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Ky libër informativ është krijuar me mbështetjen e popullit amerikan përmes Agjencisë
së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID-it).
Përmbajtja e këtij libri është përgjegjësi vetëm e CSD-së dhe nuk pasqyron
domosdoshmërisht pikëpamjet e USAID-it apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të
Amerikës.
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HYRJE
Barazia gjinore nuk është vetëm një çështje e drejtësisë sociale, por është kryesorja për
arritjen e zhvillimit shoqëror në një mënyrë efektive dhe efikase, si dhe për eliminimin e
varfërisë. Tejkalimi i barrierave tradicionale, të cilat grave ua mohojnë trashëgiminë dhe
zotësinë e pronës, do ta mundësojë përmirësimin e jetës personale të grave. Dihet se gratë
kanë dobi nga barazia gjinore, por ky argument thekson se dobi kanë edhe burrat dhe familjet,
duke e ditur rëndësinë dhe ndërvarësinë e marrëdhënieve dhe roleve shoqërore. Fuqizimi i
grave i bënë të fuqishëm edhe të gjithë ata përreth tyre, siç ndodh edhe në rastin e kundërt, ku
pabarazia dhe vështirësitë me të cilat përballen gratë i prek edhe akterët e tjerë social. Ky
argument ka të bëjë me argumentin e efikasitetit: nëse individët janë të lumtur dhe të
shëndetshëm, ata do të jenë atëherë më produktiv, duke kontribuar për një shoqëri më efikase
dhe prosperuese. Barazia gjinore prodhon një reaksion zinxhiror të mirëqenies për të gjithë,
siç është efekti i pabarazisë, i cili transmetohet prej një personi në familje dhe në shoqëri në
përgjithësi.
Lidhur me këtë, duke u bazuar në të dhënat të cilat i ka mbledhur USAID-i, duhet të theksohet
si në vijim:
 73% të qytetarëve në Kosovë nuk kanë njohuri themelore për të drejtat e tyre
pronësore,
 vetëm 3,8% të grave në Kosovë trashëgojnë pronën e paluajtshme nga prindërit e tyre,
 vetëm 19% të grave në Kosovë posedojnë pronë të paluajtshme në emër të vet.
Fakt është se kur bëhet fjalë për të drejtat e grave në Kosovë, ekzistojnë problemet serioze në
lidhje me trashëgiminë e pasurisë, sepse pasuria kryesisht regjistrohet në emër të burrave.
Edhe në rastet kur pasuria i lihet femrave, kjo bëhet për interesa të ngushta familjare.
Gjithashtu, shumica e popullatës mashkullore konsideron se regjistrimi dhe/apo lënia e pronës
së paluajtshme anëtarëve të familjes së gjinisë femrore nënkupton faljen e të njëjtës, ndërsa
jo diçka që atyre i përket me ligj.
Hulumtimi, të cilin e keni para jush, është bërë me qëllim të ngritjes së vetëdijes, si dhe për
ta paraqitur, aq sa është e mundur, gjendjen reale lidhur me të drejtat e grave për të fituar dhe
poseduar një pronë. Gjithashtu, nga ky hulumtim mund të shihet edhe se sa gratë luftojnë për
të drejtat e tyre, si dhe sa janë të penguara nga stereotipet gjinore dhe diskriminimi gjinor për
të luftuar dhe fituar të drejtat e tyre.
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RRETH CSD-SË
OJQ “Komunikimi për zhvillimin e shoqërisë” (CSD) nga Graçanica është një organizatë
jopartiake, e pavarur, jofitimprurëse dhe lokale, e themeluar në vitin 2001, e cila si qëllim
kryesor e ka promovimin dhe punën lidhur me ndërtimin e një shoqërie civile, zhvillimin e të
rinjve, përfaqësimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, integrimin e grupeve të
margjinalizuara në një shoqëri, krijimin e një lidhje në mes të institucioneve lokale dhe
banorëve vendor, si dhe promovimin e procesit të kthimit dhe dialogut. Përfituesit tonë të
drejtpërdrejtë janë: komunitetet pakicë, serbët dhe romët, të rinjtë dhe personat me invaliditet.
Një vëmendje të veçantë i kushtojmë zhvillimit të raportit me komunitetin lokal, i cili është i
bazuar në mirëkuptimin ndaj komunitetit, të gjitha specifikat e tij, por edhe në përfshirjen e
të gjithë pjesëmarrësve relevantë në bashkësi (udhëheqës, përfaqësues të pushtetit lokal,
sektor civil). Realizimi i këtij bashkëpunimi në mes të gjithë pjesëmarrësve të lartpërmendur,
ku pushteti dhe përgjegjësia në proceset vendimmarrëse janë të ndara, të çon deri te një
tranzicion të suksesshëm, i cili do të krijojë një shoqëri të hapur, multi-etnike, bashkëkohore
dhe demokratike.

RRETH PROJEKTIT
OJQ “Komunikimi për zhvillimin e shoqërisë”- CSD, në bashkëpunim me “Advocacy
Training and Resource Center”- ATRC nga Prishtina, me mbështje financiare të Agjencisë së
SHBA-ve për Zhvillim Ndërkombëtar (United States Agency for International Development,
USAID), përmes programit “Angazhimi për barazi" (Engagement for Equity–E4E), është
duke implementuar projektin “Të drejtat e grave në një shoqëri demokratike” nga fusha
tematike “Fuqizimi i grave nëpërmjet përmirësimit të ndërgjegjësimit për të drejtat pronësore
të grave". Projekti ka për qëllim që të nxjerrë në pah gjendjen lidhur me të drejtat pronësore
të grave, si dhe përmirësimin e aftësive të grave në Kosovë për t'i realizuar të drejtat e tyre
pronësore, si qytetare të barabarta para ligjit. Përfituesit e drejtpërdrejtë të projektit janë gratë,
si dhe organizatat e shoqërisë civile, të cilat merren me çështjet e grave, nga territori i gjashtë
komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë (Graçanicë, Shtërpcë, Ranillug, Kllokot,
Partesh dhe Novobërdë). Institucionet gjyqësore dhe qeverisjet lokale, si palë të interesuara,
gjithashtu do ta kenë një rol shumë të rëndësishëm gjatë realizimit të projektit. Përveç
hulumtimeve, manualit i cili përmban informata mbi të drejtën e trashëgimisë, debateve
publike në të gjitha gjashtë komunat e lartpërmendurat, CSD, në bashkëpunim me Teatrin
“GETO” nga Graçanica, do të organizojë edhe gjykimet e simuluara, ku në mënyrë të veçantë
dhe zbavitëse do të interpretohen rastet për të drejtat pronësore. Gjithashtu, CSD do t'ua
promovojë përdoruesve mundësinë për adresimin në mënyrë anonime të nevojave dhe
shqetësimeve në realizimin e të drejtës së tyre pronësore.
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METODOLOGJIA

Hulumtimi është bërë në bazë të metodës së mostrës së rastit, përmes anketave, ku në pyetjet
e tyre u përgjigjen 2000 të anketuar nga Komuna e Graçanicës, Novobërdës, Shtërpcës,
Ranillugut, Kllokotit dhe e Parteshit.
Gjatë realizimit të projektit dhe hulumtimit, CSD ka organizuar një seri seminaresh në këto
komuna pas anketimit, kryesisht me qytetarët/qytetaret dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile
me qëllim të ngritjes së vetëdijes mbi barazinë gjinore dhe të drejtat pronësore, gjatë të cilëve
u zhvilluan edhe diskutimet shumë informative dhe interesante me këtë temë.
Në këtë manual mund të gjeni informata shumë të dobishme si ato në lidhje me kornizën
ligjore për mbrojtjen dhe promovimin e barazisë gjinore dhe për të drejtat pronësore dhe
trashëgimore, ashtu edhe për mekanizmat mbrojtëse të nivelit qendror dhe komunal.
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TË GJETURAT E HULUMT IMIT
QYTETARËT
Siç është përmendur më lart, janë intervistuar 2000 të anketuar në Komunën e Graçanicës,
Novobërdës, Shtërpcës, Ranillugut, Kllokotit dhe e Parteshit 1 . Nga ky numër, 63% ishin
femra, ndërsa 37% meshkuj. Grafikonet e paraqitura para jush tregojnë përqindjen e statusit
të tyre martesor dhe të punësimit, si dhe përqindjen e njohjes për të drejtat e tyre pronësore
dhe për të drejtat të cilat gruaja i gëzon në mënyrë të barabartë si burrat sa i përket
trashëgimisë, disponimit dhe regjistrimit të pronës së paluajtshme.
Në grafikonin e mëposhtëm ju mund t'i shihni përgjigjet e marra nga të anketuarit ndaj
pyetjeve të parashtruara konkrete.
 Treguesi i gjinisë i të anketuarve

