
PJESË TË RËNDËSISHME 
TË LIGJEVE QË PREKIN 
TRASHËGIMINË

Ligjet që garantojnë barazi dhe të drejta 
në zotërimin e pronës si për gratë ashtu 
edhe për burrat në Kosovë:     

• Kushtetuta e Republikës së Kosovës 
• Ligji për Trashëgiminë i Kosovës  

(Ligji nr. 2004/26)
• Ligji për Familjen i Kosovës (Ligji nr. 2004/32)
• Ligji Kundër Diskriminimit (Ligji nr. 2004/3)
• Ligji për Barazi Gjinore (Ligji nr. 05/L-020)
• Ligji për Procedurën Jokontestimore  

(Ligji nr. 03/L-007)
• Ligji për Noterinë (Ligji nr. 03/L-010)
• Ligji për Procedurën Kontestimore  

(Ligji nr. 03/L-006)
• Ligji për Gjendjen Civile (Ligji nr. 04/L-003)
• Udhëzimi Administrativ nr. 03/2016 në Masat 

e Veçanta për Regjistrimin e Pronës së Palu-
ajtshme të Përbashkët në Emër të Dy Bash-
këshortëve. 

Nëse mendoni që kualifikoheni për ndihmë jurid-
ike falas, mund t’i referoheni Ligjit për Ndihmë 
Juridike Falas në Kosovë (Ligji nr. 04/L-017) 

Aktet juridike në fuqi në Kosovë mund t’i gjeni 
në Gazetën Zyrtare tek vegëza:  
https://gzk.rks-gov.net

Dashni e barabartë = t’drejta t’barabarta
Për t’drejtat pronësore



• Për rastet e trashëgimisë kur trashëgimtari 
ka vdekur dhjetë (10) vite e më shumë para 
fillimit të procedurës trashëgimore, secili 
trashëgimtar që cili dëshiron të kërkojë 
pjesën e tij të trashëgimisë duhet të nisë 
tek noteri një deklaratë të noterizuar që 
vërteton se trashëgimtari do te kërkojë 
pjesën e tij të trashëgimisë dhe do të 
marrë pjesë në seancën informuese. 

 

Në janar 2019 hynë në fuqi tri ligje që rregullojnë trashëgiminë në Kosovë. Këto janë pjesët më të rëndë-

sishme të këtyre ligjeve përsa i përket trashëgimisë: 

• Dëshmia e vdekjes është e domosdoshme për të filluar procesin e trashëgimisë; ato lëshohen nga 

zyra e Gjendjes Civile

• Që të dyja, gjykata apo noteri kanë të drejtë të shqyrtojnë rastet e trashëgimisë jokontestimore 

• Njoftimet për seancat e trashëgimisë që zhvillohen nga noterët publikohen në Gazetën Zyrtare, dhe 

në ueb-faqen e Odës së Noterëve.  Njoftimi do të qëndrojë aty për tridhjetë (30) ditë

• Për rastet e trashëgimisë kur trashëgimtari 
ka vdekur jo më shumë se dhjetë (10) vite 
para fillimit të procedurës trashëgimore, 
konsiderohet se secili trashëgimtar 
(paraqitur apo jo) do vazhdon të mbrojë/
dëshmojë të drejtat e tij në trashëgimi. 

Para se të fillojë seanca e trashëgimisë, noteri 
mban një seancë informuese për të gjithë 
trashëgimtarët 

• Fshehja e trashëgimtarëve është e 
kundërligjshme. Trashëgimtarët e identifikuar 
kanë për detyrë të informojnë gjykatën 
apo noterin për ndonjë trashëgimtar të 
mundshëm të paidentifikuar, për të cilët ata 
janë në dijeni.

• Ushtrimi i presionit mbi trashëgimtarin/
en për të hequr dorë nga pjesa e tij/saj e 
trashëgimisë është e kundërligjshme.

• Heqja dorë nga trashëgimia është e 
përhershme. Ajo nuk mund të revokohet 
më vonë.

Deklarata e heqjes dorë nga pjesa e tij e ndonjë 
trashëgimtari do të bëhet me procesverbal 
dhe audio e video-incizim 

Kur ndonjëri nga trashegimtarët deklarohet për 
të hequr dorë nga pjesa e tij e trashëgimisë, 
gjykata apo noteri do të mbajë një konferencë 
private me atë trashëgimtar për tu siguruar që: 

• Trashëgimtari i di të drejtat e tij 
• Trashëgimtari nuk është shtyrë që të heq 

dorë kundër vullnetit të tij 
• Trashëgimtari është në dijeni që heqja 

dorë nuk mund të tërhiqet pasi të bëhet 

Nëse gjykata apo noteri është vënë në dijeni 
se një trashëgimtar është nën presion për të 
hequr dorë nga trashëgimia e tij, gjykata apo 
noteri nuk e pranon heqjen dorë, por referon 
çështjen tek prokurori i shtetit.


