shkurorëzim apo anulim të martesës dhe kanë zgjatur pa 
ndërprerje deri në përfundimin e seancës kryesore të kontestit për ushqimi. Ndërsa 
Ligji i Familjes i Serbisë, në nenin 279, paragrafi 2, parasheh “padia për mbajtje 
financiare të bashkëshortëve mund të parashtrohet më së voni deri në përfundimin 
e seancës kryesore për kontestin martesor”, ndërsa në paragrafin 3, e lejon si 
përjashtim që “ish-bashkëshorti i cili për shkaqe të arsyeshme nuk ka bërë padi për 
ushqimi në kontestin martesor mund ta paraqesë padinë më së voni në afatin prej 
një viti, nga dita e pushimit të martesës, gjegjësisht nga dita kur i është dhënë 
dhënia e fundit faktike në emër të alimentacionit”, ndërsa paragrafi 4, i kërkon 
kushtet të cilat parashihen edhe në pikën 1 të paragrafit 2 të nenit 315 të LFK-së. 

 
Paragrafi 2 

 
315.2 Paragrafi 2, përcakton se bashkëshorti i cili nuk ka kërkuar alimentacion, nga 

bashkëshorti tjetër në kontestin e shkurorëzimit për shkaqe të arsyeshme i 
mundësohet e drejta që të parashtrojë një kërkesë në një kontest të veçantë 
gjyqësor brenda fatit prej dy viteve. Ky parashtrim i kërkesës që bëhet në një 
seancë të pavarur mund të bëhet vetëm nëse plotësohen kushtet e parapara në pikën 
1 dhe 2 të paragrafit 2 të këtij neni. Kushtet e tilla konsiderohen: kur për dhënien e 
ushqimisë kanë qenë të plotësuara – kanë ekzistuar kushtet që kërkohen për 
dhënien e ushqimisë edhe para shkurorëzimit respektivisht në momentin e 
shkurorëzimit dhe të njëjtat kushte kanë vazhduar deri në mbylljen e seancës 
gjyqësore në kontestin për ushqim ose brenda këtij afati është shkaktuar paaftësia 
për punë si pasojë e lëndimit trupor ose shëndetit nga koha para shkurorëzimit. 

 
315.2 (a) Në paragrafin 2 të nenit 315, mundësia që të kërkohet alimentacion nga 

bashkëshorti tjetër pas shkurorëzimit do të lejohet të bëhet për shkak të bazës së 
arsyeshme, që nënkupton se çka është bazë e arsyeshme do të vlerësohet nga gjykata 
dhe në qoftëse ekziston bazë e arsyeshme do të lejohet vazhdimi i procedurës për 
dhënien e alimentacionit. Si bazë e arsyeshme mund të përmendim faktin se 
bashkëshorti nuk ka dashtë ta parashtrojë kërkesën për shkak se ka besuar se nuk do 
të vijë deri tek zgjidhja e martesës përmes rrugës gjyqësore, pra ka besuar në 
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pajtimin eventual gjatë procesit gjyqësor. Bazë tjetër e arsyeshme mund të ishin edhe 
problemet tjera që ka mund t’i ketë personi i cili ka pasur të drejtë të parashtrojë 
kërkesë për alimentacion, sëmundja, vdekje në familje, etj. Me rastin e zhvillimit të 
procesit gjyqësor për zgjidhjen e martesës, gjykata do të ishte mirë ta udhëzojë 
bashkëshortin lidhur me kërkesën për dhënien e alimentacionit në seancën për 
shqyrtimin kryesor1549. Kjo nuk do të konsiderohej si ndërhyrje e gjykatës në lirinë e 
parashtrimit të kërkesave të bashkëshortëve. Ligji për Familjen i Kroacisë, 
shprehimisht e përmban një detyrim të gjykatës për ta përkujtuar bashkëshortin që ka 
të drejtë në ushqimi, që këtë kërkesë ta parashtrojë deri në përfundimin e seancës 
kryesore në kontestin për shkurorëzim ose anulim të martesës. Kjo ndërhyrje e 
gjykatës nuk është kërkesë obligative, sepse bashkëshortët vet janë ata që bëjnë 
kërkesën, por vetëm një tërheqje e vërejtjes që nëse janë të interesuar për të drejtën e 
ushqimisë ta parashtrojnë në këtë fazë të procedurës gjyqësore. 

 
315.2 (b) Në paragrafin 2 të nenit 315, përveç bazës së arsyeshme për paraqitjen e kërkesës 

për alimentacion, pas kontestit të shkurorëzimit kërkohet që kërkesa për dhënien e 
alimentacionit të jetë bërë brenda dy viteve, nga dita kur aktgjykimi për shkurorëzim 
ka marrë formën e prerë, pra jo nga dita kur është mbajtur seanca kryesore për 
shqyrtimin e shkurorëzimit të bashkëshortëve. Bazë e arsyeshme dhe kalim i kohës nuk 
do të mjaftojnë për të fituar të drejtën e ushqimisë nëse nuk do të plotësohen edhe 
kushtet e parapara në pikën 1 dhe 2 të paragrafit 2 të nenit 315 të LFK-së. 

 
315.2.1 Në pikën 1 të paragrafit 2, të nenit 315, kërkon që të kenë ekzistuar të gjitha 

kushtet në bazë të të cilave fitohet e drejta në ushqimi para shkurorëzimit dhe kanë 
vazhduar deri në mbylljen e seancës gjyqësore në kontestin për ushqim. Në këtë 
rast mendohet për aftësinë e dhënies së ushqimisë, pra që dhënësi i ushqimisë të 
ketë pasur mundësi që të jep ushqimi, para dhe pas kohës së shkurorëzimit dhe 
mundësia për dhënien e mbajtjes financiare e bashkëshortit të shkurorëzuar të 
ekzistojë edhe pas shkurorëzimit që nënkupton deri në momentin e mbylljes së 
seancës gjyqësore në kontestin për ushqim, pra aftësia për dhënien e detyrimit 
ekziston deri në momentin e vendosjes dhe ekziston në kontinuitet deri në seancën 
gjyqësore në kontestin për ushqim. Përveç kësaj duhet të ekzistojë edhe 
nevojshmëria për ushqim në pajtim me nenet 298-304 të LFK-së.1550 

 
315.2.2 Në pikën 2 të paragrafit 2 të nenit 315, lejon mundësinë e parashtrimit të 

kërkesës edhe nëse brenda këtij afati është krijuar paaftësia për punë do të thotë 
personi është i paaftë të krijojë marrëdhënie pune, që rezulton si pasojë e lëndimit 
trupor ose shëndetit të dëmtuar nga koha para shkurorëzimit. Kjo nënkupton se në 
qoftëse personi që parashtron kërkesën është lënduar ose ka shëndetin e dëmtuar 
nga koha deri sa ka qenë në martesë respektivisht para shkurorëzimit dhe për shkak 
të kësaj gjendjeje shëndetësore nuk mund të krijojë marrëdhënie të punës do të 

                                                 
1549 Këtë shprehimisht e parasheh LF i Kroacisë, në nenin 218, paragraf 1, ku thuhet “bashkëshorti ka 
të drejtë të parashtrojë kërkesën për ushqimi deri në përfundimin e seancës kryesore në procedurën 
për shkurorëzim ose anulim të martesës, në ç’ka gjykata është e detyruar t’a përkujtojë” (t’ia tërheq 
vërejtjen për parashtrimin e kërkesës).  
1550 Më gjerësisht shih komentet e neneve 298-304 të LFK-së. 
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ketë të drejtën të realizojë ushqimi nga bashkëshorti i shkurorëzuar. Kjo do të thotë 
se pasojat e aspektit shëndetësor kanë lind pas shkurorëzimit, por lëndimi trupor 
respektivisht shëndetit të dëmtuar kanë ekzistuar edhe para shkurorëzimit. 

  
 
Neni 316. Ushqimia në rastet e anulimit të papritur të martesës 
  

Në rast se martesa është anuluar, bashkëshorti i cili në kohën e lidhjes së 
martesës nuk i ka ditur arsyet e pavlefshmërisë së saj, mund t’i kërkojë 
bashkëshortit tjetër që ta sigurojë ushqimi nën kushtet në të cilat 
bashkëshorti i shkurorëzuar duhet të plotësojë kërkesën për ushqimi. 

 
Koment, neni 316 

 
316. Vështrim i përgjithshëm. Neni 316, parasheh rastin e dhënies së ushqimisë kur 

ndodhë anulimi i papritur i martesës. Duhet bërë dallim midis shkurorëzimit dhe 
anulimit të martesës.1551 Neni 316, në paragrafin e vetëm përcakton se edhe 
bashkëshortit i cili në kohën e lidhjes së martesës nuk i ka ditur arsyet e 
pavlefshmërisë së martesës që kanë quar deri tek anulimi i saj ka të drejtë dhe mund 
të kërkojë nga bashkëshorti tjetër që t’i sigurojë ushqimi nën kushtet e barabarta që 
kërkohen edhe për bashkëshortin e shkurorëzuar. Kjo do të thotë se vetëm 
bashkëshorti i cili ka qenë në dijeni për shkaqe që qojnë deri tek nuliteti i martesës 
nuk ka të drejtë të realizojë ushqimi nga bashkëshorti tjetër. Edhe në rastet kur të dy 
bashkëshortët kanë pasur dijeni për shkaqet e nulitetit të martesës nuk krijojnë bazë 
që bashkëshorti që ka nevojë të përfitojë ushqimi nga një martesë e tillë e anuluar, 
sepse nuk do të ishte e ndershme që të pranohet të ndihmohet bashkëshorti që ka 
hyrë në një martesë duke ditur që ajo është e pavlefshme. Kur thuhet se e drejta e 
ushqimisë i takon bashkëshortit nga martesa e anuluar nën kushtet të cilat kërkohen 
që t’i plotësojë edhe bashkëshorti i shkurorëzuar për të fituar të drejtën e ushqimisë. 
Nënkupton faktin e plotësimit të kushteve që njihen me nenet 298-304. Pra, të 
ekzistojë mundësia e dhënies së ushqimisë dhe nevojshmëria për mbajtje financiare 
në pajtim me dispozitat e LFK-së, që vlejnë për bashkëshortin e shkurorëzuar.  

 
 
3. Dispozitat e veçanta për mbrojtjen e fëmijëve të prindërve të pamartuar.  

 
Koment, Pjesa e VIII, nën-pjesa 2, Detyrimet e babait të pamartuar 

 
VIII. 2. Vështrim i përgjithshëm. Me dispozita të veçanta ligjore është rregulluar 

mbrojtja e fëmijëve të prindërve të pamartuar. LFK përveç se rregullon çështjen e 
mbrojtjes së fëmijëve të lindur në martesë, i njëjti me dispozita të veçanta rregullon 
çështjen e mbrojtjes së fëmijëve të lindur nga një lidhje e ngjashme me martesën 
apo një lidhje e rastësishme e cila ka rezultuar me lindjen e fëmijës edhe pse 
prindërit e tij nuk janë të martuar. 

                                                 
1551 Lidhur me anulimin dhe shkurorëzimin e martesës shih nenet 62-69 të LFK-së, dhe komentet e 
tyre. 
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VIII. 2 (a) Siç është mbajtja ligjore apo ushqimia e drejtë dhe obligim i prindërve 
natyror të fëmijëve të tyre të përbashkët po ashtu është e drejtë dhe obligim i 
prindërve të pamartuar të ofrojnë mbrojtjen e fëmijëve të tyre të përbashkët. Kjo 
mbrojtje në mes tyre mund të rregullohet me marrëveshje në mes të prindërve të 
fëmijës së mitur e nëse këta nuk arrijnë marrëveshje atëherë një mbrojtje të tillë e 
siguron gjykata përmes vendimit të saj duke obliguar prindërit që të japin 
kontributin e tyre për mbajtjen e fëmijëve të tyre të përbashkët.1552  

 
VIII. 2 (b) Procedurat e kontesteve familjare të lidhura me çështje për mbrojtjen e 

fëmijëve të prindërve të pamartuar si ato të lidhura me çështje martesore janë 
procedura gjyqësore. Procedura është e karakterit kontestimor, pra zhvillohet sipas 
rregullave të Ligjit për procedurën Kontestimore, mirëpo relacioni i procedurave të 
këtij ligji – LFK në raport me Ligjin për procedurën kontestimore kanë përparësi 
në zbatim bazuar në parimin Lex speciale. Kështu Ligji i familjes është ligj special, 
dhe ka përparësi në zbatim. Vetëm në mungesë të dispozitave në LFK, zbatohen 
përshtatshmërisht dispozitat e ligjit për procedurën kontestimore 
 
 

Neni 317. Detyrimet e babait të pamartuar  
 

(1) Babai i fëmijës është i detyruar të jap mbajtje financiare gjatë intervalit 
kohorë prej 6 javësh para lindjes së fëmijës dhe tetë javësh pas lindjes së 
fëmijës.  

(2) Kjo është e lidhur gjithashtu me të gjitha shpenzimet e shtatzënisë dhe 
lindjes së fëmijës.  

(3) Për deri sa nëna nuk mund të siguroj marrëdhënie të punës për shkak të 
sëmundjes së shkaktuar nga shtatzënia apo nga lindja, detyrimi për të 
siguruar mbajtje financiare për fëmijën dhe ushqimi për gruan mund të 
zgjatet. 

(4) E njëjta do të aplikohet nëse nëna nuk mund të punojë për shkak të 
kujdesit dhe mirërritjes së fëmijës.  

(5) Kjo do të aplikohet gjithashtu në rastet kur fëmija ka lindur i vdekur apo 
ka vdekur pas lindjes apo gjatë paaftësisë së fëmijës të shkaktuar me lindje.  

 
Koment, neni 317 

Paragrafi 1 
 

317.1 Me paragrafin 1 të dispozitës së nenit 317 është paraparë detyrimi i babait të 
fëmijës që të jep mbajtje financiare për periudhën e caktuar kohore. Kjo dispozitë 
konkretisht bën fjalë për obligimin e dhënies së mbajtjes financiare për nënën e 
fëmijës ende të palindur dhe atë 6 javë para se fëmijës të lind dhe tetë javë pasi që 
fëmijës të lind. Pra babai i fëmijës ka për detyrë që të mbajë nënën e fëmijës në një 
interval kohor prej gjashtë javësh para se fëmijës të lind, por ky obligim nuk 

                                                 
1552 Shih aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë C. nr. 1460/08 të datës 19.01.2010 dhe 
aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë C. nr. 22/11 i datës 14.04.2011. 
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përfundon me lindjen e fëmijës, por vazhdon edhe tetë javë të tjera pas lindjes së 
fëmijës.  

 
317.1 (a) Ushqimi dhe tradita e të ushqyerit, ka ndikim shumë më tepër në shëndetin 

tonë se sa është menduar më parë, e kjo sidomos është e shprehur gjatë 
shtatzënësisë. Kjo nga shkaku se dhe shkencërisht është vërtetuar se gruaja 
shtatzënë duhet të merr 200 – 300 kalori shtesë në ditë gjatë kohës së shtatzënësisë 
krahasuar me periudhën jashtë shtatzënësisë.1553 Kjo nevojë për ushqim të 
përforcuar zgjat edhe pas lindjes së fëmijës dhe atë për një periudhë jo më pakë se 
tetë javë pas lindjes së fëmijës. Andaj, duke marrë parasysh këtë nevojë të gruas 
për ushqimin e përforcuar në këtë periudhë kohore ligjvënësi ka paraparë 
detyrimin e babait të fëmijës që edhe ai të kontribuojë në mbajtjen financiare gjatë 
kësaj periudhe.1554 

 
Paragrafi 2 

 
317.2 Obligimi i mbajtjes financiare të babait të fëmijës përfshin edhe të gjitha 

shpenzimet e shtatzënisë dhe lindjes së fëmijës. Pra, babai i fëmijës ka për detyrim 
mbulimin edhe të gjitha shpenzimeve të shkaktuara me shtatzëni dhe lindje të 
fëmijës. Këtu është fjala për shpenzimet që bëhen për kontrollet mjekësore dhe 
shpenzimet që përcillen me këto kontrolle, pastaj me shpenzimet e lindjes së 
fëmijës ku përfshihen shpenzimet spitalore dhe sigurimi i tretmanit mjekësor dhe 
medikamenteve. Të gjitha këto shpenzime duhet të mbulohen nga babai i fëmijës, 
por kuptohet gjatë periudhës së paraparë me paragrafin 1 të këtij neni. 

 
Paragrafi 3 

 
317.3 Detyrimi i sigurimit të mbajtjes financiare për fëmijës dhe ushqimi për gruan 

sipas këtij paragrafi mund të zgjatet edhe përtej periudhës së paraparë në 
paragrafin 1 të këtij neni, në rastin kur nëna e fëmijës nuk mund të sigurojë 
marrëdhënie të punës për shkak të sëmundjes së shkaktuar nga shtatzënia apo nga 
lindja. Pra detyrimi i sigurimit të mbajtjes financiare të fëmijës dhe ushqimisë për 
gruan mund të zgjatet edhe përtej afatit prej gjashtë javësh para lindjes së fëmijës 
dhe tetë javësh pas lindjes së fëmijës, nëse vërtetohet se nëna e fëmijës për shkak 
të sëmundjes së shkaktuar nga shtatzënia apo nga lindja nuk mund të sigurojë 
marrëdhënie pune apo nuk mund të vazhdojë punën të cilën më parë e kishte.  

 
Paragrafi 4 

 
317.4 Sipas paragrafit të katërt të nenit 317 është paraparë detyrimi i sigurimit të 

mbajtjes financiare të fëmijës dhe ushqimisë së nënës së fëmijës në situatën kur 
nëna e fëmijës nuk mund të punojë për shkak të kujdesit dhe mirërritjes së fëmijës. 

                                                 
1553 Shih portalin për femrat shtatzënë ikub.al 
1554 Duhet theksuar se te ne në Kosovë duke marrë parasysh se gjykatat në procedurën civile vendosin 
vetëm në bazë të kërkesës dhe në kuadër të saj nuk është hasur në ndonjë vendim gjyqësor ku është 
vendosur për këtë kërkesë edhe pse sipas ligjit një obligim i tillë është i paraparë.  
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Pra, në situatën kur nëna e fëmijës të, porsalindur për shkak të kujdesit dhe 
mirërritjes së fëmijës duhet të jetë pranë fëmijës të saj dhe për këtë arsye nuk mund 
të punojë babai i fëmijës, ka detyrim që të kontribuojë në mbajtjen financiare të 
fëmijës dhe të sigurojë ushqimin për nënën e fëmijës.  

 
Paragrafi 5 

 
317.5 Detyrimi i ushqimisë së nënës së fëmijës është i paraparë edhe në situatën kur 

fëmija ka lindur i vdekur apo ka vdekur pas lindjes. Pra, edhe në situatën kur 
fëmijës, lind i vdekur apo ka vdekur pas lindjes babai i fëmijës ka detyrim 
mbulimin e shpenzimeve të shtatzënësisë gjashtë javë para lindjes dhe tetë javë pas 
lindjes së fëmijës të vdekur. E njëjta situatë është edhe me rastin e paaftësisë së 
fëmijës të shkaktuar me lindje.  

 
 
Neni 318. Kufizimet  
 

(1) Detyrimet për të siguruar shpërblimin fillojnë 4 javë para lindjes dhe 
përfundojnë tre vite pas lindjes së tij.  

(2) Kufizimi tre vjeçar mund të shtrihet nëse pikërisht mendohet për nevojën 
që të sigurohen kushtet jetësore të gruas dhe fëmijës.  

 
Koment, neni 318 

Paragrafi 1 
 
318.1 Neni 318 në paragrafin 1 parasheh kufizimin e detyrimit për të siguruar për të 

siguruar shpërblimin për mbajtjen financiare të nënës së fëmijës dhe atë minimum 
katër javë para lindjes dhe tre vite pas lindjes së fëmijës. Kjo d.m.th. se ligjvënësi 
ka paraparë minimumin e detyrimit për mbajtje, i cili është katër javë, dhe nuk 
mund të jetë më i shkurtër, dhe maksimumin e mbajtjes prej tre vitesh nga 
momenti i lindjes së fëmijës. Pra pas skadimit të afatit prej tre vitesh gjykata nuk 
mund të detyrojë të atin e fëmijës që të sigurojë mbajtje financiare për nënën e 
fëmijës. Mbajtja financiare e fëmijës1555 nuk përfshihet në këtë kufizim.  

 
Paragrafi 2 

 
318.2 Në paragrafin e 2 të nenit 318 është paraparë si përjashtim i shtrirjes së dhënies 

së kontributit për mbajtje nga ana e babait të fëmijës duke menduar pikërisht për 
nevojën që të sigurohen kushtet jetësore të gruas, e cila ka lindur fëmijën dhe vet 
fëmijës. por, gjithsesi ky përjashtim ka të bëjë vetëm me nënën e fëmijës të, 
porsalindur, dhe nuk është i detyrueshëm. 

                                                 
1555 Shih komentin e dispozitës së nenit 290 të LFK-së 
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Neni 319. Rregullat e përgjithshme për detyrimet e mbajtjes ndërmjet të afërmve  
 

(1) Të gjitha dispozitat nga detyrimi i mbajtjes ndërmjet të të afërmve do të 
zbatohen po ashtu edhe për fëmijët nga prindërit e pamartuar.  

(2) Detyrimin për ushqimi në radhë të parë e ka babai e pastaj të afërmit 
tjerë.  

 
Koment, neni 319 

Paragrafi 1 
 

319.1 Neni 319 në pikën 1 ka rregulluar edhe detyrimin e mbajtjes në mes të të 
afërmve ashtu që, në situatën kur fëmijët e prindërve të pamartuar nuk mund t’u 
sigurojnë mbajtje financiare nga prindërit e tyre, atëherë ky obligim për mbajtje të 
tyre financiare kalon tek të afërmit ashtu siç janë dhënë shpjegimet e duhura tek 
dispozitat e nenit 278 të LFK mbi parimet e përgjithshme mbi mbajtjen financiare, 
dispozita këto që duhet të zbatohen edhe për fëmijët nga prindërit e pamartuar.  

 
Paragrafi 2 

 
319.2  Në radhë të parë detyrimin për ushqimi edhe të fëmijës të lindur nga prindërit e 

pamartuar si edhe tek fëmijët e prindërve të martuar e ka babai i fëmijës, dhe në 
situatën kur i njëjti nuk ka mundësi që të ofrojë këtë mbajtje apo nuk ka mundësi 
që të ofrojë shumën e cila është e nevojshme dhe e domosdoshme për mbajtjen e 
fëmijës, atëherë ky detyrim kalon tërësisht apo pjesërisht tek të afërmit e tjerë. 

 
 
Neni 320. Detyrimet e nënës së pamartuar  
 

Nëse babai është i detyruar për kujdesin dhe edukimin e fëmijës ai mund të 
kërkojë mbajtje financiare të cekur në nenin 317 paragrafi 4.  

 
Koment, neni 320 

 
320. Në rastin kur fëmija i lindur nga prindërit e pamartuar i është besuar në kujdes dhe 

edukim babait, ligjvënësi i ka dhënë të drejtë babait që të kërkojë mbajtje 
financiare si në rastin e paraparë në dispozitën e nenit 317 paragrafi 4 i këtij ligji, 
respektivisht kur babai i fëmijës të, porsalindur për shkak të kujdesit dhe 
mirërritjes së fëmijës duhet të jetë pranë fëmijës të tij, dhe për këtë arsye nuk mund 
të punojë nëna e fëmijës, ka detyrim që të kontribuojë në mbajtjen financiare të 
fëmijës dhe të sigurojë ushqimin për babain e fëmijës.  
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Neni 321. Refuzimi i kërkesës  
 

Gjykata mund të refuzojë kërkesën për ushqimi vetëm nëse kërkuesi është 
fajtor për fyerje të rëndë të paramenduar kundër partnerit.  