37%
63%

Mashkullore
Femërore

Grafikon 1. Femërore 63% dhe Mashkullore 37%

1

Pasqyra etnike e të anketuarve: Graçanicë (221 serbë, 76 shqiptarë dhe të tjerë 31), Kllokot (42 shqiptarë, 35
erbë dhe të tjerë 1), Novobërdë (108 shqiptarë, 96 serbë dhe të tjerë 2), Partesh (54 serbë dhe të tjerë 1),
Ranillug (114 serbë dhe 5 shqiptarë), Shtërpcë (115 shqiptarë dhe 96 serbë).
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 Treguesi i statusit martesor i të anketuarve
3%
3%
43%

51%

I/e pamartuar

I/e martuar

I/e shkurorëzuar

I/e ve

Grafikon 2. I/e pamartuar 51%, I/e martuar 43/, I/e shkurorëzuar 3% dhe I/e ve 3%
 Treguesi i statusit të punësimit i të anketuarve

37%
63%

Po

Jo

Grafikon 3. Të punësuar 37% dhe Të papunë 63%
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 Treguesi i gjendjes ekonomike i të anketuarve

10%

55%

35%

Nën mesataren

Mesatare

Mbi mesataren

Grafikon 4.
Nën mesataren ekonomike 55%, Statusi mesatar ekonomik 35% dhe Statusi
ekonomik mbi mesataren 10%
 Treguesi i kontributit ekonomik dhe jo-ekonomik të rrethanave familjare i të
anketuarve

Ndihmoj në
Financiar
ruajtjen e
Punoj në
24%
pronën/kompanifëmijëve të mitur
9%
në familjare
29%

Ndihmoj në
punët e shtëpisë
38%

Financiar

Ndihmoj në punët e shtëpisë

Puna në pronën/kompaninë familjare

Ndihma në ruajtjen e fëmijëve

Grafikon 5. Ndihmë në punët e shtëpisë 38%, Puna në pronën/kompaninë familjare
29%, Kontributi financiar 24% dhe Ndihma në ruajtjen e fëmijëve 9%
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 Treguesi i opinionit I të anketuarve ndaj pyetjes nëse gruaja ka të drejtë për të
trashëguar pronën e paluajtshme

11%

Po
Jo

89%

Grafikon 6. Po 89% dhe Jo 11%
 Treguesi se sa kanë njohuri të anketuarit për të drejtat e barabarta pronësore të
grave dhe burrave

13%

87%

Po

Jo

Grafikon 7. Ka njohuri 87% dhe Nuk ka njohuri 13%
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 Treguesi se sa kanë njohuri të anketuarit për pronën e përbashkët bashkëshortore
dhe pronën e veçantë

55%

45%

23% 22%

0%
Po
Jo
Gjithçka që është fituar në martesë është e përbashkët
Dhuratat dhe pasuria e fituar para martesës mbesin në pronësi e njërit prej
bashkëshortëve
Grafikon 8. Nuk ka njohuri 55%, Ka njohuri 45% (nga kjo 25% konsideron se çdo gjë
që fitohet në martesë është pasuri e përbashkët, 22% konsideron se dhuratat dhe
pasuria e fituar para martesës janë pasuri e veçantë)
 Treguesi se sa femrat janë të gatshme për ta realizuar të drejtën e vet në trashëgimi
pas lidhjes së martesës

Po
26%

Jo
74%

Grafikon 9. Nuk janë të gatshme ta pranojnë trashëgiminë 74%, Janë të gatshme ta
pranojnë trashëgiminë 26%
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 Treguesi për çfarë arsye do të heqin dorë të anketuarit nga e drejta pronësore

13%
62%

8%
1%
16%

Statusi im ekonomik është i mirë
Statusi ekonomik i familjes sime do të bëhet i paqëndrueshëm
Procedura e trashëgimisë (në gjykatë) zgjat shumë
Frika nga humbja e mbështetjes së familjes
Kjo është dëshira ime
Grafikon 10. Zgjedhje personale 62%, Frika nga humbja e mbështetjes së familjes
16%, Statusi i mirë ekonomik 13%, Statusi ekonomik i familjes do të përkeqësohet
8% dhe Procesi i realizimit të të drejtave trashëgimore dhe pronësore (në gjykata)
merr shume kohë 1%
 Treguesi i opinionit i të anketuarëve për problemet eventuale që mund të krijohen
brenda familjes, nëse e pranojnë të drejtën e tyre të trashëgimisë / pronën

Jo, aspak
38%

Me siguri po
19%

Me siguri
43%

Grafikon 11. Ndoshta 43%, Jo 38% dhe Më siguri Po 19%
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 Treguesi i opinionit a do ta realizojnë të anketuarit të drejtën e tyre pronësore para
gjykatës nëse familja i konteston të drejtën pronësore dhe trashëgimore

Jo

39%

61%

20%

41%

Po
Nuk dua probleme
Thjesht nuk dëshiroj

0%

Grafikon 12. Po 39% dhe Jo 61% (nga kjo 41% Thjesht nuk dëshirojnë të gjykohen,
ndërsa 20% Nuk duan të kenë probleme lidhur me këtë)
 Treguesi i opinionit i të anketuarve meshkuj nëse janë të gatshëm ta ndajnë
trashëgiminë e tyre pronësore me anëtarët e familjes të gjinisë femërore (motrat,
vajzat dhe bashkëshorten)

41%
28%

72%
31%

0%

Po

Jo

Vajza dhe bashkëshortja

Motra

Grafikon 13. Jo 28% dhe Po 72% (nga ky numër 41% me vajzat/bashkëshorten dhe
31% me motrat)
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 Treguesi për çfarë arsye të anketuarit meshkuj nuk janë të gatshëm ta ndajnë
pasurinë e tyre me anëtarët e familjes së gjinisë femërore

5%

48%
43%

4%

Statusi ekonomik i familjes sime do të jetë i paqëndrueshëm
Kjo është dëshira ime
Pasuria ime do t'i përket familjes tjetër
Kjo është në kundërshtim me traditën
Grafikon 14. Është në kundërshtim me traditën 48%, Dëshira personale 43%, Statusi
ekonomik i familjes do të jetë i paqëndrueshëm 5% dhe Sepse pasuria do t'i përket
familjes tjetër 4%

14

 Treguesi i opinionit I të anketuarve meshkuj a do ta marrin ata si problem nëse
anëtarët e familjes së gjinisë femërore do ta kërkonin të drejtën e tyre
pronësore/trashëgimore

17%

58%

Me siguri po

25%

Ndoshta

Jo fare

Grafikon 15. Jo 58%, Ndoshta 25% dhe Sigurisht 17%
 Treguesi i opinionit i të anketuarve meshkuj se sa do t'i përkrahin anëtarët e
familjes së gjinisë femrore në realizimin e të drejtave të tyre pronësore në
gjykatë

Jo
43%
Po
57%
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Grafikon 16. Po 57% dhe Jo 43%

 Treguesi i opinionit lidhur me faktin se vetëm 19% të pasurisë është e regjistruar në
emër të grave në Kosovë dhe për çfarë arsye gratë nuk e realizojnë të drejtën e tyre
pronësore

Mosrespektim
i i të drejtave
të grave
22%
Për shkak të
traditës
51%

Mosinformimi
i grave për
drejtat e tyre
22%

Frika se
pasuria do të
jetë në pronësi
të një familje
tjetër
5%

Grafikon 17. Për shkak të traditës 51%, Mosinformimi i grave për të drejtat e tyre
22%, Mosrespektimi i të drejtave të grave 22% dhe Frika se prona e paluajtshme
mund të kalojë në pronësi të një familje tjetër 5%
 Treguesi në emër të kujt është regjistruar prona e paluajtshme e të anketuarve

