PILOT INDEKSI PËR TË
DREJTAT PRONËSORE
TË GRAVE

Të drejtat e autorit © 2019 Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ). Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, ruhet apo përcillet në asnjë formë e me asnjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk apo
në mënyra të tjera pa miratimin paraprak të QKSGJ-së.
Menaxhere e hulumtimit dhe redaktore: Dafina Prekazi

Përmbajtja e “Pilot Indeksit për të Drejtat Pronësore të Grave” është përgjegjësi e Qendrës
Kosovare për Studime Gjinore dhe domosdoshmërisht nuk paraqet pikëpamjet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), Qeverisë së Shteteve të
Bashkuara, dhe Qendrës së Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC.

PËRMBAJTJA
Pilot indeksi për të Drejtat Pronësore të Grave

1

Hyrje

4

Metodologjia

6

Konteksti i Kosovës

6

Korniza e tanishme ligjore në Kosovë

7

Rezultatet

9

Rekomandimet

14

REFERENCAT

17

HYRJE
E drejta për të poseduar dhe gëzuar pronën është pjesë thelbësore e të drejtave të njerëzve
(qytetarëve/eve) dhe referohet si shtrirje e të drejtave të njeriut . Kjo e drejtë i mundëson një
individi që të përdorë pronën e tij/saj, të angazhohet në transaksionet e ligjshme që lidhen
me shitjen, blerjen dhe hipotekimin e asaj prone dhe të gëzojë pronën duke i përjashtuar të
tjerët. Në bazë të këtij mendimi, natyra ekskluzive e të drejtës pronësore private kërkon
respekt, mbrojtje, e cila siguron lirinë e pronësisë.
Në shoqëritë e orientuara kah zhvillimi, prona private është ekuitet; domethënë, pronësia
ligjore e pronës private krijon kolateral për pronarin e pronës përkatëse2. Si e tillë, prona
është burimi kryesor ekonomik i lidhur ngusht me qasjen, shfrytëzimin dhe kontrollin mbi
burimet e tjera ekonomike dhe prodhuese3. Ndërsa, në shoqëritë e bazuara në bujqësi,
zonat rurale, periferike dhe rrethina, prona konsiderohet si e ardhur kryesore për prodhimin
bujqësor; ajo mund të përdoret si kolateral për qasje në burimet financiare dhe shërbimet
shtesë ose për t’u bashkuar me organizatat prodhuese. Si në zonat rurale, ashtu edhe në ato
urbane, toka/prona, nëse jepet me qira ose shitet, mund të krijojë të ardhura të drejtpërdrejta4. Përveç që mund të përdoren si kolateral për krijimin e bizneseve të reja, toka dhe prona
mund të përdoren edhe për zhvillimin e mëtutjeshëm të biznesit ekzistues dhe për aktivitetet që krijojnë dhe mbështesin pasurinë në një shtet5.
Për më tepër, përqendrimi në tokë si në vendbanimet rurale, ashtu edhe në atë urbane,
është pranimi më i qartë se pronësia dhe/ose kontrolli mbi tokën është thelbësore për uljen
e varfërisë, sigurinë e ushqimit, gjithëpërfshirjen dhe objektivave të përgjithshme të zhvillimit të qëndrueshëm6. Si e tillë, të drejtat pronësore në tokë janë shumë të rëndësishme për
funksionimin e shoqërive. Stabiliteti dhe siguria e të drejtave pronësore formojnë themelin
e sigurisë financiare dhe politike7.
Megjithatë, të drejtat pronësore zakonisht nuk janë të qëndrueshme ose të sigurta për afate
më të gjata kohore. Ndër faktorët që ndikojnë në stabilitetin dhe sigurinë e të drejtave të
pronës private janë mungesa e pavarësisë së gjyqësorit, mungesa e sundimit të ligjit, trazirat
politike dhe lufta civile, etj8. Gjersa ekonomitë bëhen më të globalizuara ose më të lokalizuara; ndërsa zhvillohen kushtet mjedisore; ndërsa ndryshojnë përbërjet etnike dhe klasore të shoqërive, edhe sfidat për drejtimin e të drejtave pronësore bëhen çdo herë e më të
mëdha. Ndryshimet e tilla në çështjet njerëzore pasqyrohen edhe në të drejtat pronësore9.
Të drejtat për tokën dhe pronën nuk na janë shpërndarë në mënyrë të barabartë. Kjo është
veçanërisht e vërtetë për gratë. Edhe pse ligjet dhe politikat që forcojnë të drejtat e barabarta të grave për tokën dhe pronën janë miratuar në të gjithë botën, në gjysmën e vendeve
gratë ende përballen me pengesa të mëdha për realizimin e këtyre të drejtave10.
Si pasojë dhe shpesh herë, pavarësia ekonomike e grave i nënshtrohet (jo)stabilitetit të të
drejtave pronësore11. Normat dhe praktikat diskriminuese që vazhdimisht shfaqen në shoqëri janë ndër pengesat më të mëdha që qëndrojnë ndërmjet grave dhe të drejtave të tyre.
Politika të dobëta të zbatimit, kapacitet i pamjaftueshëm për të zbatuar ligjet dhe mungesa
e vullnetit politik ndërlikon edhe më shumë problemin. Qasja e dobët në shërbimet juridike
dhe mungesa e të kuptuarit të ligjeve nga komunitetet dhe amvisëritë – dhe nga vetë gratë
– ndërtojnë një mur të padukshëm, por pothuajse të padepërtueshëm, që qëndron ndërmjet grave dhe të drejtave të tyre mbi tokë dhe pronësore12. Ekziston një lidhje e drejtpërdrejtë
midis të drejtës së grave mbi tokën dhe pronën, fuqizimin ekonomik, sigurinë e ushqimit
dhe uljen e varfërisë13. Edhe pse gjetjet tregojnë se kur u jepet qasje në të njëjtat burime
prodhuese, gratë janë po aq efikase sa edhe burrat, gjetjet e hulumtimit tregojnë se shumë
fermere, sipërmarrëse dhe punëtore në të gjitha vendet e rajoneve janë më pak produktive
se burrat sepse ato kanë qasje dhe kontroll më të kufizuar në burimet ekonomike14.