 
Koment, neni 321 

 
321. Gjykata me rastin e vendosjes mbi kërkesën për ushqimin e njërit prej prindërve të 

fëmijës të lindur nga prindërit e pamartuar ka mundësi që të refuzojë kërkesën për 
ushqimi vetëm në rastin kur kërkuesi i ushqimisë është fajtor për fyerje të rëndë të 
paramenduar kundër partnerit, respektivisht personit ndaj të cilit është drejtuar 
padia me kërkesë që nga i njëjti të sigurohet ushqimia. Pra, në situatën kur njëri 
prej partnerëve kërkon nga gjykata që partnerin tjetër ta detyrojë që t’i sigurojë 
mbajtjen financiare dhe gjatë procedurës, gjykata argumenton se i njëjti është 
fajtorë për fyerjen e rëndë të paramenduar të partnerit tjetër, mundet që të refuzojë 
kërkesën për ushqimi. Kjo nuk ka të bëjë me detyrimin e partnerit për sigurimin e 
ushqimisë për fëmijën e lindur nga prindërit e pamartuar. 

  
 
Neni 322. Pavlefshmëria e refuzimit  
 

Nuk mund të hiqet dorë nga e drejta për ushqimi në mes të partnerëve të 
pamartuar. 

 
Koment, neni 322 

 
322. Ky nen rregullon situatën kur dy partnerë të pamartuar paraprakisht merren vesh 

që të heqin dorë nga e drejta për ushqimi. Sipas kësaj dispozite ligjore, një 
marrëveshje e tillë do të jetë e pavlefshme nga shkaku se në mënyrë shprehimore 
me ligj është përcaktuar se partnerët e pamartuar nuk mund të heqin dorë nga e 
drejta për ushqimi në mes të tyre. Mosheqja dorë nga mbajtja parashihet edhe me 
dispozitën parimore të LFK-së, për mbajtjen financiare. 
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Adem Vokshi, Avokat 
 
 
III. PROCEDURAT  
 

1. Parimet dhe procedurat e mbajtjes dhe ushqimisë  
 

Koment, Pjesa e VIII, nën-pjesa 3, parimet dhe procedurat 
 
VIII. 3. Vështrim i përgjithshëm. Me dispozitat e LFK është rregulluar obligimi ligjor i 

mbajtjes në mes të prindërve dhe fëmijëve. Ky lloj i mbajtjes e ka bazën në ligj dhe 
për këtë arsye edhe quhet obligim ligjor në krahasim me obligimet tjera të 
ndryshme të cilat e kanë bazën të ndryshme duke filluar nga kontrata (mbajtja 
kontraktuale), nga delikti (mbajtja si formë e kompensimit të dëmit), nga 
testamenti (baza juridike trashëgimore). 

 
VIII. 3 (a) Në të drejtën civile kemi shumë raste të mbajtjes e cila nuk e ka bazën në 

ligj, por në ndonjë fakt juridik të paraparë me ligj shkaktimi i së cilës është bazë e 
paevitueshme për themelimin e mbajtjes – ushqimisë. Si p.sh. Kontrata mbi 
mbajtjen e përjetshme1556. Obligimi i mbajtjes nga delikti përmes rentës mujore 
etj.1557  

 
VIII. 3 (b) Mbajtja ligjore apo ushqimia është e drejtë dhe obligim i anëtarëve të 

familjes dhe të afërmve të tjerë për mbajtjen reciproke në rast të paraqitjes së 
nevojës për një gjë të tillë. Kjo e drejtë nuk mund të ndryshohet me vullnetin e 
palëve. Palët me marrëveshje mund të rregullojnë vetëm ca çështje të rëndësisë së 
vogël. Është parim se mbajtja ligjore përbëhet në dhënien e rregullt në të holla apo 
në të mira tjera materiale.1558 Pra, këtu kemi dy komponente: a) dhënia e rregullt e 
mbajtjes pra dhënia në vazhdimësi e jo vetëm një herë apo disa dhënie dhe dhënia 
duhet bërë në të holla të gatshme apo të mira materiale – mjeteve ushqimore dhe 
përmbushja e nevojave tjera. Ushqimia ka për qëllim që me të, të përmbushen 
nevojat e domosdoshme për ekzistencën e të mbajturit. 

 
VIII. 3 (c) Natyra juridike e mbajtjes dhe ushqimisë i ka këto karakteristika: 1.-

obligimi i mbajtjes është obligim ligjor; 2.-obligimi i mbajtjes ka karakter 
imperativ; 3.-obligimi i mbajtjes është ekskluzivisht e karakterit personal; 4. -
Mbajtja ligjore bazohet në parimin e reciprocitetit; 5.- e drejta në mbajtje nuk 
parashkruhet; 6.- mbajtja dhe ushqimia epet vetëm për të ardhmen;1559 7. - mbajtja 

                                                 
1556 Shih LMD, neni 560. 
1557 Po aty neni 172.  
1558 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Gjilan C. nr. 81/2010 i datës 12.01.2011, Aktgjykimi i 
Gjykatës Supreme të Kosovës në Prishtinë Ac. Nr. 21/2011 i datës 13.10.2011. 
1559 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prizren, C. nr. 312/2008 i datës 25.10.2010, Aktvendimi i 
Gjykatës Supreme të Kosovës në Prishtinë Ac. Nr. 78/2010 i datës 05.01.2011. Me aktgjykimin e 
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e dhënë nuk kthehet; 8.- obligimi i mbajtjes mund të ndryshohet; 9.- pagesa e 
mbajtjes ka prioritet ndaj pagesave tjera dhe 10.- obligimi i mbajtjes është obligim 
i përbashkët dhe i ndarë (secili prej prindërve ka obligim të kontribuojë në 
mbajtjen e fëmijës veç e veç). 

 
VIII. 3 (d) Procedurat e kontesteve familjare të lidhura me çështjet të mbajtjes dhe 

ushqimisë, si ato të lidhura me çështje martesore janë procedura gjyqësore.1560 
Procedura është e karakterit kontestimor, pra zhvillohet sipas rregullave të Ligjit 
për procedurën Kontestimore, mirëpo relacioni i procedurave të këtij ligji – LFK 
në raport me Ligjin për procedurën kontestimore kanë përparësi në zbatim bazuar 
në parimin Lex speciale. Kështu Ligji i familjes është ligj special dhe ka përparësi 
në zbatim. Vetëm në mungesë të dispozitave në LFK, zbatohen përshtatshmërisht 
dispozitat e ligjit për procedurën kontestimore1561 
 
  

Neni 323. Kompetenca territoriale  
 
Në kontestet për ushqimi, fëmija përkatësisht përfaqësuesi i tij ligjor mund të 
paraqet padi në gjykatën me kompetencë të përgjithshme territoriale ose në 
gjykatën në territorin e të cilës paditësi e ka vendbanimin ose vendqëndrimin.  

 
Koment, neni 323 

 
323. Vështrim i përgjithshëm. Neni 323 rregullon çështjen e kompetencës territoriale të 

gjykatës e cila është kompetente për ta zgjidhur një çështje në kontestet për 
ushqimi. Kompetenca territoriale nënkupton faktin se cila gjykatë në aspektin 
territorial është kompetente për ta gjykuar një çështje. Sipas ligjit për procedurën 
kontestimore1562 në qoftë se me ligj nuk është caktuar kompetenca ekskluzive 
territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e çështjes është kompetente 
gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur. Kështu që kompetente 
për ta gjykuar një çështje në konteste për ushqimi do të ishte gjykata në territorin e 
së cilës i padituri e ka vendbanimin ose në mungesë të vendbanimit e ka 
vendqëndrimin.1563 Kjo është një rregull e përgjithshme për fillimin.  

                                                                                                                            
Gjykatës së Qarkut në Prizren është vendosur për besimin e fëmijës të mitur nënës dhe njëkohësisht 
është obliguar i padituri – babai i fëmijës që të paguaj kontributin për mbajtjen e fëmijës të mitur në 
lartësi prej nga 300 € në muaj duke filluar nga data 15.09.2008 e tutje si ditë kur është ushtruar padia.  
1560 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë C. nr. 224/2010 i datës 13.06.2011, Aktgjykimi i 
Gjykatës Supreme të Kosovës në Prishtinë Ac. nr. 85/11 i datës 18.10.2011. Pra me vendim gjyqësor 
është zgjidhur martesa, është vendosur për besimin e fëmijëve të mitur, është vendosur për ushqimin 
dhe mundësimin e kontaktit të fëmijëve me prindin tjetër tek i cili nuk janë besuar. Pra është vendosur 
në procedurë gjyqësore si konteste familjare.  
1561 Shih LFK, neni 349.  
1562 Shih LPK, neni 37.1. 
1563 Shih LPK, neni 38. Sipas këtij neni: 1) për procedimin e çështjes juridike është e kompetencës së 
përgjithshme territoriale gjykata në territorin e të cilës i padituri e ka vendbanimin; 2) në çoftë se i 
padituri nuk ka vendbanim, e kompetencës së përgjithshme territoriale është gjykata në territorin e të 
cilës i padituri e ka vendqëndrimin; 3) në qoftë se i padituri, përpos vendbanimit e ka edhe 
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323 (a) Në kontestet për ushqimi, sipas kuptimit të dispozitës së nenit 323 ligjvënësi 
përveç që parasheh mundësinë e zgjidhjes së një kontesti për ushqimi nga gjykata 
me kompetencë të përgjithshme territoriale, parasheh mundësinë që çështja të 
zgjidhet edhe nga gjykata në territorin e të cilës fëmija përkatësisht përfaqësuesi i 
tij ligjor e kanë vendbanimin ose vendqëndrimin. Sipas kësaj dispozite ligjore 
paraqitja e padisë mund të bëhet edhe në gjykatën e kompetencës së përgjithshme 
territoriale, por edhe në gjykatën në territorin e së cilës fëmija përkatësisht 
përfaqësuesi i tij ligjor e ka vendbanimin apo vendqëndrimin.1564  

 
323 (b) Sipas dispozitës së nenit 323, ligji ka ofruar mundësinë e zgjedhjes së 

kompetencës që do të thotë se fëmija, mund të zgjedhë në mes dy mundësive që 
padinë për ushqimi ta paraqet në gjykatën ku i padituri e ka vendbanimin ose në 
gjykatën ku fëmija përkatësisht përfaqësuesi i tij ligjor e kanë vendbanimin ose 
vendqëndrimin. Pra, nëse është shfrytëzuar njëra mundësi, nuk mund të paraqitet 
padia në të njëjtën kohë edhe në gjykatën tjetër, sepse kjo pengohet nga e 
ashtuquajtura litispedencë (gjyqvarësia), ashtu që kompetente është gjykata pranë 
së cilës ka filluar procedura.1565 Kjo është një lehtësirë procedurale që ligji i njeh 
fëmijës dhe përfaqësuesit të tij ligjor zgjedhjen e gjykatës pranë së cilës dëshirojnë 
të paraqesin padinë. Në atë gjykatë që është paraqitur padia, pra në gjykatën e 
kompetencës së përgjithshme territoriale ose në gjykatën ku fëmija përkatësisht 
përfaqësuesi i tij ligjor ka vendbanimin, ajo gjykatë është kompetente për zgjidhjen 
e kontestit për ushqimi. Momentalisht e kompetencës lëndore për shqyrtimin e 
kërkesave lidhur me ushqimin nëse ato janë inicuar ndaras nga kontestet statusore 
është kompetente gjykata komunale, mirëpo, me hyrjen në fuqi të ligjit për gjykatat 
në vitin 2010 i cili fillon të zbatohet nga 1 janari 20131566, kompetente për të 
vendosur për çështjet e ushqimisë do të jenë gjykatat themelore, departamenti i 
përgjithshëm. Në kuadër të këtij departamenti do të gjykohen të gjitha çështjet 
juridike-civile, përfshirë edhe çështjet në kontestet e mbajtjes dhe ushqimisë.1567  

 
 

                                                                                                                            
vendqëndrimi në ndonjë vend tjetër, kurse sipas rrethanave të rastit konkret mund të supozohet se 
këtu do të qëndroj për një kohë të gjatë, e kompetencës së përgjithshme territoriale është edhe gjykata 
e vendqëndrimit të palës së paditur.  
1564 Zgjidhje të ngjashme parasheh edhe LPK – neni 46 ku theksohet se për zgjidhjen e kontesteve 
lidhur me alimentacionin, po që se paditës është personi që kërkon alimentacionin, është kompetente, 
përpos gjykatës së kompetencës së përgjithshme territoriale, edhe gjykata në territorin e së cilës 
paditësi e ka vendbanimin, gjegjësisht vendqëndrimin. (në këtë dispozitë ligjore nuk është paraparë 
mundësia e ngritjes së padisë edhe te k gjykata në territorin e së cilës e ka vendbanimin apo 
vendqëndrimin edhe përfaqësuesi ligjor i fëmijës ashtu siç e ka precizuar shumë qartë LFK në 
dispozitën e nenit 323.  
1565 Ligji i procedures kontestimore, neni 262. 
1566 Për më shumë informata shih LFK, nenin 108 dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1567 LGJ, neni, 12, par 1.4 në lidhje me nenin 16. 
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Neni 324. Kolegji gjyqësor  
 
Procedura për kontestin e ushqimisë në instancën e parë gjyqësore drejtohet 
dhe vendoset nga kolegji gjyqësor i përbërë nga një gjyqtar dhe dy gjyqtarë, 
porotë, kurse në instancën e dytë gjykata përbëhet nga kolegji prej tre 
gjyqtarësh.  

 
Koment, neni 324 

 
324. Vështrim i përgjithshëm. Neni 324 rregullon çështjen e kompetencës funksionale 

brenda një gjykate lidhur me vendosjen në kontestin e ushqimisë. Me këtë 
dispozitë është e rregulluar edhe kompetenca funksionale e gjykatës së shkallës së 
parë ,edhe kompetenca funksionale e gjykatës në shkallën e dytë.1568  

 
324 (a) Në shkallën e parë në kontestet e ushqimisë vendos kolegji gjyqësor i cili 

përbëhet nga një gjyqtar dhe dy gjyqtarë, porotë.1569 Sipas kuptimit të kësaj 
dispozite me gjyqtar kuptohet gjyqtari profesional i cili zgjidhet sipas rregullave 
ligjore për zgjedhjen e gjyqtarëve në një gjykatë. Gjyqtari profesional njëherit 
është edhe kryetar i kolegjit. Ndërsa gjyqtarët, porotë janë individët që shërbejnë 
ne kolegj,por nuk do të thotë domosdo të jenë jurist me profesion, por që emërohen 
në gjykatë për të ushtruar funksionin e gjyqtarit, porotë dhe janë anëtarë të kolegjit 
gjyqësor. Për mënyrën e marrjes së vendimeve në kolegj në mënyrë analoge 
zbatohen rregullat e Ligjit për Procedurën Kontestimore.  

 
324 (b) Kjo dispozitë përcakton se procedura në instancën e dytë zhvillohet, dhe 

vendimi merret nga kolegji i përbërë prej tre gjyqtarëve. Në gjykatën e instancës së 
dytë nuk ka gjyqtarë, porotë, respektivisht në këtë kolegj marrin pjesë vetëm 
gjyqtarët profesional.1570  

 
 
Neni 325. Vendimi ex-officio  
 

(1) Në çdo rast që të jetë e mundshme, vendimet për mbrojtjen dhe mbajtjen 
e fëmijëve në kontestet martesore do të jenë ex-officio (ne bazë të detyrës 
zyrtare),  

(2) Gjykata duhet të pranojë një marrëveshje të prindërve për mbajtjen 
financiare në përputhje me këtë ligj vetëm nëse marrëveshja është në 
përputhje me dispozitat e këtij ligji mbi çështjet për mbajtjen financiare.  

(3) Gjykata vendos ex – officio për mbajtjen financiare të fëmijës vetëm nëse 
është vërtetuar se i padituri është baba i fëmijës, respektivisht është e 
vërtetuar se e paditura është nëna e fëmijës.  

 

                                                 
1568 Për më shumë informata shih LFK nenin 73 dhe pjesa e komentarit për këtë nen.  
1569 Shih Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë C. nr. 132/2010 i datës 08.12.2010. 
1570 Shih Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës në Prishtinë Ac. nr. 5/2011 i datës 13.10.2011. 
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Koment, neni 325 
 

325. Vështrim i përgjithshëm. Neni 325 rregullon çështjen e vendimeve ex – officio të 
cilat gjykata i nxjerrë me rastin e vendosjes së çështjeve të ushqimisë. Pra, janë 
këto vendime të cilat gjykata pavarësisht nga propozimi i palëve dhe personave të 
tjerë pjesëmarrës në procedurë ka mundësi t’i nxjerrë me të vetmin qëllim që të 
mbrojë dhe të sigurojë mbajtjen e fëmijës, këtë duke marrë parasysh se kontestet 
gjyqësore mbi caktimin e kontributit për mbajtje edhe pse janë të natyrës urgjente 
nganjëherë zgjasin me muaj apo edhe vite ,andaj gjykata sipas detyrës zyrtare 
duhet të vendos mbi kontributin për mbajtjen e fëmijës duke obliguar njërin apo të 
dy prindërit që menjëherë pas nxjerrjes së vendimit të njëjtit të fillojnë me dhënien 
e kontributit për mbajtje.  

 
Paragrafi 1 

 
325.1 Pra, në çdo rast kur të jetë kjo e mundshme gjykata do të bie vendime për 

mbrojtjen dhe mbajtjen e fëmijëve. Janë këto kontestet martesore ku gjykata 
paraprakisht me rastin e marrjes së padisë të njëjtën i’a dërgon Organit të 
Kujdestarisë. Rasti kur bashkëshortët kanë një apo më shumë fëmijë të përbashkët 
të mitur, procedura e pajtimit zhvillohet para Organit të Kujdestarisë e cila 
procedurë sipas dispozitës së nenit 83 të LFK, nuk mund të zgjasë më shumë se tre 
muaj, por e njëjta mund të vazhdohet me pëlqimin e bashkëshortëve. Andaj, duke 
marrë parasysh natyrën urgjente të mbajtjes e cila jepet për të ardhmen dhe me 
qëllim të mbrojtjes dhe mbajtjes së fëmijëve të mitur ,gjykata mund të bie vendim 
edhe për detyrimin e bashkëshortëve për mbajtje.  

 
Paragrafi 2 

 
325.2 Nëse bashkëshortët i prezantojnë gjykatës një marrëveshje mbi mbajtjen 

financiare të fëmijëve, dhe nëse kjo marrëveshje është në përputhje me dispozitat e 
këtij ligji mbi çështjet për mbajtjen financiare, atëherë gjykata një marrëveshje të 
tillë duhet ta pranojë dhe të njëjtës t’i jap fuqinë e titullit përmbarimor. Ky obligim 
i gjykatës rrjedh edhe nga par. 2 i nenit 70 të LFK me të cilën dispozitë është 
paraparë parimi i mbrojtjes së interesave të fëmijëve gjatë procedurës së zgjedhjes 
së martesës me marrëveshje të dyanshme. Ky sipas kësaj dispozite kur 
bashkëshortët kanë paraqitur padi me propozim të përbashkët për shkurorëzim1571 
ata duhet gjykatësit t’i paraqesin edhe një marrëveshje me shkrim për mbajtjen 
financiare të fëmijëve të tyre të përbashkët.  

 
325.2 (a) Kjo marrëveshje për të qenë e pranueshme nga ana e gjykatës duhet të jetë në 

përputhje me dispozitat ligjore mbi çështjet për mbajtjen financiare. Që dmth. se 
me një marrëveshje të tillë prindërit e fëmijës duhet të parashohin shumën e cila do 
të jepet nga njëri prej prindërve apo të dytë, varësisht nga kushtet e tyre financiare 
duke marrë parasysh edhe nevojat elementare të cilat duhet plotësuar për mbajtjen 

                                                 
1571 Shih LFK, neni 68, par. 2.  
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dhe edukimin e fëmijëve të tyre të përbashkët.1572 Një veprim i tillë i gjykatës ka 
për qëllim mbrojtjen e interesave të fëmijëve gjate procedurës së shkurorëzimit e 
që është obligim i gjykatës edhe sipas akteve ndërkombëtare.1573 Sipas kësaj 
dispozite kur marrëveshja i paraqitet gjykatës kjo nuk është formë detyruese për 
gjykatën. Gjykata ka të drejtë të vlerësojë se marrëveshja, a është në interes të 
fëmijëve dhe bazuar në këtë vlerësim mund të pranojë ose refuzojë marrëveshjen. 
Në rastin kur gjykata vlerëson se marrëveshja nuk është në interes të fëmijëve, ajo 
bie vendim për mbrojtjen dhe mbajtjen e fëmijëve sipas detyrës zyrtare.1574  

 
325.2 (b) Duhet pas parasysh se interesi parësor i të gjitha institucioneve përfshirë këtu 

edhe gjykatën është çmuar mbrojtja e interesit të fëmijëve në çdo kontest, e edhe 
atë të ushqimisë. Një detyrim i tillë buron edhe nga Konventa ndërkombëtare për 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.1575 Një rast i tillë i mbrojtjes së interesave të 
fëmijës mund të vijë në konsideratë edhe te kontestet martesore.  

 
Paragrafi 3 

 
325.3 Me rastin e vendosjes sipas detyrës zyrtare për mbajtjen financiare të fëmijës 

gjykata do të ketë parasysh që vendimin mbi obligimin e mbajtjes nga ana e njërit 
apo të dy prindërve ta bie vetëm pasi që të jetë vërtetuar se i padituri është baba i 
fëmijës, respektivisht se e paditura është nëna e fëmijës. Nga kjo rrjedhë se, 
gjykata edhe pse sipas detyrës zyrtare ka të drejtë të vendosë për mbrojtjen dhe 
mbajtjen e fëmijëve në kontestet martesore ajo gjithsesi duhet të ketë kujdes që me 
rastin e obligimit të njërit prej prindërve për të dhënë kontributin për mbajtje të 
ketë paraprakisht të argumentuar se i padituri respektivisht e paditura janë baba 
respektivisht nëna e fëmijës për mbrojtjen dhe mbajtjen e të cilit vendoset.1576 Në 
konteste statusore hyjnë edhe kontestet për kundërshtimin e atësisë dhe amësisë, 
kështu që në këto konteste gjykata sipas detyrës zyrtare nuk do të kishte mundësi të 
vendosë mbi mbrojtjen dhe mbajtjen e fëmijëve para se paraprakisht të mos 
vërtetohej se i padituri është baba i fëmijës respektivisht para se të vërtetohej se e 
paditura është nëna e fëmijës. Pra, në këto konteste gjykata me vendim 
përfundimtar pasi që të vërtetojë në procedurë se i padituri respektivisht e paditura 
është baba respektivisht nënë e fëmijës atëherë mund të bie vendim mbi mbrojtjen 
dhe mbajtjen e fëmijëve. 