Të
bashkëshortit
17%
Të vjehërrit
10%

Të
nënës/vjehërr
es
1%

Të atit
35%

Të vëllaut
6%
Në emrin tim
16%

Të gjyshit
15%

16

Grafikon 18. Ati 35%, Bashkëshorti 17%, Në emër të anketuarit 16%, Gjyshi 15%,
Vjehërri 10%, Vëllau 6% dhe Nëna/vjehërra 1%
 Treguesi i opinionit i të anketuarve se kush duhet ta trashëgojë pasurinë në
familjen e tyre

2%
33%

65%

Vetëm meshkujt

Meshkujt dhe femrat njësoj

Vetëm femrat

Grafikon 19. Meshkujt dhe femrat njësoj 65%, Vetëm meshkujt 33% dhe Vetëm
femrat 2%
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 Treguesi i opnionit I të anketuarve nëse mendojnë se problemi lidhur me të drejtën
pronësore të grave është më i madh në zonat rurale apo urbane

28%
Zonat rurale

59%

Zonat urbane

13%

Njësoj

Grafikon 20. Njësoj 59%, Zonat rurale 28% dhe Zonat urbane 13%
 Treguesi se si do ta ndajnë të anketuarit pasurinë e tyre e të pasardhësve të vet

4%
30%
66%

Njësoj

Vetëm djemve

Vetëm vajzave

Grafikon 21. Njësoj 66%, Vetëm pasardhësve të gjinisë mashkullore 30% dhe Vetëm
pasardhësve të gjinisë femërore 4%
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 Treguesi nëse të anketuarit mendojnë se të drejtat pronësore ndikojnë në cilësinë e
jetës së grave

Jo
26%

Po
74%

Grafikon 22. Po 74% dhe Jo 26%
 Treguesi i opinionit I të anketuarve nëse mohimi i të drejtave pronësore të grave ka
ndikim negativ apo pozitiv në jetën e grave

Pozitiv
15%

Negativ
85%

Grafikon 23. Ndikim negativ 85% dhe Ndikim pozitiv 15%
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 Treguesi se sa janë të kënaqur të anketuarit me gjendjen aktuale në Kosovë kur
bëhet fjalë për të drejtat pronësore të grave

1%

18%

38%

43%

Nuk jam i/e kënaqur

Deri diku i/e kënaqur

I/e kënaqur

Shumë i/e kënaqur

Grafikon 24. Deri diku i/e kënaqur 43%, Nuk jam i/e kënaqur 38%, I/e kënaqur 18%
dhe Shumë i/e kënaqur 1%
 Treguesi i opnionit i të anketuarve nëse është e nevojshme për të ndryshuar
gjendjen aktuale në lidhje me çështjen e të drejtave pronësore të grave

48%

52%

Po

Jo

Grafikon 24. Jo 52% dhe Po 48%
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 Opinioni i të anketuarve se si të ndryshohet mendimi dhe stereotipet e shoqërisë për
të drejtat pronësore dhe të trashëgimisë së grave

Mediat

17%

Edukimi
Fushatat

50%

16%

Nuk mund ta ndryshojmë
këtë
Respektimi i ligjit

10%

Pa përgjigje

1% 6%

Grafikon 25. Pa përgjigje 50%, Përmes mediave 17%, Përmes edukimit 16%, Përmes
fushatave 10%, Nuk mund të ndryshohet 6% dhe Me respektimin e ligjit 1%

Duke u bazuar në grafikonet e lartpërmendura mund të konkludohet se shumica e të
anketuarve konsiderojnë dhe kanë njohuri se gratë kanë të drejtë në trashëgiminë e pronës së
paluajtshme (89% e të anketuarve) dhe gjithashtu kanë njohuri se gratë kanë të drejta të
barabarta si burrat (87% e të anketuarve). Megjithatë, vetëm gjysma e të anketuarve kanë
njohuri reale se çka është pronë e përbashkët e fituar gjatë martesës dhe çka është pronë e
veçantë e secilit prej bashkëshortëve.
Gjithashtu, është interesant edhe fakti se gratë, për shkak të normave zakonore, ende nuk janë
të gatshme që të pranojnë trashëgiminë, e cila u takon sipas ligjit (74%). Tregues i qartë i
normave të nguluara zakonore dhe stereotipeve, të cilat janë në një masë të madhe të
pranishme në Kosovë, është edhe përgjigja e grave të anketuara që nuk do ta pranojnë apo do
heqin dorë prej të drejtës së tyre në pronë. Veçanërisht është theksuar situata e shpjeguar në
mënyrë të qartë se kjo do të ishte dëshira e tyre (62%), por besojnë se me këtë veprim do t'i
përkeqësojnë raportet familjare dhe do ta humbin mbështetjen nga ana e familjeve të tyre
(16%), me çka dëshmohet se pa dyshim stereotipet familjare/shoqërore e gjinore ende janë
shumë të pranishme dhe të forta.
Përveç kësaj, të anketuarit meshkuj kanë dhënë përgjigje shumë interesante dhe nganjëherë
kontradiktore. Në fakt, edhe pse në një masë shumë të madhe nuk ishin të gatshëm për t'ia
pranuar grave të drejtën për të trashëguar nga arsyet tradicionale (48%), megjithatë janë të
gatshëm që t'i përkrahin nëse të drejtat e tyre do t'i kërkojnë në gjykatë (57%). Bazuar në
rezultatet e sondazheve, burrat janë të vetëdijshëm për faktin se gratë nuk i theksojnë dhe nuk
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i kërkojnë të drejtat e tyre pronësore për shkak të traditës së nguluar (51%), por njëkohësisht
nuk bëjnë shumë për të zvogëluar traditën apo për ta ndryshuar këtë, pavarësisht nga fakti se
65% prej tyre mendojnë se burrat edhe gratë i gëzojnë të drejtat e barabarta në trashëgimi.
Këtë e dëshmon edhe dëshira e të anketuarve që pasurinë e tyre në të ardhmen ta trashëgojnë
të gjithë fëmijët në mënyrë të barabartë pavarësisht nga gjinia (66%), por, për fat të keq, ende
ekziston përqindja e lartë e atyre që pasurinë e tyre do t'ia lënë vetëm fëmijëve të gjinisë
mashkullore (30% të anketuarve).
Së fundi, kur është parashtruar pyetja se si të zgjidhet problemi dhe çka duhet të bëhet për të
siguruar që gratë të jenë të barabarta me burrat në aspektin pronësor, 50% e të anketuarve nuk
kanë dhënë asnjë përgjigje. Një situatë e tillë duhet të interpretohet në kuptimin se burrat,
edhe pse janë në dijeni për të drejtat që i takojnë grave, nuk kanë një vizion të qartë se si këtë
t'ia shpjegojnë të tjerëve, por edhe ata vetë të pajtohen me këtë fakt dhe të jenë të parët që do
ta “thyejnë akullin” në këtë drejtim.

GJYKATAT THEMELORE

Të dhënat statistikore lidhur me rastet që kanë qenë ose janë ende në procedurë para
gjykatave kompetente për Komunën e Graçanicës, Novobërdës, Shtërpcës, Ranillugut,
Kllokotit dhe Parteshit

2014

2015

2016

Numri i rasteve mbi çështjet juridiko-pronësore në të
cilat janë të përfshira gratë?

68

58

40

Numri i rasteve mbi çështjet juridiko-pronësore në të
cilat janë të përfshira gratë, rastet që ende janë në
procedurë apo janë fituar?

29

20

10

Numri i rasteve mbi çështjet juridiko-pronësore në të
cilat janë të përfshira gratë, rastet që janë tërhequr
apo janë refuzuar?

18

10

5
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Tabela 1.

Në bazë të hulumtimeve të zbatuara në gjykatat kompetente themelore për Komunën e
Graçanicës, Novobërdës, Shtërpcës, Ranillugut, Kllokotit dhe Parteshit mund të konkludohet
se gratë më pak i kanë theksuar të drejtat e tyre pronësore para autoriteteve gjyqësore në
periudhën prej vitit 2014 deri në vitin 2016 (Tabela 1 ).

ZYRAT KADASTRALE

Të dhënat statistikore të marra nga zyrat kadastrale në komunën e Graçanicës,
Novobërdës, Shtërpcës, Ranillugut, Kllokotit dhe të Parteshit

2014

2015

2016

Numri i kërkesave/aplikacioneve për regjistrimin e
pronarëve të rinj të pronave?

