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Shkurtesat
ABGJ- Agjencia Për Barazi Gjinore
AFP Anketa e Fuqisë Punëtore

AKK – Agjencia Kadastrale e Kosovës
ASK – Agjencia e Statistikave të Kosoves.
BE – Bashkimi Europian
CEDAË - Konventa për Eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj gruas
LBGJ – Ligji për Barazi Gjinore
LF – Ligji mbi Familjen
KRK- Kushtetuta e Republikës së Kosovës
OKB – Organizata e Kombeve të Bashkuara

UA – Udhëzimi Administrativ
UA – (QRK) 03/2016 Udhëzimi Administrativ Për Regjistrimin e Pronës së paluajtshme e
të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve.
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Përmbledhje
Një çështje me rëndësi të madhe dhe jetike e që kërkon trajtim të veçantë si dhe punë
shumë të madhe është çështja e të drejtave pronësore të grave, trashegimia etj. Këto
çështje janë të një rëndësie të veçantë pasi që e paraqesin në thelb pabarazinë që ka
ekzistuar në të kaluarën, dhe që vazhdon edhe sot e kësaj dite të ekzistojë si e tillë.
Ky raport përmban të dhënat për 10 komunat e targetuara të regjionit të Ferizajt dhe të
Prishtinës të marra nga Agjencia Kadastrale e Republikës së Kosovës. Të dhënat tregojnë një
rritje të regjistrimit të pronës në emër të dy bashkëshortëve në disa nga komunat, ndërsa në
disa komuna tjera gjendja vazhdon të jetë e njejtë.
Në shumë raste në shoqëritë ku ende barazia gjinore nuk është arritur, qeveritë e shteteve
aplikojnë masa të veçanta për të promovuar edhe më tutje barazinë gjinore.
Masat e veçanta e të përkoheshme përgjithësisht janë një grup pozitiv ose me fjalë të tjera
masa proaktive afirmative, masa të veprimit për të ngushtuar pabarazitë gjinore, dhe për
të promovuar edhe më tutje barazinë gjinore si dhe fuqizimin e grave në të gjitha sferat.
Çështja e barazisë gjinore është mishëruar në shumicën e kushtetutave të vendeve
përparimtare, dhe përveç kësaj në vendet të cilat gjinden ende në tranzicion janë miratuar
një serë ligjesh speciale lidhur me këto çështje.
Ky raport paraqet rastin e aplikimit të Udhëzimit për Masat e Veçanta për Regjistrimin e
Pronës së Paluajtshme të Përbashkët në emër të dy Bashkëshortëve si një mekanizëm i
përdorur për të i korigjuar pabarazitë gjinore si dhe në këtë mënyrë për të përshpejtuar
edhe më shumë procesin e arritjes së qëllimeve të synuara, si dhe arritjen e barazisë së
burrave dhe grave në pronë. Raporti është përpiluar nga POLIS, mbështetur në kuadër të
programit Angazhimi për Barazi - E4E, i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për
Zhvillim Ndërkombëtar - USAID dhe implementuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve
për Avokim - ATRC.
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Hyrje
Regjistrimi i pronës së përbashkët e të paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve është në
numër shumë të vogël në Kosovë. Kjo mund të ketë për rezultat edhe probleme të tjera
pronësore që mund të lindin në të ardhmen.
Pikërisht për këtë numër të vogël të regjistrimit të pronës në emër të dy bashkëshortëve,
Qeveria ka reaguar me një masë afirmative e që është Udhzimi Administrativ për
Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme e të Përbashkët në emër të dy Bashkëshortëve.
Kjo është menduar si masë që i stimulon bashkëshortët të e regjistrojnë pronën në emër të
të dyve duke i liruar nga tarifa për sherbimin e regjistrimit të pronës.
Në shumicën e rasteve sipas të dhënave që podesojmë, burrat e regjistrojnë pronën e tyre
të krijuar gjatë periudhës së martesës vetëm në emër të tyre pa përfshirjen e emrit të gruas
në pronë. Në shumë raste janë gratë ato që heqin dorë nga e drejta e tyre për regjistrim të
pronës edhe në emër të tyre. Konsiderojmë që vazhdimi i Udhëzimit Administrativ në fjalë
është një tregues se interesi i qeverisë është që të rritet numri i grave që kanë pronë të
regjistruar në emër të tyre.
Ky hulumtim i përfshinë të dhënat nga resurset e ndryshme të cilat mund të japin një
pasqyrim se si ka shkuar dhe sa ka pasur efekt Udhëzimi Administrativ për Masat e Veçanta
për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve.
Në këtë analizë po ashtu përmendet edhe korniza ligjore, ligjet të cilat rregullojnë të drejtat
e qytetarëve në pronë. Analiza përfshinë pyetësorët të cilët janë bërë në 10 komunat e
targetuara të regjionit të Prishtinës dhe të Ferizajit me zyrtarë komunalë, akterë të tjerë
relevant lidhur me regjistrimin e pronave, noterë si dhe qytetarë te këtyre komunave për të
matur opinionin e tyre lidhur me të drejtat e grave në pronë në përgjethesi.
Në anën tjetër, përveç efektit nga hyrja në fuqi e UA për Masat e Veçanta për Regjistrimin e
Pronës në emër të dy Bashkëshortëve, si dhe se sa qytetarë i kanë regjistruar pronat e
përbashkëta në emër të të dy bashkëshortëve, do të vlerësohet edhe efekti financiar që ka
pasur tek të hyrat në nivel komunal, nëse ka pasur humbje apo lirimi nga tarifa e regjistrimit
apo taksa e transaksionit, nëse ky lirim nuk është ndjerë në aspektin financiar në këto
komuna. Po ashtu, ky raport tenton të japë një pasqyrë të përgjithshme statestikore të
regjistrimit të pronave në këto 10 komuna, për vitin 2015, 2016 si dhe në dy muajt e parë të
vitit 2017 duke filluar në regjistrimin e pronave në emër të grave me bashkëpronarë,
regjistrimi i pronave sipas gjinisë, regjistrimi i pronave në hipotekë të ndara sipas gjinisë,
numrin e grave që kanë trashëguar etj.

...

Metodologjia
Kjo analizë është kryer me qëllim të përcjelljes së pasqyrës së regjistrimit të pronës së
paluajtshme e të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve sipas Udhëzimit Administrativ
QRK 03/2016 që është nxjerrë nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datën 03.03.2016
dhe ka hyrë në fuqi me datën 10.03.2016, e që ka për qëllim nxitjen e regjistrimit të pronës
së fituar në bashkëshortësi në emër të dy bashkëshortëve. Kjo në fakt është një masë
afirmative që përmes së cilës bashkëshortët që e regjistrojnë pronën në emër të dyve
lirohen nga tarifa e regjistrimit, dhe në anën tjetër kjo masë afirmative është bërë me qëllim
të vetëdijësimit të qytetarëve dhe avancimit të të drejtave të grave në pronë.
Qëllimi i këtij raporti, ka të bëjë me një lloj vlerësimi dhe analize të së drejtës pozitive në
Kosovë të legjislacionit në fuqi, si dhe masave afirmative që ka ndërrmarrë Qeveria e
Kosovës lidhur me avancimin e të drejtave të grave në pronë. Po ashtu, ky raport në bazë të
të dhënave të marra nga akterët kompetent ka për qëllim të ju informoj lidhur me atë se
çfarë po ndodhë në praktikë, a ka ndikim edhe të mëtutjeshëm e drejta zakonore tek të
drejtat pronësore të grave, si dhe çfarë duhet bërë edhe më tutje për përmirësimin e të
drejtave të grave në pronë dhe avancimin e mëtutjeshëm për respektimin e këtyre të
drejtave. Çështjet gjinore janë të një rëndësie të veçantë, pasi që trajtojnë në mënyrë
thelbësore lidhur me atë se a ka barazi gjinore, si dhe cilat janë hapat në të ardhmen të cilët
duhet të ndiqen në mënyrë që të ketë trajtim të barabartë dhe pa diskriminim.
Hulumtimet për këtë raport janë bërë duke përdorur metodologjinë kualitative,
kuantitative, si dhe empirike.
Të dhënat statestikore për këtë raport janë marrë nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, si dhe
pjesërisht nga Zyrat Kadastrale të komunave respektive, këto të dhëna përdoren me qëllim
të pasqyrimit të gjendjes reale të regjistrimit të pronës në emër të dy bashkëshortëve,
trashegimia te gratë, numrin e përgjithshëm të regjistrimit të pronave sipas gjinisë, si dhe të
dhënat mbi pronat e lëna nën hipotekë.
Këto të dhëna pasqyrojnë gjendjen e përgjithshme statestikore se sa gra janë pronare të
pronave në Kosovë, si dhe sa prej tyre trashegojnë si në nivel të Kosovës ashtu edhe numri i
përgjithshëm i pronave të trasheguara në 10 komunat e targetuara.
Tek të dhënat empirike, janë përdorur tri lloj metodash të matjes së opinionit. Së pari janë
bërë pyetësor për Asambleistë, Zyrtarë të Ekzekutivit ( financiar), pyetësor për zyrtarët
kadastral, si dhe noterë e që janë të thirrur për zbatimin e këtij udhëzimi. Po ashtu, janë
bërë pyetësorë për zyrtarët për barazi gjinore që kanë për obligim për mbikëqyrjen e
zbatimit të këtij Udhëzimi, si dhe pyetësor për marrjen e opinioneve nga qytetarët sa i
përket të drejtave pronësore të grave.
Hulumtimi është bërë duke analizuar konventa ndërkombëtare, mbështetur në Kushtetutën
e Republikës së Kosovës, si dhe ligjet pozitive në Kosovë.
...

PJESA E PARË

...

1. Korniza Ligjore
Në të gjitha vendet përparimtare si dhe i gjithë legjislacioni i tyre njohin të drejtat e
barabarta të burrave dhe grave. Këtë e kanë bërë shumica e këtyre shteteve dhe e kanë
kodifikuar me aktin më të lartë juridik të një shteti kushtetutën, si dhe me ligjet e tjera
pozitive.
Shumë nga këto shtete kanë aprovuar rregullore të ndryshme me qëllim të luftimit direkt të
diskriminimit të grave. Kjo, nga shumica e shteteve është bërë me implementimin e shumë
programeve të ndryshme si në aspektin shëndetësor, ashtu edhe në të drejtat e grave në
shkollim, të drejtat e grave në punë, si dhe të drejtat e grave në pronë për çka edhe ka
objekt trajtimi ky raport.
Një nga arsyet se pse është tejet e rëndësishme që ligjet të njohin barazinë e plotë të grave
dhe burrave në jetën e tyre në shoqëri është sepse ligjet prekin direkt jetërat e njerzve, si të
burrave ashtu edhe të grave në të njejtën mënyrë.
Të drejtat e barabarta të grave janë të garantuara edhe me instrumenetet/mekanizmat
ndërkombëtarë si në vijim :
Deklarata Universale Për Të Drejtat e Njeriut
Konventa Ndërkombëtare për të drejtat Ekonomike, Sociale dhe të drejtat Kulturore.
Konventa Ndërkombëtare Për të Drejtat Civile dhe Politike si dhe,
Konventa Për Eliminimin e të gjithave Formave të Diskriminimit ndaj Gruas.

1.1. Kushtetuta e Republikës së Kosovës
Kushtetuta e Republikës së Kosovës si akti më i lartë juridik ka hyrë në fuqi me 15 qershor të
vitit 2008, kjo kushtetutë njeh barazinë e plotë në të gjitha aspektet tek të dy gjinitë. 1Më
saktësisht neni 7, ku parashihen <<vlerat>>, thuhet se Republika e Kosovës siguron barazinë
gjinore si vlerë themelore për zhvillimin demokratik të shoqërisë, mundësi të barabarta për
pjesëmarrjen e grave dhe burrave në jetën politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe në
fushat e tjera të jetës shoqërore.2

1

Kushtetuta është akti më I lartë juridiko- politik i një vendi. Është akti më I lartë i Republikës së Kosovës. Që të
gjitha ligjet e tjera në Republikën e Kosovës duhet të jenë në harmoni të plotë me Kushtetutën e Kosovës.
Kushtetuta përcakton parimet themelore të shtetit.
2
KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS – Neni 7 paragrafi 2. http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf
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Ligjet të cilat janë në fuqi në Kosovë e të cilat rregullojnë të drejtat pronësore në përgjithësi,
apo që prekin këtë lëmi janë :
1.Ligji për të drejtat Pronësore dhe të drejtat Sendore,
2. Ligji i Familjes,
3. Ligji i Trashegimisë,
4. Ligji për Barazinë si dhe ;
5. Ligji kundër Diskriminimit etj.
Siç edhe e përmendëm edhe më parë, ligjet në Kosovë tek të drejtave pronësore nuk kanë
në përmbajtje kurrëfarë diskriminimi në aspektin gjinor, pra mund të thuhet lirisht se në
këto aspekte ligjet në Kosovë janë mjaft të avancuara në harmoni me legjislacionin e BE-së,
por që natyrisht hapësirat ligjore duhet të rregullohen, në mënyrë që të mos japin hapësirë
të gjërë të interpretimit.

1.2. Ligji i Familjes
Me Kushtetutën e Republikës së Kosovës mbrohet familja si kategori e veçantë, dhe e cila
gëzon mbrojtje totale nga shteti.
Tek Kapitulli i II i Kushtetutës së Republikës të drejtat dhe liritë themelore është paraparë
tek neni 37, e drejta në martesë edhe familje, në paragrafin 2 thuhet se, martesa dhe
zgjidhja e saj rregullohet me ligj dhe bazohet në barazinë e bashkëshortëve.3 LF rregullon
më tutje në mënyrë më precize çështjet familjare, të drejtat dhe detyrimet që dalin martesa.
KRK vetëm i ka paraparë parimet e përgjithshme, ndërsa LF i precizon në mënyrë të detajuar
të drejtat dhe detyrimet. 4
Dihet që familja është një bashkësi, apo grup personash të lidhur të cilët janë të lidhur në
bazë të gjakut apo një lidhje e konstituar dhe e njohur apo pranuar nga ligji dhe shoqëria, siç
e njeh edhe LF i Republikës së Kosovës martesën dhe adoptimin.
Ligji për Familjen në nenin 3 parasheh barazinë apsolute ndërmjet burrit dhe gruas, si dhe
ndihmës ndërmjet tyre dhe anëtarëve të familjes. Ligji i Familjes në nenin 47, precizon saktë
se çka është pasuria e përbashkët, apo çka përfshihet në pasurinë e përbashkët pas lidhjes
së martesës :
“Pasuri e përbashkët e bashkëshortëve është pasuria e fituar me punë gjatë vazhdimit të
martesës si dhe të hyrat që rrjedhin nga pasuria e tillë”
3

neni 37 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf

Ligji i Familjes rregullon çështjet familjare, fejesën, martesën, raportet në mes të fëmijëve
dhe prindërve, adoptimin, mbrojtjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore.

4

...

Pasuria e përbashkët mund të përfshijë gjithashtu të drejtat sendore dhe të detyrimeve.
Bashkëshortët janë pronarë të përbashkët në pjesë të barabarta të pasurisë së përbashkët
nëse ndryshe nuk mirren vesh.
Ligji për Familjen e parasheh pasurinë familjare, se çka konsiderohet pasuri e përbashkët e
bashkëshortëve, se a konsiderohet një pronë që është e krijuar gjatë periudhës së martesës
e që është e regjistruar vetëm në emër të njërit bashkëshort se është e të dy
bashkëshortëve etj.
Ligji për Familjen neni 50.2 thotë se, kur vetëm njëri prej bashkëshortëve regjistrohet
vetëm si bartës i të drejtës pronësore për pasurinë e perbashkët 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 dy bashkëshortëve.

1.3. Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat e tjera Sendore
Ligji për Pronësinë dhe te Drejtat e tjera Sendore është miratuar me 04 Gusht 2009.
Nëpermjet këtij ligji rregullohet krijimi, përmbajtja, bartja, mbrojtja, dhe shuarja e të
drejtave sendore. Ky ligj parasheh dhe përcakton kornizën për të gjitha të drejtat pronësore
dhe transferimin e pronës në Kosovë për te gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.5

1.4.

Ligji për Trashëgimi

Kushtetuta e Kosovës tek Kapitulli i II ku janë të parapara të drejtat dhe liritë themelore, në
nenin 46 të saj është paraparë “Mbrotja e Pronës”. Sipas Kushtetutës e drejta e pronës
është e garantuar. Po ashtu, në Kushtetutë shprehet qartazi se është krejtësisht e
palejueshme që dikush të diskriminohet nga e drejta e tyre në pronë në mënyrë arbitrare.6
Ligji për Trashegimi është miratuar me 28 Korrik të vitit 2004. 7
Dihet që trashegimia është kalimi me ligj ose në bazë të testamentit i pasurisë ( trashegimit)
të personit të vdekur ( trashegimlënësit) (de cujus-it) tek një ose më shumë persona, sipas
rregullave të cilat janë përcaktuar me Ligjin për Trashegimi.

5

Parlamenti i Kosovës (2009) Ligji për Pronësinë dhe të drejtat e tjera sendore, https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2643
6
Kushtetuta e Repulikës së Kosovës, Kapitulli II, neni 46
Kushtetuta e Republikës së Kosovës http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf
7
Parlamenti i Kosovës (2004) Ligji për Trashegiminë https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2407
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Ligji për Trashegiminë ua njeh të drejtat e barabarta edhe grave edhe burrave për të
trashëguar. Pra, ky ligj rregullon çështjet pronësore në trashegmi, dhe të drejtat janë të
barabarta për të gjithë qytetarët pa kurrëfarë dallimi e as diskriminimi.
Në pjesën e parë, kreu i parë, tek dispozitat e përgjithshme të LT-së, saktësisht nenin 3
është paraparë barazia në trashegimi ku thuhet se : Të gjithë personat fizikë në kushte të
njejta janë të barabartë në trashegimi. Ky ligj njeh barazinë e plotë në trashegim pa
kurrëfarë dallimi në gjini, në fëmijë martesor ose jashtë martesor, fëmijët e adoptuar janë
të barabartë me fëmijet biologjik, bashkëshorti martesor është barazuar me bashkëshortin
jashtë martesor etj.

2. Çështjet gjinore në Kosovë
“Për të mbërritur barazinë gjinore kërkohet përfshirja e burrave dhe e grave,
e vajzave dhe e djemve. Është përgjegjësi e të gjithëve”
Ban Ki- moon

Kushtetuta e Republikës së Kosovës si dhe ligjet e tjera pozitive në Kosovë garantojnë
barazinë totale në mes burrave dhe grave, pra të drejtat e barabarta janë të mbrojtura nga
shteti i Kosovës.
Të drejtat e njeriut e që janë të parapara me konventa ndërkombëtare duke përfshirë këtu
edhe Konventën për Eliminimin e të gjitha Formave të Disrkiminimit ndaj Grave, Konventën
Europiane Për të Drejtat e Njeriut që i paraprijnë të drejtave nacionale. 8
Kosova ka miratuar Ligjin Për Barazi Gjinore në vitin 07.06. 2004, me disa ndryshime është
miratuar projektligji më 28 maj 2015, ky është ligj që promovon barazinë midis gjinive, si
vlerë themelore për zhvillimin demokratik të shoqërisë kosovare. Ligji në fjalë është në
përputhshmëri me CEDAË Konventën për Eliminimin e të gjitha Formave të diskriminimit
ndaj Gruas.
Por, shtrohet pyetja se çka nënkuptojmë me barazinë gjinore, apo se çka përfshin në realitet
ky term?
Në fakt, barazia gjinore nënkupton ushtrimin e plotë dhe të barabartë të të drejtave të grave
dhe burrave në bazë të drejtave të njeriut, pa pasur kurrfarë diskriminimi.