 

                                                 
1572 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, Ac. nr. 1541/2008 i datës 04.11.2009, Aktgjykimin 
e Gjykatës Komunale në Podujevë C. nr. 471/03 i datës 06.04.2007, Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut 
në Prishtinë C. nr. 43/09 i datës 16.12.2009  
1573 Shih KNDCP, neni 23, par. 1; KNDF, neni 3, par. 1. 
1574 Shih LFK, neni 140, par. 2. 
1575 Shih KNMDF,neni 3, par. 1 i cili thotë: “1. Në të gjitha veprimet që kanëë të bëjnë me fëmijët, të 
marra qoftë nga institucionet publike ose private të mirëqenies shoqërore, nga gjykatat, autoritetet 
administrative apo organet legjislative, interesi më i lartë i fëmijës duhet të jetë konsideratë parësore”. 
1576 Shih Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë C. nr. 1061/2012 të datës 11.06.2012 kur 
gjykata vendos mbi caktimin e kontaktit të babait të fëmijës të mitur të lindur nga bashkësia e 
ngjashme me martesën.  
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Neni 326. Përfshirja e Organit të Kujdestarisë  
 

(1) Organi i Kujdestarisë në emër të fëmijës të mitur mund të inicojë dhe të 
përfaqësojë procesin gjyqësor.  

(2) Ai gjithashtu mund të inicojë procesin gjyqësor për rritjen e 
alimentacionit nëse prindi i cili ka kujdestarinë për fëmijën nuk ushtron 
një të drejtë të tillë për shkaqe të paarsyeshme.  

(3) Nëse prindi nuk kërkon zbatimin e vendimit me të cilin gjykata ka 
vendosur për alimentacion, Organi i Kujdestarisë në emër të fëmijës të 
mitur mund të kërkojë përmbarimin e vendimit të formës së prerë në 
Procedurën e Përmbarimit.  

 
Koment, neni 326 

 
326. Vështrim i përgjithshëm. Neni 326 rregullon çështjen e përfshirjes së Organit të 

Kujdestarisë në inicimin e procesit gjyqësor, përfaqësimin e fëmijës në proces 
gjyqësor dhe kërkesën për përmbarimin e vendimit gjyqësor. Pra Organit të 
Kujdestarisë sipas LFK i është dhënë autorizim i veçantë. Një prej këtyre 
autorizimeve është pjesëmarrja e tij aktive në procedurën e realizimit të mbajtjes 
në dobi të fëmijës të mitur. 

 
Paragrafi 1 

 
326.1 Një prej këtyre autorizimeve të Organit të Kujdestarisë është roli aktiv i saj që në 

emër të fëmijës të mitur të iniciojë dhe të përfaqësojë procesin gjyqësor. Pra 
Organi i Kujdestarisë, mundet në emër të fëmijës të mitur të iniciojë procesin 
Kontestimore në emër të tij dhe fëmijën e mitur ta përfaqësojë në këtë kontest gjer 
në përfundimin e tij të plotfuqishëm. Këtë veprim Organi i Kujdestarisë mund ta 
ndërmerr sipas propozimit të njërit prej prindërve tek i cili ndodhet në besim dhe 
edukim fëmija i mitur, apo edhe zyrtarisht nëse për këtë vjen në dijeni.  

 
Paragrafi 2 

 
326.2 Organi i Kujdestarisë poashtu mund të iniciojë procesin gjyqësor dhe të 

përfaqësojë fëmijën e mitur edhe në situatën kur për shkak të ndryshimit të 
rrethanave të rastit duhet kërkuar rritjen e alimentacionit. Kjo, zakonisht mund të 
ndodhë kur prindi apo kujdestari i fëmijës të mitur nuk e ushtrojnë një të drejtë të 
tillë për shkaqe të paarsyeshme.  

 
Paragrafi 3 

 
326.3 Me par. 3 të nenit 326 i është lënë kompetenca e Organit të Kujdestarisë që në 

rastin kur prindi apo kujdestari i fëmijës të mitur nuk kërkojnë zbatimin e vendimit 
me të cilin gjykata ka vendosur për alimentacion që të ushtrojë në emër të fëmijës 
të mitur kërkesën për përmbarimin e vendimit të formës së prerë në Procedurën 
Përmbarimore. Në të gjitha këto situata të përshkruara më lartë Organit të 
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Kujdestarisë nuk i nevojitet kurfar autorizimi për ndërmarrjen e veprimeve të 
përshkruara më lartë.  

 
 
Neni 327. Masat e përkohshme ex-officio për mbajtjen e fëmijës  
 

(1) Në kontestet për mbajtje financiare të fëmijëve, në kontestet për 
kujdestarinë dhe në kontestet ku mbajtja financiare e fëmijës vendoset ex 
officio, gjykata përcakton ex officio masa të përkohshme për mbajtje 
financiare nëse të dy prindërit nuk kontribuojnë efektivisht ne mbajtjen 
financiare të fëmijës.  

(2) Nëse prindi i cili mbi bazë të vendimit të gjykatës është i detyruar të 
ofrojë shumën e përcaktuar për mbajtje financiare, nuk i kryen detyrimet 
e tij rregullisht, Organi i Kujdestarisë në bazë të kërkesës së prindit tjetër 
apo si pjesë e detyrës së tij zyrtare ndërmerr të gjitha masat e 
domosdoshme për t’i ofruar fëmijës mbajtje financiare të përkohshme në 
përputhje me dispozitat mbi mbrojtjen sociale të fëmijëve.  

(3) Masa duhet të zgjasë për aq sa prindi nuk i përmbush detyrimet e tija.  
(4) Ndaj këtij prindi do të iniciohet zbatimi i masave nëse kjo është e 

domosdoshme.  
 

Koment, neni 327 
Paragrafi 1 

 
327. 1 Neni 327 parasheh caktimin ex officio të masave të përkohshme për mbajtjen 

financiare të fëmijëve të mitur kur është filluar dhe është në zhvillim kontesti për 
kujdestarinë dhe në kontestet ku mbajtja financiare e fëmijës vendoset ex officio. 
Gjykata pranë së cilës ka filluar procedura që ndonjë personi t’i hiqet zotësia për të 
vepruar apo procedura për mbajtjen financiare të fëmijës, ka për detyrë që 
menjëherë pas njoftimit për inicimin e një procedure të tillë e në rastin kur të dy 
prindërit nuk kontribuojnë efektivisht në mbajtjen financiare të fëmijës të merr 
zyrtarisht vendimin mbi obligimin e prindërve në dhënien e kontributit për 
mbajtjen e fëmijës të mitur. Ky vendim ka karakter urgjent, sepse me mos 
nxjerrjen e tij nga ana e gjykatës do të vijë në pyetje ekzistenca e fëmijës të mitur 
andaj edhe obligimi ligjor i gjykatës që në raste të tilla të nxjerr ex officio 
vendimin mbi mbajtjen e fëmijës të mitur.  

  
Paragrafi 2 

 
327.2 Në rastin kur prindi i cili në bazë të vendimit të gjykatës është i detyruar që të 

ofrojë shumën e përcaktuar për mbajtje financiare, nuk e kryen detyrimin 
rregullisht, atëherë Organi i Kujdestarisë në bazë të kërkesës së prindit tjetër apo si 
pjesë e detyrës së tij zyrtare duhet të ndërmerr të gjitha masat e domosdoshme për 
t’i ofruar fëmijës mbajtje financiare të përkohshme në përputhje me dispozitat mbi 
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mbrojtjen sociale të fëmijëve.1577 Marrja e masave për mbrojtjen e interesave të 
fëmijëve është detyrë parësore e Organit të Kujdestarisë.1578 Në këtë kuptim edhe 
kur mëson për rrezikimin e fëmijës për shkak të shkeljes të drejtës prindërore duhet 
të intervenojë për mbrojtjen e interesave të fëmijës.  

 
Paragrafi 3 

 
327.3 Këto masa të cilat Organi i Kujdestarisë i merr duhet të zgjasin për aq kohë sa 

prindi i fëmijës të mitur nuk i përmbush detyrimet e tij. Pra këto masa janë të 
karakterit të përkohshëm dhe zgjasin vetëm për një periudhë të caktuar. Në 
momentin kur prindi i përmbush detyrimet e tij ligjore pushon edhe nevoja për 
vazhdimin e mëtejmë të këtyre masave të mara nga ana e Organit të Kujdestarisë.  

 
Paragrafi 4 

 
327.4 Ndaj prindit i cili nuk i ka përmbushur detyrimet ligjore që rrjedhin nga ligji, apo 

vendimi gjyqësor do të iniciohet zbatimi i masave të parapara ligjore nëse kjo 
vlerësohet si e domosdoshme.1579 

 
 
Neni 328. Masat e përkohshme për mbajtjen e fëmijëve  
 

(1) Në kontestet për alimentacion apo mbajtje financiare të fëmijëve të moshës 
madhore, gjykata mund të përcaktojë masa të përkohshme për 
alimentacionin e tyre ose mbajtjen financiare vetëm me kërkesën e paditësit.  

(2) Zbatimi i masave mund të inicohet sipas kërkesës së paditësit.  
 

Koment, neni 328 
 
328. Vështrim i përgjithshëm. Neni 328 parasheh mundësin e nxjerrjes së masave të 

përkohshme për mbajtjen e fëmijëve, por atyre madhorë e jo të mitur. Është fjala 
kur në gjykatë paraqitet rasti i kërkesës për alimentacion apo mbajtje nga ana e 
personave të cilët kanë mbushur moshën madhore.1580 Kemi situatën kur një fëmijë 
edhe pse ka mbushur moshën madhore i është zgjatur kujdesi prindëror për shkak 
të sëmundjes psikike të diagnostifikuar,1581 apo situatën kur fëmija nuk e ka 
përfunduar shkollimin deri në moshën madhore, prindërit kanë detyrim të ofrojnë 
mbështetjen e nevojshme për të siguruar shkollimin, respektivisht edukimin në 
fakultet deri sa fëmija të arrin moshën 26 vjeç.1582 

                                                 
1577 Shih Ligji për shërbimet sociale dhe familjare, neni, 10, par. 2 dhe komentimin e dispozitës së 
nenit 147.1 të LFK.  
1578 Shih Ligji për shërbimet sociale dhe familjare. neni 9, paragrafi 1. 
1579 Për më shumë informata shih LFK nenin 147.1 (ç) dhe pjesa e komentarit për këtë nen. 
1580 Shih LFK, neni 3, paragrafi 2 dhe neni 15, par. 2 si dhe pjesa e komentimit për këto nene dhe 
nenin 15 par. 2 i LFK. 
1581 Shih komentin e dispozitës së nenit 152 të LFK. 
1582 Shih LFK neni 290 par. 2 të LFK. 
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Paragrafi 1 
 
328.1 Nxjerrja e vendimit mbi masën e përkohshme për mbajtjen e fëmijëve të moshës 

madhore në kontestet për alimentacion apo mbajtje financiare nga ana e gjykatës 
bëhet vetëm sipas kërkesës së palës paditëse respektivisht të përfaqësuesit të saj. 
Në mungesë të një kërkesë të tillë nga ana e paditësit, gjykata nuk ka për detyrim 
që të bie masën e përkohshme sipas detyrës zyrtare. Andaj, po që se paditësi 
konsideron se mbrojtja dhe mbajtja e tij financiare është vënë në rrezik për shkak 
të mospërmbushjes nga ana e njërit apo të dy prindërve ,dhe se për shkak të 
zgjatjes së procedurës pranë gjykatës të njëjtit mund t’i shkaktohet dëm i 
pariparueshëm, atëherë i njëjti duhet ushtruar një kërkesë të tillë tek gjykata në 
mënyrë që gjykata të mund të vendosë për atë kërkesë, përndryshe nuk është 
obligim i gjykatës që ex officio të nxjerrë këtë vendim. 

 
Paragrafi 2 

 
328.2 Zbatimi i masave të më larta bëhet poashtu sipas kërkesës së paditësit dmth. as 

përmbarimi i vendimeve mbi nxjerrjen e masave të përkohshme nuk bëhet sipas 
detyrës zyrtare, por për inicimin e procedurës përmbarimore poashtu nevojitet 
kërkesa e paditësit.1583 

 
 
Neni 329. Inkurajimi i marrëveshjes jashtë gjyqësore  
 

Organi i Kujdestarisë është i detyruar që të inkurajojë fëmijët dhe prindërit 
që të lidhin marrëveshje jashtë gjyqësore.  

 
Koment, neni 329 

 
329. Organi i Kujdestarisë ka për detyrë që të inkurajojë fëmijët dhe prindërit që të 

lidhin marrëveshje jashtë gjyqësore. Kjo nga shkaku se çdo marrëveshje e palëve e 
cila nuk është në kundërshtim me ligjin është më e pranueshme për , dhe realizimi i 
saj po qe se palët janë marrë vesh është shumë më e lehtë për t’u zbatuar. Kështu 
edhe me rastin e kontestit i cili rrjedhë në mes të prindërve dhe fëmijëve shumë më 
lehtë dhe më shpejt realizohet nëse për këtë palët merren vesh në mes veti dhe në 
këtë drejtim ligji detyron Organin Kujdestarisë që ta inkurajojë lidhjen e 
marrëveshjes jashtë gjyqësore.  

 
 
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.  

                                                 
1583 Shih LPP neni 3.1.  
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(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 fëmijën, gjykata merr parasysh moshën e 
fëmijës dhe të gjitha nevojat për edukim dhe arsimimin.  

 
Koment, neni 330 

Paragrafi 1 
  

330.1 Detyrimi për të dhënë mbajtje financiare ose alimentacionit sipas dispozitës së 
nenit 330 të LFK përcaktohet nga dy komponente. Njëra prej tyre është se, me 
rastin e caktimit të lartësisë së kontributit për mbajtje merren parasysh të gjitha 
mjetet e të paditurit. D.m.th. jo vetëm të ardhurat personale dhe honorarët, por çdo 
e mirë materiale e cila realizohet nga ana e të paditurit qofshin ato të ardhura nga 
marrëdhënia e punës, honorarët e ndryshme pavarësisht bazës së tyre, të ardhurat 
nga dhënia e pasurisë me qesim, premitë e ndryshme, të ardhurat nga të drejtat e 
autorit etj. dhe tjetra është vlerësimi i nevojave të paditësit për mbajtje. Që të dy 
këto komponente janë të rëndësisë për caktimin e lartësisë së mbajtjes.1584 

 
Paragrafi 2 

 
330.2 Me rastin e vendosjes mbi lartësinë e kontributit për mbajtje gjykata gjithnjë do 

të ketë parasysh gjendjen financiare të të paditurit, aftësitë e tij për të punuar (është 
apo jo i padituri i aftë për të punuar fakt ky i cili duhet argumentuar me 
dokumentacion mjekësor), mundësit faktike për punësimin e tij (mund të jetë i aftë 
i padituri për punë, por nuk mund të gjejë punë apo refuzon punën e ofruar 
respektivisht bënë zgjedhjen e punës), kushtet shëndetësore, nevojat e tij personale, 
detyrimet ligjore të të paditurit (mund të ketë kredi të ndryshme –varësisht për çka 
janë siguruar, mund të ketë obligim ligjor për mbajtje të personave të tjerë e kështu 
me radhë) si dhe kushtet tjera relevante të cilat do të ishin në ndikim për vlerësimin 
e mundësisë së të paditurit për dhënien e kontributit dhe lartësisë së këtij 
kontributi. 

 
Paragrafi 3 

 
330.3 Në rastin kur alimentacioni kërkohet për fëmijën, gjykata merr parasysh moshën 

e fëmijës dhe të gjitha nevojat për edukimin dhe arsimimin e tij. Vlerësimi i këtyre 
nevojave bëhet varësisht edhe nga rrethanat tjera të cilat mund të jenë në ndikim të 
këtyre nevojave. Nuk mund të quhet nevojë normale e edukimit të fëmijës 
regjistrimi i tij në një shkollë private, ku shpenzimet janë enorme nëse kemi për 
bazë në anën tjetër, se kontributin për mbajtje duhet ta jep një person i cili është 
mësimdhënës në një shkollë dhe me të ardhurat e veta mezi mbulon shpenzimet 
elementare të familjes së vet. 

                                                 
1584 Shih komentin e pjesës së VIII, nën-pjesa 3.  
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Neni 331. Përshtatja e vendimeve për mbajtje  
 

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

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

 
Koment, neni 331 

Paragrafi 1 
  
331.1 Dispozita e nenit 331 parasheh mundësin që gjykata sipas kërkesës së paditësit 

apo personit i cili është i detyruar që të jap mbajtjen e caktuar me një vendim të 
mëparshëm të gjykatës apo marrëveshjes jashtë gjyqësore, që të ndërpres, të shtojë, 
të zvogëlojë mbajtjen financiare ose alimentacionin. Kjo mund të bëhet në rastin 
kur rrethanat nga nxjerrja e vendimit të mëparshëm kanë ndryshuar.  

 
Paragrafi 2 

 
331.2 Prej kushteve të cilat ndryshojnë, ligji përmend nevojën personale të të mbajturit 

dhe rritjen e shpenzimeve të jetesës në anë të kërkuesit të mbajtjes dhe statusi 
financiar i personit i cili është i obliguar që të ofrojë mbajtjen. Pra, që të dy këto 
kërkesa duhet të shqyrtohen bashkërisht për të mundur që gjykata të bie vendimin 
lidhur me ndërprerjen e mëtejme të mbajtjes, rritjen e shumës së caktuar në emër të 
mbajtjes apo eventualisht të zvogëlojë këtë shumë varësisht nga rrethanat të cilat 
provohen se a kanë ndryshuar në ndërkohë nga nxjerrja e vendimit të mëparshëm.  

 
 
Neni 332. Zgjerimi i padisë  
 

(1) Kur gjykata vjen në përfundim se prindërit vetëm apo së bashku nuk mund 
të përmbushin nevojat e alimentacionit të fëmijës të mitur për shumën e 
cila konsiderohet e nevojshme nga gjykata, Organi i Kujdestarisë do të 
informohet për këtë aspekt.  

(2) Në një rast të këtillë, Organi i Kujdestarisë mund të zgjerojë padinë në 
procesin gjyqësor për mbajtjen financiare dhe përfshin persona të tjerë të 
cilët në përputhje me ligjin janë të detyruar të sigurojnë mbajtjen financiare.  

(3) Vendimi për përfshirjen e këtyre personave është i pakontestueshëm.  
(4) Përfaqësuesi ligjor i fëmijës së mitur ka të drejtë të kërkojë një zgjerim të 

padisë nën kushtet e përcaktuara në paragrafin 2 të këtij neni.  
(5) Nëse në procedurën e mëtejme, gjykata vjen në përfundim se të afërmit të 

tjerë gjithashtu nuk kanë mjete për të plotësuar nevojat e fëmijës, Organi 
i Kujdestarisë do t’i merr të gjitha masat e domosdoshme për të siguruar 
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nevojat e alimentacionit të fëmijës në përputhje me dispozitat mbi 
mbrojtjen sociale e posaçërisht ato të cekura në nenet 316-327.  

 
Koment, neni 332 

Paragrafi 1 
 
332.1 Gjatë shqyrtimit gjykata mund të vijë gjer te përfundimi se prindërit e fëmijës 

vetëm apo së bashku nuk mund të përmbushin me të ardhurat e tyre nevojat e 
alimentacionit të fëmijës të mitur për shumën për të cilën gjykata konsideron se 
është e nevojshme për mbajtjen dhe ushqimin e fëmijës të mitur ,andaj gjykata 
menjëherë e informon për këtë aspekt Organin e Kujdestarisë.  

 
Paragrafi 2 

 
332.2 Organi i Kujdestarisë me marrjen e një informate të tillë nga ana e gjykatës ka të 

drejtë të zgjerojë padinë në procesin gjyqësor për mbajtjen financiare dhe me padi 
të përfshijë si të paditurit, persona të tjerë të cilët në përputhje me ligjin janë të 
detyruar të sigurojnë mbajtjen financiare.1585  

 
Paragrafi 3 

 
332.3 Vendimi për përfshirjen e këtyre personave është i pakontestueshëm.1586 Kjo do 

të thotë se, personat të cilët janë të detyruar sipas ligjit që të sigurojnë mbajtjen 
financiare për fëmijën e mitur e të cilët përfshihen në padi nuk kanë mundësi që ta 
kontestojnë vendimin e tillë të gjykatës me të cilin edhe ata janë të përfshirë në 
cilësinë e të paditurit.  

 
Paragrafi 4 

 
332.4 Sipas paragrafit 4 të nenit 332 edhe përfaqësuesi ligjor i fëmijës së mitur1587 ka të 

drejtë të kërkojë një zgjerim të padisë duke përfshirë me padi edhe persona të tjerë 
të cilët në përputhje me ligjin janë të detyruar që të sigurojnë mbajtjen financiare.  

 
Paragrafi 5 

 
332.5 Në rastin kur gjykata gjatë procedurës vjen në përfundim se të afërmit të tjerë 

gjithashtu nuk kanë mjete për të plotësuar nevojat e fëmijës, Organi i Kujdestarisë 
do t’i merr të gjitha masat e domosdoshme për sigurimin e nevojave për mbajtjen 
dhe ushqimin e fëmijës në përputhje me dispozitat mbi mbrojtjen sociale e 
posaçërisht ato të cekura në nenet 316-327 që u shpjeguan më lartë.  

                                                 
1585 Shih LFK, neni 278 par. 2 dhe neni 282, 283 e 284. 
1586 Shih LPK, neni 258.6. 
1587 Shih LPK, neni 75. Përfaqësues ligjor i fëmijës të mitur janë të dy prindërit respektivisht 
kujdestari. Prindërit janë përfaqësues ligjor sipas ligjit ndërsa kujdestari është përfaqësues ligjor në 
bazë të aktit të organit kompetent shtetëror.  
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Neni 333. Zbatimi i Vendimit gjyqësor  
 

(1) Vendimi për të shtuar mbajtjen financiare ose ushqimi në kërkesën e 
personit që ka të drejtë apo në bazë të propozimit të Organit të 
Kujdestarisë nxirret nga gjykata kompetente. Bazuar në vendimin në 
procedurën e zbatimit në përputhje me rregullat mbi lëshimin e zbatimit 
të vendimit i bazuar në vendimin ekzekutiv të gjykatës dhe të 
informacionit të organit kompetent të çështjeve statistikore.  

(2) Nëse i detyruari i ushqimisë kundërshton vendimin në vijim të paragrafit 
1 të këtij neni, në shenjë të kundërshtimit se të hyrat e tija nuk kanë rritje 
në proporcion me rritjen e shpenzimeve të jetesës apo të kushteve tjera që 
kanë ndodhur të cilat nuk ndihmojnë rritjes e mbajtjes financiare apo 
ushqimi, gjykata do të udhëzojë personin e tillë që të iniciojë çështjen 
gjyqësore brenda afatit kohor të urdhëruar për të shfuqizuar zbatimin si 
të papranueshëm.  

(3) Gjer sa zbatimi i çështjes gjyqësore të bëhet final, zbatimi i vendimit për 
të paguar shumën e vlerësuar për mbajtje financiare apo ushqimi do të 
zgjasë, por gjykata mund të vendosë që të mos vazhdojë zbatimin nëse ajo 
mendon se debitori nuk do të dëmtohet nga një veprim i tillë.  

 
Koment, neni 333 

Paragrafi 1 
 
333.1 Vendimi për rritjen e mbajtjes financiare ose ushqimisë bëhet sipas kërkesës së 

personit që ka të drejtë në këtë mbajtje përkatësisht ushqimi apo në bazë të 
propozimit të Organit të Kujdestarisë. Kjo kërkesë apo më mirë të themi padia i 
drejtohet gjykatës kompetente e cila e ka të drejtën e vendosjes mbi një kërkesë të 
tillë. Ky vendim mund të pësojë ndryshim duke u bazuar në vendimin paraprak të 
marrë nga ana e gjykatës, vlerësimin e bërë gjatë procedurës së përmbarimit të 
vendimit paraprak dhe bazuar në informacionin e organit kompetent të çështjeve 
statistikore. 