1178

1180

847

Numri i kërkesave/aplikacioneve të realizuara për
regjistrimin e pronarëve të rinj të pronave?

1166

1169

827

Numri i pronarëve të rinj të regjistruar të pronave që
janë femra?

59

57

61

Tabela 2.

Në bazë të hulumtimeve të zbatuara në zyrat përkatëse kadastrale në komunat e Graçanicës,
Novobërdës, Shtërpcës, Ranillugut, Kllokotit dhe të Parteshit mund të shihet qartë se numri i
pronave të regjistruara gjatë vitit 2016, në emër të pronarëve të cilët janë të gjinisë femërore,
është rritur lehtë në krahasim me vitin 2014 dhe 2015. Gjithashtu, duhet të theksohet se ky
numër është i parëndësishëm në krahasim me numrin e regjistrimeve të kryera dhe
ndryshimeve të bëra lidhur me pronësinë e pronave të paluajtshme, ku si pronarë zakonisht
janë regjistruar meshkujt (Tabela 2).
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KORNIZA LIGJORE DHE MEKANIZMAT MBROJTËSE PËR
ÇËSHTJET JURIDIKO -PRONËSORE
TË DREJTAT PRONËSORE DHE BARAZIA GJINORE

Gëzimi i barabartë i të drejtave të burrave dhe të grave është i garantuar si me norma juridike
ndërkombëtare, ashtu edhe me legjislacionin vendor në Kosovë. Megjithatë, qasja në të drejtat
pronësore paraqitet si një tregues real i gjendjes në terren, e cila nuk mund të cilësohet si e
kënaqshme.
Edhe pse korniza ligjore në Kosovë nuk i favorizon burrat krahas grave, kur bëhet fjalë për të
drejtat pronësore, në praktikë kjo duket ndryshe. Normat e fuqishme shoqërore kanë tendencë
t'i favorizojnë burrat, të cilat rrjedhimisht ndikojnë në mundësinë e grave që t'i gëzojnë në
mënyrë të barabartë të drejtat e tyre dhe kjo kryesisht i referohet të drejtave pronësore dhe
disponimit dhe gëzimit të tyre të lirë. Për këtë arsye, është e nevojshme për të shpjeguar dhe
sqaruar se barazia nuk është vetëm e siguruar me Kushtetutë dhe ligj, si dhe që nuk bëhet fjalë
vetëm për një kategori e cila qëndron në letër, por që është e nevojshme dhe e domosdoshme
që e njëjta të zbatohet në praktikë. Prandaj, me këtë rast, ju japim sqarime të nevojshme lidhur
me barazinë gjinore, ligjin me të cilin rregullohet barazia gjinore, cilat janë mekanizmat me
të cilat mbrohet ajo, si dhe shpjegime mbi çështjet që kanë të bëjnë me pasurinë, pronësinë
dhe trashëgiminë, si dhe çfarë është bashkë-pronësia, prona e përbashkët e fituar në martesë
apo në një bashkësi jashtëmartesore, dhe në fund, por jo më pak e rëndësishme, do ta
qartësojmë edhe çështjen në lidhje me trashëgiminë e pasurisë dhe çka është e nevojshme që
çdo person të dijë lidhur me këtë.
Barazia gjinore
Për ta kuptuar rolin në gëzimin e barabartë të të drejtave pronësore njësoj nga burrat dhe gratë
është e nevojshme të sqarohet se çka nënkuptohet me barazinë gjinore dhe cilat janë dallimet
në përkufizimin e gjinisë dhe seksit.
Barazia gjinore është gëzimi i plotë dhe i barabartë i të drejtave themelore njerëzore të
burrave dhe grave, pa diskriminim ose dallim mbi bazën nëse dikush është burrë apo grua dhe
atë në ndarjen e mjeteve, qasjen në shërbime, si dhe në gëzimin e të drejtave të tyre. Qëllimi
i kësaj nuk është barazimi i burrave dhe grave në kuptimin që ata të jenë identikë në çdo
aspekt, por që mundësitë dhe përparësitë e tyre të bëhen dhe të mbeten të barabarta.
Për të kuptuar barazinë gjinore, para së gjithash, duhet të kuptohet edhe një dallim, dhe ky
është dallimi në mes të gjinisë dhe seksit. Shpesh, për shkak të mosdijës, nuk bëhet dallimi
në mes të gjinisë dhe seksit, prandaj ky dallim duhet edhe të qartësohet.
Seksi i referohet karakteristikave biologjike të burrave dhe grave, ndërsa gjinia është
përkufizimi i ndërtuar shoqëror i roleve të grave dhe burrave. Gjinia është identiteti i fituar
që është me rëndësi kyçe për të dy gjinitë, i cili është i mësuar, i cili ndryshon me kalimin e
kohës dhe i cili dallon në kultura të ndryshme.
Përveç llojeve të ndryshme të paragjykimeve në lidhje me seksin dhe gjininë, ekzistojnë edhe
stereotipet që janë të pranishme në të gjitha shoqëritë. Stereotipet me bazë gjinore janë
mendimet e përgjithshme në lidhje me rolet që iu janë dhënë burrave dhe grave dhe të cilat
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paraqesin normat e përgjithshme shoqërore se si duhet të sillen burrat dhe gratë, dhe të cilat
të drejtat i takojnë atyre si të tillë dhe të cilat jo. Ky lloj i stereotipeve të çon në diskriminim
me bazë gjinore.
Diskriminimi me bazë gjinore është çdo dallim, përjashtim ose kufizim në bazë të roleve të
imponuara gjinore nga shoqëria, të cilat i pengojnë personat që t'i gëzojnë të drejtat e tyre
njerëzore dhe mundësitë që dalin nga këto të drejta. Prandaj, në përputhje me temën mbi të
drejtat pronësore, këto stereotipe gjinore dhe vetë normat shoqërore mund t'i kërcënojnë
ligjërisht të drejtat e barabarta të garantuara për burrat dhe gratë për të ushtruar lirisht të drejtat
e tyre pronësore.
Në Kosovë, burrave dhe grave iu janë garantuar me ligj të drejtat e barabarta, në të cilat
përfshihet edhe e drejta pronësore. Megjithatë, të gjitha këto të drejta, sidomos kur bëhet fjalë
për të drejtat pronësore dhe të trashëgimisë, me normat e caktuara zakonore mund të
kufizohen në masë të madhe. Për të parandaluar një situatë të tillë në Kosovë në vitin 2015 u
miratua Ligji për Barazi Gjinore dhe Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi, i cili në një
ndërlidhje me ligjet, të cilët merren me çështjen e pronësisë dhe të trashëgimisë, e rregullojnë
barazinë e të drejtave pronësore në aspektin e mundësive të barabarta si për gratë, ashtu edhe
për burrat.
Instrumentet relevante ligjore
Me termin instrument ligjor nënkuptojmë aktet juridike, dmth ligjet e miratuara për të
mbrojtur të drejtat e qytetarëve, për t'i përcaktuar detyrat e tyre, si dhe për t'i rregulluar situatat
e caktuara që shoqëria si e tillë në mënyrë të pashmangshme i mban me kalimin e kohës dhe
gjatë zhvillimit shoqëror.


Ligji për Barazi Gjinore (nr. 05/L-020, i cili hyri në fuqi më 15.06.2015), përcakton
kornizën ligjore që burrave dhe grave ua garanton mundësitë e barabarta për të marrë
pjesë në sferat politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe të tjera të jetës shoqërore në
Kosovë.



Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi (nr. 05/L-021, i cili hyri në fuqi më
15.06.2015), përcakton kornizën e përgjithshme për parandalimin dhe luftimin e
diskriminimit mbi bazën e nacionalitetit apo lidhjes me ndonjë komunitet të origjinës
sociale ose nacionale, racës, përkatësisë etnike, ngjyrës së lëkurës, lindjes, origjinës,
seksit, përkatësisë gjinore, identitetit gjinor, orientimit seksual, gjuhës, shtetësisë,
religjionit dhe besimit fetar, përkatësinë politike, opinionit politik apo tjetër, gjendjes
sociale apo personale, moshës, statusit familjar ose martesor, shtatzënisë, lehonisë,
gjendjes pronësore, gjendjes shëndetësore, aftësisë së kufizuar, trashëgimisë gjenetike
ose në ndonjë bazë tjetër, në mënyrë që të zbatohet parimi i trajtimit të barabartë.