8

Autorë : FARSNVEDEN Ulf, MUSTAFA – QOSAJ – Ariana, FARNSWORTH Nicole, Country Gender
Profile, qasur 10 maj 2017
http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_20757/cf_347/Orgut_Kosovo_Gender_Profile_
FINAL_2014-05-08.PDF
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Kjo nënkupton që në asnjë formë të mos diskriminohet askush në bazë të gjinisë që i takon,
në bazë të mundësive të ndryshme, përfitimeve apo qasjes në shërbime. Pra, me këtë
nënkuptohet që të mos ketë kurrëfarë diskriminimi as të drejtëpërdrejtë e as të tërthortë në
bazë të gjinisë që i përket.
Qëllimi i këtij ligji por edhe në përgjethësi i të gjitha Konventave që janë bërë lidhur me
këtë çështje është për të e arritur fuqizimin e grave dhe vajzave. Këtë e thonë edhe Kombet
e Bashkuara, organet të cilët merren me çështjen e barazisë gjinore. Sipas Kombeve të
Bashkuara janë 144 vende të cilat kanë garantuar barazinë e plotë ndërmjet burrave dhe
grave në Kushtetutën e tyre, por pjesa tjetër e shteteve në botë ende nuk ka ndërrmarrë
asgjë në këtë aspekt, duke mos i involvuar e as garantuar këto të drejta në të drejtë e tyre të
brendshme. Kjo mbetet ende shqetësim shumë i madh, pasi që shtetet të cilat i kanë të
njohura këto të drejta në Kushtetutën e tyre nuk është se i përfillin në përpikmëri, e lëre më
pjesa tjetër e këtyre shteteve që nuk i njohin fare këto të drejta.
Ligji për barazi gjinore, parasheh ekzistimin e mekanizmave institucionalë për Barazi Gjinore,
e që janë si në vijim :

Agjencia Për Barazi Gjinore
Zyrtarët Përkatës për Barazi Gjinore në Ministri dhe Komuna,
Avokati i Popullit si dhe,
Partitë Politike

Agjencia Për Barazi Gjinore - Kjo Agjenci është themeluar me vendim të Qeverisë së
Kosovës në bazë të vendimit 5/131 të datës 01.02.2005. Agjencia Për Barazi Gjinore është
përndryshe organ i veçantë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, pra kjo është agjenci
ekzekutive e cila vepron në kuadër të zyrës së kryeministrit të Republikës së Kosovës. Në
bazë të përgjegjësive si mekanizëm institucional për barazi gjinore ABGJ ka përgjegjësi që të
mbështetë dhe promovoj për zbatimin e dispozitave të LBGJ-së, si dhe akteve nënligjore që
nxirren me qëllim të promovimit të të drejtave të barabarta, si dhe implementimit të tyre në
praktikë.
Agjencia i propozon qeverisë ndryshimin si dhe plotësimin e shumë ligjeve si dhe akteve
nënligjore që konsideron se mund të kenë ndikim në arritjen e barazisë gjinore, identifikon
edhe harton politika që promovojnë barazinë gjinore dhe monitorojnë zbatimin e tyre, merr
pjesë në përgaditjen e ligjeve, akteve nën ligjore, strategjive, bashkëpunon me shoqërinë
civile, organizon trajnime për përfshirjen e integritetit ligjor dhe buxhetimit gjinor në
institucione etj.
Zyrtarët për Barazi Gjinore në Ministri dhe Komuna përfaqësojnë mekanizma profesional
institucional për kordinimin, zbatimin, integrimin monitorimin dhe aprovimin e barazisë

...

gjinore, në të gjitha nivelet e qeverisjes institucionale, politikave publike te Republikës së
Kosovës.
Që të gjitha ministritë dhe komunat e Republikës së Kosovës janë të obliguar që të caktojnë
zyrtarë për barazi gjinore. Këta kanë obligime që të zbatojnë masat që LBGJ i parasheh etj.
Këta zyrtarë bashkëpunojnë me shoqërinë civile dhe institucionet ndërkombëtare.
Avokati i Popullit është institucion i pavarur, si institucion i barazisë që trajton edhe rastet
që lidhen me aspekt gjinor, në përputhje me procedurat e paraprara me Ligjin për Avokatin
e Popullit ku në dispozitat e përgjithshme të këtij ligji thuhet se, avokati i popullit është
mekanizëm i barazisë për promovim, monitorim, dhe mbështetje të trajtimit të barabartë pa
diskriminim. 9
Partitë Politike – Partitë politike me aktet e tyre obligohen që te zbatojnë masat për
promovimin e pjesëmarrjes së barabartë të burrave dhe grave në organet dhe trupat e
partive.
Më lartë u sqarua mirë lidhur me atë për legjslacionin e Kosovës me çështjet gjinore, si dhe
mekanizmat institucional që janë të thirrur për implementimin e këtyre në praktikë.
Barazia gjinore nënkupton që edhe gratë edhe burrat duhet të kenë të drejta të barabarta,
të njëjtat benefite dhe obligime, gjithmonë të trajtohen me të njejtin respekt pa kurrëfarë
diskriminimi.
Barazia gjinore nuk është vetëm e drejtë fundamentale njerëzore, por është edhe baza e
nevojshme për të arritur një botë paqësore, prosperuese dhe të mirëqenjes.
Kjo, është me shumë rendësi për të u kuptuar dhe për të u jetësuar në secilin vend, e edhe
më shumë në vendet ku barazia gjinore mbetet vetëm në ligje e letra të pafundme, por se
gjendja në praktikë është e mjerueshme.
Një çështjet e tillë duhet të trajtohet me kujdes të veçantë pasi që në shumë raste të drejtat
e grave shkelen në mënyrë flagrante, si dhe hapësira për reagimin institucional është shumë
e brishtë.
Nën një, Kosova rënditet më së keqi në për nga aspekti i punësimit të grave. Në Kosovë
shumica e grave kanë shkollim të ulët apo të mesëm, shkollim ky që nuk është i
mjaftueshëm për të gjetur punë, dhe për të përfituar të ardhura për to dhe për familjet e
tyre. Në Kosovë sipas të dhënave një në dhjetë gra në Kosovë është punësuar dhe një në
dhjetë do të dëshironte të gjente punë. 10
9

Parlamenti i Kosovës ( 2015) Ligji i Avokatit të Popullit, neni 1,
http://ombudspersonkosovo.org/repository/docs/LIGJI_NR._05_L019_P%C3%8BR_AVOKATIN_E_POPULLIT_276695.pdf
Kosova Live, shkrim i botuar 25 gusht 2015, Shqetësuese mbetet punësimi i grave, qasur me datën
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Disavantazhet e grave në edukim përkthehen në pamundësinë e gjetjes së një punë të mirë,
si dhe mundësitë shumë të pakta në tregun e punës.
Çështja e punësimit të grave nënkupton pavarësinë ekonomike të gruas, të ardhmen e saj
më të sigurtë, një mirëqenje më e mirë dhe siguri më e madhe si në aspektin financiar po
ashtu edhe në atë personal. Fatkeqësija është që në Kosovë shumë pak gra punojnë, shumë
pak prej tyre kërkojnë punë për vetën e tyre.
Në mënyrë që të ketë barazi të plotë, duhet të punohet shumë në këtë drejtim jo vetëm në
anën shtetërore për nga masave afirmative, por edhe në bërthamën e çdo shoqërie e që
është familja, pastaj në institucionet arsimore, në shoqëri e në çdo sferë të jetës.
Pavarësia ekonomike është një çështje me shumë rëndësi, dhe përmes kësaj arrihet edhe
jetësimi i barazisë së plotë në mes gruas dhe burrit në shoqëri.
Pa marrë parasysh që të drejtat e grave kanë avancuar në nivel shumë të mirë në krahasim
me të kaluarën, megjithatë çështja e pavarsisë së tyre ekonomike është një temë që duhet
diskutuar dhe punuar drejt këtij drejtimi.
Mos pavarësia ekonomike shkakton që shumë gra të jenë plotësisht të varura nga
bashkëshortët apo edhe personat e tjerë të familjes, e kjo e qonë në shumicën e rasteve që
gratë të heshtin kur u shkilen të drejtat.
Mund të thuhet përgjithësisht se kjo duhet të bëhet për shkak të nevojës për të pasur të
ardhura financiare mujore, por edhe për shkak se kjo është një e drejtë e tyre themelore që
duhet shfrytëzuar në mënyrë që të arrihet pavarësia totale ekonomike e tyre.
Një pavarsi e tillë ekonomike e gruas është bazike për pavarsinë e saj edhe personale. Sipas
Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB) gratë që nuk janë të pavarura ekonomikisht
dhe nuk fitojnë të ardhura në bazë të punës së tyre janë më të rrezikuara nga dhuna.
Fatkeqësisht, asnjë vend nuk mund të thuhet se ka arritur të lirohet nga kjo, që nga vendet
më të varfura e as ato më të avancuarat në aspekt ekonomik dhe zhvillimor. Fuqizimi
ekonomik i gruas është çelës kryesor në mënyrë që të arrihet tek barazia e plotë në mes
burrave dhe grave.
Nga ana e punësimit të grave, janë shfrytëzuar disa të dhëna nga ana e Agjencisë së
Statistikave të Kosoves, të dhëna këto të cilat kanë dalë për tremujorin e katërt të vitit
2016.
Në bazë të anketave të bëra nga kjo agjenci për këtë periudhë, duke përfshirë të dhëna mbi
punësimin dhe papunësinë sipas moshës, gjinisë, statusit të punësimit, etj.
Sipas këtyre të dhënave sa i përket asaj se ku është punësimi më i lartë, sipas Anketës së
Fuqisë Punëtore ka dalë se është te burrat me rreth 45.6% ndërsa tek punësimi te gratë
është vetëm 12.9%.
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Shkalla e punësimit sipas AFP për tremujorin e katërt të 2016 është 29.5%. Pra, në krahasim
me gratë punësimi është shumë më i madh tek burrat. Gratë janë të punësuara më së
shumti në sektorët e arsimit, tregtisë dhe kujdesit shëndetësor sipas këtij raporti, ndërsa
burrat janë të të punësuar kryesisht në sektorin e ndërtimtarisë, prodhimit dhe tregtisë.

Të dhënat e nxjerra nga AFP tregojnë se në periudhën TM4 2016, fuqia jo aktive është e
lartë, dhe sipas tyre 58.7%, me fokus të veçantë tek gratë me 80.4% krahasuar me burrat.11
Dimë që ekzistojnë kuota të ndryshme për përfshirjen e grave në institucione shtetërore,
barazia gjinore është një ndër vlerat më themelore për zhvillimin më të madh demokratik të
shoqërive të ndryshme, dhe shoqëritë që e kanë arritur këtë, janë shoqëri që kanë mbërritur
një stad të lartë të zhvillimit në të gjitha sferat e jetës.
Tek përfaqësimi i gruas në politikë, kjo është shumë e rëndësishme pasi që gratë do të
punojnë edhe më shumë në këto institucione që përmes punës së tyre të avokojnë në forma
të ndryshme edhe më tutje për barazi gjinore. Shtrohet pyetja se çka është kuota gjinore, si
dhe pse është kaq e rëndësishme të vazhdohet me të edhe më tutje?
Kuota gjinore është masë afirmative (e përkohëshme) që tenton të rris numrin e grave në
institucione shtetëore, si në parlament, qeveri, ministri të ndryshme, komuna etj. Pra, është
në një farë mënyre rregullator që vetëdijëson shoqërinë se sa është e rëndësishme që gratë
të jenë pjesëmarrëse në institucione.
Në raportin e vlerësimit të programit të Kosovës për Barazi Gjinore thuhet se tek gratë
deputete në zgjedhjet e përgjithshme në vitin 2007 numri i përgjithshëm i grave deputete ka
qenë 37, në vitin 2010 kanë qenë 40, ndërsa në vitin 2014 ka qenë 38.
Ndërsa numri i grave deputete që janë zgjedhur edhe pa ndihmën e kuotës në kuvend, në
vitin 2007 janë 16, në vitin 2010 janë 10, ndërsa në vitin 2014 janë 18. 12 Në krahasim më
kuotën është një numër i vogël i grave që kanë arritur të marrin votat e mjaftueshme si
deputete pa ndihmën e kuotës. Për këto arsye, si dhe shumë të tjera nevojitet që të
vazhdohet me kuotën gjinore edhe në të ardhmen.
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Agjencia e Statistikave të Kosovës, Anketa e Fuqisë Punëtore, ( 2017) qasur me 11 maj 2017 http://ask.rksgov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/add-news/anketa-e-fuqise-punetore-ne-kosove-tm4-2016
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Agjencia Për Barazi Gjinore ( 2008-2013) Vlerësimi i programit të Kosovës për Barazi Gjinore, faqe
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2.1. Të drejtat pronësore në raport me gratë
Së pari ajo se çfarë është e rëndësishme të dihet është se çka janë të drejtat pronësore. Një
e drejtë e tillë është pasja në pronësi të një objekti apo një të mire, sipas të drejtave dhe
kufizimeve që i jep ligji.
Pronari ka të drejtën në posedim të pronës, në tjetërsim të pronës, si dhe në dhënien në
përdorim të tjerëve, me një fjalë të disponojë sipas dëshirës me pronën që ka në pronësi.
Të drejtat pronësore janë si një llojë çelësi apo motori i rëndësishëm përmes të cilit gratë
arrijnë pavarsim dhe fuqizim të mëtutjeshëm.
Në mungesë të këtyre të drejtave pronësore, mos shkollimit adekuat, si dhe mos pasjes së
një punë të mirë përmes të cilës mund të mbanin vetën dhe familjen të gjitha këto kanë
pasur pasoja të mëdha për gratë duke i bërë të i nënshtrohen dhunës sistematike nga burrat
e tyre, vetëm sepse nuk kanë pasur kurrëfarë sigurie pronësore e as ekonomike.
Kjo është një e drejtë themelore e njeriut e paraparë edhe me Kushtetutën e Republikës së
Kosovës, saktësisht neni 46 i Kushtetutës ku thuhet se “E drejta e pronës është e garantuar”
13.
E drejta në pronë mund të fitohet në disa mënyra:
Me blerjen e pronës;
Me trashëgim, ( Me ligj apo sipas testamentit) si dhe;
Përmes dhurimit, etj.
Është përmendur edhe më lartë korniza ligjore që parasheh të drejtën pronësore në Kosovë.
Është mirë i njohur fakti që e drejta në pronë është e drejtë themelore, dhe se ligjet pozitive
në Kosovë janë të përpiluara me kujdes dhe në harmoni me legjislacionin e BE-së.
Përjashtimi i grave nga kjo e drejtë në të kaluarën ka ndodhur për shkak të mungesës së
ligjeve që e njohin këtë të drejtë të barabartë, por sot vazhdon të jetë po ashtu me disa
përmisime, edhe pasi që ligjet pozitive i njohin këto të drejta, dhe kjo është si pasojë që
gratë heqin dorë nga këto të drejta, si në trashëgim, si në regjistrim të pronës në emër të dy
bashkëshortëve.
Nëse në të kaluarën nuk u është lejuar të e marrin pasurinë që i takon, apo nuk ka pasur
asnjë masë afirmative apo njoftime për regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve,
atëherë çka është duke u penguar të e bëjnë një gjë të tillë tani?
Një prej arsyetimeve ështe se në rastin e parë, për shkak të mos prishjes së raporteve
familjare shumë gra pranojnë të heqin dorë nga e drejta e tyre në trashëgimi.
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Parlamenti i Kosovës ( 2008) Kushtetuta e Kosovës, neni 46 paragrafi 1. Marrë nga.
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf
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Tek e dyta, pra tek regjistrimi i pronës në emër të dy bashkëshortëve shumë gra shprehen se
nuk do të e regjistrojnë pronën në emër të dy bashkëshortëve për arsye se edhe ashtu ajo
pronë është e tyre.
Shumë prej tyre nuk janë në dijeni për LF i cili e rregullon këtë çështje, por këtë e bëjnë
edhe për arsye se nuk është se janë në dijeni rreth benefiteve të regjistrimit të pronës edhe
në emër të tyre.

2.2. Masat Afirmative
Masat afirmative janë masa të përkohshme pozitive me qëllim të largimit të pabarazive
gjinore si dhe përmes këtyre masave që të promovohen sa më shumë që është e mundur të
drejtat me qëllim që të arrihet fuqizimi i pozitës së gruas në shoqëri. Konventa për
Eliminimin e të gjitha formave të Diskriminimit ndaj Gruas është e mishëruar në Kushtetutën
e Republikës së Kosovës, ku thuhet se: KRK njeh zbatimin e drejtpërdrejtë të Marrëveshjeve
dhe Instrumenteve Ndërkombëtare ndër këto edhe :
1. Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut;
2. Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe
Protokollet e saj;
3. Konventa Ndërkombëtare për të drejtat Civile dhe Politike dhe Protokolet e saj;
4. Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjes e Pakicave Kombëtare;
5. Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor;
6. Konventën Për të drejtën e Femijës;
7. Konventa Kundër Torturës dhe Trajtimeve e ndëshkimeve të tjera Mizore;
8. Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve e ndëshkimeve të tjera mizore;
9. Konventa për Eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj gruas .

2.3 Konventa për Eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj
gruas
Rëndësia e CEDAË si një konventë ndërkombëtare e pranuar dhe ratifikuar nga shumë
shtete me qëllim të largimit të të gjitha formave të diskriminimit ndaj gruas.14
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Asambleja e Përgjithshme ( 1979) Konventa për Eleminimin e Të gjitha formave të diskriminimit
ndaj gruas. Marrë nga :
http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/03albanian/Ahri/AConEliminationAllFormsD
iscriminationAgainstWomen.pdf

...

Në këtë konventë përmenden edhe masat e veçanta e të përkohëshme që duhet të vinë në
aplikim në rastet kur shihet se ekziston pa barazia në mes burrave dhe grave në çështje të
caktuara.
Përmes kësaj konvente që është e mishëruar edhe në Kushtetutën e Kosovës, bëhen edhe
Udhëzimet Administrative për masat e veçanta, përmes të cilëve tentohet të arrihet barazia
në mes burrave dhe grave në shoqëritë e caktuara.
Natyrisht, kjo, sipas kësaj Konvente do të ndërpritet menjëhere pasi që të arrihen qëllimet e
synuara. Në bazë të kësaj konvente që është inkorporuar dhe pranuar në të drejtën
vendore, lëshohen Udhëzime të ndryshme të përkohshme me masa afirmative që kanë për
qëllim të avancimit të grupeve të ndryshme që deri më tani kanë qenë të margjinalizuara.
Shtetet që e kanë ratifikuar këtë konventë, si dhe Kosova që si shtet nuk ka të drejtë të
ratifikojë konventa ndërkombëtare e ka inkorporuar në Kushtetutën e vetë, në bazë të kësaj
në rastet kur gjendja aktuale tek një çështje e caktuar nuk është si do të duhej të ishte,
atëhere qeveria e vendit në fjalë përmes masave afirmative duhet të tentoj që këtë gjendje
të e ndryshojë përmes këtyre masave të përkoheshme që i fuqizon Qeveria, të dihet qartë
se këto masa kanë karakter ligjor, dhe janë më se të nevojshme për të e arritur barazinë.

2.4

Çka ndodh në rastet kur nuk punohet në drejtim të barazisë
gjinore?

Dihet mirëfilli se barazia gjinore është subjekt i të drejtës civile, dhe jo subjekt i të drejtës
penale. Ky fakt bën që shtetet në fjalë të mos mund të ndiqen penalisht nëse nuk
respektojnë CEDAË, e as që nuk e respektojnë sa do të duhej barazinë gjinore.
Në rastet kur shteti nuk punon në drejtim të arritjes së barazisë gjinore, atëherë janë forma
të ndryshme të cilat mund të bëhet presion përmes të cilit mund të arrihet tek rezultatet e
dëshiruara, këto mjete të presionit janë :
Gjykatat,
Presioni mediatik,
Presioni i shoqërisë civile,
Natyrisht, pasi që është edhe kategori kushtetuese dhe kushtetuta e vendit e parasheh si të
tillë, atëherë menjherë palët e ndryshme mund të thirrën në shkeljen e kushtetutës.

Teksti i Konvetës për Eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj gruas është përgaditur nga grupet punuese në
vitin 1976. Në vitin 1980, janë 64 shtete që kanë nënshkruar Konventën në atë kohë. Kjo konventë ka hyrë në fuqi më
shpejt se secila konventë tjetër për të drejtat e njeriut.

...

PJESA E DYTË

...

3. Udhëzimi Administrativ ( QRK) Nr. 03/2016 për Masat e Veçanta
për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme e të përbashkët në emër
të dy bashkëshortëve.
Qeveria e Republikës së Kosovës në mbështetje të nenit 92, paragrafi 4, dhe 93 paragrafi 4
të KRK-së, duke u bazuar në nenin 4 të Rregullores nr. 02/11 ka nxjerr me datën 18.02.2016
vendimin me numër 07/75 për aprovimin e Udhëzimit Administrativ për masat e Veçanta
për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në emër të dy Bashkëshortëve. 15
Udhëzimi Administrativ QRK 03/2016 ka filluar të zbatohet që nga data 10 mars 2016 në të
gjitha Komunat e Kosovës.
Ky Udhëzim Administrativ është bërë me qëllim të stimulimit të regjistrimit të pronës në
emër të dy bashkëshortëve në regjistrat publik. Këto masa të veçanta janë të përkohëshme,
të cilat kanë për qëllim garantimin e të drejtave të barabarta gjinore dhe promovimin e
barazisë gjinore në fushë specifike siç është regjistrimi i pronës në emër të dy
bashkëshortëve.
Sipas Udhëzimit Administrativ në fjalë, komunat në Kosovë, përkatësisht Zyrat Kadastrale
janë të obliguara të i zbatojnë këto masa duke i liruar nga tarifa e regjistrimit të pronës kur
regjistrimi bëhet në emër të dy bashkëshortëve.
Sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 08/2014 Për Tarifat e Shërbimeve për Regjistrimin e të
Drejtave të Pronës së Paluajtshme nga zyrat kadastrale komunale, në Nenin 5 është
paraparë Tarifa e Regjistrimit prej 20 Euro për regjistrimin e pronësisë së përbashkët nga të
dy bashkëshortët të pronës së përbashkët.
Sipas të dhënave të POLIS, të nxjerrura nga 10 komuna të Rëgjionit të Prishtinës dhe Ferizajt
(Prishtinë, Lipjan, Fushë Kosovë, Obiliq, Drenas, Ferizaj, Shtime, Kaçanik, Hani i Elezit dhe
Shtërpcë) shumica nga këto komuna e zbatojnë tarifën e regjistrimit të pronësisë sipas Nenit
5 të Udhëzimit Administrativ Nr. 08/2014 Për Tarifat e Shërbimeve për Regjistrimin e të
Drejtave të Pronës së Paluajtëshme nga Zyrat Kadastrale komunale.
Andaj, çfarë është gjetur në praktikë në disa komuna të lartëcekura është se, zyrat
kadastrale kanë ‘zbatuar’ këtë udhëzim duke i liruar nga një taksa e regjistrimit, por duke i
ngarkuar me taksë të transaksionit që ekzekutohet me rastin e regjistrimit të pronës në
15

Qeveria e Republikës së Kosovës ( 2017) Udhëzimi Administrativ për Regjistrimin e Pronës
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kadastrin komunal. Kjo taksë njihet si taksë e transaksionit, dhe përcaktohet për secilin rast
në mënyrë të përshkallëzuar duke u bazuar në vlerën e shitëblerjes, përkatësisht
transaksonit.
Nëse flasim në shifra statistikore në 10 komunat e lartëcekura, numri i rasteve të regjistrimit
të pronës në emër të dy bashkëshortëve, duke u nxitur nga masat afirmative për vitin 2016
do të paraqitet në këtë raport.