 
Paragrafi 2 

 
333.2 Në situatën kur personi i cili është i detyruar në pagesën e ushqimisë 

kundërshton vendimin mbi rritje duke arsyetuar se të hyrat e tij nuk kanë rritje të 
theksuar në krahasim me rritjen e shpenzimeve të jetesës apo të kushteve tjera që 
kanë ndodhur në ndërkohë nga marrja e vendimit paraprak e të cilat nuk ndihmojnë 
e as nuk ndikojnë rritjes së mbajtjes financiare apo ushqimisë, gjykata do të 
udhëzojë personin e tillë që të bëjë inicimin e procedurës gjyqësore brenda afatit 
kohor të urdhëruar për ta shfuqizuar zbatimin e vendimit mbi pagesën e kontributit 
financiar apo ushqimisë si të papranueshëm. Pra, gjykata do të bëjë udhëzim për 
personin i cili konsideron se nuk mund t’ i përmbushi obligimet për ushqimi sipas 
vendimit gjyqësor që të inicojë procedurë gjyqësore për të shfuqizuar një vendim 
të tillë me të cilin ky është i obliguar në pagesën e kontributit për mbajtje.  
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Paragrafi 3 
 
333.3 Zbatimi i mbajtjes financiare apo ushqimisë do të zgjasë gjersa vendimi i 

gjykatës mbi ndryshimin e propozuar (shfuqizimin e vendimit të mëparshëm) nuk 
do të bëhet final, mirëpo, gjykata mund të vendosë që të mos vazhdojë zbatimi i 
mëtejmë i këtij vendimi nëse ajo mendon se debitori do të dëmtohet nga një veprim 
i tillë. Pra, debitori duhet t’i përmbahet vendimit gjyqësor të mëparshëm mbi 
pagesën e obligimit të tij për mbajtje gjer në vendimin e plotfuqishëm të gjykatës 
mbi shfuqizimin e vendimit të mëparshëm. por, gjykata nëse gjen se me vazhdimin 
e pagesës së kontributit sipas vendimit të mëparshëm debitori do të dëmtohet 
atëherë do të bie vendim mbi mos vazhdimin e zbatimit të vendimit të mëparshëm 
edhe pse vendimi i ri i gjykatës ende nuk është bërë final.  

 
 
Neni 334. Bashkëpunimi në zbatim  
 

Punëdhënësi i personit ndaj të cilit vendimi gjyqësor për ushqimi apo mbajtje 
financiare është bërë i zbatueshëm, është i detyruar të bashkëpunojë me 
autoritetin për të ofruar zvogëlimin e detyrueshëm të kontributit të ushqimisë 
nga paga e personit ose fitimi.  

 
Koment, neni 334 

 
334. Neni 334 obligon bashkëpunimin e punëdhënësit të personit ndaj të cilit vendimi 

për ushqimi apo mbajtje financiare është bërë i zbatueshëm. Ky bashkëpunim 
reflektohet në detyrimin e punëdhënësit të ofrojë zvogëlimin e detyrueshëm të 
kontributit të ushqimisë të cilën e ka debitori përndryshe punëmarrës tek ai ndaj 
fëmijës të mitur duke ja zbritur këtë shumë nga paga ose fitimi punëmarrësit deri 
në përmbushjen e detyrimit nga vendimi gjyqësor që është bërë i zbatueshëm. Në 
rast të mosbashkëpunimit të punëdhënësit me autoritetin, i njëjti do të përgjigjet 
për dëmin që e ka pësuar propozuesi i përmbarimit nga mosveprimi i tij.1588  

 
334 (a) Punëdhënësi, te i cili është në marrëdhënie pune debitori ka për detyrë që 

vendimin përmbarimor të gjykatës ta ekzekutojë në atë mënyrë që nga të ardhurat 
dhe fitimi i punëmarrësit për çdo muaj të heq shumën e caktuar të këtyre të 
marrave të punëmarrësit dhe këtë shumë sipas autorizimit nga vendimi i 
përmbarueshëm t’ja jep kreditorit. Në rastin kur punëmarrësit i pushon 
marrëdhënia e punës aktvendimi për përmbarim prodhon efekt juridik edhe ndaj 
punëdhënësit tjetër te i cili debitori krijon marrëdhënie pune, dhe atë prej ditës në 
të cilët punëdhënësit të këtillë i është dorëzuar aktvendimi për përmbarim.1589 
Punëdhënësi i mëparshëm i debitorit, ka për detyrë që pa vonesë me anë të letrës 
rekomande t’ia dërgojë aktvendimin për përmbarim punëdhënësit të ri dhe për një 
gjë të tillë ta njoftojë gjykatën.1590  

                                                 
1588 Shih LPP, neni 141. 
1589 Po aty, neni 139.1. 
1590 Po aty, neni 139.2. 
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334 (b) Punëdhënësi i mëparshëm ka për detyrë që pa vonesë ta njoftojë gjykatën për 
pushimin e marrëdhënies së punës me debitorin, po qe se nuk i është i njohur 
punëdhënësi i ri, për të cilën gjë gjykata do ta njoftojë propozuesin e përmbarimit. 

 
 
Neni 335. Përjashtimi i publikut  
 

Në mënyrë që të garantohet mbrojtja e të drejtave personale të prindërve dhe 
fëmijëve, publiku përjashtohet nga i tërë procesi gjyqësor për mbajtje 
financiare dhe ushqimi.  

 
Koment, neni 335 

 
335. Procedura gjyqësore parimisht është punë publike dhe pjesëmarrja e publikut 

është e lejuar.1591 Megjithatë LPK lejon edhe përjashtimin e publikut vetëm në 
rastet e përcaktuara me ligj.1592 Prandaj, duke marrë parasysh se me këtë dispozitë 
është përjashtuar publiku, atëherë gjykatat kanë për obligim të respektojnë këtë 
parim edhe në kontestet për mbajtje financiare dhe ushqimi t’i mbajnë me dyer të 
mbyllura mu sikur që është paraparë përjashtimi i tillë edhe për kontestet 
martesore.  

 
335 (a) Raportet në mes të prindërve dhe fëmijëve si edhe ato martesore janë raporte 

personale me të cilat rregullohen raportet e ngushta personale të cilat prekin edhe 
dinjitetin dhe integritetin personal të njeriut. Prandaj, ligjvënësi duke dashur të 
garantojë mbrojtjen e të drejtave personale të prindërve dhe fëmijëve ka paraparë 
përjashtimin e publikut nga seancat gjyqësore në kontestet për mbajtje financiare 
dhe ushqimi. Ruajtja e privatësisë është një e drejtë e garantuar me akte 
ndërkombëtare,1593 kështu që edhe ligjvënësi e ka paraparë përjashtimin e publikut 
në këto konteste si një masë preventive për garantimin e privatësisë.  

 
335 (b) Andaj, mund të themi lirisht se në seancë mund të marrin pjesë vetëm palët, 

përfaqësuesit e tyre ligjor ose me prokurë, ndërhyrësit dhe gjykata. Megjithatë, nuk 
duhet kuptuar ngushtë këtë dispozitë ligjore nga se në seancë përveç personave të 
përmendur mund të marrin pjesë edhe interpreti gjyqësor, ekspertët, prokurori, 
dëshmitarët dhe Organi i Kujdestarisë kur për këtë tregohet e nevojshme. Poashtu, 
me lejen e gjykatës mund të qëndrojnë në sallën e gjyqit personat zyrtar të caktuar, 
punëtorët publik dhe shkencor, po që se një gjë e tillë është me interes për 
shërbimet e tyre, përkatësisht për veprimtarinë e tyre publike dhe shkencore. 
Pastaj, me lejen e gjykatës në seancë mund të prezantojnë edhe praktikantët e 

                                                 
1591 Shih LGJ, neni 7, par. 4. dhe nenin 444 të LPK. 
1592 Shih LPK, neni 4. Me par. 1 të këtij neni parashihet që: Gjykata vendosë për kërkesëpadinë pas 
shqyrtimit të çështjes juridike në séance të drejtpërdrejtë dhe publike. Ndërsa me par. 3 gjykata e 
shqyrton çështjen në séance jopublike vetëm në rastet e përcaktuara me ligj dhe nenin 445 par. 1 nën. 
par. c) të LPK.  
1593 KEMDNJ, neni 8, par. 1. Sipas këtij nenit, “Çdo person ka te drejte qe ti respektohet jeta e tij 
private dhe familjare…”. 
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gjykatës, grupet e caktuara studentësh të drejtësisë etj. Këta persona të cilëve ju 
lejohet pjesëmarrja në seancë paralajmërohen se e kanë për detyrë ta ruajnë si 
fshehtësi çdo gjë që mësojnë në seancën e këtillë, si dhe për pasojat e zbulimit të 
fshehtësisë.  

 
 
Neni 336. Revizioni  
 

Revizioni është i lejuar në të gjitha kontestet për mbajtje financiare dhe 
ushqimi.  

 
Koment, neni 336 

 
336. Vështrim i përgjithshëm. Neni 336, parasheh mundësinë e ushtrimit të mjetit të 

jashtëzakonshëm juridik – revizionit i cili është i lejuar në të gjitha kontestet për 
mbajtje financiare dhe ushqimi, rregull ky i cili dallon nga procedura e 
shkurorëzimit1594. Me një mjet të tillë të jashtëzakonshëm juridik në procedurë 
civile goditet vendimi gjyqësor i shkallës së dytë i cili është bërë i formës së 
prerë.1595  
 

336 (a) Me dispozitën e nenit 336 lejohet paraqitja e mjetit të jashtëzakonshëm juridik 
– revizionit kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë kur çështja ka të bëjë 
me kontestin për mbajtje financiare dhe ushqimi. Pra, në rastet kur aktgjykimi i cili 
është i formës së prerë me të cilin është vendosur mbi mbajtjen financiare dhe 
ushqimin është i lejuar mjeti i jashtëzakonshëm juridik – revizioni pavarësisht 
vlerës së kontestit.1596 Kjo rregull është përjashtim dhe specifik e rregullave 
procedurale nga rastet tjera në konteste civile sipas të drejtës civile në Kosovë. Kjo 
nga shkaku se ekziston domosdoshmëria e shqyrtimit edhe të vendimit 
përfundimtar mbi mbajtjen financiare dhe ushqiminë kur është fëmija i mitur mu 
për arsye të rruajtjes dhe mbrojtjes sa më të madhe të interesit të tij.  

 
336 (b) Revizioni si mjet i jashtëzakonshëm juridik është i lejuar edhe në kontestet 

martesore kur me vendim të plotfuqishëm është zgjidhur martesa në mes të 
prindërve të fëmijës së mitur, por vetëm në pjesën e vendimit të gjykatës me të 
cilin është rregulluar mbajtja dhe ushqimi për fëmijët. Mjeti i jashtëzakonshëm 
juridik – revizioni është i lejuar vetëm sa i përket pjesës së aktgjykimit me të cilin 
është vendosur për mbajtjen dhe ushqiminë e fëmijës së mitur, përkujdesja për të, 
pastaj mbajtja e bashkëshortit të pasiguruar dhe shpenzimet procedurale.1597 

                                                 
1594 Në kontestet e shkurorëzimit revizioni dhe mjetet tjera të jashtëzakonshme juridike nuk janë të 
lejuara shih LFK, neni 88. 
1595 Lidhur me revizionin si mjet i jashtëzakonshëm juridik dhe shkaqet e paraqitjes së tij shih LPK, 
nenet 211-231 
1596 Shih LPK, neni 211.2 ku si kusht për lejimin e revizionit është vlera e cila kontestohet.  
1597 Vendimi mbi shpenzimet procedurale i përmbajtur në aktgjykim mund të goditet vetëm me 
ankesën kundër aktvendimit, po që se njëkohësisht nuk goditet edhe vendimi mbi çështjen kryesore 
shih LPK, neni 466.1. 
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2. Parimet dhe procedurat e kontesteve në marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe 
fëmijëve  

 
Neni 337. Kompetenca Territoriale  
 

Në konteste për vërtetim apo kundërshtim të atësisë apo të amësisë, fëmija 
respektivisht përfaqësuesi i tij ligjor mund të paraqesë padinë edhe para 
gjykatës me kompetencë territoriale të përgjithshme apo në gjykatën në 
territorin e së cilës personi ka vendbanimin apo vendqëndrimin.  

 
Koment, neni 337 

 
337. Vështrim i përgjithshëm. Me dispozita ligjore janë rregulluar marrëdhëniet në mes 

të prindërve dhe fëmijëve. Në teori dispozitat që rregullojnë marrëdhëniet në mes 
prindërve dhe fëmijëve cilësohen edhe si e drejtë prindërore.1598 Neni 99 i LFK i 
rregullon parimet e përgjithshme lidhur me atësinë.1599 Marrëdhëniet në mes 
prindërve dhe fëmijëve zënë një vend të rëndësishëm në raporte familjare. LFK ka 
mjaftë dispozita ligjore me të cilat është mbuluar kjo çështje duke filluar nga 
statusi legjitim i fëmijëve të lindur në martesë dhe deri te legjitimimi i fëmijëve të 
lindur jashtë martesës. Marrëdhëniet në mes prindërve dhe fëmijëve janë në të 
vërtetë të drejtat dhe detyrat që kanë prindërit ndaj fëmijëve dhe anasjelltas, 
fëmijët ndaj prindërve. 

 
337. (a) Neni 337, rregullon çështjen e kompetencës territoriale të gjykatës e cila është 

kompetente për ta zgjidhur një çështje në kontestet për vërtetimin apo 
kundërshtimin e atësisë apo të amësisë. Kompetenca territoriale nënkupton faktin 
se cila gjykatë në aspektin territorial është kompetente për ta gjykuar një çështje. 
Sipas Ligjit për Procedurën Kontestimore1600 në qoftë se me ligj nuk është caktuar 
kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e 
çështjes është kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e 
paditur. Kështu që kompetente për ta gjykuar një çështje në konteste për vërtetimin 
apo kundërshtimin e atësisë apo të amësisë do të ishte gjykata në territorin e së 
cilës i padituri e ka vendbanimin ose në mungesë të vendbanimit e ka 
vendqëndrimin.1601 Kjo është një rregull e përgjithshme për fillimin e procedurës.  

                                                 
1598 Aliu. A & Gashi. H, 2007, fq. 199. 
1599 Shih LFK, neni 112 i cili parasheh se dispozitat e këtij ligji për vërtetimin e atësisë gjithashtu 
zbatohen edhe me rastin e vërtetimit të amësisë.  
1600 Shih LPK, neni 37.1. 
1601 Shih LPK, neni 38. Sipas këtij neni: 1) për procedimin e çështjes juridike është e kompetencës së 
përgjithshme territoriale gjykata në territorin e të cilës i padituri e ka vendbanimin; 2) në çoftë se i 
padituri nuk ka vendbanim, e kompetencës së përgjithshme territoriale është gjykata në territorin e të 
cilës i padituri e ka vendqëndrimin; 3) në qoftë se i padituri, përpos vendbanimit e ka edhe 
vendqëndrimi në ndonjë vend tjetër, kurse sipas rrethanave të rastit konkret mund të supozohet se 
këtu do të qëndroj për një kohë të gjatë, e kompetencës së përgjithshme territoriale është edhe gjykata 
e vendqëndrimit të palës së paditur.  



Adem Vokshi 

 684 

337 (b) Në kontestet për vërtetimin apo kundërshtimin e atësisë apo të amësisë, sipas 
kuptimit të dispozitës së nenit 337, ligjvënësi përveç që parasheh mundësinë e 
zgjidhjes së një kontesti për vërtetimin apo kundërshtimin e atësisë apo të amësisë 
nga gjykata me kompetencë të përgjithshme territoriale, parasheh mundësinë që 
çështja të zgjidhet edhe nga gjykata në territorin e të cilës fëmija përkatësisht 
përfaqësuesit i tij ligjor e kanë vendbanimin ose vendqëndrimin. Sipas kësaj 
dispozite ligjore paraqitja e padisë mund të bëhet edhe në gjykatën e kompetencës 
së përgjithshme territoriale, por edhe në gjykatën në territorin e së cilës fëmija 
përkatësisht përfaqësuesi i tij ligjor e ka vendbanimin apo vendqëndrimin.1602  

 
337 (c) Sipas dispozitës së nenit 337, ligji ka ofruar mundësinë e zgjedhjes së 

kompetencës që do të thotë se fëmija, mund të zgjedhë në mes dy mundësive që 
padinë për vërtetimin apo kundërshtimin e atësisë apo të amësisë ta paraqet në 
gjykatën ku i padituri e ka vendbanimin ose në gjykatën ku fëmija përkatësisht 
përfaqësuesi i tij ligjor e kanë vendbanimin ose vendqëndrimin. Pra, nëse është 
shfrytëzuar njëra mundësi, nuk mund të paraqitet padia në të njëjtën kohë edhe në 
gjykatën tjetër.1603 Kjo është një lehtësirë procedurale që ligji i’a njeh fëmijës edhe 
përfaqësuesit të tij ligjor, zgjedhjen e gjykatës pranë së cilës dëshirojnë të 
paraqesin padinë. Në atë gjykatë që është paraqitur padia, pra në gjykatën e 
kompetencës së përgjithshme territoriale, ose në gjykatën ku fëmija përkatësisht 
përfaqësuesi i tij ligjor e ka vendbanimin, ajo gjykatë është kompetente për 
zgjidhjen e kontestit për vërtetimin apo kundërshtimin e atësisë apo të amësisë. 
Momentalisht e kompetencës lëndore për shqyrtimin e kërkesave lidhur me 
vërtetimin apo kundërshtimin e atësisë, apo të amësisë është kompetente Gjykata e 
Qarkut, mirëpo me hyrjen në fuqi të ligjit për gjykatat në vitin 2010 i cili fillon të 
zbatohet nga 1 janari 2013,1604 kompetente për të vendosur për çështjet e vërtetimit 
apo kundërshtimit të atësisë apo të amësisë do të jenë gjykatat themelore, 
departamenti i përgjithshëm. Në kuadër të këtij departamenti do të gjykohen të 
gjitha çështjet juridike-civile, përfshirë edhe çështjet në kontestet për vërtetimin 
apo kundërshtimin e atësisë apo të amësisë.1605  

 
 

                                                 
1602 Zgjidhje të ngjashme parasheh edhe LPK – neni 46 ku theksohet se për zgjidhjen e kontesteve 
lidhur me alimentacionin, po që se paditës është personi që kërkon alimentacionin, është kompetente, 
përpos gjykatës së kompetencës së përgjithshme territoriale, edhe gjykata në territorin e së cilës 
paditësi e ka vendbanimin, gjegjësisht vendqëndrimin. (në këtë dispozitë ligjore nuk është paraparë 
mundësia e ngritjes së padisë edhe te k gjykata në territorin e së cilës e ka vendbanimin apo 
vendqëndrimin edhe përfaqësuesi ligjor i fëmijës ashtu siç e ka precizuar shumë kartë LFK në 
dispozitën e nenit 323.  
1603 Shih LPK, neni 262, par. 3. 
1604 Lidhur me këtë çështje shih LFK, nenin 108 dhe pjesa e komentarit për këtë nen.  
1605 LGJ, neni, 12, par 1.4 në lidhje me nenin 16. 
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Neni 338. Kolegji Gjyqësor  
 

Procedura gjyqësore ndërmjet prindërve dhe në mes të prindërve dhe 
fëmijëve në shkallën e parë do të drejtohet dhe vendoset nga kolegji i përbërë 
nga një gjyqtar dhe dy, porotë, ndërsa në Gjykatën e shkallës së dytë kolegji 
do të përbëhet nga tre gjyqtarë.  

 
Koment, neni 338 

 
338. Vështrim i përgjithshëm. Neni 338 rregullon çështjen e kompetencës funksionale 

brenda një gjykate lidhur me vendosjen në konteste ndërmjet prindërve, dhe në 
mes të prindërve dhe fëmijëve. Me këtë dispozitë është e rregulluar edhe 
kompetenca funksionale e gjykatës së shkallës së parë, edhe kompetenca 
funksionale e gjykatës në shkallën e dytë.1606  

 
338 (a) Në shkallën e parë në procedurën gjyqësore ndërmjet prindërve dhe në mes të 

prindërve dhe fëmijëve vendos kolegji gjyqësor i cili përbëhet nga një gjyqtar dhe 
dy gjyqtarë, porotë.1607 Për mënyrën e marrjes së vendimeve në kolegj në mënyrë 
analoge zbatohen rregullat e Ligjit për Procedurën Kontestimore.  

 
338 (b) Kjo dispozitë përcakton se procedura në Gjykatën e shkallës së dytë zhvillohet, 

dhe vendimi merret nga kolegji i përbërë prej tre gjyqtarëve. Në gjykatën e 
instancës së dytë nuk ka gjyqtarë, porotë, respektivisht në këtë kolegj marrin pjesë 
vetëm gjyqtarët profesional.  

 
 
Neni 339. Palët pjesëmarrëse  
 

(1) Në kontestet për vërtetim të atësisë, janë personat atësia e të cilëve 
vërtetohet fëmija dhe nëna e fëmijës.  

(2) Në kontestet për kundërshtim të atësisë së personit i cili në përputhje me 
ligjin është menduar të jetë ati i fëmijës, palë në procedurë gjyqësore: 
personi që kundërshton atësinë, fëmija dhe nëna e fëmijës.  

(3) Në kontestet ku personi i cili ka menduar se është baba i fëmijës, kundërshtimi 
i atësisë së personit i cili e ka njohur fëmijën si të tijin, palët në këtë kontest 
janë: personi i cili refuzon të njohë dhe pranojë atësinë, personi atësia e të cilit 
është kundërshtuar, fëmija dhe nëna e fëmijës.  

 
Koment, neni 339  

 
339. Vështrim i përgjithshëm. Me dispozitën e nenit 339, përcaktohet se cilët janë palët 

pjesëmarrëse në kontestet për vërtetimin apo kundërshtimin e atësisë apo të 
amësisë. Ky shpjegim i dhënë nga ana e ligjvënësit është i rëndësisë së veçantë nga 

                                                 
1606 Për më shumë informata shih LFK, nenet 73 dhe 324 dhe pjesa e komentarit për këto nene.  
1607 Për gjyqtarët, porotë më shumë informata shih LFK 73 dhe 324 dhe pjesa e komentarit për këto 
nene. 
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shkaku se është me të vërtetë shumë e rëndësishme se kush krejt mund të jetë palë 
në këtë procedurë dhe çfarë roli duhet të kenë palët në këtë procedurë. Thjeshtë për 
shkakun se, kur bëhet fjalë për kontestet martesore, atëherë palë në procedurë janë 
të dy bashkëshortët njeri prej të cilëve apo të dytë kërkojnë që martesa e tyre të 
zgjidhet. Pavarësisht se në këtë kontest gërshetohen bile sipas detyrës zyrtare edhe 
interesat e fëmijëve të mitur, nga se vendoset edhe për besimin e tyre në edukim, 
rruajtje dhe mbajtje të mëtejme pas zgjedhjes së martesës, për kontributin për 
mbajtjen e tyre financiare, dhe ushqimi, fëmijët nuk janë palë në procedurë. 
Ndërsa, në kontestet për vërtetimin apo kundërshtimin e atësisë apo të amësisë 
fëmijët krahas prindërve të tyre na lajmërohen si palë në procedurë me të drejta të 
plota, dhe mungesa e përfshirjes së fëmijëve në këto konteste e bënë padinë të pa 
përshtatshme për vlerësim. 