Ligji për Kadastër nr. 04/L-013 (12.08.2011)
Me këtë ligj rregullohen punët profesionale dhe të administratës shtetërore në lidhje
me matjet shtetërore, kadastrin e palujtshmërive, kadastrin e ujësjellësit, punët
themelore gjeodezike, regjistrimin e adresave, veprimtarinë topografike e hartografike,
vlerësimin e vlerës së paluajtshmërisë dhe sistemin informatik kadastral gjeodezik.
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Ligji për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore në Kosovë nr. 2009/03-L-154
(15.07.2009) rregullon krijimin, përmbajtjen, bartjen, mbrojtjen dhe kufizimin e të
drejtave të pronësisë.



Ligji për Familjen nr. 2004/32 (20.01.2006),
Ky ligj rregullon marrëdhëniet martesore dhe jashtëmartesore, fejesën, marrëdhëniet
ndërmjet prindërve dhe fëmijëve, adoptimin, kujdestarinë, mbrojtjen e fëmijëve pa
përkujdesje prindërore, marrëdhëniet pasurore në familje dhe procedurat e posaçme
gjyqësore për kontestet lidhur me marrëdhëniet familjare.



Ligji për Trashëgiminë i Kosovës nr. 2004/26 (28.07.2004), rregullon të drejtën e
trashëgimisë, është kalimi me ligj ose në bazë të testamentit i pasurisë (trashëgimit) të
personit të vdekur (trashëgimlënësit) tek një ose më shumë persona (trashëgimtarët ose
legatarët), sipas rregullave të caktuara në këtë ligj. Me këtë Ligj rregullohen procedurat
në bazë të të cilave gjykata dhe organet tjera dhe personat tjerë të autorizuar duhet të
veprojnë në çështjet trashëgimore.
Mekanizmat që mbështesin barazinë gjinore në Kosovë

Mekanizmat që mbështesin barazinë gjinore në nivel qendror dhe lokal janë:


Agjencia për Barazi Gjinore pranë Kabinetit të kryeministrit të Kosovës, e cila është
përgjegjëse për promovimin, mbështetjen, koordinimin, zbatimin dhe monitorimin e
Ligjit për Barazinë Gjinore dhe ligjeve dhe akteve të tjera të ngjashme;



Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP): Në kuadër të IAP-it veprojnë edhe dy njësi të
veçanta, të cilat janë: Njësia për Barazi Gjinore dhe Njësia kundër Diskriminimit. IAP
është përgjegjës për kryerjen e hetimeve ndaj akuzave për mosrespektimin e kornizës
ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, e cila ka të
bëjë me shkeljen e të drejtave të njeriut, si dhe shkeljen e Ligjit për Barazi Gjinore nga
ana e institucioneve dhe autoriteteve;



Zyrtarët për barazi gjinore pranë ministrive, të cilat janë përgjegjës për promovimin e
barazisë gjinore në kuadër të ministrive përkatëse, por edhe për fillimin e iniciativës në
promovimin e Ligjit për Barazi Gjinore në nivel qendror;



Këshilli Ndërministror për Barazi Gjinore, i cili është përgjegjës për monitorimin e
zbatimit të Programit të Kosovës për Barazi Gjinore, i cili ofron një kornizë strategjike
për institucionalizimin e qasjes dhe pjesëmarrjes së grave dhe burrave në të gjitha
aspektet e jetës, sidomos në ekonomi, tregun e punës, mirëqenien sociale, në procesin
e vendimmarjes, kujdesin dhe shërbimet shëndetësore, arsim, përfaqësim, sidomos për
të kontribuar në kulturën dhe mediat.



Zyrtarët komunal për barazi gjinore, të cilët janë përgjegjës për promovimin e barazisë
gjinore në nivel komunal. Detyra e tyre kryesisht është që në kuadër të komunave të
tyre t'i iniciojnë debatat publike, tryezat e rrumbullakta, forumet informative, ku do të
promovojnë barazinë gjinore dhe barazinë e mundësive që mund të përdoren nga burrat
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dhe gratë. Gjithashtu, zyrtarët në fjalë kanë për detyrim që të krijojnë edhe broshura
informative (fizike dhe elektronike) mbi barazinë gjinore, të cilat do të jenë të arritshme
për të gjithë qytetarët e komunës.
Pasuria dhe e drejta pronësore
Pasuria - tërësia e të drejtave civile subjektive që i takojnë një personi apo në kuptimin e
ngushtë, bëhet fjalë për sendet dhe vlerat e tjera ekonomike, të cilat e përbëjnë sendin e një
pasurie. Të gjitha këto sende, në fund të fundit, mund të shprehen në para.
E drejta pronësore është e rregulluar me Kushtetutë dhe ligj. Pasuria është e drejtë absolute,
që do të thotë se kjo e drejtë nuk parashkruhet.
Ligji për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore në Kosovë rregullon llojin e pasurisë, e cila
përfshin:
 Pronën e luajtshme – e cila mund të ndryshojë pozitën në hapësirë, duke mos e
shkatërruar esencën e saj apo pronën e cila nuk është e lidhur fizikisht me tokën (psh.
makina është pasuri e luajtshme),
 Pronën e paluajtshme – tokën (bujqësore, ndërtimore, pyjet dhe tokën pyjore), ndërtesat
(afariste, banesore, banesoro-afariste, komerciale, etj) dhe objektet e tjera ndërtimore,
si dhe pjesët e veçanta të ndërtesave (banesat, hapësirat afariste, garazhet dhe vendet
për garazhë) mbi të cilat mund të ekzistojë e drejta e veçantë pronësore, si dhe pasuritë
natyrore nëntokësore.
Gjithashtu, e drejta pronësore është e drejtë themelore e njeriut, e cila është përfshirë në
Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut (neni 17)2 dhe Konventën Evropiane për të
Drejtat e Njeriut (neni 1, protokolli 1)3 , të cilat gjejnë zbatim drejtpërdrejt në Kosovë, ndërsa
konventat në fjalë janë të përfshira në vetë Kushtetutën e Kosovës.
E drejta pronësore është e drejtë (ashq. e kualifikuar) e kushtëzuar, që do të thotë se ajo i
nënshtrohet disa kushteve apo kufizimeve (të përfshira në nenin 46 të Kushtetutës4 dhe Ligjin
për Shpronësim). Dispozitat ligjore në Kosovë garantojnë të drejtën pronësore për të poseduar
pasuri, ndërsa përdorimi i pasurisë është i rregulluar me ligj, në pajtim me interesin publik.

2

Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut , neni 17: „ Gjithkush ka të drejtën të ketë pasuri, si vetëm ashtu
edhe në bashkësi me të tjerët. Asnjeri nuk duhet të privohet arbitrarisht nga pasuria e tij. “
3
Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, neni 1 Protokolli 1: „ Çdo person ka të drejtën e gëzimit paqësor
të pasurisë e tij“.
4