3.1. Organet përgjegjese për zbatim – UA
Organet përgjegjëse për zbatim të Udhëzimit Administrativ për Masat e Veçanta për
Regjistrimin e pronës në emër të dy Bashkëshortëve janë :
Zyrat Komunale përkatëse Kadastrale,
Zyrat e Gjendjes Civile,
Drejtoria komunale për tatim në pronë,
Noteria,
Organet dhe institucionet e tjera që merren me regjistrim të drejtave pronësore.

3.1.1. Zyrat Komunale Kadastrale janë organe komunale që janë përgjegjëse se si
funksionon kadastri, domethënë funksionimin e çështjeve kadastrale në komuna, si dhe si
mund të kryejnë matje kadastrale.

3.1.2. Zyrat e Gjendjes Civile – është në territorin amë ku regjistrohen të dhënat
për qytetarët e asaj komune. Kjo zyrë mban regjistrat themeltar të gjendjes civile, në formë
të shkruar dhe elektronike.
Ndër detyrat më të rëndësishme që bëjnë zyrat civile janë se përditësojnë regjistrin qëndror
të gjendjes civile, mbajnë aktet e lindjeve, martesave e të vdekjeve, kryejnë veprime të
ndryshme të gjendjes civile etj.

3.1.3. Noteria
Shërbimi i noterisë është shërbim juridik dhe publik që e ka për qëllim mbrojtjen e
interesave të personave fizik dhe juridik. Përmes kësaj, dihet se noteri është jurist
profesional, zyrtarë publik, i cili është i emëruar nga Ministria e Drejtësisë. Noterët njoftojnë
palët lidhur me të drejtat e tyre, detyrimet që dalin nga vendimet që ata marrin. Noterët
kanë për obligim të i njoftojnë palët lidhur me të drejtat e tyre, në rast të heqjes dorë nga të
drejtat e caktuara, të i njoftojnë qartë dhe drejtë palët të cilat vinë para tyre.

...

3.1.6 Organet mbikëqyrëse për zbatim – të Udhëzimit Administrativ
për regjistrimin e pronës së paluajtshme në emër të dy
bashkëshortëve.
A) Agjencia Për Barazi Gjinore dhe
B) Agjencia Kadastrale e Kosovës.

A) Agjencia për Barazi Gjinore - Agjencia Për Barazi Gjinore punon në kuadër
të Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës. Kjo Agjenci është themeluar në
vitin 2005, dhe ka mandat që të hartojë, të zbatojë politika publike vendore për
barazinë gjinore. Kjo Agjenci ka për detyrë të e mbikqyr se sa po zbatohet Udhëzimi
Administrativ për regjistrimin e pronës se paluajtshme në emër të dy
bashkëshortëve.

B) Agjencia Kadastrale e Kosovës – AKK po ashtu njejtë si ABGJ është e
thirrur për të mbikëqyrur zbatimin e Udhëzimit Administrativ për regjisrtimin e
pronës në emër të dy bashkëshortëve. Kjo Agjenci ka edhe zyrtarën e vet për barazi
gjinore e cila avokon sa i përket të drejtave të grave në pronë. Agjencia tenton që të
e lehtësojë çasjen e gruas në pronë, bazuar në ligjet pozitive në Republikën e
Kosovës.

4. Vlerësimi i Udhëzimit Administrativ nga zyrtarët relevant
POLIS ka zhvilluar intervista me disa akterë relevant lidhur me Udhëzimin Administrativ
(QRK) 03/2016. Në këtë raport prezantohen të dhënat lidhur me zbatimin e UA (QRK)
03/2016. Gjetjet e këtij raporti janë të bazuara me intervistat e bëra zyrtarëve të cilët janë
të thirrur në zbatimin e këtij Udhëzimi, si dhe zyrtarëve të cilët mund të kenë përafësisht
dijeni lidhur me zbatimin e UA-së sa i përket regjistrimin e pronës së paluajtshme në emër të
dy bashkëshortëve.
Intervistat janë mbajtur me 9 zyrtarë kadastral; 9 noterë ; 5 Zyrtarë financiar; 6 zyrtarë për
barazi gjinore; dhe me 7 asambleistë.
Është mbajtur nga një pyetësor për Zyrtarët Kadastral, Noterët si dhe Zyrtarët për Barazi
Gjinore. Po ashtu, edhe një pyetësorë të veçantë për Asambleistë dhe Zyrtar të Ekzekutivit
(Financiar). Intervistat janë realizuar gjatë muajit prill të vitit 2017, dhe një intervistë ka
zgjatur përafërsisht 10-15 min.
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Të gjithë këta pyetësorë janë futur në databazën elektronike, si dhe janë nxjerrë të dhënat
që do të paraqiten në vijim.
Sa i përket intervistave me zyrtarë kadastral, këto intervista janë mbajtur në Fushë Kosovë,
Obiliq, Ferizaj, Shtërpcë, Drenas, Han të Elezit, Kaçanik, Lipjan, si dhe Shtime. Zyrtari
Kadastral i Komunës së Prishtinës ka refuzuar për të qenë pjesë e këtij pyetësori.
Tek grupi i dytë i intervistave me noterë e që kanë qenë 9, janë mbajtur këto intervista
nëpër këto komuna Fushë Kosovë, Prishtinë, Obiliq, Ferizaj, Shtërpcë, Drenas, Kaçanik,
Lipjan, si dhe Shtime. Hani i Elezit nuk ka fare noterë, si dhe lëndët në këto çështet që do të
mund të i rregullonin tek noteri, qytetarët e kësaj komune do të duhej të i drejtohen
gjykatës.
Janë mbajtur 5 intervista me zyrtarë financiar, në këto komuna Fushë Kosovë, Shtime,
Ferizaj, Kaçanik, si dhe Lipjan.
Janë mbajtur 6 intervista me zyrtarë për barazi gjinore, në Komunën e Drenasit, Kaçanikut,
Lipjanit, Prishtinës, Obiliqit, si dhe Hanit të Elezit.
Po ashtu janë mbajtur edhe 7 intervista me asambleistë të Komunës së Shtimes.

4.1. Gjetjet nga Intervistat me Zyrtarë Kadastral, Noterë dhe Zyrtarë
Për Barazi Gjinore.
4.1.1. Zyrtarët Kadastral
Në pyetjen Zyrtarëve Kadastral lidhur me atë se, “A jeni në dijeni se është vazhduar edhe për
një vit afati i zbatimit të Udhëzimit Administrativ Për masat e Veçanta për Regjistrimin e
Pronës së paluajtshme e të Përbashkët në emër të dy bashkëshortëve” 8 nga zyrtarët
kadastral janë përgjigjur se janë në dijeni të vazhdimit të Udhëzimit Administrativ (QRK)
03/2016, vetëm njëri nga zyrtarët kadastral është njoftuar nga stafi i POLIS për këtë fakt,
dhe se nuk ka qenë në dijeni më parë për vazhdimin e UA-së në fjalë.16
Në pyetjen e hapur të cilën janë pyetur Zyrtarët Kadastral lidhur me atë se “Çfarë mendoni
a ka pasur rezultat dhe a ja ka vlejtur që është vazhduar UA (QRK) 03/2016?” Shumica prej
tyre janë përgjigjur se ja ka vlejtur vazhdimi i Udhëzimit Administrativ në fjalë, në bazë të të
dhënave nga viti paraprak lidhur me regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve.
Sipas zyrtarëve kadastral, ky Udhëzim ka pasur rezultatet e veta, si dhe përmes këtij
Udhëzimi mund të arrihet tek vetëdijësimi më i madh i qytetarëve të Kosovës. Po ashtu,
zyrtaret kadastral kanë theksuar se kanë qenë gratë ato të cilat kanë insistuar të e
regjistrojnë pronën në emër të dy bashkëshortëve.
16

Janë mbajtur intervistat me 9 zyrtarë kadastral të 9 komunave të targetuara të regjionit të Prishtinës dhe atij
të Ferizajt. Janë gjithsejt 11 pytje të parashtruara zyrtarëve kadastral.
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Në pyetjen tjetër të hapur të parashtruar lidhur me atë se “Si e bëjnë informimin e
qytetarëve për këtë udhëzim dhe këto masa?” Zyrtarët kadastral janë përgjigjur se këtë e
bëjnë përmes bisedave direkte, kur palët janë në zyrën kadastrale dhe në momentin që
paraqiten para zyrës dhe dëshirojnë të regjistrojnë pronë, zyrtarët i njoftojnë për lirimin nga
tarifa e regjistrimit respektivisht Udhëzimin Administrativ (QRK) 03/2016.
Po ashtu, një nga zyrtarët kadastral është shprehur se njoftimin e bëjnë përmes shpalljes
publike para komunës, një prej të intervistuarëve ka thënë se informimin e benë përmes
web faqës zyrtare të komunës, që është e vendosur në tabelën për informata.
Kur janë pyetur zyrtarët kadastral nga komunat e targetuara lidhur me atë se, “A mendoni se
do të rritet numri i rasteve që regjistrojnë pronën në emër të përbashkët” 8 prej tyre janë
përgjigjur pozitivisht, duke pohuar se vazhdimi i Udhëzimit Administrativ ka për të e rritur
numrin e regjistrimit të pronave në emër të dy bashkëshortëve, ndërsa 1 prej këtyre
zyrtarëve kadastral është përgjigjur se nuk e di në qoftë se Udhëzimi Administrativ në fjalë
do të arrijë që të rritet numri i pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve.
Më tutje, kur janë pyetur Zyrtarët e Kadastrit lidhur me atë se “A mund të e përmendin
ndonjë sfidë që e pengon zbatimin sa më të mirë të këtij udhëzimi?” Disa prej tyre janë
përgjigjur se gjithçka është në rregull, nuk ka ndonjë sfidë për implementimin e Udhëzimit
në fjalë, dhe se vetëdijësimi i qytetarëve po rritet nga dita në ditë.
Ndërsa një pjesë tjetër e Zyrtarëve Kadastral janë përgjigjur se në një periudhë ka qenë sfidë
në vete ekzistimi i taksës së dyfishtë të transaksionit, pasi që qytetarët janë ndjerë të
mashtruar, dhe në shumë raste për shkak ta tarifës së transaksionit dhe pagesës së dyfishtë
të kësaj takse kanë vendosur të mos e regjistrojnë pronën në emër të dy bashkëshortëve.
Një tjetër zyrtar kadastral është shprehur se noterët duhet të punojnë më shumë në këtë
drejtim, lidhur me informimin sa më të saktë të qytetarëve.
Kur janë pyetur Zyrtarët Kadastral lidhur me atë se, “A mendoni se këto masa afirmative
duhet të futen edhe në rregullore komunale në mënyrë që edhe pas shfuqizimit të Udhëzimit
Administrativ, bashkëshortët të cilët kanë vendosur të e regjistrojnë pronën në emër të të
dyve të lirohen nga tarifa e regjistrimit të pronës?”
Shumica prej zyrtarëve kadastral janë shprehur se si zyrtarë kadastral kanë vullnet që ky
Udhëzim të përkthehet në rregullore komunale, që edhe pas shfuqizimit të UA (QRK)
03/2016 qytetarët të lirohen nga tarifa e regjistrimit, por se kjo varet nga niveli qëndror si
dhe organet tjera përgjegjëse që mund të e përkthejnë këtë UA nëpër rregulloret komunale,
natyrisht kjo mund të ndodhë, përmes procedurave të lartëcekura.
Disa nga zyrtarët kadastral kanë theksuar se pas shfuqizimit të Udhëzimit Administrativ,
komuna mund të shiqoj se në çfarë shkalle është arritur tek vetëdijësimi i qytetarëve, dhe
më pastaj të vendosin nëse ky UA mund të vendoset në rregullore komunale. Ndërsa njëri
nga Zyrtarët Kadastral ka thënë se edhe nëse nuk vazhdohet në të ardhmen afati i

...

Udhëzimit Administrativ, atëherë do të duhet që të përkthehet në rregullore komunale për
një afat 4-5 vjeçar.
Ndërsa tek pyetja “A lirohen nga pagesa qytetarët kur e regjistrojnë pronën me përpjestim
ose pa përpjestim” zyrtarët kadastral janë deklaruar se, lirohen nga tarifa e regjistrimit në
pronë të gjithë bashkëshortët që kanë vendosur të e regjistrojnë pronën në emër të dy
bashkëshortëve.

4.1.2. Noterët
Ka pasur lloje të ndryshme të përgjigjjeve nga noterët lidhur me Udhëzimin Administrativ
Për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme e të Përbashkët në emër të dy bashkëshortëve.17
Kur janë pyetur noterët lidhur me atë se, A jeni në dijeni se ështe vazhduar edhe për një vit
afati i zbatimit të Udhëzimit Administrativ ? që të gjithë noterët kanë theksuar janë në
dijeni për vazhdimin e Udhëzimit Administrativ Për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme e të
Përbashkët në emër të dy Bashkëshortëve.
Më tutje, në pyetjen lidhur me atë se, “Çfarë mendoni a ka pasur rezultat dhe a ja ka vlejtur
që është vazhduar Udhëzimi Administrativ Për Regjistrimin e Pronës në emër të dy
bashkëshortëve” disa nga noterët janë përgjigjur se UA ka pasur rezultat ia ka vlejtur që ka
vazhduar dhe sa do pak ka filluar të bëhet regjistrimi i pronës në emër të dy bashkëshortëve.
Ata janë shprehur se më shumë Udhëzimi për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme ka pasur
efekt senzibilizues dhe vetëdijësues për shoqërinë në përgjethësi. Efekt ka pasur tek
ndërtimet e reja, ku bashkëshortët kanë vendosur të e regjistrojnë pronën e tyre në emër të
dyve.
Udhëzimi për Regjistrimin e
Pronës së Paluajtshme ka pasur
efekt
senzibilizues
dhe
vetëdijësues për shoqërinë në
përgjethësi. Efekt ka pasur tek
ndërtimet
e
reja,
ku
bashkëshortët kanë vendosur të
e regjistrojnë pronën e tyre në
emër të përbashkët.
-

Noter

0
Kjo për shkak të këmungëlsisë së noterëve të cilët njoftojnë në mënyrën e duhur palët duke
ua spjeguar të drejtat dhe detyrimet që dalin nga e drejta në pronë, si dhe për ekzistimin e
Udhëzimit Administrativ.
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Janë mbajtur intervista me noterë në 9 nga 10 komunat e targetuara në
Projekt të regjionit të Prishtinës dhe të Ferizajt. Komuna e Hanit të Elezit
nuk ka noterë, dhe të gjitha çështjet duhet të i rregullojnë në Gjykatën
Themelore në Kaçanik.
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Ndërsa një pjesë tjetër e noterëve janë shprehur se nuk është se është vërejtur një rritje e
madhe e regjistrimit të pronave në emër të dy bashkëshortëve, dhe rezultati i tillë sipas tyre
është si pasojë e mentalitetit dhe mos vetëdijësimit të duhur të qytetarëve, ani pse kohëve
të fundit ekziston trendi i ndryshimit të vetëdijësimit qytetarë.
Kur janë pyetur respondentët noterë lidhur me atë se, “Si e bëjnë informimin e qytetarëve
për këtë Udhëzim Administrativ? shumica prej tyre janë përgjigjur që çdo palë që vjen tek
noteri njoftohen lidhur me Udhëzimin Administrativ në fjalë – lirimin nga tarifa e regjistrimit
në pronë. Në momentin e shitblerjes kërkohet që të jenë prezent që të dy bashkëshortët
dhe në momentin kur që të dy janë prezent paraprakisht njoftohen lidhur me të drejtat e
tyre, si dhe lidhur me Udhëzimin Administrativ (QRK) 03/2016.
Pra, palët njoftohen në mënyrë direkte, për të drejtat e regjistrimit të pronës në pronësi të
përbashkët. Po ashtu, formë tjetër e njoftimit është përmes broshurave të ndryshme
informuese.
Në pyetjen, se, “A mendoni që do të rritet numri i rasteve që e regjistrojnë pronën në emër të
përbashkët pas shtyerjes së afatit të Udhëzimit Administrativ” (QRK) 03/2016, 8 nga
noterët e intervistuar janë shprehur me po, numri do të rritet, ndërsa një nga noterët është
përgjigjur se nuk e di.
Më tutje, në pyetjen se, “A mendoni që këto masa afirmative duhet të futen edhe në
rregullore komunale në mënyrë që edhe pas shfuqizimit të UA-së bashkëshortët të lirohen
nga tarifa e regjistrimit?” Noterët janë përgjigjur lidhur me këtë pyetje se, do të ishte mirë
që edhe pas shfuquizimit të UA-së kjo të rregullohet me rregullore komunale, dhe
bashkëshortët që vendosin të e regjistrojnë pronën e tyre të paluajtshme në emër të të dyve
të lirohen nga tarifa e regjistrimit.
Po ashtu, noterët janë shprehur se këto masa duhet të rregullohen edhe me ligjin mbi
familjen, nëpërmjet rregulloreve komunale si dhe me aktet e brendshme komunale etj.
Ata kanë dhënë një propozim që për të u arritur tek një efekt sa më i mirë, dhe për të i
stimuluar bashkëshortët të e regjistrojnë pronën në emër të dy bashkëshortëve, duhet të
lirohen edhe nga taksa e transaksionit dhe vetëm në këtë mënyrë do të arrihet tek efekti i
dëshiruar, kjo do të ishte motivim dhe një masë e mirë afirmative për avancimin e
mëtutjeshëm të të drejtave të grave në pronë. Në këtë formë, përmes këtyre masave
afirmative do të arrihet regjistrimi më i madh i pronave në emër të dy bashkëshortëve.
Po ashtu noterët janë shprehur do të ishte mirë sikur të rregullohej me rregullore komunale
si dhe të bëhej impreative regjistrimi i pronës në emër të dy bashkëshortëve. Ata kërkojnë
që duhet ndryshuar ligji i familjes dhe të rregullohen si duhet këto çështje.

...

4.1.3. Zyrtarët Për Barazi Gjinore
Në pyetjen Zyrtarëve për Barazi gjinore lidhur me atë se, “A janë në dijeni se është vazhduar
UA (QRK) 03/2016” që të gjithë kanë thënë që janë në dijeni lidhur me vazhdimin e UA.18
Më tutje, në pyetjen se, “Çfarë mendojnë se a ka pasur rezultat UA (QRK) 03/2016?”, që të
gjithë respondentët janë përgjigjur se, është shumë mirë fakti që është vazhduar Udhëzimi
Administrativ, kjo është një nxitje e mëtutjeshme për regjistrimin e pronës në emër të dy
bashkëshortëve, dhe ngritjes së vetëdijës së qytetarëve.
Kur janë pyetur Zyrtarët Për Barazi Gjinore lidhur me atë se, “Si e bëjnë informimin e
qytetarëve për UA ( QRK) 03/2016) ? ata janë përgjigjur se kjo bëhet përmes mediave, ueb
faqeve zyrtare, administratorëve të fshatërave, si dhe përmes organizatave jo qeveritare.
Po ashtu, qytetarët janë njoftuar edhe gjatë takimeve që kanë mbajtur zyrtarët për barazi
gjinore, si dhe me takime dhe debate si dhe ndërmjet fletushkave të ndryshme të cilat u
janë shpërndarë qytetarëve, si dhe po ashtu në bisedë të drejtëpërdrejtë me qytetarët.
Kur janë pyetur Zyrtarët Për Barazi Gjinore lidhur me atë se, “A pritni se do të rritet numri i
rasteve që regjistrojnë pronën në emër të përbashkët” që të gjithë respondentët, janë
përgjigjur me po, pasi që konsiderojnë se kjo masë afirmative është e duhura për të i
stimuluar qytetarët që të e regjistrojnë pronën në emër të dy bashkëshortëve.
Në pyetjen, sa i përket asaj që “ A e kanë identifikuar ndonje sfidë Zyrtarët Për Barazi Gjinore
për regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve” ata janë përgjigjur se, sfidë është
mentaliteti i kalitur në mendjet e njerëzve, një tjetër sfidë sipas tyre është mungesa e
komunikimit me publikun, dhe shkalla jo e kënaqshme e informimit lidhur me pasojat
pozitive të paluajtshmërisë në emër të dy bashkëshortëve.
Më tutje, në pyetjen lidhur me atë se, a mendoni që këto masa afirmative duhen të futen
edhe në rregullore komunale? Që të gjithë zyrtarët për barazi gjinore kanë shprehur
gatishmërinë që një gjë e tillë të futet në rregullore komunale, dhe janë të gatshëm për
bashkëpunim të mëtutjeshëm për shtyerjen e këtyre çështjeve përpara.

4.2. Gjetjet nga Intervistat me Asambleistë si dhe Zyrtarë Financiar.
Kjo pjesë e raportit paraqet gjetjet nga intervistat me Zyrtarë Financiar si dhe Asambleistë.
Këto të dhëna janë marrë nga 10 komunat e targetuara, të regjionit të Ferizajit dhe të
Prishtinës.