Shpërndarja e pabarabartë gjinore e burimeve ekonomike dhe financiare i vë gratë në disavantazh krahasuar me burrat përkitazi me aftësinë e tyre për të marrë pjesë, kontribuar dhe
përfituar nga proceset më të gjera të zhvillimit15.
Pronësia dhe kontrolli i tokës nga gratë ka qenë i lidhur me përmirësime të konsiderueshme
në mirëqenien, produktivitetin, barazinë dhe fuqizimin e grave. Pronësia dhe/ose kontrolli
mbi tokën/pronën, veçanërisht në shoqëritë paskonfliktit dhe ato bujqësore, është një nga
mekanizmat e paktë ku gratë mund të garantojnë sigurinë e tyre ekonomike dhe të
shmangin mundësinë e rënies në varfëri, posaqërisht nëse nuk kanë rrjete të sigurta të
sigurisë dhe treg gjithëpërfshirës dhe të barabartë të punës16. Pronësia dhe kontrolli i sigurt
i tokës kontribuojnë në fuqizimin e grave, pasi që zvogëlon mbështetjen e grave tek parterët
dhe të afërmit e tyre burra, rrit fuqinë e tyre të negociatave brenda familjes dhe në të njëjtën
kohë, përmirëson mundësitë e tyre për të qenë pjesë e një larmie të burimeve prodhuese,
përfshirë shërbimet shtesë dhe kreditit. Besimi i fituar nga rritja e sigurisë së pronësisë
mund të inkurajojë gratë që të ndërmarrin ose zgjerojnë edhe më tej veprimtaritë e tyre
sipërmarrëse dhe të anëtarësohen në organizata prodhuese dhe/ose kooperativa17. Si e tillë,
e drejta e grave për tokë dhe pronë është gjithashtu thelbësore për fuqizimin ekonomik të
grave, duke pasur parasysh faktin që toka është një bazë për prodhimin e ushqimit dhe
gjenerimin e të ardhurave, si kolateral për kredi dhe si një mjet për të kursyer për të ardhmen. Në vendbanimet urbane, periferike dhe rrethina, të drejtat mbi tokën dhe pronësore
janë të rëndësishme, së paku për të pasur qasje në shërbimet publike. Toka gjithashtu është
një pasuri shoqërore që është thelbësore për identitetin kulturor, fuqinë politike dhe
pjesëmarrjen në vendimmarje. Pronësia e grave mbi pronë shton kapacitetet e tyre, zgjeron
fuqinë e tyre negociuese dhe rritë aftësinë për të adresuar çështjet e ndieshme18. Kjo shërben edhe si një faktor i rëndësishëm i mbrojtjes sociale kundër dhunës në baza gjinore. Si e
tillë, e drejta e barabartë e grave mbi tokën është edhe çështje e të drejtave të njeriut19. Me
njohjen e të drejtave pronësore dhe procesit të rregullt ligjor që është në gjendje të përballojë tregtueshmërinë, gratë mund të bëhen pjesëmarrëse në ciklin e prodhimit, i cili si rezultat
kontribuon në rritjen ekonomike të një shteti dhe përfundimisht në ngritjen e standardit të
jetesës20. Gjithashtu, prona mund të nxisë pronarin/en që të angazhohet në punë që rritë
ekonominë dhe kontribuon në të. Të drejtat e pronës private janë shenjë dalluese e lirisë21.
Prandaj, fuqizimi i të drejtave pronësore të grave shkon paralelisht me realizimin e objektivave të zhvillimit që lidhen me zbutjen e varfërisë, sigurinë e ushqimit, avancimin e
fuqizimit të grave dhe ruajtjen e mjedisit22.
Stabiliteti politik dhe mjedisi i shëndoshë juridik që përfshinë sundimin e ligjit të një vendi,
midis faktorëve të tjerë, janë kryesore për të ruajtur, mbrojtur dhe zhvilluar sistemin e të drejtave pronësore23. Kur ekonomitë e orientuara kah tregu janë të dobëta ose në fillet e para të
zhvillimit, një nga domosdoshmëritë e politikës së tokës është: realizimi i të drejtës
pronësore të bëhet më i sigurt. Kur hendeku midis të pasurve dhe të varfërve, ose midis grupeve etnike, ose midis atyre që përfitojnë nga strukturat patriarkale shoqërore e ligjore dhe
atyre që dëshirojnë barazi gjinore, qëllimi i politikës së tretë është të përmirësojë qasjen në
tokë nga ana e grupeve të pafavorizuara (të varfërit, gratë në disa rajone, grupet etnike,
refugjatët)24. Prandaj, qeverisja e suksesshme e të drejtave pronësore ka të bëjë me mënyrën
se si njerëzit arrijnë të baraspeshojnë tre imperativët e politikës konkurruese: 1) përmirësimi
i sigurisë me të cilën mbahet toka, 2) mbrojtja e tokës dhe e burimeve të ujit, dhe 3) sigurimi
i qasjes në tokë nga të pafavorizuarit25. Në këtë aspekt, qasja gjinore në të drejtat pronësore
mund të mundësojë zhvendosje të pushtetit në marrëdhënie gjinore dhe të sigurojë që të
gjithë njerëzit, pavarësisht seksit, perfitojnë dhe janë të fuqizuar nga politikat e zhvillimit
dhe praktikat që përmirësojnë të drejtat e njerëzve për pronë26.