 
Paragrafi 1 

 
339.1 Në kontestet për vërtetimin e atësisë palë pjesëmarrëse në procedurë janë personat, 

atësia e të cilëve vërtetohet, fëmija dhe nëna e fëmijës. Personat, atësia e të cilëve 
vërtetohet gjithnjë sipas rregullit e kanë legjitimitetin pasiv pra janë të paditur në 
kontestin i cili zhvillohet. Të njëjtin rol mund ta ketë edhe nëna e fëmijës po qe se 
ajo për shkaqe të parapara në dispozitën e nenit 110 par. 3 të LFK nuk ka inicuar një 
procedurë të tillë. Nëse nëna nuk është gjallë, atëherë si të paditur na lajmërohen 
trashëgimtarët tjerë të saj. Në këtë kontest legjitimitetin aktiv e ka fëmija i cili kërkon 
vërtetimin e atësisë. Fëmija, procedurën për vërtetimin e atësisë e fillon përmes 
përfaqësuesit ligjor të tij dhe në këtë rast legjitimitet aktiv do të ketë edhe nëna e 
fëmijës pra edhe ajo duhet të jetë paditëse.1608  

 
Paragrafi 2 

 
339.2 Në kontestet për kundërshtimin e atësisë së personit i cili në përputhje me ligjin 

është menduar të jetë ati i fëmijës, 1609 palë në procedurë gjyqësore janë personi që 
kundërshton atësinë, fëmija dhe nëna e fëmijës. Pra këtu legjitimitetin aktiv në 
procedurë e ka personi i cili e kundërshton atësinë, dhe ai në procedurë ka rolin e 
paditësit, ndërsa në anën tjetër si të paditur na lajmërohen fëmija dhe nëna e 
fëmijës. Në këtë procedurë nëna e fëmijës na lajmërohet edhe si e paditur, e edhe si 
përfaqësuese ligjore e fëmijës të mitur i cili poashtu ka rolin e të paditurit me kusht 
që të mos jenë interesat e fëmijës dhe nënës së tij në kundërshtim njëra me tjetrën, 
në ç'rast Organi i Kujdestarisë do t’ia caktojë fëmijës kujdestarinë e veçantë.1610  

                                                 
1608 Lidhur me legjitimitetin e palëve në procedurën kontestimore shih Adem Vokshi. Doracaku për 
përgatitjen e provimit të jurisprudencës, Prishtinë, 2009, fq. 581.  
1609 Lidhur me supozimin se një person është atë i fëmijës shih LFK, nenet 99 – 101, dhe pjesa e 
komentarit për këto nene.  
1610Lidhur me caktimin e kujdestarit të vaçantë shih LFK, neni 230.2, dhe pjesa e komentarit për këtë 
nen.  
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Paragrafi 3 
 
339.3 Në kontestet ku personi i cili ka menduar se është baba i fëmijës, kundërshtimi i 

atësisë së personit i cili e ka njohur fëmijën si të tijin, si palë në procedurë na 
lajmërohen: personi i cili refuzon të njohë dhe pranojë atësinë, pastaj personi atësia 
e të cilit është kundërshtuar, normalisht fëmija dhe nëna e fëmijës.1611 

 
 
Neni 340. Procedurat e Përgjithshme Gjyqësore mbi vërtetimin e Atësisë dhe 
Amësisë  
 

(1) Në kontestet nga marrëdhëniet familjare ndërmjet prindërve dhe fëmijës 
së mitur dhe procedura për verifikim të refuzimit të atësisë apo amësisë, 
vetëm në rastin e fëmijës së mitur, gjykata mundë gjithashtu të merr 
parasysh faktet të cilat nuk janë marrë parasysh nga palët.  

(2) Në një kontest të tillë nuk mund të ketë vendim të shpallur për shkak të 
mungesës apo mos lejimit.  

(3) Në kontestet nga vërtetimi apo refuzimi i atësisë ose amësisë, marrëveshja 
gjyqësore nuk është e lejuar.  

(4) Nëse në procedurën gjyqësore për vërtetimin e atësisë apo amësisë i 
padituri e njeh atësinë e tij respektivisht amësinë, procedura do të 
suspendohet dhe gjykata menjëherë do të dërgojë një kopje të çertifikuar 
të protokolit së bashku me deklaratën për njohjen e atësisë respektivisht 
amësisë te zyrtari kompetent për regjistrimin e fëmijës në librin amëz.  

 
Koment, neni 340 

 
340. Vështrim i përgjithshëm. Procedurat Përgjithshme gjyqësore mbi vërtetimin e 

Atësisë dhe amësisë poashtu janë procedura gjyqësore. Procedura është e karakterit 
Kontestimore, parimisht zhvillohet sipas rregullave të Ligjit për procedurën 
Kontestimore, mirëpo, relacioni i procedurave të këtij ligji – LFK në raport me 
Ligjin për procedurën Kontestimore kanë përparësi në zbatim, bazuar në parimin 
Lex speciale. Kështu ,Ligji i familjes është ligj special dhe ka përparësi në zbatim. 
Vetëm në mungesë të dispozitave në LFK, zbatohen përshtatshmërisht dispozitat e 
ligjit për procedurën Kontestimore.1612 

 
Paragrafi 1 

 
340.1 Pra në kontestet nga marrëdhëniet familjare ndërmjet prindërve dhe fëmijës së 

mitur dhe procedura për verifikim të refuzimit të atësisë apo amësisë, vetëm në 
rastin e fëmijës së mitur, gjykata mund të merr parasysh faktet të cilat nuk janë 

                                                 
1611 Shih Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Pejë C. Nr. 50/08 i datës 21.07.2008, cituar sipas 
Buletinit të Praktikës Gjyqësore të Gjykatave të qarkut të Kosovës – vëllimi i 2 Prishtinë 2011, fq. 
242. Me këtë aktgjykim gjykata njëkohësisht ka vendosur edhe për mohimin e atësisë dhe amësisë 
dhe njëherit edhe për vërtetimin e atësisë dhe amësisë. 
1612 Shih LFK, neni 349. 



Adem Vokshi 

 688 

marr parasysh nga palët. Pra, në këto konteste kur fëmija është i mitur është në 
kompetencë të gjykatës, që me rastin e vendosjes të merr parasysh edhe ato fakte të 
cilat nuk janë marrë parasysh nga palët. Këto fakte të cilat gjykata do të mund t’i 
merr parasysh, janë të dhëna në paragrafët vijuese. 

 
Paragrafi 2 

 
340.2 Në kontestet e tilla gjykata nuk bie vendim për shkak të mungesës, pavarësisht se 

janë plotësuar kushtet ligjore për nxjerrjen e një vendimi të tillë, 1613 apo për shkak 
të moslejimit (mosbindjes).1614 Pra, edhe nëse janë të plotësuara të gjitha kushtet 
ligjore sipas dispozitave në fuqi të LPK, gjykata megjithatë nuk do të bie asnjërin 
prej vendimeve të më larta në kontestet nga marrëdhëniet familjare ndërmjet 
prindërve, dhe fëmijës së mitur dhe procedura për verifikim të refuzimit të atësisë 
apo amësisë. Kjo nuk do të vlejë në këto konteste në rastin kur fëmija nuk është i 
mitur po në moshë madhore. 

 
Paragrafi 3 

 
340.3 Marrëveshja gjyqësore e cila sipas dispozitave të LPK është e lejuar, dhe gjykata 

të njëjtës po qe se palët e arrijnë gjatë shqyrtimit e pranon dhe i’a jep fuqinë e 
titullit përmbarimor në kontestet nga vërtetimi apo refuzimi i atësisë apo amësisë 
nuk është e lejuar. Në këto konteste edhe nëse palët tentojnë të arrijnë ndonjë 
marrëveshje për hir të mbrojtjes së interesave të fëmijëve të mitur gjykata një 
marrëveshje të tillë, nuk do ta pranojë assesi.  

 
Paragrafi 4 

 
340.4 Nëse gjatë zhvillimit të procedurës kontestimore për vërtetimin e atësisë apo 

amësisë i padituri e njeh atësinë e tij respektivisht amësinë, procedura do të 
suspendohet dhe gjykata menjëherë do të dërgojë një kopje të certifikuar të 
protokollit së bashku me deklaratën për njohjen e atësisë respektivisht amësisë te 
zyrtari kompetent për regjistrimin e fëmijës në librin amëz. Pra, siç u shpjegua më 
lartë gjykata pasi të pasojë njohja e atësisë apo amësisë nga ana e palës së 
paditur,1615 një deklaratë të tillë e konstaton në procesverbal ,dhe kopjen e këtij 
procesverbali të firmosur dhe protokolluar e të certifikuar, (furnizuar me vulën e 
gjykatës) menjëherë pra pa vonesë i’a dërgon zyrtarit kompetent për të bërë 
regjistrimin përkatës të atësisë së të paditurit respektivisht të amësisë së të 
paditurës. Kjo dmth. se gjykata në një situatë të tillë edhe pse i padituri pranon 
atësinë respektivisht amësinë, nuk e bie aktgjykimin në bazë të pohimit.1616 

                                                 
1613 Shih LPK, neni 151par. 1.  
1614 Po aty, neni 150. 
1615 Për efektin juridik të deklaratës së njohjes shih LFK, neni 109 dhe pjesa e komentarit për këtë 
nen. 
1616 Po aty, neni 148.  
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Neni 341. Sigurimi i pjesëmarrjes së domosdoshme, Refuzimi i kërkesës  
 
(1) Nëse me padinë për vërtetimin, përkatësisht për kundërshtimin e atësisë si 

paditës dhe të paditur nuk janë përfshirë të gjithë personat nga neni 339 
të këtij ligji, gjykata do ta ftojë paditësin që ta zgjerojë me persona të 
tjerë. Ata persona nuk mund t’i bëjnë kundërshtim zgjerimit të padisë.  

(2) Nëse në kontestin për kundërshtimin e atësisë paditësi brenda afatit që e 
ka caktuar gjykata nuk e zgjeron padinë me personat, të cilët nuk janë 
përfshirë në padi ose nëse këta persona brenda afatit të njëjtë nuk i 
bashkohen padisë si paditës të rinj, padia do të hidhet poshtë.  

(3) Nëse në kontestin për vërtetimin e atësisë paditësi brenda afatit që e ka 
caktuar gjykata nuk e zgjeron padinë me personat të cilët nuk janë 
përfshirë në padi, ose nëse ata persona brenda afatit të njëjtë nuk i 
bashkohen padisë si paditës të rinj, gjykata lidhur me këtë gjë do të 
njoftojë Organin e Kujdestarisë dhe do të ia caktojë afatin brenda të cilit 
mund ta zgjerojë padinë me personat që nuk janë përfshirë në padi.  

(4) Nëse nuk ka palë tjetër pjesëmarrëse në procesin gjyqësor brenda afatit të 
dhënë, kërkesa do të refuzohet.  

 
Koment, neni 341 

 
341. Vështrim i përgjithshëm. Me dispozita e nenit 341, është paraparë sigurimi i 

pjesëmarrjes së domosdoshme të gjithë personave në procedurën gjyqësore e cila 
zhvillohet për shkak të vërtetimit, përkatësisht kundërshtimit të atësisë. Poashtu, 
me këtë dispozitë ligjore janë paraparë edhe pasojat e mossigurimit të pjesëmarrjes 
së domosdoshme të gjithë personave në procedurën gjyqësore. Kur themi 
mospjesëmarrja, nuk mendohet në marrjen pjesë apo jo të këtyre personave të 
domosdoshëm në procesin kontestimor, por mendohet në përfshirjen e tyre në aktin 
inicial të procedurës dhe pasojat e mospërfshirjes së tyre në këtë akt (padi).  

  
Paragrafi 1 

 
341.1 Sipas dispozitës 341.1 është paraparë obligimi i gjykatës që të ftojë palën 

paditëse që ta zgjerojë padinë me persona të tjerë të cilët në padinë fillestare nuk 
kanë qenë të përfshirë si paditësa apo të paditur, kur është fjala për kontestin i cili 
zhvillohet sipas padisë për vërtetimin, përkatësisht kundërshtimin e atësisë. 
Personat, të cilët duhet të përfshihen në zgjerimin e padisë së paditësit nuk kanë 
mundësi ligjore që të bëjnë kundërshtimin e zgjerimit të padisë. Nuk mund të jetë 
paditës i mituri të cilin e përfaqëson e ëma si përfaqësuese ligjore kundër të 
paditurit si babait të pretenduar po qe se si paditëse nuk lajmërohet edhe e ëma e 
fëmijës të mitur. Po qe se fëmija ushtron padinë përmes përfaqësuesit të caktuar 
nga ana e Organit të Kujdestarisë ,atëherë gjithsesi si të paditur duhet përfshirë jo 
vetëm atin e supozuar, por edhe nënën biologjike, sepse në këto konteste që të tre 
këta (fëmija, nëna dhe babai i supozuar) kanë cilësinë e ndërgjygjësve unik.1617  

                                                 
1617 Shih LPK, neni 264. 
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Paragrafi 2 
 
341.2 Në situatën kur paditësi brenda afatit të cilin e ka caktuar gjykata nuk vepron 

sipas vendimit të gjykatës mbi zgjerimin e padisë me personat, të cilët nuk janë 
përfshirë në padi ose nëse këta persona brenda afatit të njëjtë nuk i bashkohen 
padisë si paditës të rinjë, padia do të hudhet poshtë nga ana e gjykatës.1618  

 
Paragrafi 3 

 
341.3 Në situatën si nën paragrafin paraprak kur në kontestet për vërtetimin e atësisë 

paditësi brenda afatit të caktuar nga ana e gjykatës nuk bënë zgjerimin e padisë me 
personat të cilët nuk janë të përfshirë në padi, ose nëse ata persona brenda afatit të 
njëjtë nuk i bashkohen padisë si paditës të rinjë, gjykata lidhur me këtë gjë do të 
njoftojë Organin e Kujdestarisë dhe do të i’a caktojë afatin brenda të cilit mund ta 
zgjerojë padinë me persona që nuk janë përfshirë në padi. Pra, njoftohet Organi i 
Kujdestarisë në mënyrë që i njëjti të ndërmerr veprimet procedurale të cilat nuk i 
ka ndërmarr paditësi në afatin e caktua për këtë nga ana e gjykatës. Gjithashtu edhe 
Organit të Kujdestarisë gjykata i lenë një afat brenda të cilit ky organ duhet të 
veprojë dhe t’i ndërmerr veprimet e më larta. 

 
Paragrafi 4 

 
341.4 Në fund paragrafi i 4 i nenit 341, parasheh refuzimin e kërkesës nëse nuk ka palë 

pjesëmarrëse në procesin gjyqësor brenda afatit të dhënë nga ana e gjykatës. Pra, 
gjykata nuk do të presë në pakufi që paditësi gjegjësisht Organi i Kujdestarisë të 
veprojnë sipas urdhrit të saj. Ky afat zakonisht është 15 ditor, por meqenëse është 
afat gjyqësor gjykata mund të caktojë edhe ndonjë afat tjetër meqë ligjvënësi nuk 
ka paraparë afat prekluzive lidhur me këtë situatë. 1619  

 
 
Neni 342. Përfshirja e Organit të Kujdestarisë  
 

(1) Për kontestet nga marrëdhëniet familjare ndërmjet prindërve dhe 
fëmijëve të mitur gjykata do ta njoftojë Organin e Kujdestarisë, nëse 
konstaton se përfaqësuesi ligjorë nuk tregon kujdes të duhur në 
përfaqësim qoftë për shkak të mosdijes ose të pakujdesisë.  

(2) Organi i Kujdestarisë ka të drejtë të marrë pjesë në kontestin e atillë 
gjithmonë kur çmon se këtë gjë e kërkojnë interesat e arsyeshme të 
fëmijës që është palë në kontest.  

(3) Si pjesëmarrës në procedurë, Organi i Kujdestarisë është i autorizuar që 
të jep propozime për mbrojtjen e të drejtave dhe të interesave të fëmijëve, 
që t’i paraqet. 

                                                 
1618 Po aty, neni 387. 
1619 Po aty, neni 125.2. 
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(4) edhe faktet të cilat nuk i kanë theksuar palët dhe të propozojë që të 
mblidhen provat e nevojshme, të ushtrojë mjete juridike dhe të ndërmerr 
veprime tjera kontestimore.  

(5) Gjykata është e detyruar të ftojë Organin e Kujdestarisë pjesëmarrës në 
procedurë në të gjitha seancat dhe të dërgojë të gjitha vendimet e saja te 
ky organ.  

 
Koment, neni 342 

Paragrafi 1 
 

342.1 Në situatën kur gjykata konstaton se përfaqësuesi ligjor nuk tregon kujdes të 
duhur në përfaqësim, qoftë për shkak të mosdijes ose të pakujdesisë në rastin kur 
shtrohet çështja e kontesteve nga marrëdhënia familjare ndërmjet prindërve dhe 
fëmijëve të mitur, ajo menjëherë do të njoftojë Organin e Kujdestarisë. Kjo, për 
shkakun se Organi i Kujdestarisë është organ i cili sipas detyrës zyrtare kujdeset 
për të gjitha çështjet e rëndësishme për jetën, shëndetin, edukimin dhe arsimimin e 
fëmijëve andaj edhe obligimi i gjykatës që në situatat si ma lartë menjëherë të 
njoftohet Organi i Kujdestarisë. 

 
Paragrafi 2 

 
342.2 Sipas paragrafit dy të nenit 342 i jepet e drejtë Organit të Kujdestarisë që të 

marrë pjesë në kontestin nga marrëdhënia familjare ndërmjet prindërve dhe 
fëmijëve të mitur, gjithmonë kur e çmon se këtë gjë e kërkojnë interesat e 
arsyeshme të fëmijës e cila në këtë kontest lajmërohet si palë qoftë paditëse apo e 
paditur. Pra, është vlerësimi i Organit të Kujdestarisë ta çmojë arsyeshmërinë e 
marrjes pjesë në kontest, kuptohet në anën e fëmijës të mitur. Interesat e arsyeshme 
të fëmijës në këtë kontest janë p.sh. kur përfaqësuesi i tij ligjor apo ai i angazhuar 
me prokurë nuk tregojnë gjatë procedurës kujdes të duhur në përfaqësim. Ku, 
moskujdesi i tyre mund të jetë i natyrës objektive – mosdijes, respektivisht 
pakujdesisë apo i natyrës subjektive ,kur interesat e përfaqësuesit ligjor të fëmijës 
të mitur dhe vet fëmijës janë në kundërshtim, andaj tregohet e domosdoshme që 
interesat e fëmijës të mitur në procedurë të mbrohen, gjë të cilën e bënë edhe 
Organi i Kujdestarisë.  

 
Paragrafi 3 

 
342.3 Me rastin e marrjes pjesë në procedurë, Organi i Kujdestarisë ka të drejtë që të 

jep propozime me qëllim të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të fëmijëve, 
poashtu ka të drejtë edhe të paraqet fakte të cilat nuk i kanë theksuar palët, dhe të 
propozojë mbledhjen e provave të nevojshme, të ushtrojë mjete juridike dhe të 
ndërmerr veprime tjera kontestimore. Me fjalë të tjera Organi i Kujdestarisë nëse 
vendos që të kuqet në procedurë me qëllim të mbrojtjes së të drejtave dhe 
interesave të fëmijës të mitur në kontestet nga marrëdhëniet familjare ndërmjet 
prindërve dhe fëmijëve të mitur, ai në procedurë i ka të gjitha të drejtat që i ka vet 
fëmija i mitur, përkatësisht përfaqësuesi i tij ligjor apo ai me prokurë.  



Adem Vokshi 

 692 

Paragrafi 4 
 
342.4 Në një situatë/ të tillë si më lartë gjykata është e detyruar që Organin e 

Kujdestarisë pjesëmarrës në procedurë ta ftojë në të gjitha seancat që do t’i mbajë 
lidhur me këtë çështje kontestimore, dhe poashtu që të njëjtit t’ia dërgojë të gjitha 
shkresat që kanë të bëjnë lidhur me këtë çështje, si dhe vendimet të cilat i merr vet 
gjykata. Një veprim i tillë detyrues për gjykatën është paraparë nga ana e 
ligjvënësit, duke marrë parasysh kompetencën e Organit të Kujdestarisë 
pjesëmarrës në procedurë të cilën i’a ka mundësuar ligji. 
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Prof. Dr. iur. Haxhi Gashi 

  
 
Neni 343. Mbrojtja e Fëmijëve me anë të Kujdestarit të veçantë  

 
(1) Nëse fëmija dhe prindi i cili sipas Ligjit e përfaqëson fëmijën së bashku e 

paraqesin padinë për vërtetimin ose kundërshtimin e padisë, përkatësisht 
nëse janë të paditur me padi të njëjtë ai prind do ta përfaqësojë fëmijën 
edhe në kontest, por Organi i Kujdestarisë mund t’i caktojë fëmijës 
kujdestarin e veçantë nëse ndërmjet prindit dhe fëmijës në atë kontest 
ekzistojnë interesa të kundërta. 

(2) Nëse fëmija dhe prindi i cili është përfaqësues ligjor i fëmijës, kanë 
interesa të kundërta dhe janë palë të kundërta në procedurë si të paditur 
dhe paditës, Organi i Kujdestarisë do të emërojë kujdestarin e veçantë 
për këtë fëmijë.  

 
Koment, neni 343 

 
343. Vështrim i përgjithshëm. Neni 343, është një nen specifik i cili përveç neneve tjera 

potencon se fëmijët kanë mbrojtje të veçantë, në raste të caktuar, dhe kjo mbrojtje 
sigurohet me kujdestar të veçantë atëherë kur ka interesa të kundërta në mes prindërve 
dhe fëmijëve. Kur ka konflikt interesi në mes prindërve dhe fëmijëve, prindërit edhe 
pse janë përfaqësues ligjor të fëmijëve nuk mund ta ushtojnë këtë detyrë, sepse nuk 
mund të jenë në të njëjtën kohë mbrojtës të vetvetes dhe në anën tjetër mbrojtës i 
fëmijës për të njëjtën çështje kontestuese. Kështu, ligjvënësi përmes kësaj norme ka 
paraparë caktimin e kujdestarit të veçantë për fëmijën. 

 
Paragrafi 1 

 
343.1 Në paragrafin 1 është paraparë caktimi i kujdestarit të veçantë për fëmijën kur ka 

konflikt interesi, apo ndryshe interesa të kundërta në procedurë gjyqësore të 
lidhura me vërtetimin e atësisë apo amësisë. Padia për vërtetimin e atësisë ose 
amësisë mund të paraqitet edhe nga prindi, por edhe nga fëmija qoftë lidhur me 
kundërshtimin e atësisë ose amësisë për të cilat kërkohet vërtetimi me procedurë 
gjyqësore.1620 Në rastet kur fëmija është palë dhe në një kontest me prindërit, por të 
cilët janë palë në njërën anë pa interesa të kundërta, në këtë rast prindi e 
përfaqëson fëmijën, mirëpo, edhe përkundër kësaj, Organi i Kujdestarisë i cakton 
kujdestar të veçantë fëmijës me qëllim të mbrojtjes së interesave të fëmijës. Në 
situatë praktike, kur njëri prind dhe fëmija janë palë në njërën anë mund të shfaqet 
kur nëna dhe fëmija nuk pajtohen me njohjen e atësisë, dhe në këtë rast i ati 
(personi që e njeh atësinë) duhet t’i paditë të dy - nënën dhe fëmijën dhe të kërkojë 
vërtetimin e atësisë në procedurë gjyqësore.1621 Rastet e tilla mund të jenë edhe në 

                                                 
1620 Krahaso LFK, nenet 112-124 dhe komentin e këtyre neneve 
1621 Shih LFK, neni 108 dhe komenti i këtij neni.  
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kundërshtimet e atësisë dhe amësisë nga personi i tretë ose vetë prindi që sipas 
ligjit konsiderohet at ose nënë e fëmijës.1622 Prandaj, në çdo rast kur prindi mund të 
përfaqësojë fëmijën, mirëpo për faktin se interesat e fëmijës mund të mbrohen më 
mirë përmes përfaqësuesit të posaçëm duhet të caktohet një kujdestar i veçantë që 
nuk është prindi, por një person tjetër. Kjo situatë vjen për shkakun se siç u 
theksua më lartë, nëna mund të mos e pranojë deklaratën e njohjes së personit që e 
konsideron vet at të fëmijës, por është interesi i fëmijës që të ketë atësi të njohur 
dhe ta pranojë këtë deklaratë, prandaj edhe interesi i fëmijës në këtë rast dhe rastet 
e ngjashme mbrohet me një kujdestar të veçantë. 