Neni 46 paragrafi 3 i Kushtetutës së Kosovës, Mbrojtja e pronës: “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”.
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Gjithashtu, askush nuk mund të privohet arbitrarisht nga pasuria personale, përjashtimisht
rasteve që kanë të bëjnë me shpronësim.
Shpronësimi është një institut juridik i cili lejon kalimin e detyruar të patundshmërisë nga
pronësia private në atë shtetërore për shkak të interesit të përgjithshëm, por me kompensim.
Por duhet të theksohet se interesi i përgjithshëm nuk është i definuar në dispozita në një
mënyrë të përgjithshme, por vetëm janë dhënë kriteret për kuptimin e tyre dhe atë përmes
numërimit të shembujve më të rëndësishëm dhe më tipik. Patundshmëria mund të
shpronësohet nëse tregohet nevoja për shkak të ndërtimit të objekteve komerciale, banesore,
komunale, arsimore, kulturore dhe objekteve të tjera të ngjashme të interesit të përgjithshëm.
Për patundshmërinë e shpronësuar jepet kompensimi i drejtë, zakonisht në para të gatshme,
apo me marrëveshje të arritur në mes të palëve, edhe në një formë tjetër të patundshmërisë,
në të cilin rast shpronësimi paraqitet jo vetëm si mënyrë e shuarjes së pronësisë, por edhe si
mënyrë e krijimit të saj.
E drejta e pronësisë (pronësia)
Pronësia (prona) i referohet tërësisë së të drejtave të cilat mbajtësi i të drejtave pronësore i
posedon dhe ato janë: e drejta për posedimin e pronës, e drejta për transferimin e pronës, e
drejta për gëzimin paqësor dhe të lirë të këtyre të drejtave. E drejta e pronësisë është e
garantuar përmes regjistrimit të pronës në çertifikatën e pronësisë. Në çertifikatën e
pronësisë mund të regjistrohen në mënyrë të barabartë edhe burrat edhe gratë, së bashku apo
individualisht si bashkëpronarë, pronarë të përbashkët apo si pronarë të vetëm të pasurisë së
patundshme.
Prona personale (Pronësia ekskluzive)
Pronësia ekskluzive mbi pronë nënkupton që individi ka të drejtë ekskluzive mbi pronën, që
ta posedoj, që t’i përjashtoj të tjerët nga çfarëdo lloj ndërhyrje dhe që merr vendime pesonale
rreth shitjes apo dhënies me qera të pronës konkrete. Individi mund ta regjistroj pronën si
pronar i vetëm kur e blen proën; kur e trashëgon pronën dhe kur pronësia i bartet ekskluzivisht
atij.
Shënimet kadastrale
Kadastri shërben si bazë për regjistrimin e të drejtës së pronësisë duke krijuar njësi kadastrale
për ngastrat, ndërtesat, pjesë të ndërtesave dhe linjat si dhe për rikonstruktimin e
informacioneve kadastrale. Kadastri mbështet veprimet e personave fizik dhe juridik për
qëllimet dhe objektiva administrative, juridike, ekonomike dhe shkencore.
Në të dhënat kadastrale futen vetëm patundshmëritë. Prona e patundshme regjistrohet me
kërkesë të shkruar e cila i dorëzohet zyres së kadastrit në të cilën gjendet prona. Kërkesa për
regjistrimin e shtëpisë apo të banesës dorëzohet nga vetë pronari apo dikush që e ka
autorizimin ligjor për regjistrim të pronës në emër të pronarit.
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Llojet e regjistrimit të pasurisë së përbashkët
Është rregull i përgjithshëm që një gjësend të jetë një titullar, pronari i pronës, por ky rregull,
në jetën reale, i njeh disa përjashtime të caktuara të cilat njihen si bashkëpronësi dhe prona e
përbashkët martesore.
Bashkëpronësia në pronë ka të bëjë me ndarjen e pronësisë me individ/individë të tjerë.
Bashkëpronarët kanë të drejtë ta shfrytëzojnë pronën e tyre në përpjestim me atë çka ju takon,
e të gjitha mjetet që dalin nga prona, gjithashtu, ndahen në përpjestim me pjesën që ju takon.
Prona e përbashkët martesore dallon nga bashkëpronësia. Prona e përbashkët martesore i
referohet të drejtave të barabarta të pronës të të dy bashkëshortëve për shumicën e pasurisë
së fituar gjatë martesës. E gjithë pasuria e fituar gjatë martesës konsiderohet pronë e
përbashkët e të dy palëve, dhe prona të tilla duhet të jenë të regjistruara në emër të të dy
bashkëshortëve, që nuk është praktikë në Kosovë.
Në pasurinë e përbashkët martesore, të dy bashkëshortët kanë pjesë të barabarta në pasurinë
e fituar gjatë martesës, kurse regjistrimi i pronës duhet këtë edhe ta tregoj.
Prona e veçantë martesore i referohet pasurisë që i përket ekskluzivisht njërit ose
bashkëshortit tjetër, dhe kjo i referohet:





pasuria e fituar para hyrjes në martesë,
prona që trashëgohet ose dhurohet,
një pjesë e pasurisë së përbashkët që i përket secilit prej bashkëshortëve,
puna artisitike dhe intelektuale (e drejta e autorit dhe të ngjashme).

Në rastin e divorcit, të dy bashkëshortët kanë të drejtë në një pjesë të barabartë të pasurisë së
tyre të përbashkët martesore që duhet të ndahet në dy pjesë të barabarta. Prandaj është e
nevojshme, apo e domosdoshme që bashkëshortët pasurinë e përbashkët martesore gjithmonë
ta regjistrojnë në kadastër në emër të të dy bashkëshortëve.
Në rast të bashkëjetesës jashtëmartesore, duke pasur parasysh se është e njejtë me atë
martesore vlejnë të njetat rregulla, vetëm se është me rëndësi që të plotësohet kushti që
individëd (partnerët) të kenë jetuar në bashkësi për 10 vite, apo 5 vite nëse nga ajo bashkësi
kanë një apo më shumë fëmijë.
E drejta për trashëgimi
Trashëgimia është bartja e pasurisë nga individi i vdekur tek trashëgimtarët e tij. Në të drejtat
pronësore moderne trashëgimia ka karakter pronësor dhe më së shpeshti paraqitet si bartje e
pasurisë nga individi i vdekur tek individëd e tjerë. Individi i vdekur dhe pasuaria e të cilit
bartet tek individëd e tjerë quhet trashëgimlënës, kurse individëd tek të cilët bartet prona pas
vdekjes së trashëgimlënësit quhen trashëgimtarë. Pasuria që kalon nga trashëgimlënësi tek
trashëgimtarët e tij quhet trashëgimi.
Për të ardhur deri tek trashëgimia, është e rëndësishme të realizohen katër supozime: 1) vdekja
e trashëgimlënësit; 2) ekzistimi i trashëgimisë; 3) ekzistimi i trashëgimtari dhe 4) ekzistenca
e bazave për thirrjen e trashëgimisë.
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Kur nuk ekziston një testament, që në Kosovë ndodh më se 90% të rasteve, trashëgimia
bazohet në linjën trashëguese, nga të cilat tri të parat në vijë të drejtë janë më të rëndësishmet.
Trashëgimtarët ligjorë
Radhën e parë trashëguese e përbëjnë pasardhësit dhe bashkëshorti i trashëgimlënësit.
Trashëgimia në linjën e parë trashëguese ndahet ashtu që fëmijët dhe bashkëshorti i
trashëgimlënësit trashëgojnë pjesë të barabarta, p.sh. nëse trashëgimlënësi ka bashkëshorten
dhe dy fëmijë të gjithë fitojnë një të treten e trashëgimisë.
Në radhën e dytë trashëguese ksi trashëgimtarë shfaqen bashkëshorti i trashëgimlënësit dhe
prindërit me pasardhësit e tyre. Trashëgimia ndahet ashtu që bashkëshorti merr një pjesë të
pasurisë (pjesën më të madhe që mund të fitohet në linjën e parë trashëguese), kurse prindërit
e trashëgimlënësit një të katërten e trashëgimisë.
Radhën e tretë trashëguese e përbëjnë gjyshërit dhe gjyshet e trashëgimlënësit dhe
pasardhësit e tyre. Trashëgimia shpërndahet midis këtyre palëve duke u ndarë në dy pjesë të
mëdha, secila prej të cilave i takon njërit fis: gjysma e pasurisë nga ana e babait, kurse gjysma
tjetër fisit të nënës. Brenda secilit fis, gjyshi dhe gjyshja fitojnë pjesë të njëjta, kështu që secili
prej gjyshërve të trashëgimlënësit fiton 1/4 e trashëgimisë.
Radha e katërt trashëguese. Nëse nuk ka trashëgimtarë në linjën e tretë trashëguese, në
trashëgimi thirren stërgjyshërit dhe stërgjyshet e trashëgimlënësit, të cilët e përbëjnë linjën e
katërt. Trashëgimia ndahet në dy pjesë, prej të cilave, njëra i takon paraardhësve nga ana e
babait e tjetra nga ana e fisit të nënës. Gjysma e pasurisë që i përket njërit fis prapë ndahet në
dy pjesë ashtu që një e katërta i takon prindërve të gjyshërve dhe tjetra të gjysheve, dhe në
fund secili kryesues i fisit merr 1/8 e trashëgimisë. Në linjën e katërt trashëguese është
përjashtuar zbatimi i të drejtave të përfaqësimit.
Personat që jetojnë në bashkësinë jashtëmartësore si trashëgimtarë5
Burri dhe gruaja që bashkëjetojnë në një bashkësi jashtëmartesore mund të trashëgojnë njëritjetrin si bashkëshortë, nëse:



Bashkësia jashtëmartesore deri në momentin e vdekjes së trashëgimlënësit ka zgjatur
të paktën 10 vjet, apo
nëse nga kjo marrëdhënie kanë lindur fëmijë-të paktën 5 vjet.