METODOLOGJIA
Për të kapur aspektet e shumëfishta të të drejtave pronësore të grave në kontekstin e
Kosovës që përbëjnë përpilimin e pilot indeksit për të drejtat pronësore të grave, raporti në
vijim ka përfshirë kombinimin e tri metodave: (1) rishikimi i hulumtimeve dytësore (2)
pyetësori i anketës dhe (3) diskutime me grupe të fokusit me ekspertë/e të fushës së caktuar.
Ky raport rishikon literaturën përkatëse aktuale, analizon të dhënat e përpunuara nga anketimi i bërë për të vlerësuar të drejtat pronësore të grave në Kosovë (përfshirë organizatat e
shoqërisë civile, akademinë, mediet, gjyqësorin, legjislativin, noterinë, sektorin ekonomik
dhe atë bankar) paraqet gjetjet nga diskutimet e grupeve të fokusit. Në këtë aspekt, bazuar
në rishikimet e hulumtimit dytësor, gjetjet nga anketimet dhe grupet në shënjestër – ky
pilot indeks për të drejtën pronësore të grave paraqet gjendjen/arritjet e përafërta në 4 fusha/dimensione: (1) korniza ligjore, (2) mjedisi ligjor dhe politik, (3) mjedisi ekonomik dhe (4)
qasja e barabartë.
Në qershor të vitit 2019 është realizuar një pyetësor i anketës për të paraqitur situatën e
përgjithshme në lidhje me të drejtat pronësore të grave në Kosovë. Në përgjithësi janë
përpiluar/përshtatur 28 tregues për katër dimensione: 13 tregues për dimensionin e (1)
kornizës ligjore, 6 tregues për dimensionin e (2) mjedisit ligjor dhe politik, 3 tregues për
dimensionin e (3) mjedisit ekonomik dhe 6 tregues për dimensionet e (4) qasjes së
barabartë. Pyetësori i anketës është administruar për 39 pjesëmarrës/se që përfaqësojnë
organizatat e shoqërisë civile, akademinë, mediet, gjyqësorin, legjislacionin, ekonominë,
noterinë dhe sektorin bankar. Gjetjet nga vlerësimi individual janë paraqitur dhe përfshirë
në mënyrë të përshtatshme në këtë pilot indeks për të drejtat e grave. Për të pasur një
pikëpamje më të hollësishme dhe gjetje plotësuese nga anketimi i vlerësimit individual,
janë organizuar 7 diskutime të grupeve të fokusit me ekspertë të fushës nga organizatat e
shoqërisë civile, botën akademike, mediet, gjyqësorin, legjislacionin, ekonominë, noterinë
dhe sektorin bankar. Diskutimi u përqendrua në vlerësimin e treguesve të katër dimensioneve, zhvillimi kryesor, sfidat dhe mundësitë dhe përparësitë në fushën e të drejtave
pronësore të grave. Rekomandimet e marra gjatë diskutimeve të këtyre grupeve në
shënjestër janë përfshirë me kujdes në raport.