 
Paragrafi 2 

 
343. Paragrafi i dytë e parasheh situatën tjetër të ndryshëm nga paragrafi 1. Me 

paragrafin 2 parashihet caktimi i kujdestarit të veçantë për fëmijën në rastet kur në 
procedurën gjyqësore të lidhur me vërtetimin e atësisë dhe amësisë (këtu bëhet 
fjalë për të gjitha procedurat e vërtetimit me procedurë gjyqësore edhe te 
kundërshtimi i atësisë dhe amësisë edhe te njohja, por që duhet zhvilluar procedurë 
gjyqësore siç parashihet me nenet 112-124 të LFK) ka interesa të kundërta fëmija 
me prindin. Kjo situatë shfaqet kur prindi është palë në njërën anë si paditës, ose i 
paditur dhe fëmija në anën tjetër si paditës ose i paditur. Andaj, është e qartë se 
prindi nuk mund të jetë përfaqësues i fëmijës në këto raste, sepse nuk mund t’i 
mbrojë interesat e fëmijës. Prindi është i interesuar t’i mbrojë interesat e tij në këtë 
rast. Kështu që, shfaqet edhe nevoja që për fëmijën të caktohet kujdestar i veçantë. 
Në të gjitha këto raste Organi i Kujdestarisë duhet të caktojë një kujdestar të 
veçantë për fëmijën i cili e përfaqëson fëmijën dhe mbron interesat e tij në të gjitha 
procedurat gjyqësore dhe jashtëgjyqësore të lidhura me kontestin gjyqësor në të 
cilin fëmija është palë gjyqësore e kundërt me prindin, në kontestet për vërtetim 
atësie dhe amësie. Fakti që këtu është përdorur procedura e vërtetimit të atësisë dhe 
amësisë, nuk kufizohet vetëm te rastet e vërtetimit me procedurë gjyqësore për 
fëmijët jashtë martese, por i përfshin të gjitha kontestet gjyqësore edhe ato të 
kundërshtimit të atësisë dhe amësisë, sepse për të gjitha këto rastet zhvillohet 
procedurë gjyqësore e vërtetimit. 1623 

 
  
Neni 344. Masa ex officio të përkohshme për mbrojtjen e fëmijëve  

 
(1) Në procedurat për kujdestarinë, gjykata ex officio mund të caktojë masa 

të përkohshme për mbrojtjen, edukimin dhe vendosjen e fëmijës.  
(2) Masat e përkohshme mund të zbatohen pavarësisht nga vendimi i marrë 

në kontestin themelor ose natyra e procesit themelor nëse kjo 
konsiderohet e domosdoshme.  

                                                 
1622 Shih LFK, nenet 113 deri 117 dhe komentari i këtyre neneve. 
1623 Vërtetimi i atësisë dhe amësisë me procedurë gjyqësore zhvillohet në të gjitha rastet kur ka 
kundërshtim atësie ose amësise ose njohje atësie apo amësie, mirëpo njëra palë nuk pajtohet me këtë 
njohje. Për më shumë shih nenet 108; 110-124 dhe komentin e këtyre neneve. 
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(3) Kundërshtimi ndaj vendimit mbi masat e përkohshme nuk e ndal 
ekzekutimin e vendimit.  

 
Koment, neni 344 

 
344. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 344 rregullohen disa situata të vendosjes së 

fëmijës nën mbrojtje të veçantë, por që lidhen me edukimin dhe vendosjen, 
përkatësisht përkujdesjen e fëmijës. por, këto masa janë të përkohshme dhe kanë 
për qëllim mbrojtjen e fëmijës për një kohë të caktuar, dhe pavarësisht vendimit që 
mund të merret në kontest themelor me të cilin caktohet se te kush do të mbetet 
fëmija nën përkujdesje. Këto masa caktohen ex officio, ose sipas detyrës zyrtare sa 
herë që gjykata e konsideron të nevojshme, gjithmonë duke i marrë në konsideratë 
interesat e fëmijës. 

 
Paragrafi 1 

 
344.1 Paragrafi 1 ka specifikuar se në procedurat për kujdestarinë, gjykata mund të 

caktojë kujdestar të veçantë, ose të merr masa të përkohshme për mbrojtjen dhe 
edukimin e fëmijës, vendosjen e tij par vendqëndrimin e tij në përkujdesje. Nga 
përmbajtja e paragrafit duhet kuptuar se procedurat e kujdestarisë kanë të bëjnë me 
procedura gjyqësore rreth përkujdesjes ndaj fëmijës dhe jo vetëm kur bëhet fjalë 
për vendosje nën kujdestari. Vendosja e një fëmije nën kujdestari kur nuk është 
nën përkujdesen prindërore bëhet nga Organi i Kujdestarisë.1624, mirëpo edhe kur 
ka kontest lidhur me vendosjen nën kujdestari, në këtë rast zhvillohet procedura 
gjyqësore. Gjithashtu, kujdestaria ndaj një fëmije sipas këtij neni duhet zgjeruar 
edhe në rastet kur gjykata vendos për përkujdesje ndaj fëmijës në kontestet e së 
drejtës prindërore dhe kontestet martesore, por që lidhen me përkujdesjen e 
prindërve ndaj fëmijës. 

 
344.1 (a) Caktimi i përkujdesjes së veçantë për fëmijën në rastet e kujdestarisë. Në 

këtë paragraf është thënë se gjykata ex officio cakton kujdes të veçantë për 
përkujdesje ndaj fëmijës duke përfshirë edhe edukimin dhe vendosjen e tij, mirëpo, 
për të caktuar një kujdesje të tillë ex officio duhet paraprakisht të jetë zhvilluar 
ndonjë procedurë gjyqësore, ose të jetë në zhvillim e sipër lidhur me përkujdesjen 
ndaj fëmijës, por në këtë rast caktimin e kujdestarit. Andaj, derisa të gjendet 
kujdestari adekuat, me qëllim të plotësimit të nevojave të fëmijës qofshin ato edhe 
nevojave të veçanta, gjykata me vendim të veçantë, por i karakterit të përkohshëm 
mund ta caktojë kujdestarin, por edhe kujdes të veçantë për fëmijën. Kur themi 
kujdestar, nënkuptojmë personin i cili në bazë të aftësive të tij, është në gjendje të 
përkujdeset për fëmijën, ndërsa kur themi kujdes të veçantë kemi parasysh situatën 
që ndaj një fëmije kërkohet ndërmarrja e veprimeve të veçanta si p.sh seanca të 
caktuara edukuese, ose këshilluese, mjekim i caktuar etj.  

 

                                                 
1624 Shih LFK, neni 216 dhe komentari i këtij neni. 
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344.1 (b) Caktimi i masës së përkohshme mbrojtëse në rastet e kontesteve lidhur me 
kujdesin ndaj fëmijëve. Në kontestet martesore, gjatë martesës, por edhe pas 
përfundimit të martesë mund të zhvillohen konteste gjyqësore të lidhura me 
përkujdesjen, respektivisht mbajtjen dhe kontaktet me fëmijën.1625 Në këto 
rrethana derisa vendimi të jetë përfundimtar lidhur me atë se cilit prind t’i takojë 
përgjegjësia për përkujdesje ndaj fëmijës, gjykata cakton një kujdestar të veçantë 
ose kujdesje të veçantë që mund të bëhet nga vet njëri prind ose personi tjetër. 
Ndërsa varësisht nga nevojat e fëmijës gjykata po me të njëjtin vendim e cakton 
edhe përmbajtjen e kësaj përkujdesjeje. Masa e përkujdesjes caktohet sipas detyrës 
zyrtare nga vetë gjykata kur për këtë e konsideron të nevojshme, dhe me vendim të 
veçantë i ndarë nga vendimi përfundimtarë lidhur me atë kontest.1626 

 
Paragrafi 2 

 
344.2 Në paragrafin 2 sqarohet se masa e përkohshme mbrojtëse për përkujdesje ndaj 

fëmijës që parashihet në paragrafin 1, caktohet pavarësisht natyrës së kontestit që 
zhvillohet dhe vendimit që do të merret. Pra, një kontest mund të zhvillohet lidhur 
me besimin e fëmijëve në mbajtje, mirëpo edhe pse gjykata vendos që fëmija do t’i 
besohet njërit prind, gjykata me vendim të veçantë do të caktojë masën e 
përkohshme për përkujdesje dhe do të specifikojë kohën derisa sa zgjat kjo masë. 
Kështu, ajo mund të vendos që fëmija të mbetet në përkujdesje të njërit prind, të 
një kujdestari ose të një institucioni për një kohë me qëllim që fëmija të ketë një 
trajtim të veçantë në përkujdesje, dhe po ashtu të evitohet ndonjë situatë e cila 
mund të paraqitet si e dëmshme për fëmijën. Pas kalimit të afatit të përkohshëm, 
fëmija do të kalojë në përkujdesje siç është vendosur në vendimin përfundimtarë 
lidhur me kontestin që zhvillohet. Në vendimin përfundimtarë, varësisht se për 
çfarë kontesti bëhet fjalë, dhe kur gjithmonë duhet vendosur edhe për përkujdesje 
dhe mbajtje të fëmijës, me të njëjtin vendim të gjykatës caktohet edhe përkujdesja 
për fëmijën.1627 Këtë gjykata mund ta bëjë kur e konsideron të domosdoshme për 
interesat e fëmijë lidhur me edukimin, vendosjen (banimin) dhe përkujdesjen në 
mirërritjen e tij. Një masë e tillë mund të caktohet edhe për shkaqe sigurie që 
fëmija të jetë më i siguritë, kur për këtë ka arsye të caktuara si p.sh keqësimi i 
marrëdhënieve në mes prindërve, frika për rrëmbim të fëmijës nga njëri prind ose 
edhe veprime tjera kërcënuese ndaj jetës së fëmijës. Gjykata e Qarkut në Prishtinë, 
në lëndën C.nr. 224/2010, ka caktuar si masë të përkohshme përkujdesjen ndaj 
fëmijëve deri në nxjerrjen e vendimit përfundimtar. Ndërsa, më vonë me 
Aktgjykimin e C.nr.224/2010 të datës 13.06.2011 ka vendosur me vendim 
përfundimtar për zgjidhjen e martesës dhe me të njëjtin vendimin ka vendosë edhe 
për përkujdesjen ndaj fëmijëve dhe çështjen e mbajtjes (ushqimisë).1628 Duhet 

                                                 
1625 Shih LFK, nenet 137-145 dhe komenti i këtyre neneve. 
1626 Shih LFK, neni 344, paragrafi 2. 
1627 Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.138/2011 i datës 12.04.2011 me të cilin 
gjykata e ka zgjidhur martesës dhe po me të njëjtin vendim ka vendosur edhe për përkujdesje ndaj 
fëmijëve, duke ju caktuar edhe tëp drejtën e banimit. 
1628 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.224/2010 i datës 13.06.2011. 
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thënë se masat e përkohshme mund të jenë edhe për qëllim të plotësimit të ndonjë 
nevoje të veçantë të fëmijës. 

 
Paragrafi 3 

 
344.3 Vendimi për masën e përkohshme për përkujdesje ndaj fëmijës mund të 

kundërshtohet me ankesë nga personat që kanë interes, në radhë të parë prindërit e 
fëmijës dhe kujdestari i tij, mirëpo, pavarësisht ankesës që mund të paraqitet, 
ankesa nuk e ndal ekzekutimin e vendimit lidhur me masën e përkohshme. Kjo 
masë vazhdon derisa gjykata e cila vendos lidhur me masën e përkohshme nuk e 
ndryshon vendimin e gjykatës për të cilin është paraqit ankesa (vendimin për 
masën e përkohshme). 

  
 
Neni 345. Përjashtimi i Publikut  

 
Në kontestet për vërtetim apo kundërshtim të atësisë dhe në kontestin për 
kujdestari të personit të mitur, publiku është i përjashtuar nga procesi 
gjyqësor me qëllim të sigurimit të mbrojtjes për fëmijën.  

 
Koment, neni 345 

 
345. Vështrim i përgjithshëm. Kontestet familjare janë të një natyre tjetër nga kontestet 

tjera në të drejtën civile. Në këto konteste shqyrtohen fakte dhe rrethana të lidhura 
ngushtë me raportet familjare të një natyre intime, dhe që prekin privatësinë e 
individëve të caktuara. Në këto konteste zbulohen fakte dhe rrethana personale të 
cilat nuk janë për publikun, për faktin se janë thjeshtë të drejta të lidhura ngushtë 
me personalitetin e njeriut, por edhe të familjes. Kështu në këto procedura, me 
qëllim të ruajtjes së Konfidencialiteti të të dhënave dhe mbrojtjes së privatësisë 
përjashtohet pjesëmarrja e publikut.1629 

 
345 (a) Përjashtimi i publikut në kontestet për vërtetim dhe kundërshtim të atësisë. 

Edhe në kontestet lidhur me vërtetimi dhe kundërshtimin e atësisë dhe amësisë 
mund të zbulohen rrethana të caktuara personale. Prandaj, me këtë nen parashihet 
përjashtimi i publikut në kontestet e tilla me qëllim të mbrojtjes së interesave të 
fëmijës. Interesi i fëmijës mund të jetë mbajtja fshehtë e ndonjë rrethane të zbuluar 
gjatë procedurës me të cilën preket privatësia e tij, (prejardhja e tij, sëmundjet e 
caktuara, kontestimi i atësisë ose i amësisë për prind e supozuar sipas ligjit etj) për 
të cilat nuk do të ishte e dobishme bërja publike, pra marrja në dijeni nga të tjerët. 
Në këtë nen është thënë vetëm në kontestet lidhur me atësinë, mirëpo edhe në 
kontestet lidhur me amësinë mund të zbulohen rrethana të tilla. Dispozitat ligjore 
lidhur me vërtetimin dhe kundërshtimin e atësisë zbatohen përshtatshmërish edhe 
për amësinë.1630 Andaj, edhe në kontestet lidhur me amësinë duhet të përjashtohet 
publiku.  

                                                 
1629 Në mes tjerash shih LFK, neni 75 dhe komentari i këtij neni. 
1630 Shih LFK, neni 112 dhe komentari i këtij neni. 
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345 (b) Përjashtimi i publikut në kontestet për kujdestari ndaj të miturit. Përjashtimi i 
publikut kërkohet edhe në kontestet lidhur me kujdesin ndaj fëmijës nga ana e vetë 
prindërve ose nga kujdestari. Kjo me faktin se edhe në kontestet e tilla preken, apo 
ndryshe zbulohen fakte dhe rrethana të cila nuk do të ishin për qasje nga publiku 
nga fakti se do të cenoheshin të drejtat private të palëve në procedurë. Në veçanti, 
kjo nuk do të ishte e dobishme për fëmijën dhe interesat e tij. 

 
 
Neni 346. Procedura e Kontestit të përbashkët  

 
Palët të cilat bashkërisht iniciojnë kontestin për refuzimin ose vërtetimin e 
atësisë apo amësisë, respektivisht të cilat janë paditës në procesin gjyqësor të 
njëjtë, konsiderohen sikur të ishin një palë kontestuese, kështu që nëse 
ndërgjyqësit pengojnë ndonjërin nga veprimet kontestuese, efektet e veprimit 
të kontestueshëm të ndërmarra nga pala tjetër ndërgjyqëse shtrihen mbi 
palën e cila nuk ka ndërmarrë një veprim të tillë.  

 
Koment, neni 346 

 
346. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 346, janë rregulluar disa aspekte procedurale në 

kontestet e përbashkëta. Kontestet e përbashkëta sipas kësaj dispozite nënkuptojnë 
rastet kur dy ose më shumë palë kanë interesa të përbashkëta për objektin e gjykimit, 
(çështjen gjyqësore) dhe janë në pozitën e njëjtë qoftë në anën e palës paditëse ose në 
anën e palës së paditur. Ky nen i ka rregulluar disa fakte ligjore të veprimeve, që 
njëra palë i ka ndërmarrë, por që kanë efekt edhe për palën tjetër që është në të 
njëjtën anë me palën bashkëndërgjyqëse. Bashkëndërgjyqësia ekziston kur dy ose më 
shumë subjekte (palë) janë palët të cilët së bashku padisin ose janë të paditur për të 
njëjtën çështje.1631 Çështjet procedurale lidhur me bashkëndërgjyqësinë janë 
rregulluar edhe me Ligjin për procedurën Kontestimore.1632 

 
346 (a) Në nenin 346, specifikohet se kur palët iniciojnë procedurën bashkërisht, pra janë 

në cilësinë e palës paditëse, konsiderohet se e kanë cilësinë e palës së njëjtë. 
Dispozita ligjore e këtij neni tregon se trajtohen si një palë. Kuptimi i kësaj norme 
qëndron se efektet e veprimeve procedurale janë të njëjta, pavarësisht se cila palë i 
ndërmerr, pra efekti shtrihet edhe për palën tjetër. Bie fjala nëse njëra palë paraqet 
ndonjë parashtresë, ose nuk pajtohet me ndonjë veprim, fakt ose prova gjatë 
procedurës, efektet e këtij veprimi janë edhe për palën e cila nuk e ka ndërmarrë 
veprimin, por që është në të njëjtën pozitë (bashkëndërgjyqës) me palën që ka 
vepruar. Një efekt i tillë parashihet edhe me Ligjin e procedurës Kontestimore, por 
vetëm kur kemi bashkëndërgjyqësi unike, kur objekti i gjykimit mund të vendoset në 
mënyrë të njëjtë për palët bashkëndërgjyqëse, për shkak të natyrës së objektit të 
kontestit (kontestet familjare).1633 Në kontestet tjera civile, pala bashkndërgjyqëse e 
ruan cilësinë e palës së pavarur, dhe efektet e veprimeve juridike të njërës palë nuk 

                                                 
1631 Brestovci. F, e drejta procedurale civile I, 2006, fq. 173. 
1632 Ligji i procedurës kontestimore, nenet 246-270. 
1633 Shih Ligjin e procedurës kontestimore, neni 269. 
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shtrihen edhe në palën tjetër bashkëndërgjyqëse, pra nuk shkojnë as në favor as në 
dëm të palës tjetër.1634 Mirëpo, kontestet për vërtetimin e atësisë dhe amësisë, apo 
kundërshtimit, janë të natyrës specifike, sepse vendimi i gjykatës ka efekt të njëjtë 
për palët, (kur vërtetohet atësia ose amësia) efekti është i njëjtë për palët procedurale, 
ashtu edhe për palët që janë në cilësinë e njëjtë (bashkëndërgjyqës unik), efekti i 
veprimit të njërës palë shtrihet edhe mbi palën tjetër bashkëndërgjyqëse dhe e kanë 
cilësinë e palës së njëjtë si p.sh. nëna dhe fëmija janë palë e paditur nga i ati. 

 
346 (b) Në këtë nen është specifikuar se kur njëra pale bashkëndërgjyqëse nuk ka 

marrë veprim, por veprimi është ndërmarrë vetëm prej palës tjetër, por që është në 
të njëjtën pozitë procedurale, (në anën e paditësit ose në anën e të paditurit) 
veprimi shtrihet edhe në palën e cila nuk e ka marrë këtë veprim. Shembull: nëse 
nëna dhe fëmija janë në anën e palës paditës, por vetëm nëna ndërmerr ndonjë 
veprim, por që është i karakterit kundërshtues (pengues në procedurë, një 
parashtresë, kundërshtim të një fakti etj.) efekti i këtij veprimi shtrihet edhe për 
fëmijën ashtu që konsiderohet se veprimi është kryer edhe nga fëmija. Arsyeja e 
kësaj norme qëndron në faktin se efekti i vendimit përfundimtarë do të jetë i njëjtë 
për të dy palët, prandaj kryerja e një veprimi për njërën palë në mënyrë automatike 
– ex lege shkon edhe në favor ose dëm të palës tjetër, mirëpo duhet shtuar se pala e 
cila nuk e ka kryer veprimin mund (nese ka interes) ta kundërshtojë vendimin e 
ndërmarr nga pala ndërgjyqëse ose të ndërmerr veprim tjetër procedural. Poqëse 
palët bashkndërgjyqëse kryen veprime procedurale që dallojnë në mes tyre, gjykata 
e merr në konsideratë veprimin procedural që është më i favorshëm për palët.1635 
Kuptimi i dispozitës ligjore të nenit 346, ka më shumë qëllim të tregojë se kur 
njëra palë bashkëndërgjyqëse kryen veprime që konsiderohen të favorshme edhe 
për palën tjetër bashknërdgjyqëse, efekti duhet të shtrihet edhe për atë palë që nuk 
ka vepruar. Ky kuptim del nga Ligji i procedurës Kontestimore neni 269, par 2. që 
e lejon një gjë të tillë, dhe dispozitat e këtij neni duhet interpretuar në lidhshmëri 
me dispozitat e Ligjit për procedurën Kontestimore. Kuptimi forcohet edhe me 
pjesën e fundit të fjalisë që tregon se veprimet shtrihen edhe mbi palën që nuk ka 
vepruar, sepse kur pala vepron në procedurë, gjithmonë llogaritet që vepron në 
interes të saj, andaj ky efekt do të shtrihet edhe për palën që nuk ka vepruar, meqë 
efekti duhet të jetë i favorshëm për të.  

 
 
Neni 347. Shpenzimet 

 
Gjykata vendos sipas diskrecionit të saj mbi shpenzimet e procedurës.  

 
Koment, neni 347 

 
347. Vështrim i përgjithshëm. Shpenzimet procedurale janë pjesë e procedurës 

gjyqësore dhe njëra nga çështjet për të cilat gjykata duhet të vendos se barrë e kujt 

                                                 
1634 Ligji i procedurës kontestimore, neni 268. 
1635 Ligji i procedures kontestimore, neni 269, par. 2. 
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do të jetë pagese e këtyre shpenzimeve.1636 Shpenzimet procedurale janë të gjitha 
shpenzimet që kanë të bëjnë me procesin gjyqësor: me gjykatën, palët, 
përfaqësuesin e palëve, ekspertët, dëshmitarët dhe palët tjera. Këto shpenzime janë 
të lidhura vetëm me objektin e kontestit, pra gjatë dhe lidhur me objektin e 
gjykimit.1637 Kur palët bëjnë kërkesë për mbrojtje të një të drejte subjektive, janë të 
detyruara sipas ligjit që të bëjnë pagesën e taksave të caktuara. Gjithashtu edhe kur 
propozojnë marrjen e ndonjë prove duhet të paguajnë sigurimin e provës (pagesën 
e shpenzimeve), ndërsa shpenzimet shkaktohen edhe lidhur me përfaqësimin e 
palëve (pagesat e mbrojtësit), shpenzimet e udhëtimit për palët, ekspertët, 
dëshmitarët, shpenzimet e ekspertizës etj. Po ashtu edhe gjykata ka shpenzime, por 
të cilat paguhen nga buxheti i shtetit.1638 Në këtë kuptim gjatë procedurës mund të 
shkaktohen shpenzime të natyrave të ndryshme, por të lidhura me objektin e 
gjykimit, për të cilat gjykata duhet të vendosë me vendim lidhur me atë se barrë e 
kujt do të jetë pagesa e këtyre shpenzimeve. 