4.2.1. Gjetjet nga Intervistat me Asambleistë
Gjashtë (6) nga 7 Asambleistët e intervistuar janë shprehur se janë në dijeni se janë
vazhduar zbatimi i Udhëzimit Administrativ për regjistrimin e pronës në emër të dy
bashkëshortëve. Në pyetjen se, “A mendoni se këto masa mund të e përmirësojnë pozitën e
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Janë mbajtur 7 intervista me zyrtarë për barazi gjinore në komunat e targetuara. dhe u janë parashtruar
gjithsejt 11 pyetje.
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gruas shoqëri duke i fuqizuar përmes të drejtave pronësore” që të gjithë asambleistët janë
shprehur me po, përmes këtyre masave mund të arrihet fuqizimi i mëtutjeshëm i grave dhe
të drejtës së tyre në pronë.
Më tutje, në pyetjen se, “A kanë ndikim financiar në të hyrat komunale?” Sipas tyre për
momentin ja vlen të vazhdohet me këto masa, sepse ende nuk është sensibilizuar sa duhet
shoqëria dhe nuk është bërë njoftimi i mjaftueshëm lidhur me këto të drejta.
Në pyetjen lidhur me atë se, “A do të përkrahnin këto masa afirmative për regjistrimin e
pronës në emër të dy bashkëshortëve që të përktheheshin në rregullore komunale?”, që të
gjithë asambleistët e intervistuar janë shprehur se do të e përkrahëshin një iniciativë të tillë.
Në pyetjen se a janë te gatshëm qe brenda këtij viti të e shtyejnë përpara këtë çështje, 6 nga
asambleistët e intervistuar janë shprehur se janë pro kësaj, ndërsa një është shprehur se
nuk e di nëse mund të e mbështesë këtë iniciativë brenda vitit 2017.

4.2.2. Gjetjet nga Intervistat me Zyrtarë Financiar
Janë intervistuar 5 nga Zyrtarët Financiar në Komunat e targetuara. Në pyetjen se, “ A janë
në dijeni që është vazhduar edhe për një vit afati i zbatimit të Udhëzimit Administrativ Për
Regjistrimin e Pronës në Emër të dy Bashkëshortëve?” që të gjithë janë përgjigjur se po, janë
në dijeni të vazhdimit të këtij Udhëzimi Administrativ.
Më tutje, është parashtruar pyetja në lidhje me atë se, “A mendojnë zyrtarët financiar që
përmes këtyre masave mund të përmisohet pozita e gruas në shoqëri?” Katër prej tyre janë
përgjigjur pozitivisht, ndërsa 1 prej tyre është përgjigjur se nuk beson që përmes këtyre
masave, pozita e grave do të rregullohet në shoqëri.
Në pyetjen se, “A do të përkrahnin iniciativën që këto masa të përkthehen në rregullore
komunale?” 2 nga zyrtarët financiar janë përgjigjur me po, njëri është përgjigjur se jo,
ndërsa 2 të tjerë janë përgjigjur se nuk e dinë.
Kur janë pyetur “Nësë janë të gatshëm të e shtyejnë përpara këtë proces brenda këtij viti”
vetëm dy nga zyrtarët financiar janë përgjigjur me po.

...

PJESA E TRETË

...

5. Të dhënat për komunat e synuara
5.1 Prishtina

Në Komunën e Prishtinës në vitin 2015 janë regjistruar gjithsej 35 prona në emër të dy
bashkëshortëve, ndërsa në vitin 2016 janë gjithsej vetëm 20 prona të regjistruara në emër
të dy bashkëshortëve, ani pse Udhëzimi Administrativ Për Masat e Veçanta Për Regjistrimin
e Pronës në emër të dy Bashkëshortëve ka hyrë në fuqi pikërisht këtë vit, dhe nuk është se
ka pasur ndonjë rritje, përkundrazi ka pasur vetëm rënje të regjistrimit në krahasim me
2015. Në dy mujorin e parë të vitit 2017, janë regjistruar vetëm 14 prona në emër të dy
bashkëshortëve.
Arsyet se pse është një numër kaq i vogël në këtë komunë është për shkak të taksës së
transaksionit, taksë kjo që detyronte personat që regjistrojnë pronën në emër të dy
bashkëshortëve të e paguajnë një shumë prej 300 eurosh, apo 150 euro më shumë.
Pra qytetarët janë liruar fillimisht nga taksa e regjistrimit, në momentin kur kanë vendosur
të e regjistrojnë pronën në emër të dy bashkëshortëve por janë tatimuar dyfish nga taksa e
transaksionit.
Kjo është rregulluar në muajin maj të vitit 2016, me rregullore të brendshme në një
periudhë 2 mujore pasi që ka hyrë në fuqi Udhëzimi Administrativ për masat e veçanta, por
në bazë të të dhënave, qytetarët e Prishtinës nuk janë informuar mirë dhe kjartë për këto
ndryshime që kanë ndodhur, dhe kështu kanë vendosur që pronat të mos i regjistrojnë në
emër të të dy bashkëshortëve për shkaqe tashmë të njohura.
Në këtë komunë numri i grave që kanë prona në pronësi/posedim të përbashkët në vitin
2015 janë 15.
Kjo nënkupton që këtë pronë mund të e kenë të regjistruar me ndonjë familjar tjetër, apo
me këdo tjetër, por që është e regjistruar po ashtu në emër të një gruaje. Në vitin 2016 ka
një ngritje të lehtë, pasi që janë 20 gra që e kanë regjistruar pronën në emër të tyre e që
është në pronësi/ posedim të përbashkët.

...

Këto të dhëna tregojnë këtë gjendje në komunën e Prishtinës : Janë gjithsejt 4028 prona të
regjistruara në komunën e Prishtinës për vitin 2015, nga këto prona të regjistruara, 3215
janë të në emër të burrave apo 82.62%, ndërsa janë 676 prona të regjistruara në emër të
grave apo shikuar në përqindje 17.38%.
Në vitin 2016 shohim një gjendje tjetër, pasi që ka një rritje të lehtë të grave që e kanë
regjistruar pronën në emër të vet, të dhënat e marra nga Agjencia Kadastrale për këtë vit
tregojnë këto rezultate: janë gjithsejt 4775 prona të regjistruara në këtë komunë për vitin
2016, nga këto prona 3942 janë të regjistruara në emër të burrave apo në përqindje 82.55%.
Sa i përket regjistrimit të pronave në emër të grave nga të dhënat e marra nga Agjencia
Kadastrale e Kosovës – për në komunën e Prishtinës këto statistika tregojnë 833 prona që
janë të regjistruara në emër të grave, apo shikuar në përqindje 17.45%.
Në komunën e Prishtinës brenda muajit Janar dhe Shkurt të vitit 2017 janë regjistruar
gjithsej 1313 prona, këto të dhëna tregojnë se janë 245 prona janë regjistruar në emër të
grave ndërsa prona të regjistruara në emër të burrave në këtë peroudhë dy mujore të vitit
2017 janë gjithsejt 1016 apo në përqindje 77.4 %., ndërsa të tjerë, pra që nuk dihet gjinia
për shkak të konfuzitetit të emrit janë gjithsejt 52 prona të regjistruara.

E drejta në trashëgimi është një e drejtë themelore, dhe e gëzojnë që të gjithë
trashegimtarët ligjorë. Ajo se çfarë ndodhë në praktikë është se gratë në shumë raste heqin
dorë nga e drejta e tyre në trashëgimi, për shkak të i ruajtur raportet e tyre familjare, si dhe
duke e ndjekur traditën e cila është plotësisht diskriminuese ndaj të drejtës së gruas në
pronë. Natyrisht, se situata e paraqitur në këtë grafikë është shqetësuese edhe më shumë
pasi që një gjendje e tillë është në kryeqytet.
...

Tek numri i grave që kanë marrë pasuri të trasheguar nga familjarët apo formë të tjetër të
trashegimit, numri i grave që kanë marrë trashegimi gjatë vitit 2015 është 198 apo treguar
në përqindje 7.60%, përkundrejt 2408 burrave që kanë trashëguar apo treguar në përqindje
92.40 %. Një situatë pak më të mirë ka në vitin 2016, pasi që janë 340 gra të cilat kanë
pranuar trashëgimi për këtë vit, apo treguar në përqindje është 13.88%, ndërsa janë
gjithsejt 2111 burra të cilët kanë trashëguar për këtë vit, apo treguar në përqindje 86.12%.

Prishtina tregon këtë gjendje sa i përket pronave që janë në hipotekë e që përfshihen të
dhënat se sa gra dhe sa burra kanë vënë pronën e tyre në hipotekë në vitin 2015, vitin 2016
si dhe dy mujorin e parë të 2017.
Në Prishtinë janë gjithsejt 106 gra që kanë vënë pronën e tyre në hipotekë kundrejt 674
burrave që e kanë bërë një gjë të tillë në këtë komunë për vitin 2015, ndërsa për vitin 2016
gjendja nuk është se ndërron, është numri i njejtë i grave që e kanë vënë pronën e tyre nën
hipotekë, pra janë ekzaktësisht 106 përkundrejt 639 burrave që e kanë lënë pronën e tyre
në hipotekë për vitin e lartë cekur.
Po ashtu, janë edhe të dhënat për vitin 2017, saktësisht për dy muajt e parë të 2017, muajin
janar dhe shkurt. Këto të dhëna tregojnë që për këtë periudhë janë gjithsejt 29 gra që kanë
vënë nën hipotekë pronën e tyre, përkundrejt 113 burrave që e kanë bërë të njejtën gjë.

5.2. Fushë Kosova
Masa Afirmative që është nxjerrë nga ana e Qeverisë sa i përket regjistrimit të pronës në
emër të dy bashkëshortëve pa pasur nevojë që ata të pagujnë për tarifën regjistruese është
e një rendësie të veçantë, pasi që stimulon qytetarët të e regjistrojnë pronën në emër të dy
bashkëshortëve, si dhe rritë numrin e grave që janë pronare të pronave të ndryshme. Keto
masa janë të përkoheshme përmes të cilave tentohet të arrihet barazia e burrave dhe grave
në të drejtat pronësore.

...

Në vitin 2015 në komunën e Fushë Kosovës, janë gjithsejt 45 prona të regjistruara në emër
të dy bashkëshortëve, udhëzimi Administrativ nuk është se ka pasur edhe shumë ndikim në
këtë komunë për vitin 2016, pasi që në këtë vit, ka pasur vetëm 19 persona të cilët kanë
vendour të e regjistrojnë pronën e tyre në emër të dy bashkëshortëve.
Një situatë tjetër shumë më e mirë në këtë komunë qëndron në dy muajt e parë të vitit
2017, ku janë 49 raste të reja që kanë vendosur të e regjistrojnë pronën e tyre të
paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve.
Megjithatë, kjo është shumë shqetësuese në këtë komunë për shumë arsye, ndër të cilat po
i përmendim këto :
1. Komuna e Fushë Kosovës është ndër komunat me më së shumti ndërtime si
rrjedhojë e kësaj ka krijimin e pronave të reja që janë objekt i regjistrimit të këtyre
pronave në zyrën kadastrale të kësaj komune,
2. Shumë familje nga qytetet e tjera shpërngulën në këtë komunë për shkak të
afërsisë me kryeqytetin si dhe arsyeve të tjera, duke blerë kështu pronë e cila
regjistrohet në kadastër.
Kjo për këto dy vite është mjaft shqetësuese, pasi që mund të konstatojm se familjet e reja,
bashkëshortët e rinjë nuk e regjistrojnë pronën në emër të dy bashkëshortëve.
Këto të dhëna na tregojnë numrin e saktë se sa prona janë regjistruar në emër te burrave
dhe sa prona/ të ndara me emërtim kadastral sipas gjinisë, pra, sa prona janë regjistruar në
emër të grave për vitin 2015- 2016 si dhe në dy muajt e parë të vitit 2017 në komunën e
Fushë Kosovës, sa është numri i grave që kanë trasheguar prona përgjatë këtyre viteve si
dhe në dy muajt e parë të 2017-tës si dhe sa prona janë në hipotekë ?

...

Në këtë komunë për vitin 2015 janë regjistruar gjithsejt 1394 prona, nga këto prona 1180
janë regjistruar në emër të burrave apo shikuar në përqindje 84.64% ndërsa 214 të këtij
numri pronash janë regjistruar në emër të grave apo shikuar në përqindje 15.36%. Për vitin
2016, janë rreth 1678 prona të regjistruara për këtë periudhë, është një ngritje të lehtë të
regjistrimit të grave si pronare të pronave në këtë komunë pasi që janë gjithsejt 434 prona
të regjistruara në emër të grave apo treguar në përqindje 25.87%, ndërsa tek numri i
pronave të regjistruara në emër të burrave janë gjithsejt 1244 apo treguar në përqindje
74.13%.
Numri i grave që kanë pronë në pronësi dhe posedim të përbashkët për vitin 2015 është 16,
ndërsa për vitin pasues është 15 numri i grave që e kanë bërë regjistrimin e pronës së tyre
në këtë formë të regjistrimit të pronësisë.
Për dy muajt e parë të vitit 2017 shohim se ka ndryshim për të mirë dhe premtues në këtë
komunë për muajt në vijim, pasi që janë 31 gra që e kanë regjistruar pronën në
pronësi/posedim të përbashkët. Kjo është një rritje shumë e mirë në krahasim me dy vitet
paraprake, pasi që vetëm në dy muajt e parë të vitit ka një ngritje të tillë, dhe janë pothuajse
15 -16 raste më shumë se në tërë vitin 2015 dhe 2016.

Për këtë komunë është edhe numri i pronave që janë nën hipotekë për vitin 2015 – 2016 si
dhe vitin 2017, të dhëna këto zyrtare të marra nga Agjencia Kadastrale e Kosovës. Të dhënat
e marra për vitin 2015 tregojnë se në këtë vit janë gjithsejt 116 burra që e kanë lënë pronën
nën hipotekë përkundrejt 17 grave që e kanë bërë një gjë të tillë gjatë këtij viti.
Në vitin pasues, pra në vitin 2016 janë 149 prona të lëna në hipotekë të cilat janë në emër të
burrave dhe 39 të lëna në hipotekë në emër të grave, ndërsa për dy muajt e parë të vitit
2017, pra për muajin janar dhe muajin shkurt janë gjithsejt 26 prona të lëna nën hipotekë e
që pronarë janë burrat, si dhe 12 prona të lëna në hipotekë në emër të grave.

...

Trashëgimia është një çështje shumë e ndjeshme, dhe që nevojitet fushatë e madhe
sensibilizuese për të vetëdijësuar qytetarët për rëndësinë e trashegimisë së grave në pronë
dhe për të i vetëdijësuar gratë që duhet të pranojnë pasurinë që u takon sipas ligjit.
Grafika më lartë, tregon gjendjen e numrit të pronave të trashëguara për Komunën e Fushë
Kosovës. Në vitin 2015 janë gjithsejt 41 gra të cilat kanë marrë pasurinë e tyre në këtë
komunë, apo treguar në përqindje 6.41% përkundrejt 599 burrave të cilët kanë marrë
pasurinë e tyre të trashëguar apo treguar në përqindje ky numër është 93.59%. Në vitin
2016 ka një rritje të lehtë të pronave të trashëguara nga gratë në këtë komunë, pra janë 119
gra të cilat kanë trashëguar, apo treguar në përqindje 21.49% përkundrejt 435 burrave të
cilët kanë trashëguar në këtë vit, apo treguar në përqindje 78.51%. Për vitin 2017 janë të
dhënat vetëm për gratë se sa kanë trashëguar për dy mujorin e parë të këtij viti, të dhënat
tregojnë se janë gjithsejt 11 gra që kanë trashëguar për këtë kohë.

5.3

Drenasi

Të dhënat e paraqitura në këto grafika janë numri i pronave të regjistruara në emër të dy
bashkëshortëve, numrin e pronave të regjistruara sipas gjinisë, numri i pronave të trashëguara, si
dhe numrin e pronave të lëna në hipotekë.

Në këtë komunë në vitin 2015 janë 7 prona të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve,
ndërsa në vitin 2016 ky numër është rritur në 22. Për dy muajt e parë të vitit 2017, janë
gjithsejt 10 prona të regjistruara në këtë komunë në emër të të dy bashkëshortëve. Këto të
dhëna na tregojnë se pas hyrjes në fuqi të Udhëzimit Administrativ për Masat e Veçanta për

...

Regjistrimin e Pronës së paluajtshme në emër të dy Bashkëshortëve është një situatë më e
përmisuar në krahasim me vitin paraprak.
Por, natyrisht, ky numër në përgjethësi nuk është i kënaqshëm, dhe ka mundësi që qytetarët
nuk kanë qenë të mirë informuar sa duhet lidhur me Udhëzimin Administrativ për
regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve, dhe si rezultat i kësaj mbase edhe i
shkaqeve të tjera janë këto rezultate jo të kënaqshme, e as një rritje të madhe sa do të
duhej. Ajo se çfarë ka ndodhur në këtë komunë tek regjistrimi i pronës në emër të dy
bashkëshortëve, pas fuqizimit të UA-së, është se qytetarët janë liruar nga tarifa e
regjistrimit, por sipas taksës së transaksionit bashkëshortët që kanë vendosur të e
regjistrojnë pronën në emër të të dyve janë tatimuar dyfishë. Kjo i kanë bërë qytetarët të
ndihen të indinjuar dhe të dekurajuar për të e regjistruar pronën në emër të dy
bashkëshortëve për shkak të tatimimit të dyfishtë në taksën e transaksionit. Komuna e
Drenasit duke e vërejtur këtë se çfarë po ndodhte në këtë komunë, ata e kanë hequr
tatimimin e dyfishtë, tani paguhet vetëm një taksë e transaksionit.
Nga ana tjetër, janë marrë të dhënat të tjera zyrtare nga ana e Agjencisë Kadastrale të
Kosovës, përmes të të cilave tentohet të tregohet një pasqyrë më të përgjithshme sa i
përket të drejtave të grave në pronë, sa gra regjistrojnë pronën në emër të tyre në të gjitha
format e regjistrimit, kjo në fakt është një analizë e përgjitshme për të mësuar rreth gjendjes
reale se sa prona kanë gratë në këtë komunë të regjistruar vetëm në emër të tyre, apo edhe
në emër të përbashkët me persona të tjerë në pronësi.
Tek pika e parë e të dhënave, pra numrin e grave që e kanë pronën në emër të tyre së
bashku me ndonjë person tjetër. Gjatë tërë vitit 2015 në komunën e Drenasit ka pasur
vetëm 15 gra që e kanë regjistruar pronën e tyre në këtë mënyrë. Në vitin 2016, është një
rritje të lehtë tek numri i grave që kanë vendosur të e regjistrojnë pronën në emër të tyre,
pra kjo rritje për vitin 2016 është 16 raste, ndërsa për vitin 2017 janë gjithsejt 9 gra që kanë
vendosur të e regjsitrojnë pronën e tyre në këtë mënyrë.
Në bazë të traditave, zakoneve e dokeve të popullit e drejta e grave në trashëgimi ka qenë
shumë e rrallë dhe nuk është se janë përfillur asnjëherë këto të drejta që për botën kanë
qenë dhe janë bazike. Të dhënat e mëposhtme paraqesin se sa gra kanë trashëguar në vitet
2015- 2016 – 2017.

...

E drejta e grave në trashëgimi duhet studiuar nga shumë aspekte dhe në mënyrë të
detajuar. Edhe në Komunën e Drenasit nuk është se ka dallim nga komunat e tjera që janë
target. Në vitin 2015 janë vetëm 126 prona të trashëguara në këtë komunë nga gratë apo
treguar në përqindje 5.14%, përkundrejt 2327 të pronave të trashëguara nga burrat apo
treguar në përqindje 94.86%.
Në vitin 2016 është pothuajse gjendje të njejtë të grave që kanë trashëguar, ky numër është
139, apo treguar në përqindje 9.19%, përkundrejt 1375 burrave të cilët kanë trashëguar,
apo treguar në përqindje 90.81%.
Janë gjithsejt 90 gra të cilët kanë trashëguar për këtë periudhë të vitit në komunën e
Drenasit.

Sa i përket çështjes se sa është numri i pronareve sipas gjinisë në këtë komunë, flasin të
dhënat në vijim. Këto të dhëna përfshijnë po ashtu periudhën prej vitit 2015- 2016 si dhe në
dy muajt e parë të vitit 2017. Po ashtu, këto të dhëna paraqesin se sa gra dhe sa burra kanë
regjistruar pronën në emër të tyre, këto të dhëna tregojnë në fakt edhe përqindje. Në vitin
2015 janë regjistruar 38 prona në emër të grave, apo treguar me përqindje 6.56 %, për të
njejtin vit të dhënat na tregojnë se janë gjithsejt 542 burra që e kanë regjistruar pronën në
emër të tyre, apo shikuar në përqindje 93.44%.
Këto të dhëna na tregojnë gjendjen reale të regjistrimit të pronave në raste shumë të rralla
në emër të gruas, pasi që për të mos thënë shumica, një pjesë e madhe e pronave
regjistrohen vetëm në emër të burrave. Në vitin 2016, një vit më pas, të dhënat që janë në
disponim tregojnë se ka një rritje të lehtë tek gratë që kanë regjistruar pronën e tyre në
emër të vet, pra janë 74 gra që janë regjistruar si pronare, apo shikuar në përqindje 9.88%
përkundër prej 675 pronave që janë të regjistruara në emër të burrave për këtë vit, apo
shikuar në përqindje 90.12 %.
Në dy muajt e parë të vitit 2017 janë gjithsejt 22 prona me gra pronare, apo shikuar në
përqindje 13.3%, përkundër 137 burrave apo shikuar në përqindje 82.5%, si dhe nën
kategorinë të tjera, kur nuk dihet gjinia e pronarit për shkak të konfuzitetit të emrit, janë
gjithsejt 7 prona të regjistruara e që nuk i dihet pronari, apo treguar në përqindje 4.2%.