KONTEKSTI I KOSOVËS
Korniza ligjore në Kosovë në fushën e barazisë gjinore është mjaft gjithëpërfshirëse. Masat
afirmative kontribuojnë deri në atë masë sa që gradualisht përmirësojnë gjendjen e grave
në Kosovë dhe përfundimisht, të promovojnë barazinë gjinore. Prandaj, zbatimi i dobët i
kornizës ligjore dhe stereotipat gjinore të ngulitura në kulturë përjetësojnë pabarazinë
gjinore në pothuajse të gjitha fushat. Pastaj, pjesëmarrja dhe angazhimi domethënës i
grave në proceset e vendimmarrjes mbetet mjaft e kufizuar. Shumica e grave në Kosovë e
shohin veten si kryesisht të paafta për të ndikuar në proceset e vendimmarrjes që kanë
ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e tyre; në përgjithësi këtu përfshihen të gjitha proceset e
vendimmarrjes, ndër të tjera, përfshijnë edhe vendimmarrjen në familje, në komunitetin e
tyre dhe në sferën publike. Gratë anashkalohen nga burrat në pothuajse të gjitha fushat e
përgjegjësisë. Pjesëmarrja në tregun e punës vazhdon të jetë më e ulëta në Evropë. Vetëm
18.4% e grave janë aktive në tregun e punës, 12.3% e tyre të punësuara27. Edhe pse niveli arsimor i grave është i ngjashëm me atë të burrave, pjesëmarrja e tyre në ekonominë e Kosovës,
në krahasim me shtetet fqinje, është jashtëzakonisht e ulët28. Marrë parasysh nivelin e ultë të
kapitalit zyrtar në të cilin ato mund të kenë qasje, mundësitë e tyre për vetëpunësim janë të
kufizuara29.
Një hendek i madh në lidhje me pronësinë në pronë midis burrave dhe grave vazhdon të
ekzistojë30. Për më tepër, informaliteti në çështjet pronësore mbetet një sfidë, veçanërisht
për gratë. Shumica e grave nuk trashëgojnë ose posedojnë tokën e tyre; nuk i kontrollojnë
investimet në pronë ose nuk i shfrytëzojnë shtëpitë e tyre si burim i kapitalit, i cili si pasojë
kontribuon pjesërisht në nivelin e ulët të angazhimit ekonomik. Vetëm 17% e grave posedojnë prona31, vetëm 18% e grave janë pronare të bizneseve32, dhe vetëm 15% e grave pronare të
bizneseve kanë shfrytëzuar kredi të bankave komerciale33. Gjetjet e hulumtimit tregojnë se
deri në 88% e grave sipërmarrëse hapin biznes me forcat e veta, pa mbështetje nga të tjerët
dhe më shumë se gjysma e tyre shfrytëzojnë kapitalin e tyre34.
Edhe pse Kushtetuta e Kosovës garanton të drejta të barabarta në lidhje me trashëgiminë
dhe Ligji mbi Trashëgimi u jep grave dhe burrave të drejta të barabarta të trashëgimisë, kur
vjen puna te çështjet trashëgimore, zakonet tradicionale i japin përparësi mashkullit pasardhës para femrës. Sipas Anketës Kombëtare përmbyllëse për të Drejtat Pronësore në Kosovë
(2019), 56% e popullatës beson se trashëgimia kulturore e shoqërisë patriarkale është njëra
nga pengesat kryesore që i pengon gratë të gëzojnë të drejta të barabarta pronësore35. Edhe
pse katër nga pesë njerëzit besojnë se gratë duhet të kenë të drejta të barabarta si burrat36,
praktika tregon se nga gratë e martuara që dalin nga shtëpia e prindërve të tyre pritet të
heqin dorë nga pjesa e tyre e trashëgimisë, gjersa burrat që vazhdojnë të jetojnë me
prindërit kanë të drejtën të trashëgojnë pronën e prindërve37. Pasi që nuk ka statistika
zyrtare mbi heqjen dorë dhe shumë gra me vetëdëshirë heqin dorë nga e drejta e tyre
trashëgimore, janë thurrur shumë anekdota për gratë që janë të përjashtuara nga
trashëgimia si rezultat i detyrimit dhe mashtrimit38. Deri më tani heqja dorë nga
trashëgimia, siç përshkruhet në Ligjin mbi Trashëgiminë, nuk garanton një pozitë të
favorshme për gratë dhe të drejtat e barabarta trashëgimore, pasi që shumica e grave heqin
dorë nga trashëgimia e tyre për arsye të tilla zakonore39. Kjo konfirmohet më tutje nga konstatimi ku 76.5% e të anketuarve mendojnë se gratë në Kosovë nuk i kërkojnë të drejtat e tyre
për të trashëguar. Sipas 43.7% e të anketuarve, kjo bëhet për shkak të frikës së bartjes të
pronës (trashëgimisë) te familja e burrit40.