Por, ligji i trashëgimisë në Kosovë nuk i pranon partnerët jashtëmartesor si trashëgimtar të
domosdoshëm.
Radhët trashëguese, të cilat janë të përcaktuara në ligjin për trashëgimi zbatohen në mënyrë
të barabartë edhe për meshkuj edhe femra. Fëmijët, bashkëshortët dhe prindërit janë
trashëgimtar të domosdoshëm, kurse përjashtimi nga trashëgimia është e kufizuar dhe

5

Neni 28.1 dhe neni 28.2 i Ligjit për Trashëgiminë i Kosovës
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përcaktuar në mënyrë specifike me Ligjin për Trashëgimi, ku në veçanti jepen arsyet për
padenjësinë për të trashëguar.6
Pjesa e domosdoshme e trashëgimisë
Mënyrat themelore të trashëgimisë janë trashëgimia ligjore dhe testamentare (me testament).
Në rast se trashëgimlënësi ka lënë pas vetes një testament të vlefshëm apo ka dhuruar një
pjesë apo gjithë pasurinë e tij ndodh që me këtë të ketë shkelur të drejtën e pronësisë të
trashëgimtarëve të tjerë. Atëherë kemi të bëjmë me të drejtën e domosdoshme apo atë që ju
takon të ashtuquajturve trashëgimtarëve të domosdoshëm.
Trashëgimtarët e domosdoshëm
Trashëgimtarët e domosdoshëm janë lloj i posaçëm i trashëgimtarëve ligjorë e drejta e të
cilëve vjen drejt nga ligji (nuk është i bazuar në vullnetin hipotetik të trashëgimlënësit).
Trashëgimtarët e domosdoshëm janë: pasardhësit, të birësuarit dhe pasardhësit e tyre,
bashkëshorti, prindërit, birësuesi, vëllezërit dhe motrat, gjyshërit dhe gjyshet dhe paraardhësit
e tjerë të trashëgimlënësit. Edhe trashëgimtarët e domosdoshëm janë klasifikuar në radhët e
trashëgimisë.
1) Në radhën e parë të trashëgimtarëve të domosdoshëm hyjnë pasardhësit e trashëgimlënësit,
të adoptuarit e tij dhe pasardhësit e tyre, prindërit dhe bashkëshorti i tij.
2) Në radhën e dytë të trashëgimtarëve të domosdoshëm, përkrah kryesuesve të fisit prindërve
të trashëgimlënësit, trashëgimtarët e domosdoshëm janë edhe motrat dhe vëllezërit e
trashëgimlënësit (pa marrë parasysh afërsinë e gjakut), dhe vetëm ata, jo pasardhësit e tyre.
Birësuesi i trashëgimlënësit është gjithashtu trashëgimtar i domosdoshëm në radhën e dytë të
trashëgimisë së domosdoshme.
3) Radhën e tretë të trashëgimtarëve të domosdoshëm e përbëjnë gjyshërit dhe gjyshet e
trashëgimlënësit, nga të dy fiset, me përjashtim të përgjithshëm e të drejtave të përfaqësimit.
Birësuesi i birësimit të paplotë, vëllezërit dhe motrat e trashegimlënësit, gjyshërit dhe gjyhset
e tij si dhe paraardhësit e tjerë janë trashëgimtarë të domosdoshëm vetëm në qoftë se janë
plotësisht të paaftë për punë dhe nuk kanë mjete për jetesë. Trashëgimtarët e domosdoshëm
kanë të drejtë në pasurinë trashëgimore me të cilën trashëgimlënësi nuk mund të disponojë
dhe e cila quhet pjesë e domosdoshme. Pjesa e domosdoshme e pasardhësve dhe bashkëshortit
përbën një të dytën, ndërsa pjesa e domosdoshme e trashëgimtarëve të tjerë një të tretën e
pjesës që do t’i takonte secilit si trashëgimtar ligjor në pajtim me dispozitat mbi radhët e
trashëgimit.

6

Neni 111 i Ligjit për Trashëgiminë të Kosovës: I padenjë për të trashëguar është ai person që: a) Me dashje
ka vrarë ose ka tentuar të vrasë trashëgimlënësin, bashkëshortin, fëmijët dhe prindërit e tij; b) Ka bërë ndaj
trashëgimlënësit kallëzim ose dëshmi të rreme, për kryerjen e një vepre penale për të cilën parashikohet dënim
me heqje lirie; c) Me mashtrim, kanosje e dhunë ka shtyrë trashëgimlënësin të bëjë, të ndryshojë ose të
shfuqizojë testamentin ose ka përpiluar vetë një testament të rremë ose e ka përdorur atë për interesa të tij
apo të të tjerëve; d) Është sjellë ndaj trashëgimlënësit në mënyrë poshtëruese dhe e ka keqtrajtuar atë; e) Nuk
e ka përmbushur detyrimin për të mbajtuar apo ndihmuar trashëgimlënësin.
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Kontrata e trashëgimisë



Kontrata mbi cedimin dhe ndarjen e pasurisë gjate jetes së trashëgimlënësit është
një kontratë me të cilën paraardhësi të gjithë pasardhësve të tij i jep të drejtën e
shpërndarjes së pasurisë deri sa është ende në jetë;
Kontrata për mbajtjen e përjetshme është kontratë që e obligon marrësin e obligimit
që pas vdekjes së tij dhënësit të obligimit t’i bartet prona dhe gjërat e tjera të përcaktuara
saktë si dhe të drejta të tjera, kurse dhënësi është i obliguar që si shpagim, të kujdeset
për të deri në fund të jetës së tij dhe që pas vdekjes ta varros.

Pas vdekjes së individit fillon procedura e verifikimit zyrtar, i cili mund të iniciohet me
kërkesë në procedurën jokontestimore dhe të drejtohet në gjykatat themelore në çdo komunë
në Kosovë, si dhe nëpërmjet noterëve.
Deri në vitin 2011, instituti i noterëve nuk ka qenë i njohur në Kosovë, por nga viti 2011 kur
është nxjerrë Ligji për Noterinë nr. 03/L-010, dhe Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e këtij
ligji nr.04/L-002 i vitit 2011 kur edhe ka filluar të implementohet ky ligj.
Noteri (shërbim i noterisë) ofron shërbime që kanë për qëllim mbrojtjen e interesit ligjor të
individëve fizik dhe ligjor, ai është jurist profesional i cili verifikon kontrata, deklarata,
nënshkrime dhe punon në rastet e trashëgimisë e cila nuk është e diskutueshme.
Procedurat për shqyrtimin e rasteve të trashëgimisë mund të drejtohet në gjykatat themelore
në çdo komunë në Kosovë.
Burrat dhe gratë kanë të drejta të barabarta në trashëgimi, ose linja të trashëgueshme të cilat
janë të përcaktuara me ligj, njësoj zbatohen si për burra ashtu edhe për gra. Megjithatë,
edukimi patriarkal dhe tradita zakonore në Kosovë, për fat të keq, në masë të madhe, dhe
shpesh ndikon negativisht mbi gratë sa i përket gëzimit të barabartë të së drejtës për trashëgim.
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KONKLUZIONI DHE REKOMANDIMET
KONKLUZIONI
Duke u bazuar në hulumtimin e zbatuar, si dhe punëtorive dhe debateve të përcaktuara dhe të
mbajtura në mënyrë tematike me temën për barazinë gjinore dhe të drejtat pronësore, kemi
ardhur deri në përfundim se personat e anketuar kishin njohuri të mjaftueshme se cilat të
drejta i kanë anëtaret femra të familjeve të tyre. Por, vihet re se shumica prej tyre hezitojnë
që t'i kundërshtojnë normat zakonore të pranimit dhe heqjes dorë nga trashëgimia, si dhe
theksimit/mostheksimit të të drejtave të tyre individuale, të cilat i referohen kryesisht
popullatës femrore në raste konkrete.
Është fakt dëshpërues se gratë me vetëdije heqin dorë nga e drejta e tyre pronësore, sidomos
kur bëhet fjalë për trashëgiminë në favor të anëtarëve meshkuj të familjes së ngushtë
( konkretisht vëllezërve dhe/apo fëmijëve të tyre djemë), dhe të gjitha këto për rehati në
famlije, si dhe nga frika se familja do i dëbojë nga të gjitha rrjedhat famlijare nëse e marrin
guximin që të theksojnë se kanë të drejtat e tyre të barabarta si anëtarët meshkuj të familjes.
Një situatë e tillë fatkeqësisht bartet nga gjenerata në gjeneratë, por pavarësisht gjithë kësaj
shihet se ka një progres të vogël, që në një farë mënyre, është shenjë positive që të vazhdohet
me projekte të tilla apo të ngjajshme në mënyrë që gratë, si grup i synuar të perceptojnë faktin
se nuk janë vetëm, që pas tyre qëndron ligji si dhe mekanizmat përkatëse për mbrojtjen e të
drejtave të tyre dhe pa frikë të hyjnë dhe të kërkojnë atë që sipas ligjit i takon dhe që janë të
barabarta me burrat në çdo aspekt.