...

Në komunën e Drenasit janë gjithsejt 5 gra që e kanë vendosur pronën e tyre nën hipotekë,
ndërsa janë 82 burra që e kanë bërë të njejtin veprim në vitin 2015. Për vitin 2016
disponojmë me këto të dhëna : janë 4 gra që e kanë lënë pronën, përkundër që të njejtën
gjë për këtë vit e kanë bërë 53 burra. Për dy muajt e parë të vitit 2017 është vetëm një grua
që e ka vendosur pronën e vet në hipotekë, ndëersa në anën tjetër janë gjithsejt 7 burra që
e kanë lënë pronën e tyre nën hipotekë. `

5.4. Lipjani
Në të kaluarën gratë kanë qenë të nënshtruara gjatë historisë ku u janë shkelur ushtrimi i të
drejtave më themelore të njeriut.
Konsiderojmë që nevojitet një fushatë e madhe, jo vetëm në Komunën e Lipjanit, por në
mbarë Kosovën në mënyrë që përmes kampanjave të ndryshme, fushatave vetëdijësuese si
dhe formave të tjera të informimit qytetarë me qëllim të arritjes së një vetëdije më të lartë
shoqërore sa i përket të drejtave pronësore të grave. Natyrisht, një fushatë e tillë
vetëdijësuese nuk do të thotë se gjërat brenda një periudhe të shkurtër mund të ndryshojnë
rrënjësisht, por megjithatë mund të arrihet tek një përmirësim i dukshëm nëse punohet në
mënyrën e duhur. Gratë përfitojnë shumë në rastin kur prona është në emër të tyre,
beneficione këto që janë si në aspektin personal duke pasur të ardhme më të sigurtë,
mirëqenje më të mirë, vetëbesimi i saj do të jetë më i madh etj.

Në këtë komunë për vitin 2015 janë regjistruar vetëm dy prona në emër të dy
bashkëshortëve, ndërsa për vitin 2016 pronën në emër të dy bashkëshortëve e kanë
regjistruar 27 bashkëshortë, dhe kjo pasi ka hyrë në fuqi Udhëzimi Administrativ për
...

Regjistrimin e pronës së paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve. Në të dhënat që
disponojmë për vitin 2017, saktësisht gjatë muajit janar dhe shkurt janë regjistruar 16 prona
në emër të dy bashkëshortëve.
Pra, situata në krahasim me vitin 2015 është më e mirë, dhe se pritet që gjatë muajve në
vijim e aq më tepër që tani i është zgjatur afati Udhëzimi Administrativ deri në prill të 2018,
presim që situata të përmisohet dukshëm, duke stimuluar përmes këtyre masave afirmative
që gratë dhe burrat të e regjistrojnë pronën e paluajtshme e të përbashkët në emër të dy
bashkëshortëve.
Numri i grave që kanë pronësi të përbashkët për vitin 2015 është vetëm një rast që e ka
bërë një regjistrim të tillë, ndërsa në vitin 2016 është një rritje të lehtë duke e quar kështu
numrin nga vetëm një në vitin paraprak në 17 në vitin pasues. Ky lloj regjistrimi ka vazhduar
edhe më tutje edhe gjatë vitit 2017, pasi që vetëm në dy muajt e parë janë regjistruar 10 gra
që e kanë regjistruar pronën në emër të tyre, me pronësi të përbashkët.

Sa i përket numrit të pronave sipas gjinisë janë këto të dhëna të plota nga kjo komunë në
vitin 2015 si dhe vitin 2016, si dhe të dhëna për dy muajt e parë të vitit 2017. Keto të dhëna
kanë të bëjnë me atë se sa prona janë të regjistruara në emër të grave dhe se sa prona janë
të regjistruara në emër të burrave. Në vitin 2015 janë gjithsej 140 prona që janë të
regjistruara në emër të grave apo shikuar në përqindje 8.90% përkundrejt 1434 prona të
regjistruara në emër të burrave apo shikuar në përqindje 91.10 %.
Në vitin 2016 është një situatë më të mirë në krahasim me vitin 2015, pasi që janë gjithsejt
203 prona të regjistruara në emër të grave apo treguar në përqindje 9.41 % përkundrejt
1955 të pronave që janë të regjistruara në emër të burrave apo 90.59 %.
Për dy muajt e parë të vitit 2017 janë gjithsej 53 gra që e kanë bërë regjistrimin e pronës në
emër të vet, apo në përqindje 14.7% Për këto dy muaj të vitit 2017 janë 295 prona të
regjistruara në emër të burrave në komunën e Lipjanit, apo shikuar në përqindje 81.7%,
ndërsa tek të tjerët janë 13 prona të regjistruara apo shikuar në përqindje 3.6%.

...

Dihet mirë filli e trashegimisë të gratë në Kosovë, është e njohur shumë mirë me faktin që
në raste shumë të rralla gratë trashegojnë si tek gjinia po ashtu edhe tek burri, kjo është si
pasojë e traditës prapanike të se kaluarës, e cila vazhdon të aplikohet edhe sot e kësaj dite.
Të dhenat që janë marrë nga Agjencia Kadastrale e Kosovës tregojnë për këto rezultate sa i
përket se gjendjes së trashegimisë së grave në Komunën e Lipjanit. Të dhënat përfshijnë
vitin 2015, 2016 si dhe dy muajt e parë të vitit 2017. Në vitin 2016 janë 140 prona të
trashëguara nga gratë, apo treguar në përqindje 9.31% përkundrejt 1365 prona të
trashëguar nga burrat për këtë periudhë, apo treguar në përqindje 90.69%. Në vitin 2016
nuk është se nuk ka ngritje të madhe të numrit të grave që kanë trashëguar, janë gjithsejt
156 gra të cilat kanë trashëguar në këtë komunë, apo treguar në përqindje 10.84%,
përkundrejt 1284 burrave që kanë trashëguar apo treguar në përqindje 89.16%. Të dhënat
për vitin 2017 janë të dhënat vetëm për sa gratë kanë trashëguar për dy muajt e parë të
këtij viti, të dhënat nga AKK nga japin një numër premtues për këtë dy mujor, pasi që janë
90 gra të cilat kanë trashëguar.

Në vitin 2015 janë gjithsejt 5 gra që e kanë lënë pronën e tyre në hipotekë apo treguar në
përqindje 4.10 %, ndërsa janë gjithsejt 117 burra që e kanë lënë pronën e tyre në hipotekë
apo treguar në përqindje 95.90%.
Në vitin 2016 janë gjithsejt 6 gra që e kanë lënë pronën e tyre në hipotekë përkundrejt 99
burrave që e kanë bërë të njejtën gjë për këtë vit. Po ashtu, janë marrë të dhënat për muajin
janar dhe shkur të vitit 2017, pra janë 3 gra që e kanë lënë pronën e tyre në hipotekë për
këto muaj përkundrejt 25 burrave, si dhe tek kategoria të tjerët që nuk u dihet gjinia për
shkak të konfuzitetit të emrit janë 8.

...

5.5. Kaçanik
Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar Udhëzimin Administrativ (QRK) Nr.03/2016 për
Masat e Veçanta për Regjistrimin e Pronës në emër të dy Bashkëshortëve. Qëllimi i këtij
udhëzimi administrativ është që me këtë formë të lirimit nga tarifa regjistruese të stimuloj
regjistrimin e pronave të paluajtshme e të përbashkëta në emër të dy bashkëshortëve në
regjistrat publik. Ky udhëzim jo vetëm që stimulon bashkëshortët që në një mënyrë të e
regjistrojnë pronën në emër të dy bashkëshortëve por ka edhe efekte të mira pasi që gruaja
e ndjenë vetëm më të sigurtë, vetëbesimi i saj është më i mirë, ekziston çasja më e lëhtë e
regjistrimit të kredisë, marrja e benificioneve të ndryshme etj.

Në komunën e Kaçanikut për vitin 2015 nga të dhënat që janë marrë nga Agjencia
Kadastrale e Kosovës janë vetëm dy raste të për bashkëshortëve që e kanë regjistruar
pronën në emër të përbashkët, pra kjo ka qenë para se Udhëzimi Administrativ në fjalë të
ekzistonte, ndërsa një situatë më e mirë qëndron në vitin 2016, pasi që janë 78 pronarë që
e kanë regjistruar pronën në emër të dy bashkëshortëve, dhe kjo ka ndodhur pasi që
Udhëzimi Administrativ për Masat e Veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme ka
hyrë në fuqi.
Të dhënat na tregojnë që për dy muajt e parë të vitit 2017 janë gjithsejt 15 raste që e kanë
regjistruar pronën në emër të tyre, duke u bërë kështu që të dy pronarë, si dhe duke e liruar
vetën sipas Udhëzimit Administrativ nga tarifa regjistruese e pronës.

Sikurse edhe për komunat më lartë edhe për komunën e Kaçanikut janë marrë të dhëna sa i
përket numrit të pronareve sipas gjinisë. Këto të dhëna tregojnë se për vitin 2015 janë
gjithsejt 440 prona të regjistruara, prej tyre janë 390 burra që e kanë regjistruar pronën në
...

emër të tyre apo në përqindje 88.03% përkundrejt 53 grave që e kanë regjistruar në këtë
mënyrë pronën apo shikuar në përqindje 11.97%.
Në vitin 2016 janë 1516 prona janë të regjistruara në emër të burrave apo treguar në
pëqindje 91.17%, përkundrejt 147 grave që për dallim me vitin paraprak ka pasur një rritje
të lehtë, apo shikuar në përqindje 8.83 %.
Në vitin 2017 të dhënat tregojnë se janë gjithsejt 198 burra që e kanë regjistruar pronën në
emër të tyre apo shikuar në përqindje 82.6% në krahasim me gratë që kanë qenë vetëm 23
që e kanë regjistruar pronën në emër të tyre apo shikuar në përqindje 9.6%, si dhe nën
kategorinë të tjerët që janë 18 apo në përqindje 7.5 %.
Ndërsa tek kategoria apo forma e regjistrimit të pronës tek numri i grave që e kanë
regjistruar pronën e tyre në pronësi të përbashkët me një person tjetër, të dhëna këto që
përfshijnë sikurse të dhënat e mësipërme për vitin 2015, 2016 si dhe për dy muajt e parë të
vitit 2017.
Të dhënat nga viti 2015 na tregojnë se nuk ka pasnjë pronë që është regjistruar nën këtë
kategori, pra nuk ka asnjë grua në këtë komunë që e ka regjistruar pronën në pronësi të
përbashket me të tjerët. Në vitin 2016 janë rreth 23 gra që e kanë regjistruar pronën e tyre
në këtë formë, ndërsa për dy muajt e parë të vitit 2017 janë gjithsejt 4 prona që janë
regjistruar në emër të gruas me pronësi të përbashkët.

Të dhënat për komunën e Kaçanikut sa i përket asaj se, sa kanë trashëguar gratë përgjatë
viteve 2015 – 2016 si dhe në dy muajt e parë te vitit 2017 janë të paraqitura në grafikën më
lartë. Në vitin 2015 si trashegimtare gra kanë qenë vetm 49 gra apo treguar në përqindje
5.09%, përkundrejt 915 burrave të cilët kanë trashëguar apo treguar në përqindje 94.91%,
një rritje e lehtë është parë në vitin pasues, pra në vitin 2016 ku këtë vit kanë trashëguar
115 gra në këtë komunë apo treguar në përqindje 8.39% përkundrejt 1257 burrave të cilët
kanë trashëguar apo treguar në pëqindje 91.61%. Të dhënat tregojnë se në dy muajt e parë
të vitit 2017, është një rritje shumë e mirë, për vetëm dy muaj pasi që sipas të dhënave
zyrtare të Agjencisë Kadastrale të Kosovës ku thuhet se për këtë periudhë të vitit 2017 janë
rreth 186 gra që kanë trasheguar për këtë dy mujor.

...

Sikurse edhe në komunat e tjera janë marrë nga AKK për këtë komunë këto të dhëna, të
dhënat përfshijnë numrin e hipotekave për vitin 2015 – 2016 – si dhe për dy muajt e parë të
vitin 2017. Për vitin 2015 janë gjithsejt 10 gra që kanë lënë pronën e tyre në hopotekë
përkundrejt 77 burrave.
Në vitin 2016 janë gjithsejt 31 burra që e kanë lënë pronën e tyre në hipotekë përkundrejt 1
pronë në emër të gruas.
Për dy muajt e parë të vitit 2017 janë gjithsejt 6 burra që e kanë lënë pronën e tyre nën
hipotekë, situata te gratë është e njejtë me vitin paraprak, pasi që është vetëm një grua që e
ka lënë pronën e tyre nën hipotekë brenda kësaj periudhe, ndërsa tek kategoria të tjerët
është vetëm një rast i regjistruar nën këtë kategori.

5.6. Obiliq
Te drejtat e grave në pronë janë një çështje të ndjeshme dhe drejt së cilës duhet punuar
shumë me dedikim nga të gjitha institucionet përgjegjëse. Fatkeqësisht, Komuna e Obiliqit
nuk është se dallon nga komunat tjera të Kosovës në numrin e regjistrimit të pronave në
emër të grave, apo në rastet kur gratë janë bashkëpronare.
Natyrisht që regjistrimi i pronave në emër të grave apo edhe në rastet kur gratë janë
bashkëpronare në Kosovë është i një rendësie të madhe, pasi që mirëqenja e tyre sociale do
të jetë më e mirë, do të kenë një lloj të pavarësimit ekonomik, në rastet kur ato do të marrin
kredi me qëllim të hapjes së biznesit, ekziston çasja më e lehtë në marrjen e kredisë, si dhe
marrjen e benificioneve të ndryshme nga shteti.
Pra, përmes këtyre subvencioneve që ipen nga shteti gratë që kanë pronën në emër të tyre
mund të zhvillojnë ndonjë biznes fitimprurës që do të mund të përfitonte të ardhura për
vete si dhe të hapin mbase edhe vende të reja pune.

...

Së pari do të paraqiten të regjistrim të pronës në emër të dy bashkëshortëve në komunën e
Obiliqit, fillimisht në vitin 2015, pastaj gjatë vitit 2016 kur edhe UA për regjistrimin e pronës
në emër të dy bashkëshortëve ka hyrë në fuqi, si dhe në dy muajt e parë të vitit 2017,
statistika këto që tregojnë gjendjen reale për regjistrimin e pronës në emër të dy
bashkëshortëve, të trashëgimisë, së hipotekës dhe regjistrimin e pronave sipas gjinisë.
Në këtë komunë për vitin 2015 është regjistruar vetëm një rast që e kanë regjistruar pronën
e përbashkët e të paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve.
Por nuk është se vërejmë ndonjë rezultat të mirë për në këtë komunë as edhe pasi ka hyrë
në fuqi Udhëzimi Adminitrativ për Masat e Veçanta për Regjistrimin e Pronës në Emër të dy
Bashkëshortëve pasi që në vitin 2016 janë vetëm 2 prona të regjistruara në emër të dy
bashkëshortëve. Pra, këto masa të veçanta e të përkohëshme nuk është se kanë pasur
ndikim në këtë komunë për shkaqe të ndryshme, por se, qytetarët nuk është se janë
njoftuar si duhet lidhur me këtë Udhëzim, përmes kësaj mase afirmative që prona të
regjistrohet në emër të dy bashkëshortëve si dhe të lirohen nga tarifa regjistruese. Një
situatë e njejtë vazhdon edhe në vitin 2017 – për dy muajt janar dhe shkurt nga të dhënat e
marra nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, pasi që për këtë periudhë kohore po ashtu është
vetëm një pronë e regjistruar në emër të dy bashkëshortëve.
Krahas këtyre të dhënave statestikore të marra nga AKK tek regjistrimi i pronës në emër të
dy bashkëshortëve konsiderohet se faktorët relevant duhet të punojnë drejt njoftimit të
duhur të qytetarëve lidhur me ekzistimin e një Udhëzimi të tillë Administrativ, duke i
njoftuar palët për lirimin nga tarifa regjistruese, e po ashtu njoftimin adekuat të gruas lidhur
me të drejtat, benefitet si dhe obligimet e regjistrimit të pronës edhe në emër të saj.
Të dhënat e tilla tregojnë një gjendje jo të mirë, dhe që nevojitet intervenim i institucioneve
përgjegjëse në mënyrë që gjendja aktuale të përmisohet, dhe kështu duke e rritur numrin e
grave pronare të pronave në këtë komunë. Tani që Udhëzimi Administrativ për Masat e
Veçanta për regjistrimin e pronës së tyre të paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve
është vazhduar, nevojitet një punë më adekuate e institucioneve përgjegjëse si dhe
informimi duhet të ndikojë në përmisimin e këtyre numrave, si dhe në regjistrimin e
pronave të blera në emër të dy bashkëshortëve, në bazë të stimulimit të lirimit nga tarifa e
regjistrimit të pronës.

...

Po ashtu, janë marrë të dhënat nga Agjencia Kadastrale tek sektori numri i grave që kanë
pronësi të përbashkët për vitin 2015 – 2016 si dhe në këtë periudhën e vitit 2017. Në vitin
2015 janë vetëm 3 gra që e kanë regjistruar pronën në emër të tyre në këtë formë, në vitin
2016 ky numër i vogël ka shkuar në ulje, pra është vetëm një grua që e ka regjistruar pronën
në pronësi të përbashkët për këtë vit, si dhe në vitin 2017 gjendja nuk është se ka ndryshuar
për të mirë, për këta dy muaj të vitit është vetëm një rast që e ka regjistruar pronën në këtë
mënyrë.

Të dhënat statestikore nga AKK për në Komunën e Obiliqit paraqesin situatën për vitin 2015
ku shihet se në këtë vit janë gjithsejt vetëm 71 gra që e kanë regjistruar pronën në emër të
tyre apo treguar në përqindje 12.37 %, përkundrejt 503 burrave që kanë regjistruar pronë
në emër të tyre apo shikuar në përqindje 87.63%.
Në vitin 2016 është një ngritje të vogël të regjistrimit të pronave në emër të grave, pasi që
janë gjithsejt 194 prona të regjistruara në emër të grave, apo shikuar në përqindje 13.05%,
përkundrejt 1293 të pronave të regjistruara në emër të burrave apo treguar në përqindje
86.95 %.
Po ashtu, është vazhduar të mirren të dhënat në mënyrë periodike nga Agjencia Kadastrale
e Kosovës, të dhënat e marra për periudhën dy mujore të vitit 2017 tregojnë se janë 15
prona që janë të regjistruara në emër të grave apo në përqindje 11.4%, përkundrejt 110
burrave që e kanë regjistruar pronën në emër të tyre për këtë periudhë të vitit apo treguar
në përqindje 83.3%, ndërsa tek kategoria të tjerët janë 7 prona të regjistruara në këtë
mënyrë apo e dhënë në përqindje 5.3%.

Dihet mirë filli se një prej problematikave më madhore tek çështjet pronësore qëndron tek
çështja e trashegimisë, saktësisht tek çështja e trashegimisë së grave në pronë. Pa marrë
parasysh që ligjet tona janë të mira dhe që njohin barabarsinë totale të grave dhe burrave
...

në pronë, këto ligje rrallë herë është se impelentohen në praktikë në mënyrën e duhur, pasi
që në shumicën e rasteve gratë heqin dorë nga e drejta e tyre për të trashëguar për shkaqe
të ndryshme si : e drejta zakonore e cila ende respektohet dhe zbatohet nga shumica, për
shkak të mentalitetit prapanik, si dhe për shkak të presionit që ju bëhet në shumë rasteve
grave për të hequr dorë nga e drejta e tyre për të trashëguar duke iu nënshtruar një presioni
familjar dhe shoqëror për të hequr dorë nga e drejta e tyre pronësore vetëm për shkak të
gjinisë që i takon. Të dhënat e mëposhtme paraqesin numrin e grave që kanë trasheguar për
vitin 2015, 2016 si dhe në dy muajt e parë të 2017 në komunën e Obiliqit. Në vitin 2015 janë
gjithsejt 128 gra të cilat kanë trasheguar si nga familja e gjinisë së tyre, por edhe ashtu të
gjitha format e trashegimit apo treguar në përqindje 15.19%, ndërsa janë gjithsejt 715 burra
të cilët kanë trashëguar për këtë vit, apo treguar në pëqindje 84.81%, ndërsa në vitin 2016
janë gjithsejt 157 gra të cilat kanë trasheguar pronë, një rritje shumë të vogël në krahasim
me vitin paraprak, përkundrejt 1071 burra të cilët kanë trashëguar për këtë vit, apo treguar
në përqindje 12.79%. Për dy mujorin e parë të vit 2017 janë vetëm 3 prona të trashëguara
nga gratë.

Këto janë të dhënat të cilat janë marrë nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, tek regjistrimi i
hipotekave në këtë komunë përgjatë këtyre viteve. Në vitin 2015 janë vetëm 2 raste kur
gratë kanë lënë pronën e tyre në hipotekë apo shikuar në përqindje 4.0%, përkundrejt
burrave që kanë lënë pronat e tyre në hipotekë që është 48 apo treguar në përqindje apo
96.0%.
Në vitin pasues, pra në vitin 2016 nuk është se ka ndonjë dallim të madh me vitin paraprak
tek gratë që e kanë lënë pronën e tyre në hipotekë, statistikat e këtij viti tregojnë se janë 3
gra pronare që e kanë lënë pronën e tyre në hipotekë dhe apo treguar në përqindje 5.56%,
ndërsa janë 8 burra që e kanë lënë pronën e tyre në hipotekë në këtë komunë për këtë vit,
apo shikuar në përqindje 94.44%.
Ndërsa për dy mujorin e parë të vitit 2017 në këtë komunë nuk është lënë asnjë pronë në
hipotekë.