 
347 (a) Është rregull që secila palë procedurale paraprakisht i bartë shpenzimet e veta 

procedurale, pra shpenzimet që i ka shkaktuar vet.1639 Gjithashtu pala që propozon 
marrjen e ndonjë prove ose caktim të ekspertit duhet t’i paguajë paraprakisht të 
gjitha shpenzimet,1640 mirëpo, pala që e humb kontestin ka për detyrë t’ia paguajë 
palës tjetër të gjitha shpenzimet. Ndërsa kur vetëm pjesërisht ka sukses, gjykata 
vendos që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta procedurale.1641 Paguhen vetëm 
shpenzimet e arsyeshme të dokumentuara, kurse, pala e cila i ka shkaktuar 
shpenzimet procedurale me fajin e saj duhet t’ia paguajë palës tjetër shpenzimet e 
shkaktuara. 

 
347 (a) Neni 347, ka specifikuar se është diskrecion i gjykatës, pra e drejtë dhe 

përgjegjësi e saj që të vendosë për shpenzimet gjyqësore, mirëpo, gjykata gjithsesi që 
do të merr parasysh edhe dispozitat ligjore të Ligjit për procedurën Kontestimore, 
lidhur me atë se si do të vendoset për shpenzimet procedurale.1642 Edhe pse ky nen 
ka përcaktuar se është e drejtë e gjykatës që ajo të vendosë për shpenzimet 
procedurale, gjykata do të gjykojë dhe vendosë në çdo rast veç e veç duke u bazuar 
në parimin e drejtshmërisë, atë që e gjykon se është më e drejtë dhe gjithmonë duke 
u bazuar në normat ligjore të parapara me ligjin procedural - Ligjin e procedurës 
Kontestimore ose Ligjin e procedurës jokontestimore, varësisht se në cilën procedurë 
vendosë. Në disa vendime gjyqësore për mbajtje (ushqimi/alimentacion) gjykata ka 

                                                 
1636 Në mes tjerash Shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.138/2011 i datës 
12.04.2011; Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.224/2010 i datës 13.06.2011. 
1637 Ligji i procedures kontestimore, neni 449. 
1638 Shih Brestvci. F, E drejta procedurale civile I, 2006, fq. 273; Lidhur me shpenzimet procedurale 
konsulto Ligjin për proceduren kontestimore, nenet 449-473. 
1639 Ligji i procedurës kontestimore, neni 450 
1640 Ligji i procedurës kontestimore, neni 451. 
1641 Ligji i procedurës kontestimore, neni 452. 
1642 Lidhur me shpenzimet procedurale, për çështje kontestimore, konsulto Ligjin e procedurës 
kontestimore nenet 449-473, ndërsa për çështjet që vendosen në procedurë jokontestimore konsulto 
Ligjin e procedurës jokontestimore, nenin 29. 
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vendosur që pala e paditur t’i bartë shpenzimet procedurale.1643 Edhe me Aktgjykimin 
e Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr. 1239/11 në çështjen lidhur me besimin e 
fëmijëve në përkujdesje gjykata ka vendosur që i padituri t’ia paguajë shpenzimet 
procedurale paditëses.1644 Ka mjaft vendime gjyqësore të natyrës së kontesteve 
familjare për çështje të atësisë dhe amësisë kur gjykata vendos që secila palë t’i bartë 
shpenzimet e veta procedurale,1645 por edhe në çështje të adoptimit.1646 Prandaj, 
gjykata ka diskrecion në vendosje për shpenzimet procedurale, por gjithmonë 
vendosë varësisht prej natyrës së kontestit dhe kush i ka shkaktuar shpenzimet 
procedurale pa arsye dhe duke u bazuar në ligjet procedurale (ligjin e procedurës 
kontestimore dhe ligjin e procedurës jokontestimore). Kuptimi i normës në këtë nen 
është të tregojë se gjykata ka të drejtë të vlerësojë dhe vendosë për shpenzimet 
procedurale, është diskrecion i gjykatës dhe jo i palëve. Palët mund të parashtrojnë 
kërkesën për shpenzime, mirëpo gjykata do të vlerësojë secilën kërkesë dhe në bazë 
të ligjeve procedurale do të merr vendim. 

 
 
Neni 348. Masat ex officio në shkallë të parë  

 
(1) Në procedurën ankimore për vërtetimin e atësisë apo amësisë dhe në 

kontestin mbi mbrojtjen, edukimin apo mbajtjen financiare të fëmijës 
të mitur, Gjykata e Shkallës së Dytë do të ndërmarrë ex officio 
vendimin në interes të fëmijës së mitur kurdoherë që kjo të jetë e 
mundur.  

(2) Në rast të kontestit nën Paragrafin (1), Gjykata e Shkallës së Dytë do 
të kontrollojë edhe pjesët e vendimit të cilat nuk janë kundërshtuar 
me ankesë.  

 
Koment, neni 348 

 
348. Vështrim i përgjithshëm. Ne kontestet familjare, në veçanti ato të lidhura me 

interesat e fëmijëve (kontestet e vërtetimit, kundërshtimit, të atësisë dhe amësisë, 
kontestet për përkujdesje dhe mbajtje të fëmijëve) gjykata kujdeset ex officio për 
interesat e fëmijëve. Gjykata i shqyrton edhe fakte dhe provat të cilat nuk i kanë 
paraqitur palët. Me nenin 348, është përcaktuar se edhe gjykata e cila vendos 
lidhur me ankesën duhet t’i ndërmarrë veprimet e natyrës së mbrojtjes së 
interesave të fëmijës ex officio gjatë procedurës. 

 

                                                 
1643 Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr.1460/08 i datës 19.10.2010. 
1644 Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr.1239/11 i datës 20.12.2011. 
1645 Në mes tjerash shih Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, C.nr.146/10 i datës 26.01.2011; 
Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë C.nr. 369/2011 i datës 12.10.2011. 
1646 Shih Procesverbali i Adoptimit i Gjykatës Komunale në Prishtinë, N.Nr. 143/11 i datës 
20.12.2011. 
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Paragrafi 1 
 
348.1 Në paragrafin 1 specifikohet se gjykata ka për detyrë të ndërmarrë disa veprimet 

procedurale mbrojtëse lidhur me interesat e fëmijëve. Dispozita ligjore flet për 
gjykatën e shkallës së dytë e cila vendos lidhur me ankesën. Nga përmbajtja e 
dispozitës dalin disa situata që duhet të merren parasysh gjatë zbatimit të kësaj 
norme. 

 
348.1 (a) Vendosja e gjykatës ex officio në procedure ankimore lidhur me vërtetimin e 

atësisë apo amësisë. Masat mbrojtës të gjykatës për mbrojtjen e interesit të fëmijës 
kanë të bëjnë me kontestet për vërtetim atësie ose amësie, por që zhvillohen në 
gjykatën e shkallës së dytë. Është sqaruar edhe më herët procedura gjyqësore e 
vërtetimit të atësisë dhe amësisë i përfshirë në çdo rast procedural gjyqësor kur ka 
edhe kundërshtim edhe njohje të atësisë dhe amësisë, për të cilat kërkohet vendimi 
gjyqësor. Në këto raste gjykata lëshohet në procedurën e vërtetimit për të 
konstatuar/vërtetuar atësinë ose amësinë e kontestuar. Kuptimi i dispozitës është 
që gjykata ex officio të kujdeset për interesat e fëmijës, pra që vendimi 
përfundimtarë të jetë në interes të fëmijës. 

 
348.1 (b) Vendosja e gjykatës ex officio në procedurën ankimore lidhur me edukimin, 

mbajtjen dhe përkujdesen ndaj fëmijëve. Me këtë dispozitë përcaktohet se dhe në 
kontestet lidhur me përkujdesjen ndaj fëmijëve (mbajtjen, ushtrimin e mbikëqyrjes 
etj) gjykata që vendos sipas ankesës duhet të veprojë ex officio dhe të merr 
vendim që është në interes të fëmijës. 

 
348.1 (c) Vendimi i gjykatës ex-officio. Vendimi i gjykatës ex officio nënkupton se 

gjykata sipas detyrës zyrtare, pavarësisht se palët a kanë propozuar ndonjë vendim 
të tillë, gjykata duke u bazuar në eksperiencën e vet dhe me ndihmën e ekspertëve 
do të veprojë dhe marr një vendim i cili do të jetë më i favorshëm për fëmijën. 

 
348.1 (ç) Vendimi i favorshëm për interesat e fëmijës. Se çka konsiderohet interes për 

fëmijën gjykata e vlerëson në çdo rast veç e veç duke u bazuar në rrethanat e 
secilit rast dhe nevojën e secilit fëmijë. Një vendim me interes për fëmijën do të 
ishte ai i cili i mundëson fëmijës një mirërritje dhe edukim më të mire duke pasur 
parasysh interesat e tij dhe rrethanat nën të cilat mund të realizohet ky interes 
(shembull: kushtet më të mira të shkollimit).  

 
Paragrafi 2 

 
348.2 Paragrafi 2 sqaron situatën se kur bëhet fjalë për kontestet siç përcaktohet në 

paragrafin 1, gjykata ka për detyrë që të shqyrtojë edhe pjesën e vendimit të 
gjykatës së shkallës së parë për të cilin nuk është paraqitur ankesë. Gjatë 
procedurës së ankimimit është e mundur që palët të kundërshtojnë me ankesë 
vetëm një pjesë të vendimit të gjykatës së shkallës së parë si p.sh vetëm lidhur me 
shumën e mbajtjes (ushqimisë/alimentacionit) jo edhe për faktin se njëri prind 
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detyrohet të jap mbajtje. Sipas këtij neni gjykata e shkallës së dytë,1647 ka për 
detyrë të shqyrtojë në tërësi vendimin e gjykatës së shkallës së parë edhe pjesën e 
cila nuk është goditur me ankesë. Kjo për faktin se sipas paragrafit 1 të këtij neni 
gjykata ex-officio i shqyrton edhe rrethanat që palët nuk i kanë paraqitur dhe të 
nxjerr një vendim që është në interes për fëmijën. Në këtë kuptim gjykata ka 
kompetencë që të shqyrtojë edhe pjesën e vendimit të pa ankimuar me qëllim që të 
nxjerrë vendimin më të favorshëm për interesat e fëmijës. Ky është një përjashtim 
nga kontestet tjera civile që nuk janë të natyrës familjare, sepse gjykata kufizohet 
vetëm në shqyrtimin e vendimit të gjykatës së shkallës së parë në pjesën për të 
cilën është ankimuar,1648 por natyra e kontesteve familjare, e në veçanti kur bëhet 
fjalë për interesat e fëmijës kërkon që gjykata të kujdeset ex-officio edhe për faktet 
e tjera që nuk janë kontestuese ose nuk janë paraqitur nga palët, me qëllim të 
nxjerrjes së një vendimit më të drejtë dhe të favorshëm për fëmijën.  

 
 
IV. DISPOZITAT E PROCEDURËS CIVILE  
 

Koment, Kapitulli i Tetë, Pjesa IV, Dispozitat e procedurës civile 
 
VIII.4. Vështrim i përgjithshëm. Në pjesën e katërt të kapitullit të tetë janë rregulluar 

aspekte të zbatimit të rregullave procedurale të LFK në relacion me ligjet e tjera 
procedurale (Ligji i Procedurës Kontestimore dhe Ligj i Procedurës 
Jokontestimore). Në fakt këto dispozita duhet të ishin në kapitull të veçantë, sepse 
këto dispozita kanë të bëjnë me tërë ligjin. Ndërsa, Kapitulli i Tetë e rregullon 
ushqiminë (alimentacionin). Kështu në aspektin e sistematizimit, këto nene nuk 
duhet të ishin nën kapitullin e tetë. 

 
VIII.4 (a) LFK është Ligj special (Lex speciale) dhe ka paraparë rregulla të posaçme 

procedurale për çështje të caktuara që nënkupton se kanë përparësi në zbatim në 
raport me ligjet e tjera procedurale, mirëpo, me LFK është e vështirë që të 
parashihet çdo rregull procedural, pasi që kjo do të bënte ligjin voluminoz dhe do 
t’i dyfishonte normat procedurale të cilat gjinden në ligje të tjera (LPK dhe LPJK). 
Kështu ligjvënësi ka paraparë mundësinë që rastet kur nuk mbulohen me LFK të 
zbatohen ligjet e tjera procedurale civile. 

 
VIII.4 (b) Zbatuesi i ligjit duhet të ketë parasysh që ndonjë përjashtim i rregullave 

procedurale të parapara me LFK, ka përparësi në relacion me ligjet e tjera të 
përgjithshme procedurale, sepse në radhë të parë ligji special ka përparësi në raport 
me ligjin e përgjithshëm, ngase vetë ligjvënësi ka bërë zgjedhje të veçantë për 
çështje të veçantë. Gjithashtu çështjet familjare janë të ndryshme në raport me 
çështjet e tjera civile, sepse kanë specifika të caktuara kur në disa raste vetë 
gjykata ex-offico duhet të veproj. Vetëm kur një çështje nuk është rregulluar me 

                                                 
1647 Për ankesë vendos gjykata e shkallës së dytë. Shih Ligji i procedurës kontestimore, neni 176, par. 
3. 
1648 Ligji i procedurës kontestimore, neni 194. 
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LFK apo ka zbrazëtirë dhe paqartësi ashtu që duhet zbatuar ligjet e procedurës 
kontestimore ose jokontestimore varësisht se për çfarë çështje vendoset. 

 
 
Neni 349. Zbatimi i Ligjit mbi Kontestet Gjyqësore  

 
Në kontestet martesore dhe ndërmjet anëtarëve të familjes zbatohen 
dispozitat e Ligjit të Procedurës Kontestimore nëse ky ligj nuk parashikon 
ndryshe. 

 
Koment, neni 349 

 
349. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 349 është rregulluar aspekti i zbatimit të Ligjit 

të Procedurës Kontestimore në relacion me Ligjin e Familjes. Me LFK rregullohen 
shumë aspekte të natyrës kontestimore në çështje familjare si p.sh kontestet 
martesore, kontestet për vërtetim, kundërshtim dhe njohje të atësisë dhe amësisë, 
kontestet për ushqimi, kontestet për besimin e fëmijëve në përkujdesje. Andaj, në 
këtë kuptim LFK ka edhe dispozita procedurale specifike (seanca për pajtimin e 
bashkëshortëve, konfidencialiteti i informatave, përjashtimi i publikut, kujdesia e 
gjykatës edhe për faktet dhe provat që nuk i kanë paraqitur palët etj). Kështu që 
LFK ka përparësi në zbatim në rastet e tilla procedurale. 

   
348 (a) Me nenin 349 është sqaruar, por edhe është rregulluar se dispozitat procedurale 

të ligjit për procedurën kontestimore zbatohen në ato raste kur LFK nuk e ka 
dispozita të tilla të veçanta. Kjo vlen për të gjitha kontestet martesore, por dhe në 
mes anëtarëve të familjes. Pra, duhet sqaruar se përparësi në zbatim në aspektin 
procedural, ka LFK dhe dispozitat procedurale që i ka paraparë, mirëpo, kur një 
çështje e natyrës kontestimore nuk është rregulluar me LFK, zbatohet Ligji i 
procedurës kontestimore (LPK).  

 
349 (b) LFK nuk i ka rregulluar shumë aspekte procedurale, sepse këto janë të 

mbuluara me LPK, dhe nuk ka qenë e nevojshme që të dyfishohen ose të 
përshkruhen edhe në LFK dispozitat e njëjta procedurale (shembull: thirrja në 
seancë, dërgimi i shkresave palëve, mënyra e procedimit gjatë seancave, forma e 
vendimeve etj). Në LFK janë vetëm dispozitat procedurale që janë specifike për 
raportet martesore dhe familjare (p.sh afatet të caktuara, pjesëmarrja e Organit të 
Kujdestarisë, kujdesia e gjykatës ex-officio, seanca e pajtimit të bashkëshortëve 
etj). Prandaj, gjatë zbatimit të ligjit të LFK gjithmonë duhet të zbatohet në 
lidhshmëri me ligjin e procedurës kontestimore kur ka kontest.  
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Neni 350. Zbatimi i Ligjit të Procedurës Jashtë Kontestimore  
 
Në çështjet juridike për të cilat me këtë Ligj është rregulluar se do të zgjidhen 
në procedurën jashtë kontestimore, do të zbatohen dispozitat e Ligjit të 
Procedurës jashtë kontestimore.  

 
Koment, neni 350 

 
350. Vështrim i përgjithshëm. Neni 350 rregullon zbatimin e ligjit të procedurës 

jokontestimore në relacion me LFK. Me LFK trajtohen dhe janë rregulluar edhe 
disa çështje familjare, por të natyrës jokontestimore, pra ato që shqyrtohen në 
procedurë gjyqësore jokontestimore. Si çështje të tilla mund të përmendim, 
adoptimit, marrjen ose kthimin e aftësisë së veprimit etj. Prandaj është më rëndësi 
për zbatuesin të ketë të qartë se cila normë ka përparësi në zbatim.  

 
350 (a) Kur LFK ka paraparë rregullimin në mënyrë shprehimore të çështjeve të kësaj 

natyre p.sh adoptimi, zbatohen rregullat e LFK. Natyrisht se LFK nuk i ka 
mbuluar të gjitha aspektet e procedurës, por ka caktuar rregulla specifike që kanë 
përparësi në zbatim, p.sh pjesëmarrja e detyrueshme në procedure e adoptuesit, të 
adoptuarit, prindërve biologjik të fëmijës së adoptuar, Organit të Kujdestarisë apo 
kujdestarit, dhënia e deklaratave të pëlqimit të palëve etj.1649 Kështu rregullat 
specifike të LFK kanë përparësi në zbatim. 

 
351 (b) LFK nuk ka mbuluar disa aspekte të procedurës jokontestimore ose ka referuar 

se këto çështje rregullohen me ligjin e procedurës jokontestimore. Rastet e tilla 
janë kur LFK vet cakton se personi është me pazotësi veprimi, ose i merret e drejta 
prindërore, mirëpo aspektet procedurale rregullohen me ligjin e procedurës 
jokontestimore. Prandaj, në rastet e tilla, por edhe kur një çështje jokontestimore 
nuk është rregulluar fare me LFK, zbatohen dispozitat ligjore të Ligjit për 
Procedurën Jokontestimore. Duhet thënë, se shumë aspekte procedurale të 
procedurës jokontestimore nuk rregullohen me LFK (parimet procedurale, thirrja e 
palëve ose dërgimi i shkresave, forma e vendimeve, afatet e caktuara kur me LFK 
nuk ka afat tjetër, etj). Prandaj, në të gjitha këto raste zbatuesi i ligjit duhet të 
konsultojë Ligjin e Procedurës Jokontestimore dhe ta zbatojë këtë ligj për çështjet 
që me LFK nuk janë rregulluar ose ka referenca se me Ligjin e Procedurës 
Jokontestimore rregullohen. 

 
 

                                                 
1649 Shih LFK, neni 186 dhe komentari i këtij neni. 
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V. PROCEDURA E PËRMBARIMIT  
 
Neni 351. Kompetenca Territoriale  

 
(1) Lidhur me vendimin për përmbarimin e vendimit të gjykatës me të cilin 

urdhërohet dorëzimi i fëmijës prindit ose personit tjetër, të cilit i është 
besuar fëmija në ruajtje dhe shkollim, kompetente është gjykata e cila e 
ka kompetencën e përgjithshme territoriale për palën që kërkon 
përmbarimin, si dhe gjykata në territorin e të cilës gjendet fëmija.  

(2) Gjykata në territorin e së cilës është fëmija ka juridiksion territorial për 
t’u kujdesur për zbatimin e përmbarimit.  

 
Koment, Pjesa e Tetë, Nën-pjesa V, Procedura përmbarimore 

 
Koment, neni 351 

 
351. Vështrim i përgjithshëm. Në pjesën V të Kapitullit të tetë, me nenet 351 dhe 352 

janë rregulluar aspektet e përmbarimit, zbatimit të vendimeve gjyqësore në çështjet 
martesore dhe familjare. Me këto nene tregohet se cila gjykatë me kompetencë te 
territoriale është kompetente për të ekzekutuar (përmbaruar) një vendim gjyqësor 
në lidhje me çështje familjare. Gjithashtu, me këto dispozita ligjore tregohet edhe 
sipas cilave ligje udhëhiqet procedura e përmbarimit, duke udhëzuar zbatuesin se 
për këtë vlejnë rregullat e ligjit për procedurën e përmbarimit. 

 
Paragrafi 1 

 
351.1 Në paragrafin 1 përcaktohet se cila gjykatë është kompetente për përmbarim të 

një vendimi gjyqësore lidhur me dorëzimin e fëmijës prindit, apo një personit tjetër 
kur gjykata ka vendosur lidhur me përkujdesjen ndaj fëmijës (ruajtjen, mbajtjen, 
edukimin etj). Pavarësisht se cila gjykatë e ka nxjerrë vendimin e kësaj natyre, për 
përmbarim do të jetë kompetente dy gjykata 1) gjykata e cila e ka kompetencën e 
përgjithshme territoriale dhe 2) gjykata në territorin e së cilës gjendet fëmija.  