KORNIZA E TANISHME LIGJORE NË KOSOVË
Korniza ligjore lidhur me të drejtat pronësore, si dhe ato gjinore në Kosovë, është mjaft bashkëkohore dhe e barabartë. Më poshtë është lista e ligjeve që rregullojnë të drejtat pronësore
dhe të trashëgimisë në Kosovë.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës
Në dispozitat themelore, Republika e Kosovës siguron barazinë gjinore si vlerë themelore
për zhvillimin demokratik të shoqërisë, mundësi të barabarta për pjesëmarrje të femrave
dhe meshkujve në jetën politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe në fushat e tjera të jetës
shoqërore (Kushtetuta, neni 7, paragrafi 2).
Në këtë vazhdë, në Nenin 46 [Mbrojtja e pronës] theksohet:
1. E drejta e pronës është e garantuar.
2. Shfrytëzimi i pronës rregullohet me ligj, në pajtim me interesin publik.
3. Askush nuk do të privohet në mënyrë arbitrare nga prona. Republika e Kosovës ose
autoriteti publik i Republikës së Kosovës mund të bëj shpronësimin e pronës nëse ky
shpronësim është i autorizuar me ligj, është i nevojshëm ose i përshtatshëm për arritjen e
qëllimit publik ose përkrahjen e interesit publik, dhe pasohet me sigurimin e kompensimit
të menjëhershëm dhe adekuat për personin ose personat prona e të cilave shpronësohet.
Instrumentet/Konventat ndërkombëtare të zbatueshme në Kosovë
Deklarata Univerale për të drejtat e njeriut përcakton barazinë e të drejtave të burrave dhe
grave si parim mbi të cilin të gjithë njerëzit mund ti gëzojnë të drejtat dhe liritë themelore
(preambula). Më tej, lidhur me të drejtat pronësore, në Deklaratë theksohet se: 1. Gjithkush
ka të drejtë të ketë pasuri, si vetëm ashtu edhe në bashkëpronësi me të tjerët; 2. Asnjeri nuk
duhet të privohet arbitrarisht nga pasuria e tij/saj. (Deklarata, Neni 17, theksi i vënë nga
autori). Në nenin 2 Deklarata përcakton se ndalohet diskriminimi në bazë të gjinisë për ti
gëzuar të drejtat e mbrojtura me këtë deklaratë.
Konventa Ndërkombëtare për të drejtat civile dhe politike i obligon shtetet për të siguruar
të drejta të barabarta për burra dhe gra për ti gëzuar të gjitha të drejtat ekonomike,
kulturore, sociale, civile dhe politike41.
Konventa Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut (ECHR) është instrument tjetër
ndërkombëtar që zbatohet drejtpërdrejtë në Kosovë. Kjo Konventë parandalon diskriminimin në baza gjinore për të gëzuar të drejtat. Gjithashtu, e mbron të drejtën e çdo personi
fizik ose juridik për të pasur pasuri (shih nenin 1 të Protokollit 1).
Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit kundër grave (CEDAW)
CEDAW - Shtetet palë i njohin gruas, në fushёn civile, zotёsi juridike të njëjtё me atё të burrit
dhe mundёsi të njëjta për ta ushtruar këtë zotёsi. Ato i njohin asaj në mënyrë të veçantë të
drejta të barabarta pёr tё lidhur kontrata dhe pёr tё administruar pasuri e i trajtojnё njёsoj
në të gjitha fazat e procedurёs gjyqёsore. CEDAW iu njeh bashkëshortëve të drejta të njëjta
lidhur me pronësinë, blerjen, administrimin, gëzimin dhe disponimin e pasurisë, qoftë falas
ashtu edhe me pagesë.