...

5.7. Hani i Elezit
Të drejtat pronësore janë të garantuara me kushtetutë dhe me ligjet pozitive në Kosovë. Por
ajo se çfarë statistikat na tregojnë se kjo nuk është se praktikohet në të vërtetë pasi që në
shumicën e rasteve gratë heqin dorë nga e drejta e tyre për të e regjistruar pronën në emër
të tyre, dhe kjo mund të jetë për shkak të mos informimit të duhur të tyre lidhur me
rëndësinë e një regjistrimi të tillë, si dhe beneficionet që ekzistojnë në rasti kur gruaja është
pronare ose bashkëpronare në pronën e caktuar.
Po ashtu, në shumicën e rasteve tek trashegimia, gratë për shkaqe të ndryshme e të ditura,
heqin dorë nga e drejta e tyre për të trasheguar, duke u deleguar këtë të drejtë të tyrën
personave të gjinisë së kundërt në familje. Nga kjo që u përmend edhe më lartë, duhet të
nënkuptohet se duhet një punë e madhe drejt vetëdijësimit të grave për të drejtat e tyre në
pronë dhe mos heqjen dorë nga këto të drejtë.

Të dhënat që fillimisht do të paraqiten për këtë komunë janë sa i përket regjistrimit të
pronës në emër të dy bashkëshortëve para se të hynte në fuqi Udhëzimi Administrativ për
lirimin nga tarifa regjistruese, si dhe pasi të ketë hyrë në fuqi ky Udhëzim. Nga të dhënat të
cilat janë marrë për vitin 2015 nuk është asnjë pronë e regjistruar në emër të dy
bashkëshortëve pra para se të ekzistojë një UA përmes të cilit bashkëshortët të cilët do të
vendosnin të e regjistrojnë pronën në emër të dyve duke u liruar nga tarifa regjistruese,
përderisa pasi që ka hyrë në fuqi Udhëzimi Administrativ për Masat e Veçanta për
Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në emër të dy Bashkëshortëve janë vetëm 4 prona që
janë të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve. Nga ajo se çfarë mund të konkludohet
është se qytetarët nuk është se janë njoftuar në mënyrën e duhur lidhur me këtë UA, si dhe
se nga çfarë tarife lirohen qytetarët që vendosin të e regjistrojnë pronën në emër të dy
bashkëshortëve. Natyrisht, se ligji për familjen e garanton të drejtën e partnerit tjetër që
nuk i është regjistruar prona edhe në emër të tij, do të konsiderohet sikur të ishte e
regjistruar, pra nuk është se partneri tjetër mund të përjashtohet nga një e drejtë e tillë
pronësore beneficionet do të ishin shumë më të mëdha në qoftë se prona do të regjistrohej
në emër të të dyve.
Ajo se çfarë është shqetësuese është se as edhe në dy muajt e parë të vitit 2017 gjatë
periudhës kur edhe UA ka qenë në fuqi, nuk është asnjë pronë e regjistruar në emër të dy
bashkëshortëve.
...

Ky numër tregon se në vitin 2015 nuk ka asnje grua të regjistruar si pronare, në vitin 2016
janë vetëm 3 gra që kanë regjistruar pronën në emër të tyre, si dhe në vitin 2017 nuk ështe
regjistruar asnjë grua pronare që e ka regjistruar pronën e vet për këtë periudhë kohore
gjatë këtij viti.

Të dhënat tek regjistrimi i pronave sipas gjinisë paraqesin këto statistika si në vijim : Në vitin
2015 janë gjithsjejt 13 prona të regjistruara në emër të grave, apo treguar në përqindje
12.15% përkundrejt 94 pronave të regjistruara në emër të burrave apo shikuar në përqindje
87.85%. Këto statistika janë mjaft shqetësuese pasi që numri i grave që kanë regjistruar
pronë në emër të tyre sipas të këtyre të dhënave është shumë i vogël, që paraqet nje situatë
mjaft të rëndë për ndryshimin e së cilës duhet shumë punë me përkushtim përmes
fushatave vetëdijësuese dhe formave të tjera të aktiviteteve që do të mund të ndryshojnë
për të mirë këto lloj statistikash në të ardhmen.
Në vitin 2016 është pothuajse e njejta gjendje për regjistrimin e pronave sipas gjinisë, pasi
që janë vetëm 49 prona të regjistruara në emër të grave, apo shikuar në përqindje 6.75 %
përkundrejt se është një numër shumë më i madh i pronave të regjistruara në emër të
burrave për këtë vit apo prej 677 pronave apo treguar në përqindje 93.25%.
Në vitin 2017 janë vetëm 4 gra që e kanë regjistruar pronën në emër të tyre apo treguar në
përqindje 6.9%, përkundrejt 51 burrave që e kanë regjistruar pronën vetëm në emër të tyre,
apo treguar në përqindje 87.9%, ndërsa tek kategoria të tjerët janë gjithsejt 3 prona të
regjistruara nën këtë kategori, pasi që verifikimi i gjinisë është jo i mundshëm duke e bërë
që të regjiëtrohen në këtë mënyrë, dhe ky numër përkthehet në pëqrindje 5.2%.

...

Të dhënat statestikore për komunën e Hanit të Elezit tregojnë se për vitin 2015 janë gjithsejt
322 gra të cilat kanë trashëguar në këtë komunë apo në përqindje 9.29%, përkundrejt 3143
burrave të cilët kanë trashëguar, apo treguar në përqindje 90.71%.
Në vitin 2016 shifra e regjjistrimit të pronave të trashëguara në këtë komunë tek gratë është
ulur ndjeshëm, pasi që janë vetëm 51 gra të cilat kanë trashëguar apo 30.33%, si dhe 117
burra të cilët kanë trashëguar apo treguar në përqindje 69.67%. Për vitin 2017 janë gjithsejt
29 prona të trashëguara nga gratë për dy mujorin e parë të këtij viti.

Në vitin 2015 janë 10 prona të lëna në hipotekë e që pronarë të këtyre pronave kanë qenë
burrat, ndërsa nuk është asnjë pronë në emër të grave.
Për këtë vit asnjë pronë që ka qenë në emër të ndonjë gruaje nuk është lënë në hipotekë.
Në vitin pasues gjendja është e njejtë tek gratë, ndërsa janë 10 burra që e kanë lënë pronën
e tyre në hipotekë.
Bazuar në këto të dhëna të paraqitura, komuna e Hanit të Elezit, është ndër komunat me
më së paku prona të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve në kuadër të 10 komunave
të targetuara.
Konsiderojmë që duhet të bëhet një punë shumë më e madhe, të bëhen sa më shumë që
është e mundur fushata vetëdijësuese si dhe të informohen qytetarët drejtë rreth
ekzistimin të një Udhëzimi të tillë administrativ.

5.8. Shtime
Një ndër vlerat të cilat mbrohen me Kushtetutën e Republikës së Kosovës është edhe e
drejta në pronë, si dhe të gjitha ligjet pozitive në Kosovë që kanë të bëjnë me këtë lëmi
mbrojnë të drejtën e të gjithë qytetarëve të Republikës në pronë. Po ashtu, tek neni 46 pika
1 ku thuhet se e drejta e pronës është e garantuar, dhe se askush nuk mund të privohet nga
e drejta në pronën e tij/saj në mënyrë arbitrare. Këto të drejta i takojnë që të gjithë
qytetarëve të Republikës së Kosovës pa kurrëfarë dallimi në gjini, e as kurrëfarë dallimi
tjetër.
...

Në përgjethësi në Komunën e Shtimës nga statistikat e marra nga Agjencia Kadastrale e
Kosovës, të dhënat e tregojnë numër shumë të vogël të regjistrimit të pronave në emër të
grave në periudhën e vitit 2015, 2016 si dhe në vitin 2017.
Këto të dhëna janë shqetësuese pasi ky numër i grave që janë pronare është tejet shumë i
vogël në krahasim me regjistrimin e pronave në emër të burrave. Të dhënat e mëpotshme
paraqesin regjistrimin e pronave sipas gjinisë, regjistrimi i pronave në emër të dy
bashkëshortëve, regjistrimi i pronave në emër të grave, numrin e pronave të trashëguara,
numrin e pronave të vendosura në hipotekë etj.

Tek regjistrimi i pronave sipas gjinisë në Komunën e Shtimes për vitin 2015 janë gjithsejt 978
prona të regjistruara në emër të burrave apo shikuar në përqindje 94.50 % ndërsa vetëm 57
prona janë të regjistruara në emër të grave apo shikuar në përqindje 5.50%.
Në vitin 2016 janë gjithsejt 1092 prona të regjistruara në emër të burrave apo shikuar në
përqindje 91.91 % përkundrejt 96 pronave të regjistruara në emër të grave apo shikuar në
përqindje 8.08 %.
Në dy muajt e parë të vitit 2017 janë gjithsejt 274 prona të regjistruara, nga të cilat janë 234
prona të regjistruara në emër të burrave apo shikuar në përqindje 85.4%, përkundrejt 27
pronave të regjistruara në emër të grave, apo shikuar në përqindje 9.9%, ndërsa tek
kategoria të tjerët janë gjithsejt 13 prona të regjistruara në këtë formë apo përkthyer në
përqindje 4.7%.

Sa i përket regjistrimit të pronave në emër të dy bashkëshortëve e që është objekt i trajtimit
të projektit si dhe i këtij raporti të dhënat në vijim paraqesin statistika tejet të ulëta, dhe
shqetësuese tek regjistrimi i pronës në emër të dy bashkëshortëve.
...

Në vitin 2015 nuk ka asnjë rast të shënuar të regjsitrimit të pronave në emër të dy
bashkëshortëve.
Në vitin pasues, pra në vitin 2016 janë vetëm dy raste kur bashkëshortët kanë vendosur të e
regjistrojnë pronën e tyre në emër të përbashkët dhe kjo ka ndodhur kur është fuqizuar UA,
ndërsa në dy mujorin e parë të vitit 2017 nuk ka pasur asnje rast të regjistrimit të pronave
në emër të dy bashkëshortëve.
Situata identike është tek regjistrimi i pronave në pronësi/posedim të grave në përgjethësi.

Tek numri i pronave në hipotekë gjatë vitit 2015 janë 34 prona të lëna në hipotekë që janë
në emër të burrave, përkundrejt 4 pronave të lëna nën hipotekë në emër të grave.
Në vitin 2016 janë gjithsjet 49 prona të lëna në hipotekë në komunën e Shtimës, nga këto
prona 47 kanë qenë në emër të burrave e që janë lënë këto prona në hipotekë përkthyer në
përqindje janë 95.91%, përkundrejt 2 pronave që janë lënë në hipotekë e që janë në emër të
grave apo shikuar në përqindje 4.09 %.

Tek numri i pronave të trasheguara në komunën e Shtimes, janë të dhënat se sa gra kanë
trasheguar për vitin 2015, 2016 si dhe në dy mujorin e parë të vitit 2017.
Në këtë komunë janë gjithsejt 83 gra të cilat kanë trashëguar apo treguar në përqindje
10.94%, përkundrejt 676 pronave të trashëguara nga burrat për këtë periudhë apo treguar
në pëqindje 89.06%.

...

Në vitin 2016 ka një ngritje të lëhtë të grave që kanë trashëguar pronë në Komunën e
Shtimës, numri i grave që kanë trashëguar është 184 apo treguar në përqindje 18.86%,
përkundër 792 pronave të cilat i kanë trashëguar burrat apo treguar në përqindje 81.14%.
Në dy mujorin e parë të vitit 2017 janë 32 gra të cilat kanë trasheguar në këtë komunë.

5.9 Rasti i Ferizajt
Është emertuar si “rasti i Ferizajt” pasi që kjo komunë është marrë si komunë model për
dallim nga komunat e tjera të cilat janë në target grup, por edhe nga komunat e tjera të
Kosovës që ky projekt nuk i ka në target, megjithatë janë kërkuar të dhënat nga Agjencia
Kadastrale e Kosovës edhe për komunat e tjera, dhe janë arritur tek këto të dhëna.
Ajo se çfarë është tentuar është të dihet se çfarë ka ndikuar në këtë rezultat kaq pozitiv,
duke diskutuar kështu me zyrtarë kadastral të kësaj komune, noterë dhe persona të tjerë që
mund të jenë në dijeni lidhur me atë se çfarë ka ndikuar që të ketë një rritje kaq të madhe
të regjistrimit të pronës në emër të dy bashkëshortëve.

Të dhënat e mëposhtme paraqesin regjistrimin e pronave në emër të dy bashkëshortëve për
vitin 2015, vitin 2016 si dhe në dy muajt e parë të vitit 2017.
Në vitin 2015 ështe vetëm një rast në këtë komunë që kanë vendosur të e regjistrojnë
pronën e tyre në emër të dy bashkëshortëve, ndërsa në vitin pasues, në vitin 2016, është
një numër prej 328 pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve.
Një numër kaq i madh i regjistrimit të pronës së paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve
vie pasi që ka hyrë në fuqi Udhëzimi Administrativ për Masat e Veçanta për Regjistrimin e
Pronës në emër të dy Bashkëshortëve duke i liruar kështu nga tarifa e regjistrimit.
Informimi i duhur, vetëdijësimi i qytetarë si dhe gjendja më e mirë ekonomike në të cilën
gjinden qytetarët e kësaj zone ka bërë që regjistrimi i pronave në emër të dy
bashkëshortëve të jetë shumë më i madh se në qytetet e tjera. Në bazë të hulumtimeve
tona, si kruciale që shihet nga zyrtarët kompetent komunal është që noterët i kanë njoftuar
palët për UA-në, si dhe për benefitet e regjistrimit të pronës edhe në emër të gruas.

...

Në dy muajt e parë të këtij viti tek regjistrimi i pronës në emër të dy bashkëshortëve numri i
pronave të regjistruara është 99, gjatë kohës kur ende ka qenë në fuqi Udhëzimi
Administrativ për Regjistrimin e Pronës në emër të dy Bashkëshortëve.
Ajo se çfarë kuptohet nga këto statistika në këtë komunë është se gjatë dymujorshit të
parë të vitit 2017 ka vazhduar një trend në rritje i regjistrimit të pronës në emër të dy
bashkëshortëve, sepse të dhënat e dymujorshit të parë premtojnë një rritje edhe më të
madhe të regjistrimit të pronës në emër të dy bashkëshortëve, tani edhe më shumë se në
vitin paraprak pasi që Udhëzimi Administrativ në fjalë i është vazhduar mandati edhe për
këtë vit e deri në prill të 2018.
Statistikat e marra në nivel të përgjithshëm tregojnë se më tepër se gjysma e numrit të
përgjithshëm të regjistrimit të pronave në emër të dy bashkëshortëve janë nga Komuna e
Ferizajt.
Në vizitat që janë bërë zyrën kadastrale në Komunën e Ferizajit, është informuar se gjatë
periudhës së vakumit kur Udhëzimi Administrativ (QRK) 03/2016 është shfuqizuar deri kur i
është vazhduar afati – ka pasur rënje të regjistrimit të pronave në emër të dy
bashkëshortëve në këtë komunë.
Nga të dhënat që janë marrë tek numri i grave që kanë prona në pronësi/ posedim të
përbashkët për vitin 2015 në Komunën e Ferizajit është vetëm një grua që ka regjistruar
pronën në këtë formë, përderisa në vitin 2016 ka një rritje të konsiderueshme nga një pronë
e regjistruar për vitin 2015, në 198 prona të regjistruara tek gratë gjatë kësaj këtij viti. Në
vitin 2017 nga të dhënat që janë marrë periodikisht nga ana e AKK-së tregojnë që janë 55
prona të regjistruara në këtë mënyrë për periudhën dymujorëshe të vitit 2017.

Tek të dhënat e marra në kategorinë e numrit të pronave sipas gjinisë për Komunën e
Ferizajt të dhënat statestikore tregojnë se për vitin 2015 janë gjithsejt 368 prona të
regjistruara në emër të grave për këtë periudhë ose treguar në përqindje 11.64%,
përkundrejt 2791 pronave të regjistruara në emër të burrave apo treguar në përqindjie
88.35%.
Në vitin 2016 numri i grave që kanë regjistruar pronë në emër të vet është rritur, janë
gjithsejt 597 gra të cilat kanë regjistruar pronën në emër të vet apo treguar në përqindje
është 14.93% edhe pse jo një rritje e ndjeshme me vitin paraprak prap është një rritje e
lehtë si një indikator që ekziston një rritje graduale, e që shkon drejt përmirësimit për çdo
...

vit. Nga ana tjetër janë gjithsejt 3398 prona të regjistruara në emër të burrave gjatë vitit
2016 apo treguar në përqindje 85.05%.
Në dy mujorin e parë të vitit 2017 janë gjithsejt 133 prona të regjistruara në emër të grave,
apo treguar në përqindje 18%, 708 prona të regjistruara në emër të burrave apo terguar në
përqindje 80% ndërsa tek kategoria të tjerët janë 43 pronarë të cilëve nuk u dihet gjinia për
shkak të emrit dhe nuk kanë mundur të identifikohen nga Agjencia Kadastrale e Kosovës,
numri i pronave të regjistruara nën këtë kategori është 4.9%.

Të dhënat nga kjo komunë në trashëgimi tregojnë një gjendje shumë më të mirë se në
komunat e tjera të targetuara, por edhe në nivel të Republikës.
Të dhënat për vitin 2015 janë gjithsejt 549 gra të cilat kanë shfrytëzuar të drejtën e tyre në
trashëgimi, duke marrë nën emrin e tyre pronat e trashëguara, apo treguar në përqindje
15.39% përkundrejt 3019 pronave të trashëguara nga burrat apo treguar në përqindje
84.61%.
Në vitin 2016 janë gjithsejt 490 prona që gratë kanë marrë trashëgiminë e tyre apo treguar
në pëqindje 14.34%. përkundrejt 2929 pronave të trashëguara burrave apo treguar në
përqindje 85.66%.
Në dymujorshin e parë të vitit 2017 janë gjithsejt 118 gra të cilat kanë trashëguar në këtë
komunë, që tregon një trend
më të mirë në krahasim më komuna e tjera
.

...

5.9.1 Ndikimi financiar në të hyrat komunale të Ferizajt

Duke e parë këtë numër kaq të madh të rasteve të regjistrimit të pronës në emër të dy
bashkëshortëve në Ferizaj dhe duke dikur që të gjitha këto raste kanë qenë të liruara nga
taksat komunale të regjistrimit të pronës, është parë e rrugës që të i bëjmë një analizë të
ndikimit financiar në këtë komunë. Të dhënat për këtë tematikë janë synuar të mbledhen
përmes qasjes në dokumente publike.
Por, zyrtarët e POLIS kanë pasur një bashkëbisedim paraprak me zyrtarët kompetent të zyra
kadastrale për mundësinë e sigurimit të të dhënave në lidhje me vlerën që është dashur të
ngarkohen të gjitha këto raste, nëse udhëzimi për masat e veçanta nuk do të ishte në fuqi.
Në mënyrë të mirëkuptueshme, është marrë përgjigje së kjo është e pamundur të bëhet, së
paku jo në terma kohor mujor, për shkak të numrit prej 19 mijë lëndëve kadastrale. Për të
gjetur ato të dhëna do të duhet që secilën lëndë të e shfletojnë manualisht dhe të marrin
vlerën e transaksionit, duke llogaritur kështu vlerën e tarifës së regjistruar.
Duke munguar kjo e dhënë qoftë për nevojat e POLIS, qoftë për nevoja të Komunës, zyrtarët
e POLIS kanë zhvilluar takim me drejtoreshën për financa të Komunës së Ferizajt, lidhur me
ndikimin e mundëshëm të lirimit të këtyre taksave në të hyrat komunale. Kështu, të dhënat
analitike të ndikimit financiar janë realizuar në bazë të dy indikatorëve kryesorë. Mesatarja
e mundëshme e të taksës së transaksionit që ka mundur të ekzekutohet në këto raste dhe
vlerësimi nga zyrtarët financiar për ndikimin e e këtyre të hyrave vetanake të munguara në
planet investive komunale.
Sa i takon të dhënave nga zyrtarët kadastral lidhur me mesataren e mundëshme të
ekzekutimit të taksës komunale për regjistrimin e pronës, kjo mesatare duhet të jetë rreth
20 euro për pronë të regjistruar. POLIS këtë mesatare e llogaritur në 20 euro për rast të
regjistrimit të pronës në emër të dy bashkëshortëve, ku vlera e supozuar që do të duhej të
paguhej për këto 328 raste do të ishte 6560 Euro.
Bisedë më të detalizuar zyrtarët e POLIS e kanë pasur me drejtoreshën e financave në
Komunën e Ferizajt lidhur me këtë vlerë të munguar të të hyrave vetanake. Janë dy
elemente me rëndësi që kanë dalur nga konstatimi i drejtoreshës. Një, se të hyrat vetanake
edhe përkundër këtyre masave janë rritur në Komunën e Ferizajt dhe në anën tjetër një
bashkëpjesëmarrje financiare e tillë nga ana e Komunës (dhe komunave në përgjithësi) në
lidhje me avancimin e të drejtave të grave, do të ishte një gjë e pakët.
Komuna e Ferizajt për vitin 2016 i ka pasur të planifikuar 4,160,320.00 Euro. Derisa për vitin
2016 Komuna e Ferizajt ka arritur të i grumbulloj 4,199,493.05 Euro, ose 39,173.05 Euro më
tepër se sa planifikimi. Pra, nga këto të dhëna shohim se Komuna e Ferizajt jo vetëm që ka
arritur të i mbledhë të hyrat e planifikuara, por edhe i ka tejkaluar ato. Kjo nënkupton se
ndikimi i të ‘hyrave të munguara’ nuk ka pasur fare ndikim negativ në planet investive të
vitit 2016.
...