 
351.1 (a) Gjykata e kompetencës së përgjithshme territoriale për përmbarim. Gjykata e 

kompetencës së përgjithshme territoriale për përmbarim është gjykata në territorin 
e së cilës pala e detyruar me vendim të gjykatës për të përmbushur ndonjë detyrim 
(kryerje të ndonjë veprimi ose mosveprimi, dhënie të ndonjë sendi apo kryerje 
pagese), caktohet varësisht se cili është objekti i ekzekutimit, p.sh dorëzimi i 
sendit, kryerja e veprimit ose pagesa etj.1650 Si shembull: për përmbarimin e 
vendimit lidhur me sendin e luajtshëm, kompetente është gjykata në territorin e së 
cilës ndodhen ato sende, ndërsa për sendin e paluajtshëm në territorin e së cilës 
është paluatjshmëria, 1651 për përmbushjen e kredive në të holla, kompetente është 
gjykata në territorin e së cilës debitori e ka vendbanimin, në mungesë të 

                                                 
1650 Ligji 03/L-008 për procedurën përmbarimore, neni, 4, par. 2. 
1651 Ligji për procedurën e përmbarimit, neni 76 në lidhshmëri me nenin 163,177 dhe 258. 
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vendbanimit e ka vendqëndrimin.1652 Në procedurat e përmbarimit për detyrimin e 
ushqimit, në përjashtim nga vendbanimi ose vendqëndrimi i debitorit, propozuesi i 
ekzekutimit (që është përfituesi i ushqimit) ka të drejtë të paraqes propozimin për 
ekzekutim (përmbarim) edhe në gjykatën në territorin e së cilës ai e ka 
vendbanimin apo vendqëndrimin e tij.1653  

 
351.1 (b) Në kuptimin e dispozitës së paragrafit 1, me kompetencë të përgjithshme 

territoriale është gjykata në territorin e së cilës pala e që propozon përmbarimin e 
ka vendbanimin ose vendqëndrimin, kur është fjala për çështjet familjare.1654, 
mirëpo, sipas Ligjit për Procedurën Përmbarimore, kjo gjykatë ka kompetencë të 
vendosë vetëm lidhur me propozimin për përmbarim.1655 

 
351.1 (c) Kompetenca e gjykatës në territorin e së cilës gjendet fëmija. Kompetente për 

përmbarim do të jetë edhe gjykata në territorin e së cilës gjenden fëmija, 
përkatësisht e ka vendbanimin ose vendqëndrimin. Kjo gjykatë është kompetente, 
sepse është interes i fëmijës që të veprojë gjykata më e afërt dhe po ashtu kjo 
gjykatë e ka më të lehtë përmbarimin, respektivisht dorëzimin e fëmijës, sepse 
ndodhën në territorin e saj. Pra pala që propozon përmbarimin i ka dy mundësi të 
zgjedhjes, kompetencën e përgjithshme (gjykata në vendqëndrimin ose 
vendbanimin e propozuesit) ose kompetencën ku ndodhet fëmija. Këto dy gjykata 
janë kompetente për të vendosur për propozimin për përmbarimi. Në dispozitën e 
paragrafit 1 është përdor shprehja “si dhe” që len mundësin që të dy gjykatat të 
jenë kompetente në të njëjtën kohë, mirëpo, Ligji i Procedurës Përmbarimore ka 
përdor shprehjen “por edhe ” që tregon se njëkohësisht janë kompetente të dy 
gjykatat.1656, mirëpo, kur njëra gjykatë është zgjedhur për ta bërë ekzekutimin, ajo 
gjykatë do të vazhdojë edhe ta kryejë ekzekutimin, sepse dy procedura gjyqësore 
për një çështje nuk mund të zhvillohen, respektivisht vazhdojnë. Natyrisht se 
gjykatat bashkëpunojnë me anë të ndihmës juridike. 

 
Paragrafi 2 

 
351.2 Në paragrafin 2 rregullohet çështja e zbatimit të përmbarimit që është çështje e 

ndarë nga procedura e vendosjes lidhur me propozimin për përmbarim. Prandaj, 
kur bëhet fjalë për zbatim të përmbarimit (kryerja e veprimeve faktike nga gjykata 
me organet ndihmëse për përmbushjen e detyrimit që del nga vendimi i gjykatës) 
dhe jo për të vendosur për propozimin për përmbarim, kompetente për përmbarim 
(ekzekutim) është vetëm gjykata në territorin e së cilës gjendet fëmija në kohën e 
përmbarimit. Kuptimi i kësaj dispozite del edhe nga Ligji për Procedurën 
Përmbaruese, sepse sqaron këtë situatë në paragrafin 2 të nenit 297 duke treguar 
situatën e ndryshme nga vendosja për përmbarim në situatën kur bëhet ekzekutimi 

                                                 
1652 Ligji i procedurës përmbarimore (LPP), neni 102, par.1. 
1653 LPP, neni 103. 
1654 LPP, neni 297. 
1655 LPP, neni 297, par. 1. 
1656 LPP, neni 297. 
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apo kryerja e përmbarimit.1657 Kjo është edhe e logjikshme, sepse kryerja e 
përmbarimit nga ana e gjykatës është procedurë e ekzekutimit të detyrueshëm nga 
gjykata kur pala me vullnetin e vet nuk e përmbush vendimin e gjykatës së çështjes 
dhe vendimin e marrë në procedurën e përmbarimit me të cilën i është dhënë afati 
për përmbushje vullnetare. Në këto raste gjykata me forcë i merr fëmijët dhe i 
dërgon te prindi ose personi tjetër siç është përcaktuar me vendimin e gjykatës.1658 
Në këtë kuptim, përmbushjen/përmbarimin më të lehtë e ka gjykata në territorin e 
së cilës ndodhët fëmija. 

 
 
Neni 352. Procedurat Zbatuese  

 
(1) Me rastin e zbatimit të përmbarimit të dhunshëm gjykata kujdeset për 

karakterin e ngutshëm të procedurës dhe për nevojën që në masën 
maksimale të mbrohet personaliteti i fëmijës.  

(2) Gjykata pasi t’i çmojë të gjitha rrethanat e rastit vendos a thua 
përmbarimi do të zbatohet me caktimin e gjobave kundër personit te i cili 
ndodhet fëmija ose me marrjen e fëmijës prej atij personi.  

(3) Nëse qëllimi i përmbarimit nuk mund të arrihet me caktimin e vendimit për 
gjobat, përmbarimi do të zbatohet me marrjen e fëmijës prej personit te i 
cili ndodhet fëmija dhe me dorëzimin e fëmijës prindit, përkatësisht personit 
tjetër të cilit i është besuar fëmija dhe me dorëzimin e fëmijës prindit 
përkatësisht personit tjetër të cilit i është besuar ai për ruajtje dhe edukim.  

(4) Në procedurën e përmbarimit gjykata do ta kërkojë ndihmën e organit të 
kujdestarisë. 

 
Koment, neni 352 

 
352. Vështrim i përgjithshëm. Me nenin 352, janë rregulluar disa aspekte të procedurës 

së përmbarimit të vendimeve të gjykatës në lidhje me dorëzimin e fëmijëve në 
përkujdesje te prindi ose personi tjetër. Këtu rregullohen aspektet e përmbarimit të 
detyrueshëm duke përdorur gjoba të caktuar për ta detyruar palën në përmbushjen 
e detyrimit (dorëzimin e fëmijës) ose marrjen me forcë të fëmijës dhe dorëzimin te 
prindi ose personi tjetër siç është caktuar me vendim të gjykatës së çështjes 
(gjykata që ka vendosur në procedurë kontestimore). 

 
Paragrafi 1 

 
351.1 Paragrafi 1 ka përcaktuar rregullin ashtu që kur ndërmerren veprime për 

zbatimin e përmbarimit të dhunshëm (detyrimi i përmbushjes përmes forcës), 
gjykata duhet të kujdeset që veprimet e përmbarimit të jenë të ngutshme, që do të 
thotë se ekzekutimit të kryhet sa më shpejtë që është e mundur. Gjithashtu është 
përcaktuar, se gjatë përmbarimit të vendimit nuk duhet t’i dëmtojnë interesat e 

                                                 
1657 LPP, neni 297, par. 2. 
1658 Shih LFK, neni 352 dhe komenti i këtij neni. 
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fëmijës, personalitetin e tij dhe të drejtat e tij. Në këto raste gjykata duhet të 
ndërmerr masa siguruese për personalitetin e fëmijës. 

 
352.1 (a) Veprimet e ngutshme të përmbarimit. Gjatë përmbarimit të dhunshëm, është 

rregull procedural që gjykata të veprojë ngutshëm.1659Kjo për arsye që procedura 
të jetë e suksesshme në përmbarim dhe të mos rrezikohen apo dëmtohen interesat e 
palës që propozon përmbarimin nga ana e palës së detyruar. Një rregull e 
ngutshmërisë në procedure, vlen edhe për përmbarimin, respektivisht dorëzimin e 
fëmijëve personit që është caktuar me vendim të gjykatës. Me veprime të 
ngutshme në procedure tentohet të pengohet ndonjë veprim që e pengon 
përmbarimit ose rrezikon personalitetin e fëmijës si p.sh fshehja e fëmijëve, 
presioni ose ndonjë veprim i dhunës ndaj fëmijëve etj. 

 
352.1 (b) Masat mbrojtëse për fëmijën. Gjatë procedurës së përmbarimit të dhunshëm, 

gjykata duhet të merr edhe masa mbrojtës, me qëllim që të mos rrezikohet 
personaliteti i fëmijës. Kjo situatë krijohet kur personi i detyruar refuzon 
dorëzimin e fëmijës dhe mund të ndërmerr veprime në dëm të personalitetit të 
fëmijës. Gjykata duhet të gjejë mënyrën më të përshtatshme që përmbarimi të 
kryhet pa e rrezikuar personalitetin e fëmijës. 

 
Paragrafi 2 

 
351.2 Në paragrafin 2 parashihet ndërmarrja e veprimeve të caktuara për ta detyruar 

palën që ta përmbush detyrimin e dorëzimit të fëmijëve. Në kuadër të masave 
shtesë që parashihen në këtë paragraf është edhe caktimi i gjobave. Gjykata mund 
të caktojë gjoba për çdo ditë vonese me qëllim që pala e detyruar ta përmbush 
detyrimin. Gjithashtu, gjykata duhet të vlerësojë se a është më efektive caktimi i 
gjobave apo marrja e fëmijës, që në këtë rast bëhet fjalë për marrjen me forcë. 
Paragrafi sugjeron që gjykata duhet të vlerësojë se cili prej veprimeve është më i 
efektshëm për të arritur qëllimet e përmbarimit (dorëzimin e fëmijës pa e cenuar 
personalitetin e tij), caktimi i gjobave apo marrja me forcë.  

 
Paragrafi 3 

 
351.3 Paragrafi 3 lë për të kuptuar se masa e parë e përmbarimit të detyrueshëm është 

caktimi i gjobës për palën e detyruar për dorëzimin e fëmijës. Kjo për arsye se në 
paragrafin tre është thënë se „kur qëllimi i përmbarimit nuk arrihet me caktimin e 
vendimit për gjobë“, atëherë ndërmerret veprimi i dytë. Pra, gjykata së pari e cakton 
vendimin për gjobë dhe nëse ky veprim nuk është i suksesshëm, zbatohet veprimi 
tjetër e që është marrja e fëmijës nga personi ku ndodhet fëmija. Paragrafi tregon se 
pasi të merret fëmija i dorëzohet prindit ose personit tjetër që është caktuat me 
vendim të gjykatës. Në këtë paragraf thuhet se i dorëzohet edhe personit që i është 
besuar fëmija për ruajtje dhe edukim. Këtu është fjale që t’i dorëzohet ndonjë 

                                                 
1659 LPP, neni 5, par. 1. 
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personi tjetër që nuk janë prindërit, por me vendim të gjykatës është caktuar se mund 
të përkujdeset për fëmijën (kujdestari ose institucioni tjetër). 

 
Paragrafi 4 

 
352.4 Në paragrafin 4, parashihet gjatë procedurës së përmbarimit të gjykata të 

bashkëpunojë me Organin e Kujdestarisë (OK). Organi i Kujdestarisë është thënë 
edhe më herët se është organi i specializuar për çështje familjare, prandaj ndihma e 
këtij organi është e pashmangshme në procedurën e përmbarimit, sepse si organi i 
specializuar ka dijeni edhe për veprimet që duhet marrë me qëllim që të mbrohet 
personaliteti dhe interesat e fëmijës. Kështu, gjykata gjatë kësaj procedure 
medoemos duhet ta kërkojë ndihmën e OK. 

 
 
VI. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE  
 

Koment, Pjesa e Tetë, nën-pjesa VI, dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 
 
VIII.6. Me dispozitat kalimtare dhe përfundimtare rregullohen disa çështje të cilat vetëm 

janë në procedim e sipër ose disa çështje tjera që mund të rregullohen me norma të 
kësaj pjese derisa të nxjerrën ligjet tjera relevante. Kështu edhe LFK me dispozitat 
kalimtare dhe përfundimtare ka rregulluar disa çështje siç janë rastet në procedim, 
pra ato që kanë filluar të gjykohen sipas ligjve që kanë qenë në fuqi deri me hyrjen 
në fuqi të LFK, afatet, procedurat e ligjeve tjera në raport me LFK etj. Po ashtu me 
dispozitën përfundimtare rregullohet edhe momenti i hyrjes në fuqi të LFK. 

 
 
Neni 353. Procedura e Ligjit të familjes  

 
Rregullat e procedurës për gjykatat, Organin e Kujdestarisë, organet tjera 
dhe personat e autorizuar siç janë cekur në këtë ligj rregullohen me ligjin e 
aplikueshëm, deri në nxjerrjen e ligjit të ri që rregullon këtë materie.  

 
Koment, neni 353 

 
353. Vështrim i përgjithshëm. Në kuadër të çështjeve kalimtare, rregullohen edhe 

aspekte të caktuara se cili ligj do të zbatohet për ndonjë çështje derisa të 
harmonizohen ligjet e fushës së njëjtë. Edhe LFK me nenin 353 ka paraparë 
zbatimin e ligjeve në fuqi në kohën kur është nxjerr LFK derisa të nxirren ligjet e 
reja ose përkatëse për çështje të caktuara. Kjo për arsye se LFK nuk mund të 
caktojë organizim tjetër të gjykatave ose organeve tjera, përderisa kjo çështje 
rregullohet me ligje të veçanta të fushave të caktuara. Si shembull, LFK mund të 
caktojë se për një çështje duhet të vendos gjykata, por nuk cakton se cila gjykatë, 
sepse me Ligjin për gjykatat parashihet organizimi dhe kompetenca lëndore e 
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gjykatave.1660 Prandaj, neni 352 e bartë rregullimin e këtyre çështjeve në ligje të 
tjera të veçanta duke referuar se vazhdojnë të zbatohen ligjet e zbatueshme (në 
kohën kur është nxjerr LFK) derisa të nxjerrën ligjet e reja për këto çështje. 

 
353 (a) Zbatimi i ligjit për gjykatat. Me këtë dispozitë është përcaktuar se vazhdojnë të 

zbatohen rregullat e procedurës për gjykata sipas ligjit që në kohën kur është nxjerr 
LFK ishte në fuqi. Duhet sqaruar se në kohën kur është nxjerr LFK, ishte në diskutim 
dhe hartim edhe Ligji i ri i gjykatave i cili parashihte organizim të ri të gjykatave dhe 
kompetencë të re lëndore. Kështu, besohej se ky ligj do të miratohej pa vonesë. 
Prandaj, me LFK disa çështje janë caktuar si kompetencë e gjykatës pa caktuar se cila 
gjykatë, siç është rasti me adoptimin, duke e lënë këtë çështje për t’u rregulluar me 
Ligjin e gjykatave. Ligji i ri për gjykatat është miratuar në vitin 2010 dhe ka paraparë 
organizim të ri të gjykatave dhe kompetencë të re lëndore ashtu që për të gjitha çështjet 
civile në shkallë të parë përfshirë edhe adoptimin vendosin gjykatat themelore.1661 Pasi 
që miratimi i ligjit për gjykatat është vonuar deri në vitin 2010 është krijuar edhe 
paqartësi se cila gjykatë vendos për adoptim, mirëpo, me opinioni e Gjykatës Suprem 
të Kosovës është caktuar gjykata komunale e cila vendos me procedurë 
jokontestimore, gjë që e ka plotësuar zbrazëtirën juridike deri me hyrjen në fuqi të ligjit 
për gjykatat.1662 

 
353 (b) Zbatimi i ligjeve për Organin e Kujdestarisë dhe organet tjera. LFK ka përcaktuar 

se edhe ligji për Organin e Kujdestarisë e që rregullohet me Ligjin për shërbimet 
sociale dhe familjare të vazhdojë së zbatuari deri në nxjerrjen e ligjit të ri i cili do të 
harmonizohej me rregullat e Ligjit për Familjen. Prandaj, në rast konflikti të 
dispozitave ligjore sipas këtij neni zbatohen dispozitat ligjore të ligjit që e ka rregulluar 
mënyrën e funksionimit të Organit të Kujdestarisë, me përjashtim të dispozitave 
specifike që LFK i ka caktuar si kompetenca të reja Organit të Kujdestarisë dhe nuk 
kanë qen në konflikt me Ligjin për shërbimet sociale dhe familjare lidhur me çështjet 
që janë objekt i Ligjit të Familjes. Me ndryshimet në Ligjin për shërbimet sociale dhe 
familjare në vitin 2012, janë harmonizua dispozitat e këtij ligji me LFK.1663 Kjo normë 
ka pasur për qëllim evitimin e konfliktit të ligjit deri në harmonizimin e ligjeve 
përkatës. E njëjta gjë vlen edhe për veprimtarinë e organeve tjera. 

 
 
Neni 354. Dispozitat Kalimtare  

 
(1) Çështjet që janë në procedim e sipër për gjykim do të përfundojnë sipas 

ligjeve që kanë qenë ne fuqi.  
(2) Afatet e përcaktuara më këtë ligj për paraqitjen e padisë do të zbatohen 

në të gjitha ato raste te të cilat nuk kanë kaluar afatet sipas dispozitave të 
këtij ligji.  

                                                 
1660 Shih Ligji për gjykatat i vitit 2010. 
1661 Shih Ligji për gjykatat i vitit (2010). 
1662 Shih Opinioni i Gjykatës Supreme të Kosovës, Agj.nr.134/2012 i datës 20.02.2012. 
1663 Shih Ligji nr. 04/l-081 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 02/l-17 për shërbime  
sociale dhe familjare, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr.5/05 Prill 2012. 
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Koment, neni 352 
 
354. Vështrim i përgjithshëm. Është rregull ligjor se çështjet e caktuara gjykohen me 

ligjin kur ka qenë në fuqi - ligji në kohën kur ka filluar procedura. Ky rregull ka 
për qëllim të krijojë siguri juridike për qytetarët, respektivisht palët dhe të pengojë 
zbatimin e ligjit të ri i cili mund të parasheh rregulla të reja për të cilat palët nuk 
mund të kenë dijeni paraprake, para se ligjit të hy në fuqi. Andaj, edhe dispozita e 
nenit 354 ka për qëllim të rregullojë çështjet kalimtare e që bëhet fjalë për çështjet 
që janë në procedurë e sipër. 

 
Paragrafi 1 

 
354.1 Me paragrafin 1 është rregulluar, por edhe sqaruar se çështjet që janë në 

procedurë gjyqësore do të gjykohen dhe përfundojnë sipas ligjeve që kanë qen në 
fuqi në kohën kur ka filluar procedura. Fillimi i procedurës konsiderohet prej 
momentit kur është paraqitur padia ose propozimi varësisht se për cilën procedurë 
bëhet fjalë. Prandaj, për çështjet në procedurë e sipër, pra për ato që ende nuk ka 
vendim të formës së prerë, nuk zbatohen rregullat e LFK, por zbatohen rregullat e 
ligjit që ka qenë në fuqi (LMMF). Kjo dispozitë fletë jo vetëm për rregullat e ligjit 
materiale, por edhe për rregullat procedurale, ashtu që zbatohen rregullat 
procedurale të ligjit që ka qenë në fuqi në kohën kur ka filluar procedura. 

 
Paragrafi 2 

 
354.2 Paragrafi 2 fletë për afatin e paraqitjes së padisë. Kur bëhet fjalë për afatet e 

paraqitjes së padisë, sipas paragrafit 2 vlejnë afatet e përcaktuar me këtë ligj (LFK) 
nëse nuk ka kaluar afati. Nëse ka kaluar afati (ka ndodhë parashkrimi/vjetërsimi), 
zbatohet ligji i vjetër (ligji në fuqi në kohën kur ka kaluar afati). Nëse afati nuk ka 
kaluar, që nënkupton se ka ende kohë për palën për të paraqitur padi, pala duhet të 
shfrytëzojë dispozitat ligjor të LFK për t’u bazuar në afate. 

 
 
Neni 355. Hyrja në Fuqi  

 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe shpalljes 
nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm.  

 
Koment, neni 355 

 
355. Vështrim i përgjithshëm. Është rregull që secili ligj të ketë edhe datën e hyrjes në 

fuqi. Nga data e hyrjes në fuqi fillojnë së zbatuari ligji. Sipas Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës, ligjet hynë në fuqi 15 ditë pas shpalljes në Gazetën 
Zyrtare, me përjashtim të rasteve kur me vet ligjin që është shpallur parashihet një 
datë tjetër. 1664 Me ligj mund të parashihet datë tjetër nga ajo 15 ditë pas shpalljes 
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në Gazetë Zyrtare si p.sh, pas tre muajve nga shpallja, gjashtë muajve nga shpallja 
në Gazetë Zyrtare etj. Por ka raste kur me ligj të shpallur parashihet se ligji hyn në 
fuqi në ditën e shpalljes në Gazetë Zyrtare. Afati prej 15 ditësh pas shpalljes ka për 
qëllim që të njoftohet publiku, qytetari dhe organet kompetente me një ligj të ri 
para se ai të hyjë në fuqi, mirëpo, për rrethana të caktuara me interes të veçantë 
mund të parashihet edhe afati më i shkurtër ose më i gjatë i hyrjes në fuqi. 

 
355. (a) Me nenin 355 parashihet se LFK, hyn në fuqi pas miratimit në Kuvend të 

Kosovës dhe shpalljes nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të 
Kombeve të Bashkuara (PSSP). LFK është nxjerrë në kohën kur Kosova ende nuk 
ishte shtet dhe ka qenë nën administrimin ndërkombëtar të UNMIK-ut dhe 
kompetencat e shpalljes së ligjeve ishin kompetencë e rezervuar e PSSP-së. 
Shpallja e ligjeve bëhej me Rregulloren e UNMIK-ut të nënshkruar nga PSSP.1665 
LFK është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2006/7 dhe ka hyrë në fuqi 
me datës 16 Shkurt 2006.1666 

 
355 (b) Me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet miratohen nga Kuvendi dhe 

shpallen nga Presidenti/ja i/e Republikës së Kosovës në afat prej 8 ditësh nga dita e 
marrjes së ligjit. Nëse në afat prej 8 ditësh nga dita e marrjes së ligjit, Presidenti 
nuk e nënshkruan ligjin, ligji konsiderohet i shpallur pa nënshkrim të Presidentit/es 
dhe publikohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.1667 

 
355 (ç) Ligjet hynë në fuqi në afat prej 15 ditësh pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Kosovës, me përjashtim nëse me vetë ligjin e shpallur parashihet 
afat tjetër.1668 

 
 
 
Ligji Nr. 2004/32  
20 Janar 2006      Kryetari i Kuvendit të Kosovës,  

__________________________  
      akademik Nexhat Daci 

 
 

 
Koment për numrin e ligji, datën dhe nënshkrimin 

 
1. Secili ligj që miratohet në Kuvend, e mban numrin rendor dhe vitin. Numri 

2004/32 i Ligjit të Familjes tregon numrin rendor të Ligjit sipas radhës së 
procedimit në Kuvend (Parlament). Viti 2004 tregon vitin kur është 
proceduar ligji për miratim në Kuvend. Ndërsa numri 32 është numri 

                                                 
1665 Korniza Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme, e shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut 
nr. 2001/9,datë 15 Maj 2001. 
1666 UNMIK/REG/2006/7. 
1667 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 80, par. 2, 3 dhe 5. 
1668 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 80, par. 6. 
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rendor i ligjit brenda një viti kalendarik të cilin e merr secili ligj kur hyn në 
procedurën e miratimit në Kuvend brenda një viti dhe e ruan, gjatë 
miratimit, shpalljes dhe hyrjes në fuqi. 

 
2. Data 20 Janar 2006 është data e miratimit përfundimtar (leximi i dytë) në 

Kuvend. 
 
3. Ligji mban edhe emrin dhe mbiemrin e Kryetarit të Kuvendit. Me 

Kushtetutë parashihet se pas miratimit, ligji nënshkruhet nga Kryetari i 
Republikës së Kosovës dhe procedohet për shpallje te Presidenti/ja i/e 
Republikës së Kosovës.1669 

 
 

Prishtinë, Shtator 2012 

                                                 
1669 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 80, par. 2. 
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