Rekomandimet
 Duhet të iniciohen debatet publike në kuadër të secilës komunë dhe atë në bashkpunim
me zyrtarët komunal për barazi gjinore, me qëllim të informimit të qytetarëve njëlloj si
për burra ashtu edhe për gra, për të drejtat e grave për trashëgimi dhe pronë;
 Që organizatat e shoqërisë civile ta iniciojnë këtë çështje në media, sidomos në mediat
e karakterit lokal ( prsh. në radio stacionet lokale, në televizionin shtetëror/lokal, etj);
 Që lidhur me çështjen e barazisë gjinore dhe të drejtat pronësore të punohet veçanërisht
me gratë të cilave profesioni primar është rritja e fëmijëve dhe mbajtja e shtëpisë, ku
do të angazhohen më shumë organizatat të cilat merren me mbrojtjen dhe promovimin
e të drejtave të grave, si dhe grave invalide;
 Që organizatat ndërkombëtare të ndajnë më shumë mjete për fushata informuese të
qytetarëve, sidomos në zonat rurale, për çështjen e barazisë gjinore dhe të drejtave
pronësore.
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ANEKS 1
ANKETA E CILA ËSHTË PËRDORUR PËR HULUMTIM

ANKETA
Të drejtat e grave në një shoqëri demokratike
Gjinia
a) Mashkullore

Komuna (në të cilën jeton) _______________

b) Femrore

Mosha:

________________________

Kombësia

________________________

1. Statusi martesor:

2. A jeni të punësuar?

a) I/e pamartuar

a) PO

b) I/e martuar

b) JO

c) I/e shkurorëzuar
d) I/e ve
3. Gjendja juaj ekonomike (Mesatarja: 360€ në muaj)?
a) Nën mesatarën
b) Mesatare
c) Mbi mesatarën
4. Kontributi juaj në familje? ( mund të zgjidhni më shumë se një përgjigje)
a) Financiar
b) Ndihmoj në punët e shtëpisë
c) Punoj në pronën familjare/kompani
d) Ndihmoj në ruajtjen e fëmijëve të mitur
e) Tjera_____________________________________________________________
5. A jeni të vetëdijshëm se gratë kanë të drejta të barabarta pronësore si dhe burrat?
a) Po
b) Jo
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6. A mendoni se gratë duhet të kenë të drejtë për ta trashëguar pronën?
a) Po
b) Jo
Nëse përgjigjja juaj është jo, shpjegoni pse:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. A e dini se cila pasuri i takon burrit edhe gruas kur martohen, ndërsa cila mbetet
individuale?
a) Po
b) Jo
Nëse përgjigja juaj është po, për cilën pasuri bëhet fjalë?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Vetëm për gratë: (8-11)
8. A do ta kërkoni trashëgiminë pronësore kur të martoheni/A e keni kërkuar
trashëgiminë pronësore kur jeni martuar?
a) Po
b) Jo

Nëse përgjigja juaj është jo:
9. Pse ju do të/pse keni heqë dorë nga e drejta juaj në pronë?
a) Statusi im ekonomik është i mirë
b) Statusi ekonomik i familjes sime do të bëhet i paqëndrueshëm
c) Procesi i trashëgimisë (në gjykatë) zgjat shumë
d) Frika nga humbja e mbështetjes së familjes
e) Kjo është dëshira ime
f) Të tjera__________________________________________________________
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10. A do të kishit probleme me familjen tuaj nëse do ta kërkoni të drejtën pronësore/A
keni pasur probleme me familjen tuaj kur e keni kërkuar të drejtën tuaj
pronësore?
a) Me siguri po
b) Ndoshta
c) Jo fare

11. Nëse familja juaj nuk e pranon të drejtën tuaj pronësore dhe trashëgiminë
pronësore, a do ta shfrytëzoni legalisht (në gjykatë) të drejtën tuaj pronësore?
a) Po
b) Jo
Shpjegoni pse:_____________________________________________________________

Vetëm për burrat: (12-14)
12. A do ta ndani trashëgiminë tuaj pronësore me motrën/vajzën/bashkëshorten?
a) Po
b) Jo
Nëse përgjigja juaj është po, me kë? _________________________________________
Nëse përgjigja juaj është jo:Pse nuk doni ta ndani pasurinë?
a) Statusi ekonomik i familjes sime do të jetë i paqëndrueshëm
b) Kjo është dëshira ime
c) Pasuria ime do t'i takon familjes tjetër
d) Kjo është në kundërshtim me traditën
e) Të tjera__________________________________________________________
13. A do të jetë problem nëse motra/vajza/bashkëshortja juaj do e kërkonin të drejtën
pronësore?
a) Sigurisht po
b) Ndoshta
c) Jo fare
14. A do t'i përkrahni kërkesat e tyre për realizimin e të drejtës pronësore legalisht (në
gjykatë)?
a) Po
b) Jo
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Shpjegoni pse: _____________________________________________________________

Fakt: Vetëm 19% nga e gjithë pasuria në Kosovë është në pronësi të grave
15. Lidhur me këtë fakt, çfarë mendoni, për çfarë arsye gratë nuk kanë të drejtë në
pronë?
a) Mosrespektimi i të drejtave të grave
b) Mosinformimi i grave për të drejtat e tyre
c) Frika se pasuria do të jetë në pronësi të një familje tjetër
d) Për shkak të traditës

16. Në emrin e kujt në familjen tuaj është regjistruar pasuria juaj familjare (në vartësi
nga statusi juaj)?
Familjes së prindërve tuaj:
_____________________________________________________________
Familjes së bashkëshortes:
________________________________________________________________
17. Kush duhet, sipas mendimit tuaj, ta trashëgojë pasurinë familjare?
a) Vetëm burrat në familje
b) Burrat dhe gratë njësoj
c) Vetëm gratë
18. A mendoni se ky problem është më shumë i pranishëm në zonat rurale apo urbane?
a) Zonat rurale
b) Zonat urbane
c) Të dyja
19. Nëse ju do të ishit në pozitë, si do t’ua ndani pasurinë tuaj pasardhësve tuaj?
a) Njësoj
b) Vetëm djemve
c) Vetëm vajzave
d) Të tjerëve:
___________________________________________________________

20. A ndikon e drejta pronësore në cilësinë e jetës së grave?
a) Po
37

b) Jo
Shpjegoni pse:_____________________________________________________________

21. A ka ndikim negativ apo pozitiv mohimi i së drejtës pronësore në jetën e gruas?
a) Pozitiv
b) Negativ
Shpjegoni përgjigjen tuaj:____________________________________________________

22. Sa jeni të kënaqur me gjendjen aktuale në lidhje me të drejtat pronësore të grave
në Kosovë?
a) Nuk jam i kënaqur
b) Deri diku i kënaqur
c) I kënaqur
d) Shumë i kënaqur

23. A mendoni se është e nevojshme që të ndryshojmë diçka në lidhje me këtë çështje?
a) Po
b) Jo
Shpjegoni: Çfarë do të ndryshoni ju?
______________________________________________________________________

24. Cila është mënyra më e mirë për ta ndryshuar këtë?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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