Nëse i bëjmë një analizë të planeve buxhetore të të gjitha komunave, shohim se në vitin
2017 ka një trend të rritjes së të hyrave vetanake të planifikuara. Komuna e Ferizajt i ka të
planifikuara si të hyra vetanake që do të i grumbulloj për vitin 2017 rreth 50,000 Euro më
shumë se sa në vitin 2016, duke mos llogaritur këtu të hyrat nga kjo pjesë e regjsitrimit të
pronës në emër të dy bashkëshortëve, meqë nuk kanë bërë një analizë paraprake.
Në anën tjetër, konstatimi se lirimi nga këto të hyra komunale në rastet kur bashkëshortët
regjistrojnë pronën në emër të përbashkët, është e një vlere shumë të vogël kur krahasojmë
me vlerën dhe ndikimin pozitiv që ka në pozitën e gruas në shoqëri.

5.10 Shtërpca
Të dhënat në Komunën e Shtërpces kur janë marrë fillimisht nga Agjencia Kadastrale e
Kosovës kanë dalë që nuk ka pasur asnjë rast të regjistrimit të pronës në emër të dy
bashkëshortëve.
Për këto dhëna është kërkuar verifikim nga Zyra e Kadastrit të Komunës së Shtërpces, të
cilët na kanë dërguar të dhënat e kërkuara, e që nuk përputhen me të dhënat zyrtare që i
janë marrë nga Agjencia Kadastrale e Kosovës.
Arsyetimi i Komunës së Shtërpces se pse këto të dhëna nuk i ka Agjencia Kadastrale e
Kosovës, është se nuk mund të u dërgojnë këto të dhëna AKK-së për arsye të sistemit të cilin
shumë shpejt do e rregullojnë.
Të dhënat në vijim për regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve, janë të dhëna
zyrtare nga ana e Komunës së Shtërpces.

Në vitin 2015 tek regjistrimi i pronës në emër të dy bashkëshortëve në këtë komunë ka
pasur vetëm 2 raste të cilët kanë vendosur të e bëjnë regjistrimin e pronës në emër të dy
bashkëshortëve. Në vitin 2016 është një ngritje të lehtë në raport me vitin paraprak ku
numri i regjistrimit të pronës në emër të dy bashkëshortëve është 22. Ndërsa në tre mujorin
e parë të vitit 2017 numri i pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve është 28.

...

Tek numri i pronave sipas gjinisë në komunën e Shtërpcës për vitin 2015 janë gjithsejt 49
prona të regjistruara në emër të grave, apo shikuar në përqindje 26.78%, ndërsa 134 prona
janë të regjistruara në emër të burrave për këtë vit apo shikuar në përqindje 73.22%. Në
vitin 2016 janë gjithsejt 16 prona të regjistruara në emër të grave në këtë komunë, apo
treguar në përqindje 32.66 %, përkundrejt 33 burrave të cilët e kanë regjistruar pronën e
tyre në emër të vet, apo shikuar në përqindje 67.34%.

Tek numri i pronave të trashëguara në komunën e Shtërpces, për vitin 2015 në këtë janë
gjithsejt 806 burra të cilët kanë trasheguar në këtë komunë apo treguar në përqindje
62.43%, përkundrejt 485 grave të cilat kanë trasheguar apo treguar në përqindje 37.57%.
Mund të themi lirisht se në komunën e Shtëprces statistikat tregojnë se numri i grave që
trashegojnë është një numër i kënaqshëm, edhe pse natyrisht ka ende shume punë për të
bërë, megjithatë, përqindja tregon se janë 37.57% rastet kur gratë kanë pranuar trashegimi
në vitin 2015. Në vitin 2016 janë gjithsejt 480 prona të trasheguara në komunën e
Shtërpces, 135 prej tyre kanë qenë të lëna në trashegim grave apo treguar në përqindje
28.13%, ndërsa 345 prona kanë qenë të lëna në trashëgim burrave, apo treguar në
përqindje 71.87%.

...

PJESA E KATËRT

...

6. Sfidat në regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve
(sfidat nga noterët, ndarja me përpjestim).
Regjistrimi i pronës në emër të dy bashkëshortëve ka hasur në sfidat të ndryshme, si në
informimin fillestar të qytetarëve lidhur me mundësinë e regjistrimit të pronës në emër të
dy bashkëshortëve, ashtu edhe në disa problematika të tjera që do të përmendën më
poshtë.
Nga biseda dhe intervistat që është bërë me noterët, janë paraqitur këto pengesa për
regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshorëtve. Së pari, e sidomos në fillim të fuqizimit
të këtij Udhëzimi Administrativ si sfidë e parë është paraqitur mungesa e informimit të
qytetarëve, si dhe një vetëdije e ulët në këtë aspekt.
Një tjetër sfidë që e konsiderojnë noterët për bindjen e grave sidomos për regjistrimin e
pronës në emër të tyre thuhet se ështe papunësia.
Ky një faktor bën që shumë gra të heqin dorë nga e drejta e tyre për të e regjistruar pronën
edhe në emër të tyre pasi që theksojnë se nuk kanë pasur një punë përmes të cilës ata
mund të kishin kontribuar në rritjen e pasurisë.
Natyrisht, këto stereotipe janë shumë të dëmshme, dhe përmes të cilave dëmtohet pozita e
gruas në pronë por edhe në shoqëri në përgjethësi.
Një sfidë tjetër për regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve që është identifikuar
gjatë kësaj periudhe të intervistimit të noterëve është bashkësia jashtë martesore. Në
shumë raste, burrat që dëshirojnë ta regjistrojnë pronën, e që nuk janë të martuar ligjërisht,
sjellin dokumentin përmes të cilit ata dalin të jenë beqar, ani se jetojnë më një bashkësi
jashtëmartesore qe një kohë të gjatë.
Noteri, duke e parë gjendjen si dhe mundësinë që personi në fjalë të jetë në bashkësi jashtë
martesore, i kërkon çertifikatën e bashkësisë familjare, në mënyrë që të vertetojë nëse
personi në fjalë është beqar ashtu edhe si deklarohet, dhe përmes kësaj detyrohet të e
njoftojë dhe të e sjellë bashkëshortën tek noteri për regjistrimin e pronës së paluajtshme.
Një tjetër problematikë që është parë nga noterët është se në shumë raste që njëri
bashkëshort që e regjistron pronën e paluajtshme në emër të vet, detyrohet të e sjellë edhe
bashkëshortin i cili gjendet jashtë shtetit, kjo sipas tyre nuk është shumë e nevojshme pasi
që ka të bëjë me blerjen e një pronë, e një të mire materiale përmes së cilës nuk dëmtohet
pasuria familjare.
Një problematikë tjetër që vlenë të theksohet është regjistrimi i pronës me përpjestim dhe
pa përpjestim. Në rastet kur prona regjistrohet me përpjestim nënkuptohet se dihet cila
pjesë i takon njërit dhe tjetrit bashkëshort, kjo është shumë më e lehtë edhe për noterët,
...

edhe në procedurat në të ardhmen lidhur me pasurinë e të dy bashkëshortëve. Noterët
konsiderojnë se kjo është mënyra më e mirë në rregullimin e shumë çështjeve pronësore në
të ardhmen. Sfidë për implementimin e këtij Udhëzimi në praktikë konsiderohet edhe
mungesa e komunikimit me publik,mos njohuria për ekzistimin e një Udhëzimi Administrativ
të tillë dhe shkalla jo e kënaqshme e informimit lidhur me pasojat pozitive të regjistrimit të
paluajtshmërisë në emër të dy bashkëshortëve.

6.1. Tarifa e regjistrimit –
Sipas Udhëzimit Administrativ numër 08/2014 për tarifa dhe shërbime për regjistrimin e të
drejtave të pronës së paluajtshme, përpara fuqizimit të UA (QRK) 03/2016 qytetarët që e
kanë regjistruar pronën e tyre në emër të dy bashkëshortëve kanë qenë të obliguar sipas
Udhëzimit Administrativ me nr 08/2014 të paguajnë shumën prej 20 eurosh për regjistrimin
e pronës.
Tani me Udhëzimin Administrativ ( QKR) 2016 për masat e veçanta për regjistrimin e pronës
në emër të dy bashkëshortëve ky UA liron nga pagesa e tarifës për shërbimin e regjistrimit
të gjithë qytetarëve që kanë vendosur të e regjistrojnë pronën e tyre në emër të të dy
bashkëshortëve.
Kjo pagesë është fikse, ndërsa shuma është 20 euro.

6.2. Taksa e transkasionit
Tek taksa e transaksionit kjo taksë bëhet sipas vlerave të transaksioneve të kryera për
pronën e paluajtshme. Për të u spjeguar më mirë se si shkon pagesa për taksën për
transaksion, e shpjegojnë shembujt në vijim që janë edhe në Udhëzimin Administrativ
nr.08/2014 :
Për vlerën e transaksionit deri në 10.000 Euro paguhet taksa prej 20 Eurosh, ose mbi vlerën
prej 50.000 deri në 100.000 duhet paguar shuma prej 50 eurosh etj.
Çfarë ka ndodhur në komunën e Prishtinës në momentin që qytetarët kanë regjistruar
pronën në emër të dy bashkëshortëve, ata janë tatimuar dyfish, po e zëmë nëse ata kanë
pasur të paguajnë 150 euro, në momentin që prona është regjistruar në emër të dy
bashkëshortëve ata janë tatimuar 150 euro më shumë.
Kjo është vërejtur dhe është ndërruar nga maj të vitit 2016 nga Komuna e Prishtinës, në
rregullorën e tyre për taksa. Kjo ka dëmtuar shumë xhepin e qytetarëve. Tani në këtë
komunë paguhet vetëm një taksë e transaksionit.
E njejta problematikë është vërejtur edhe në komunën e Drenasit, e cila po ashtu si Prishtina
e ka hequr tatimimin e dyfisht në taksën e transaksionit. Komunat si Ferizaj, Fushë Kosova e
kanë hequr taksën e transaksionit.
...

6.3 Të dhënat e përgjithshme rreth shfyrtëzimit të pronës nga gratë
Siç vërehet në grafikën e paraqitur më poshtë, këtu paraqiten të dhënat e përgjithshme të
shfrytëzimit/posedimit të pronave të cilat janë në emër të grave, si dhe në emër të burrave
si të dhëna të përgjithshme në nivel të Kosovës, si dhe në 10 komunat që i ka target për
analizë ky raport.
Në nivel të Kosovës janë gjithsejt 34101 prona të regjistruara në emër të burrave,
përkundrejt vetëm 5409 pronave të regjistruara në emër të grave përgjatë vitit 2015.
Në nivel të 10 komunave të targetuara në këtë projekt, janë gjithsejt 1675 prona të
regjistruara në emër të grave apo shikuar në përqindje 12.98%.
Në vitin 2016 janë mbi 44831 prona të regjistruara në emër të burrave, ndërsa numri i
pronave të regjistruara në emër të grave është 8075. Pra, në bazë të këtyre të dhënave
është një ngritje të regjistrimit të pronave në emër të grave.
Ndërsa sa i përket numrit të përgjithshëm të regjistrimit të pronave sipas gjinisë në nivel të
10 komunave të cilat janë target si: Prishtina, Fushë Kosova, Obiliq, Lipjan, Drenas, Ferizaj,
Shterpcë, Shtime, Han të Elezit, si dhe Kaçaniku, të dhënat e marra nga AKK paraqesin të
dhënat për regjistrimin e pronave sipas gjinisë në vitin 2015 si dhe në vitin 2016.
Të dhënat për vitin 2015 tregojnë se janë gjithsejt 12947 prona të regjistruara në emër të
burrave, përkundrejt 1850 pronave të regjistruara në emër të grave në 10 komunat e
targetuara. Për vitin 2016, është numri prej 12116 pronave të regjustruara në emër të
burrave përkundrejt 1851 të pronave që janë të regjistruara në emër të grave.
Statistikat e shfaqura e tregojnë në fakt gjendjen se sa gra kanë të regjistruara pronën në
emër të tyre në Kosovë.

...

...

6.7 Numri i pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve
Në komunën e Ferizajt në vitin 2015 është vetëm një pronë e regjistruar në emër të dy
bashkëshortëve, përkundrejt 328 pronave të regjistruara në këtë komunë në emër të dy
bashkëshortëve në vitin 2016 pasi që ka hyrë Udhëzimi Administrativ Për Masat e Veçanta
për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme e të Përbashkët në emër të dy Bashkëshortëve.
Në vitin 2017 në dy mujorin e parë të këtij viti janë gjithsejt 99 prona të regjistruara në emër
të dy bashkëshortëve, gjatë periudhës kur ka qenë Udhëzimi Administrativ (QRK) 03/2016
në
fuqi.
Në Komunën e Shtimës në vitin 2015 nuk ka pasur as edhe një rast të vetëm të regjistrimit
të pronës në emër të dy bashkëshortëve, ndërsa gjatë vitit 2016 janë vetëm 2 prona të cilat
janë të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve, ndërsa në dy mujorin e parë të vitit 2017
nuk është as edhe një rast i regjistrimit të pronës në emër të dy bashkëshortëve.
Në Komunën e Kaçanikut nuk është as edhe një rast i regjistrimit të pronës në emër të dy
bashkëshortëve në vitin 2015, përkundrejt në vitin 2016 janë gjithsejt 78 raste të regjistrimit
të pronës në emër të dy bashkëshortëve, e që është një ngritje e mirë në krahasim me vitin
paraprak. Ndërsa për dy mujorin e pare të vitit 2017 janë gjithsejt 15 raste të regjistrimit të
pronës në emër të dy bashkëshortëve.
Në Han të Elezit, është një gjendje jo e mirë e regjistrimit të pronës në emër të dy
bashkëshortëve, pasi që në vitin 2015 nuk është as edhe një pronë e regjistrimit të pronës
në emër të dy bashkëshortëve, ndërsa pasi që ka hyrë në fuqi Udhëzimi Administrativ Për
Regjistrimin e pronës së Paluajtshme në emër të dy Bashkëshortëve, numri i regjistrimit të
pronave në emër të dy bashkëshortëve nuk është se është rritur, pra në vitin 2016 janë
vetëm 4 raste të regjistrimit të pronës.
Ndërsa, në dy mujorin e parë të vitit 2017 nuk është as edhe një rast i regjistrimit të pronave
në
emër
të
dy
bashkëshortëve.
Në Komunën e Shtërpces janë vetëm 2 raste të regjistrimit të pronave në emër të dy
bashkëshortëve në vitin 2015, ndërsa në vitin 2016 ka një ngritje shumë të vogël të
regjistrimit të pronave në emër të përbashkët, janë gjithsejt 22 prona të regjistruara në këtë
formë në këtë komunë për kërtë periudhë kohore, ndërsa për dy mujorin e parë të
regjistrimit të pronave në emër të dy bashkëshortëve ky numër është 8.
Në Prishtinë, numri i regjistrimit të pronave në emër të dy bashkëshortëve në vitin 2015
janë gjithsejt 35 raste të regjistrimit të pronës së paluajtshme në emër të përbashkët të dy
bashkëshortëve, ndërsa në vitin 2016 janë gjithsejt 20 prona të regjistruara në emër të dy
bashkëshortëve, ndërsa në dy mujorin e parë të vitit 2017 janë 14 raste të regjistrimit të
pronës në emër të dy bashkëshortëve në këtë komunë. Në Komunën e Lipjanit janë vetëm 2
raste të cilat e kanë regjistruar pronën e tyre të paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve
në vitin 2015, ndërsa në vitin 2016 kur edhe ka hyrë në fuqi Udhëzimi Administrativ Për
Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme e të Përbashkët në emër të dy bashkëshortëvve ky
numër është rritur në 27, ndërsa në dy mujorin e parë të vitit 2017 janë regjistruar 16 prona
në emër të dy bashkëshortëve.
Në Komunën e Drenasit, numri i pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve në
vitin 2015 ka qenë 7, në vitin 2016 kur edhe ka hyrë në fuqi Udhëzimi Administrativ Për
Regjistrimin e Pronës në Emër të dy Bashkëshortëve ka një rritje shumë të vogël në 22 raste
të regjistrimit të si dhe në vitin 2017, apo në dy mujorin e parë të këtij viti janë rreth 10
prona
të
regjistruara
në
emër
të
dy
bashkëshortëve.
Në Obiliq, regjistrimi i pronës në emër të dy bashkëshortëve është në numër shumë të
vogël.
...

Statistikat e marra nga Agjencia Kadastrale e Kosovës tregojnë se në vitin 2015 është vetëm
një pronë e regjistruar në emër të dy bashkëshortëve në këtë komunë, në vitin 2016 janë
vetëm dy prona në emër të dy bashkëshortëve, si dhe në vitin 2017 është vetëm një pronë
që
është
regjistruar
në
dy
mujorin
e
parë
të
këtij
viti.
Në Komunën e Fushë Kosovës në vitin 2015 janë gjithsejt 45 prona të regjistruara në emër
të dy bashkëshortëve, në vitin 2016 kur edhe ka hyrë në fuqi UA (QRK) 03/2016 janë vetëm
19 prona të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve, ndërsa në dy mujorin e parë të 2017
ky numër është rritur në 49.

...

...

6.8 Numri i pronave të trashëguara
Grafika e paraqitur tregon numrin e përgjitshëm të pronave të trashëguara në nivel të
Kosovës për vitin 2015 si dhe vitin 2016. Po ashtu, edhe numrin e përgjithshëm të pronave
të trashëguara për 10 komunat e targëtuara të regjionit të Prishtinës dhe Ferizajt.
Në vitin 2015 janë gjithsejt në nivel të Kosovë vetëm 7564 prona të trashëguara nga gratë,
pëkundrejt 46927 pronave të trashëguara nga burrat.
Në vitin 2016 të dhënat e marra nga Agjencia Kadastrale e Kosovës tregojnë se, janë vetëm
9362 prona të trashëguara nga gratë në nivel të Kosovës, përkundrejt 53835 pronave të
trashëguara
nga
burrat
për
këtë
periudhë.
Statistikat tregojnë se: janë vetëm 1850 gra të cilat kanë trashëguar në këto komuna në vitin
2015, përkundrejt një numri shumë më të madh të burrave që kanë trashëguar, apo
saktësisht
12947.
Të dhënat për vitin 2016 tregojnë pothuajse të njejtat statistika. Janë gjithsej vetëm 1851
gra të cilat kanë trashëguar në këto 10 komuna të targetuara në projekt, përkundrejt 12116
të burrave që kanë trashëguar për këtë vit.

6.9 Numri i pronave të përdorura në hipotekë.
Këto të dhëna përfshijnë të dhënat e përgjithshme për në nivel të Kosovës se sa prona janë
të lëna në hipotekë nga gratë dhe sa nga burrat. Po ashtu, të dhënat e tjera përfshijnë
numrin e pronave të lëna në hipotekë për 10 komunat e targetuara në këtë projekt.
Në nivel të Kosovës janë gjithsejt 322 prona të lëna në hipotekë nga gratë, apo treguar në
përqindje 9.29%, përkundrejt 3143 pronave të lëna në hipotekë nga burrat, apo treguar në
përqindje 90.71%.
Në vitin 2016 në nivel të Kosovës numri i grave që kanë lënë pronën e tyre në hipotekë
është ngritur, pra janë rreth 403 gra të cilat kanë lënë në hipotekë pronat e tyre, apo treguar
në përqindje 11.49%, ndërsa numri i burrave që kanë lënë pronën e tyre në hipotekë është
3101
apo
treguar
në
përqindje
88.51%.
Të dhënat për pronat e lëna në hipotekë në vitin 2015 tregojnë se janë gjithsejt 167 gra të
cilat kanë lënë pronat e tyre në hipotekë apo treguar në përqindje 10.59%, përkundrejt
1410 burrave që e kanë lënë pronën e tyre në hipotekë apo treguar në përqindje 89.41%.
Në vitin 2016 janë gjithsejt 183 gra të cilat kanë lënë pronat e tyre në hipotekë, apo treguar
në përqindje 12.05%, përkundrejt 1336 të burrave që e kanë lënë pronën e tyre në hipotekë,
apo treguar në përqindje 87.95%.

...

...