Ligjet në fuqi në Kosovë
Janë disa ligje dhe masa administrative që në mënyrë të ndërthurur i rregullojnë të drejtat
pronësore, si: Ligji mbi Familjen, Ligji për Trashëgiminë, Udhëzimi administrativ për masat e
veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve dhe Strategjia Kombëtare për të drejtat pronësore.
Ligji mbi Familjen42 rregullon marrëdhëniet pasurore të bashkëshortëve. Në të thuhet se
pasuria që i ka takuar njërit bashkëshort në çastin e lidhjes së martesës mbetet pasuri e
ndarë. Pasuria e fituar me punë gjatë martesës është pasuri e përbashkët. Me këtë ligj, të
gjithë personat në kushte të njëjta janë të barabartë në trashëgimi. Trashëgimtarët mund të
heqin dorë nga trashëgimia e tyre para gjykatës, nëse nuk janë të shtrënguar. Çifti që bashkëjeton në bashkësi jomartesore (një grua dhe një burrë) mund të trashëgojnë njëri-tjetrin
si bashkëshortë, nëse marrëdhënia ka zgjatur të paktën 10 vjet ose pesë vjet nëse kanë
fëmijë nga kjo marrëdhënie.
Udhëzimi administrativ për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të
përbashkët në emër të dy bashkëshortëve43. Me këtë Udhëzim administrativ nxitet regjistrimi i pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të të dy bashkëshortëve në kadastër
me qëllim të rritjes së numrit të grave të regjistruara si pronare të përbashkëta. Periudha e
zbatueshmërisë së këtij akti normativ, që fillimisht ishte një vjet, është vazhduar për vitin
2019.
Strategjia Kombëtare për të drejtat pronësore44 ofron vizion strategjik për sigurimin e të drejtave. Me të përcaktohen prioritetet dhe fazat e intervenimeve me qëllim të përkufizimit të
qartë me ligj të të drejtave pronësore dhe ofrohen mekanizma efikas, të qasshëm dhe të
përballueshëm. Në të propozohen masa të veçanta për adresimin e sfidave me të cilat ballafaqohen gratë45, si dhe Strategjia përfshin sigurimin e njohjes ligjore të bashkëjetesës si martesë pas pesë viteve apo tri viteve në rast se çifti ka fëmijë nga ajo marrëdhënie. Gjithashtu,
sugjerohet futja e masave mbrojtëse për trashëgimtaret për tu informuar plotësisht për të
drejtat e tyre dhe vlerën e pjesës së tyre të pasurisë para marrjes së vendimit përfundimtar,
nëse e kanë ndërmend për të hequr dorë nga e drejta e trashëgimisë46.
Korniza e tanishme ligjore krijon sfida për të drejtat pronësore të grave sepse ka mospërputhje në ligjet që janë fuqi që çojnë në probleme në praktikë. Këto mospërputhje përfshijnë zbatimin diferencial të ligjit dhe strategjive administrative që mundësojnë përjashtimin
e grave47, pohime të ndryshme rreth burimeve që bashkëshortët i kanë në martesat e
ligjshme dhe martesat ‘faktuale’ dhe mungesa e qartësisë cilit organ ligjor duhet ti drejtohen për rastet e pakontestuara të trashëgimisë48, pastaj ka paqartësi nëse rastet e pakontestuara të trashëgimisë mund të procedohen edhe nga gjykatat edhe nga noterët49; kur
përdoren proceset ligjore lidhur me pronësinë dhe bartjen e pronësisë; çështjet dominuese
përkitazi me zbatimin e ligjit lidhur me Ligjin mbi Trashëgiminë dhe përdorimit të
dispozitës për heqje dorë50.