6.4. Matja e opinionit të qytetarëve
Kjo pjesë e raportit prezanton gjetjet nga intervistat me 72 qytetarë nga komunat e
targetuara me këtë projekt. Në pyetjen e parashtruar se,” Çfarë mendimi keni për të drejtat
e grave në pronë, a duhet të gëzojnë të drejta të barabarta edhe gratë edhe burrat?” Në
këtë pyetje janë përgjigjur pozitivisht (93.05%) e qytetarëve të inversituar ndërsa (6.95%) të
qytetarëve të intervistuar janë përgjigjur që gratë nuk duhet të gëzojnë të drejta të
barabarta në pronë.
Të njëjtit janë pyetur lidhur me atë se, “A mendoni se gratë kanë të drejta të mjaftueshme
në pronë dhe në trashëgimi?” 50% e të intervistuarëve janë përgjigjur se Po, përkundrejt
47.22% që janë përgjigjur se në praktikë përkundër të drejtave që u takojnë me ligj gratë
nuk gëzojnë të drejta të barabarta në pronë, ndërsa 2.78% e të anketuarëve janë përgjigjur
se nuk e dinë se çfarë përgjigjje të japin lidhur me këtë pyetje.
Kur janë pyetur qytetarët e intervistuar lidhur me atë se “A e kanë ndarë pasurinë e
trashëguar?” Vetëm 26.38% e qytetarëve janë përgjigjur me po, e kanë bërë një gjë të tillë,
ndërsa 73.62% e të intervistuarëve janë përgjigjur se ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë.
Kjo tregon se në Kosovë çështja e regjistrimit të pronave në emër të pronarëve real është
një problematikë e madhe, dhe nevojitet një punë shumë e madhe e institucioneve
shtetërore në mënyrë që çështja e pronave të padefinuara të zgjidhet në mënyrën e duhur.
Janë gjithsejt 34 gra të intervistuara gjatë këtij intervistimi apo 47.22%. Në momentin kur të
intervistuarit janë përgjigjur se nuk e kanë ndarë ende pasurinë, menjëherë është kaluar në
pyetjen tjetër.
Grave të intervistuara ju është parashtruar pyetja “A kanë marrë hise nga trashëgimia”, ato
që i janë përgjigjur me po e kanë ndarë pasurinë e tyre, 5 prej të intervistuareve janë
përgjigur se po kanë marrë nga trashëgimia familjare, ndërsa 4 prej tyre janë përgjigjur se
nuk e kanë marrë pasurinë familjare, në një tjetër rast përgjigjja ka qenë se nuk ka pranuar
ani pse i është ofruar, dhe ka hequr dorë nga e drejta në trashëgimi.
(52.78%) e të intervistuarëve janë burra. Kur ata janë pyetur lidhur me atë se “A i ka marrë
motra e tyre hise” 5 prej tyre janë përgjigjur se po e kanë bërë këtë gjë, 8 janë përgjigjur se
motrat e tyre nuk kanë marrë hise në pasurinë familjare. Një prej të intervistuarëve ka thënë
se nuk ka motra, ndërsa 6 prej tyre janë përgjigjur se motra e tyre nuk ka pranuar në
marrjen e hises që i takon.
Një shumicë e të intervistuarëve, apo 69.44% të tyre janë përgjigjur pozitivisht se gratë kanë
të drejta të barabarta në pronë të përbashkët të krijuar gjatë martesës, 29.16% e tyre janë
përgjigjur se nuk kanë të drejtë, derisa 1.38% e tyre janë përgjigjur se nuk e dinë se çfarë
përgjigjje të japin.

...

Më tutje, kur janë pyetur qytetarët lidhur me atë se, “A kanë dijeni për Udhëzimin
Administrativ Për Regjistrimin e Pronës në emër të dy Bashkëshortëve”, si dhe lirimin nga
tarifa e regjistrimit të pronës në rastet kur dy bashkëshortët vendosin të e regjistrojnë
pronën në emër të dy bashkëshortëve, një numër i madh i respondentëve apo 65.28% janë
përgjigjur se nuk kanë pasur dijeni për një Udhëzim të tille, ndërsa 34.72% të respondetëve
janë përgjigjur se janë në dijeni të këtij Udhëzimi. Nga ajo se çfarë vërejmë në këtë përgjigje,
është ajo se shumica e qytetarëve nuk janë të njoftuar lidhur me Udhëzimin Administrativ,
dhe kjo ka qenë si rezultat i mos informimit të duhur të qytetarëve, si dhe në mungesë të
fushatave vetëdijësuese lidhur me këtë tematikë.
Të intervistuarit në 10 komunat e targetuara 69.44% prej tyre kanë qenë të martuar, ndërsa
29.16% prej tyre të pa martuar.
Në pyetjet në vazhdim janë përgjigjur vetëm personat të cilët janë të martuar. Kur janë
pyetur respondentët të cilët janë të martuar lidhur me atë se, “A kanë blerë pronë gjatë
periudhës së martesës së tyre” 24% prej tyre janë përgjigur se po kanë blerë pronë gjatë
periudhës së martesës, ndërsa 76% e tyre janë përgjigjur se nuk e kanë bërë një gjë të tillë.
Në rastet kur kanë blerë pronë gjatë periudhës së martesës këta respondentë janë pyetur
lidhur me atë se, “A e kanë regjistruar pronën e tyre të paluajtshme në emër të dy
bashkëshortëve?” Shtatë prej tyre janë përgjigjur me po, e kanë regjistruar pronën në emër
të dy bashkëshortëve, ndërsa 5 prej tyre janë përgjigjur se nuk e kanë bërë këtë gjë. Në
pyetjen tjetër respondentëve të cilat janë përgjgjur se nuk e kanë regjistruar pronën në
emër të dy bashkëshortëve, “Se pse nuk e kanë bërë regjistrimin e pronës në emër të dy
bashkëshortëve”, një respondent është përgjigjur se nuk ka pranuar bashkëshorti, 2
respondentë janë përgjigjur se nuk kanë pasur njohuri, si dhe 2 prej të intervistuarëve të
tjerë janë përgjigjur se po të kishin këshilla do të e regjistronin pronën në emër të dy
bashkëshortëve.
Kur janë pyetur qytetarët lidhur me atë se, “A mendoni se masat e tilla ndikojnë pozitivisht
në të drejtat e grave në pronë dhe në mirëqenjen e tyre në shoqëri”, 90.27% prej
respondentëve janë pergjigjur se po këto masa ndikojnë pozitivisht, ndërsa 8.33% e
qytetarëve janë përgjigjur me jo, se nuk mendojnë që këto masa ndikojnë pozitivisht derisa
1.38% e qytetarëve janë përgjigjur se nuk e dinë nësë këto masa kanë ndikim pozitiv apo jo.

7. Avokimi në Legjislacionin Lokal – Rregullorja për taksa, ngarkesa
dhe gjoba.
Avokimi i shoqërisë civile në përgjethësi bëhet me qëllim për të arritur për të ndërruar
çështje të ndryshme sociale. Me një fjalë avokimi në institucione të ndryshme qoftë në
institucione qëndrore apo lokale për të mbështetur një kauzë apo për të i bindur personat
që janë në vendimarrje se si të sillen në mënyrë që të mbështesin një kauzë të cilën shoqëria
civile do të e dërgojë përpara për ndryshime në të mirë të qytetarëve të vendit.

...

Dihet që çështja e pronave në Kosovë është një problematikë në vete, e aq më tepër kur
bëhet fjalë tek regjistrimi i pronave në emër të grave. Ajo se çfarë tentohet të arrihet është
që vendimarrësit lokal të i vërejnë këto çështje sa të ndjeshme e të rëndësishme në Kosovë,
e të gjindet një zgjidhje më afatgjate e cila do të mund të i rregullonte këto çështje duke
arritur tek regjistrimi i pronave në emër të dy bashkëshortëve në masë sa më të madhe.
POLIS përveç që në një farë mënyre monitoron se sa është duke u zbatuar Udhëzimi
Administrativ për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në emër të dy Bashkëshortëve në 10
komunat e targetuara në projekt, po ashtu tenton që përmes formave të ndryshme të
ndikojë në avokimin në legjislacionin lokal, dhe në bazë të kësaj të vazhdohet me masa
afirmative të formave të ndryshme për stimulimin e grave për regjistrimin e pronës në emër
të tyre, apo edhe në emër të dy bashkëshortëve.
Ajo se çfarë POLIS ka tentuar të arrijë, është që në sa më shumë komuna që mund të
ndikojë që në rregulloret e tyre të brendshme të i inkorporojë disa masa afirmative, ku në
rastin e regjistrimit të pronës në emër të dy bashkëshortëve, ata të lirohen nga tarifa
regjistruese e pronës, edhe pas shfuqizimit po e zëmë të Udhëzimit Administrativ për
Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme në Emër të dy Bashkëshortëve.
Udhëzimet Administrative për Masat e Veçanta kanë një periudhë kohore që janë në fuqi,
dhe pasi të kalojë periudha kohore e paraparë automatikisht ato shfuqizohen dhe kjo nuk ka
të bëjë aspak me nëse e kanë mbërrirë efektin e dëshiruar apo jo.
Pastaj varet edhe nga personat të cilët janë me ndikim në politikë nëse kanë vullnet të e
vazhdojnë Udhëzimin në fjalë.
Tek UA (QRK) me numër 03/2016 në kohën kur është shfuqizuar me 11 mars të vitit 2017,
nga intervistat tona në terren, specifikisht në Komunën e Ferizajit që vazhdon të jetë lidere
në regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve, zyrtarët kadastral na kanë informuar
se që nga momenti i shfuqizimit të UA ka rënë ndjeshëm regjistrimi i pronës në emër të dy
bashkëshortëve në këtë komunë. Pra, kjo masë afirmative kanë ndikuar në regjistrimin e
pronës në emër të dy bashkëshortëve.
Një mënyrë shumë efikase për të arritur efektin e dëshiruar që tentohet të arrihet është
inkorporimi në legjislacionin lokal të këtyre politikave në mënyrë që të arrihet tek efekti i
kërkuar. Si rezultat në këtë aspekt, mund të themi lirisht se është komuna e Lipjanit. Është
avokuar në këtë komunë në mënyrë që të e fusim në Rregullorën për Subvencione, gratë që
kanë pronën e regjistruar në emër të tyre të kenë përparësi në përfitimin e subvencioneve
të ndryshme që ipen nga komuna në fjalë.
Por, ajo se çfarë tentohet të arrihet përmes këtij lloji te avokimit është që këto masa
afirmative të njejtat të përkthehen në rregullore komunale, si dhe efekti i tyre të shtrihet
edhe pas shfuqizimit të Udhëzimit Administrativ për Masat e Veçanta për Regjistrimin e
Pronës në Emër të dy Bashkëshortëve.

...

7.2 Ndikimi financiar i Udhëzimit Administrativ në të hyrat komunale
Udhëzimi Administrativ për regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve është
udhëzim që i liron qytetarët nga tarifa në taksën e shërbimit të regjistrimit të pronës ku
prona regjistrohet në emër të dy bashkëshortëve. Ndikimi financiar për regjistrimin e pronës
në emër të dy bashkëshortëve është shumë i vogël për komunat, pasi që tarifa e lirimit nga
shërbimi i regjistrimit të pronës është fikse, prej 20 eurosh.
Megjithatë disa prej komunave të synuara kanë zbatuar këtë udhëzim përtej asaj që është e
specifikuar. Jo vetëm që i kanë liruar prej tarifës së regjsitrimit, por i kanë liruar edhe prej
taksës së transaksionit me rastin e regjistrimit të pronës së emër të dy bashkëshortëve. Kjo
qasje tregon se përmes politikave dhe veprimeve të tilla mund të bëhen avancime në
stimulimin e grave për të poseduar pronën në emër të tyre.
Kjo taksë komunale, qoftë tarifë e regjsitrimit apo taksa mbi transaksionin, nuk kanë ndikim
të madh në kuptimin negativ në të hyrat financiare vetanake të komunave, sikur se nuk kanë
ndikim negativ të madhë në investimet publike. Për arsye se numri i rasteve që bëjnë
regjsitrimin e pronës së emër të dy bashkëshortëve nuk është shumë i madh, po thuaj së në
të gjitha komunat, por edhe kur ky numër është i lartë, përsëri ndikimi është i ulët.
Ngjajshëm sikur është përmendur për rastin e Komunës së Ferizajt.
Në këtë kontekst, pëmes veprimeve të tilla edhe nëse kanë kosto financiare, qoftë për
nivelin qendror qoftë për nivelin lokal mund të arrihet më shpejt deri tek një barazi më e
madhe gjinore në të drejtat pronësore. Por, nëse mirret parasyshë që kjo kosto financiare
nuk është shumë e madhe në të hyrat komunale, përkrahje për gratë do të duhej instaluar
edhe me politika lokale.

7.3 Stimulimi i pjesëmarrjes së grave në pronë përmes politikave
lokale.
Politikat lokale kanë një rol të rëndësishëm dhe qëndror për komunat që i bëjnë, dhe po
ashtu për shtetin në të cilin zhvillohen.
Politikat lokale, mënyra se si zhvillohen ato, mënyra se si rregullohen ato, krijojnë efekt për
të gjithë qytetarët e komunës. Këto politika determinojnë llojin e shërbimeve, si dhe në
çfarë politika do të i ndërrmarrin udhëheqësit komunal për zhvillimin e mëtutjeshëm të
komunës. Specifikisht, do të mirret me pjesëmarrjen e grave në pronë, si dhe cilat politika
lokale do të ndihmonin gruan të stimulohet që pronën e caktuar të e regjistrojë në emër të
vet, apo të insistojë që të e regjistrojë edhe në emër të vet edhe në emër të bashkëshortit.
Ky lloj stimulimi edhe mëtutjeshëm nga komunat në Kosovë mund të rrisë numrin e grave
që regjistrojnë pronat në emrin e tyre, si dhe të regjistrojnë pronën e përbashkët gjatë
martesës me bashkëshortin e vet në emër të dyve.
...

Kjo mund të bëhet edhe më tutje nëse komunat e caktuara të vendosin të e përkthejnë në
rregullore komunale Udhëzimin Administrativ në fjalë, dhe kështu në një periudhë më
afatgjate edhe pas shfuqizimit të Udhëzimit Administrativ bashkëshortët që vendosin të e
regjistrojnë pronën në emër të përbashkët, lirohen nga tarifa e regjistrimit të pronës.
Kjo, do të stimulonte gruan edhe më tutje të e regjistrojë pronën në emër të vet. Po përmes
këtyre politikave lokale përmes rregulloreve që i japin më shumë mundësi grave për
subvencione të ndryshme, për zhvillimin e bizneseve të vogla etj.

8. Të gjeturat
Në bazë të aktiviteteve që janë bërë, hulumtimeve të nxjerrura nga terreni, me qëllim për
të kuptuar ecurinë e regjistrimit të pronës në emër të dy bashkëshortëve janë këto të
gjetura :
1. Në fillim të këtij Udhëzimi Administrativ, nuk është bërë një analizë e thukët e këtij
Udhëzimi lidhur me atë se cili mund të jetë ndikimi i këtij Udhëzimi në praktikë.
2. Mos analizimi i duhur i situatës në terren, ka pasur efekt jo të mirë në statistikat e
regjistrimit të pronës në emër të dy bashkëshortëve. Ajo se çfarë ka ndodhur në
praktikë është se në momentin e regjistrimit të pronës së paluajtshme në emër të dy
bashkëshortëve, ata janë liruar nga tarifa e regjistrimit prej 20-eurosh por janë
tatimuar dyfish nga tarifa e transaksionit. Dy raste të këtilla janë Komuna e
Prishtinës, dhe ajo e Drenasit. Në shumë raste qytetarët janë ndjerë të indinjuar dhe
të mashtruar nga organet komunale dhe shtetërore, pasi që kanë qenë të detyruar
të paguajnë dyfishin më regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshorëtve. Kjo
mosanalizë e thukët e Qeverisë, ani pse ka qenë qëllim mirë, në praktikë ka rezultuar
me statistika negative pikërisht për shkak të tatimimit të dyfishtë përmes taksës së
transaksionit. Komunat në fjalë e kanë hequr këtë formë të tatimit të dyfishtë më
pasë përmes rregulloreve komunale, por qytetarët nuk janë njoftuar, dhe numri i
regjistrimit të pronave në emër të dy bashkëshortëve ka vazhduar me të njejtin avaz.
3. Gjatë kësaj periudhe kanë munguar fushatat vetëdijësuese nga ABGJ për këtë
Udhëzim, si dhe për promovimin e të drejtave pronësore të grave në përgjithësi.
4. Udhëzimi Administrativ për Regjistrimin e Pronës në emër të dy Bashkëshortëve ka
pasur efektin e vet pozitiv, sidomos në Komunën e Ferizajt.
5. Agjencia Kadastrale e Kosovës ka probleme me regjistrimin si duhet në sistem të
pronarëve të pronarëve të ndryshëm. Ka mungesë të informimit të zyrtarëve
kadastral sa i përket regjistrimit të pronave në sistem, shumë prona janë të
regjistruara gabimisht. Tani, AKK ka punuar në rregullimin dhe sistemimin e duhur të
më se 10 mijë pronave në sistem kadastral.
6. Sipas zyrtarëve të AKK-së, kur janë rishikuar regjistrimi i pronave, ka pasur raste kur
tek kategoria për regjistrimin e pronave në emër të dy bashkëshortëve janë
regjistruar dy persona të gjinisë së njejtë, ose dy vëllezer, apo dy motra. Kjo, për
...

shkak të mosnjohjes së mirë të sistemit, dhe lëshimit të gabimeve nga zyrtarët
kadastral.
7. Agjencia Kadastrale ka theksuar se lidhur me pronat në hipotekë numri është më i
madh se sa që paraqitet, por se komunat japin shifra tjera, Banka Qendrore e
Kosovës shifra të tjera, ndërsa AKK tjera. Këto nuk janë përputhur për shkak të mos
lajmrimit adekuat.
8. Komuna e Shtërpces nuk i raporton AKK-së në regjistrimin e pronave në emër të dy
bashkëshortëve, kjo për shkak të mungesës së programit të tillë në këtë komunë.
Sipas zyrtarëve komunalë kjo çështje shumë shpejt do të rregullohet.
9. Nga vizitat tona nëpër komuna, ka pasur zyrtarë kadastral që nuk kanë qenë në
dijeni për vazhdimin e Udhëzimit Administrativ për regjistrimin e pronës se
paluajtshmë e të përbashkërt në emër të dy bashkëshortëve. Këtë informatë e kanë
marrë nga stafi i POLIS.
10. Noterët kanë qenë përgjithësisht të informuar mirë lidhur me vazhdimin e
Udhëzimit Administrativ, si dhe kanë pohuar se gjithmonë i njoftojnë palët për këtë
Udhëzim, si dhe për regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve.

9. Rekomandime të përgjithshme
Në bazë të të gjitha të gjeturave që janë bërë në raport me Udhëzimin Administrativ për
regjistrimin e pronës së paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve, që kanë dalur si proces i
statistikave të marra nga Agjensia Kadastrale, në bazë të të dhënave në terren për çështjet
gjinore si zbatimit të legjislacionit përkatës, si dhe intervistat me akterët relevant, janë këto
rekomandime :
1. Rekomandojmë që përveq heqjes së pagesës për tarifën e regjistrimit, që të heqet
edhe taksa e transaksionit për bashkëshortët që vendosin të e regjistrojnë pronën e
tyre të paluajtshme në emër të të dyve. Kjo të bëhet me vendim të Qeverisë së
Republikës së Kosovës duke e lëshuar një Udhëzim Administrativ.
2. Rekomandojmë që të gjitha organet të cilat janë përgjegjëse për zbatimin e UA-së në
fjalë siç janë Zyrat Komunale Kadastrale, Zyrat e Gjendjes Civile, Drejtoria Komunale
Përkatëse për tatim në pronë, noteria si dhe organet e tjera përgjegjese qe merren
me regjistrimin e të drejtave pronësore që të jenë më të përkushtuara lidhur me
çështjen e të drejtave pronësore të grave.
3. Rekomandojmë që organet përgjegjëse mbikëqyrëse të Udhëzimit Administrativ
(QRK) 03/2016 siç janë Agjencia Kadastrale e Kosovës si dhe Agjencia Për Barazi
Gjinore të bëjnë më shumë se që kanë bërë deri më tani për promovimin e të
drejtave pronësore të grave, si dhe të këtij Udhëzimi Administrativ përmes formave
të ndryshme të fushatave të vetëdijësimit, sensibilizimit të publikut lidhur me këto
masa afirmative.
4. Rekomandojmë që fushata të shtrihet përmes videoklipeve në televizionin publik,
broshurave, posterëve, takimeve të drejtëpërdrejta me qytetarë. Këtë fushatë duhet
të e udhëheqë Agjencia Për Barazi Gjinore.
...

5. Në bazë të të gjeturave, dhe punës në terren që është bërë për të e parë se sa është
zbatuar Udhëzimi Administrativ për Regjistrimi e Pronës së Paluajtshme në emër të
dy bashkëshortëve, rekomandohet që të ndryshohet Ligji për Familjen, dhe të bëhet
e detyrueshme sipas ligjit që prona e fituar gjatë periudhës së martesës të
regjistrohet menjëherë në emër të dy bashkëshortëve.
6. Të rregullohet sistemi i regjistrimit të pronave në Agjencinë Kadastrale të Kosovës.
Agjencia Kadastrale e Kosovës duhet të punojë drejt rregullimit të regjistrimit të
pronave.
7. Rekomandojmë që AKK urgjentisht të mbajë trajnimet e nevojshme për Zyrtarët
Kadastral, se si të regjistrohen në mënyrën e duhur në sistem pronat e regjistruara
në komunat e targetuara, me theks të veçantë pronat që regjistrohen në emër të dy
bashkëshortëve. Po ashtu edhe për trajnime të ndryshme zyrtarëve kadastral në
nivel të Kosovës për barazinë gjinore në përgjithësi.
8. Të mirren masa disciplinore ndaj zyrtarëve të cilët bëjnë regjistrimet gabimisht apo
nuk regjistrojnë pronat në emër të të dy bashkëshortëve, në mënyrë kontinuele.
9. Tek kategoria të tjerët që është identifikuar gjatë marrjes së statistikave nga AKK,
nga e njejta të vendoset në sistem gjinia, në mënyrë që të mos ketë dilema për shkak
të konfuzitetit të emrit.
10. Për noterët: Në raste kur dyshojnë se ekziston bashkësia jashtë martesore, të
kërkojnë menjëherë çertifikatën familjare, përmes të cilës mund të identifikohet
bashkëshorti jashtë martesor, i/ njejti/a të njoftohen për të drejtat që dalin nga Ligji,
si dhe për pasojat negative për mos regjistrimin e pronës në emër të dy
bashkëshortëve.

...
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