REZULTATET
Rezultati i shtetit
Rezultati i përgjithshëm i shtetit për të drejtat pronësore të grave në Kosovë nxirret nga gjetjet e ekspertëve nga diskutimet e grupit të fokusit dhe rangimit individual prej 39
ekspertëve nga organizatat e shoqërisë civile, akademia, mediet, organet e drejtësisë, legjislativi, noteria, sektori ekonomik dhe ai bankar. Vlera mesatare e katër dimensioneve që
përkufizojnë shifrat e përgjithshme të indeksit në 3.54 (në shkallën prej 1 – 7) (shih figurën 1).
Rezultatet e rangimit individual të katër dimensioneve janë paraqitur në figurën 2. Në vija të
ngushta, individët paraqesin rezultatet e katër fushave/dimensioneve, që janë: (1) Korniza
ligjore – 4.42; (2) Mjedisi ligjor dhe politik – 2.74, (3) Mjedisi ekonomik – 3.15, dhe (4) Qasja e
barabartë – 2.69.
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Figura 2. Rezultatet individuale për katër dimensionet: Korniza ligjore,
Mjedisi ligjor dhe politik, Mjedisi ekonomik, dhe Qasja e barabartë.

Rezultetet e dimensioneve të ndryshme dallojnë dukshëm. Gjersa dimensioni I kornizës
ligjore radhitet më së larti, dimensionet e mjedisit ligjor dhe politik, dhe atij për qasje të
barabartë vlerësohen si më të dobëtat. Kjo është në përputhje me gjetjet në tërë botën se të
drejtat në tokë dhe pronë nuk shpërndahen në mënyrë të barabartë te të gjithë. Kjo është
veçanërisht e vërtetë edhe për gratë në Kosovë, për shkak se normat dhe praktikat sociale
vazhdojnë të jenë diskriminuese dhe një nga pengesat më të forta që qëndrojnë ndërmjet
grave dhe të drejtave të tyre, si dhe për shkak të zbatimit të dobët të politikave, kapacitetit
të pamjaftueshëm për ti zbatuar ligjet dhe mungesës së vullnetit politik që e rëndojnë edhe
më shumë këtë problem. Përveç kësaj, diskutimet me grupet e fokusit konfirmojnë se
supozimi se qasja e dobët në shërbimet ligjore dhe mungesa e të kuptuarit të ligjeve nga
komunitetet dhe amvisëritë – dhe nga vetë gratë – ndërtojnë një mur të padukshëm, por
pothuajse të padepërtueshëm, që qëndron ndërmjet grave dhe të drejtave të tyre mbi tokë
dhe pronë51.
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Figure 3. Dallimet në dimensionet e të drejtave pronësore të radhitura sipas grupeve të ekspertëve

Në figurën 3 është paraqitur dallimi në rangimin e dimensioneve të ndryshme sipas grupeve të ekspertëve. Siç shihet qartazi, grupet e ekspertëve të përbërë nga legjislacioni dhe
noteria e kanë ranguar më së larti dimensionin e kornizës ligjore, të përcjella nga grupi i shoqërisë civile. Ky dallim në rangim pjesërisht mund të shpjegohet me faktin se këto dy grupe
kanë më shumë njohuri për dimensionin e kornizës ligjore. Në përgjithësi, legjislacioni dhe
noteria, që kryesisht vijnë nga sektori publik, kanë perceptimin më pozitiv nga të gjitha
dimensionet. Në anën tjetër, bota akademike dhe sektori ekonomik paraqesin grupin më
skeptik për të gjitha dimensionet, të përcjellur nga mediet dhe shoqëria civile. Ekspertët e
shoqërisë civile e pranojnë se ka pasur përparim, por mbesin shumë më kritik në krahasim
me sektorin e legjislacionit dhe të noterisë.
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Figure 4. Rezultati i dimensionit të kornizës ligjore sipas grupeve të ekspertëve.

Ky dimension përbëhet nga 13 tregues. Rezultati i përgjithshëm i rangimit për dimensionin
e kornizës ligjore është 4.40, që e bën këtë dimensionin me rangimin më të lartë nga të
gjithë. Diskutimet me grupet e fokusit me të gjithë ekspertët vërtetojnë besimin se Kosova
qëndron mirë sa i përket kornizës ligjore, pasi që ka veçanërisht kushtetutë dhe ligje të
avancuara. Megjithatë, sipas pjesëmarrësve, përderisa ligjet janë në fuqi dhe sigurojnë barazi
ndërmjet grave dhe burrave, mungojnë politikat që lehtësojnë zbatimin e duhur të këtyre ligjeve.

Treguesi 1: E drejta pronësore garantohet me Kushtetutë dhe shfrytëzimi i pronës rregullohet me ligj – në pajtueshmëri me interesin publik, ky tregues rangohen më së larti në këtë
dimension me 6.13. Ekspertët rekomandojnë që dimensioni i kornizës ligjore të ndahet në
tregues që vlerësojnë ligjet dhe tregues që vlerësojnë politikat, sepse shpesh ndodh që ligjet
janë në fuqi, por mungojnë politikat adekuate dhe ato nuk zbatohen si duhet. Kjo vërehet
edhe tek rangimi i treguesve nga ekspertët, të cilët i kanë ranguar treguesit më të lartë që
kanë të bëjnë me ligjet siç janë treguesi 1, 5, 9, kurse i kanë ranguar më së ulti treguesit që
kanë të bëjnë me politikat dhe strategjitë, siç janë treguesit 7, 8, 11 dhe 13. Gjetjet nga diskutimet me grupin e fokusit janë në përputhje me gjetjet paraprake që tregojnë se korniza
aktuale ligjore krijon sfida për të drejtat pronësore të grave meqenëse ka mospërputhje të
ligjeve në fuqi që çojnë te problemet në praktikë. Këto shpërputhje përfshijnë zbatimin
diferencial të ligjit dhe strategjive administrative që mundësojnë përjashtimin e grave52;
pohimet e ndryshme në burimet që bashkëshortët i kanë në martesat e ligjshme dhe martesat ‘faktuale’, mungesa e qartësisë cilit organ ligjor duhet ti drejtohen për rastet e pakontestuara të trashëgimisë53, pastaj ka paqartësi nëse rastet e pakontestuara të trashëgimisë
mund të procedohen edhe nga gjykatat edhe nga noterët54; kur përdoren proceset ligjore
lidhur me pronësinë dhe bartjen e pronësisë; çështjet dominuese përkitazi me zbatimin e
ligjit lidhur me Ligjin mbi trashëgiminë dhe përdorimit të dispozitës për heqje dorë55.
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Figure 5. Rezultati i dimensionit të mjedisit ligjor dhe politik sipas grupeve të ekspertëve.

Ky dimension përbëhet nga gjashtë tregues. Rezultati i përgjithshëm për këtë dimension
është 2.74. Dimensioni i mjedisit ligjor dhe politik rangohet si rezultati i parafundit nga të
gjitha dimensionet. Siç konfirmohet nga të gjitha diskutimet me grupin e fokusit, ekzistojnë
të meta lidhur me mjedisin ligjor dhe politik, veçanërisht ka zbatim të dobët të politikave,
kapacitete të pamjaftueshme për zbatimin e ligjeve dhe mungesë të vullnetit politik që
kontribuojnë në të drejta pronësore të pabarabarta. Jostabiliteti politik dhe mjedisi sipërfaqësor ligjor që rrumbullakësojnë zbatimin e ligjit të një vendi, ndër faktorë të tjerë, kontribuojnë në papërshtatshmërinë për të mbajtur, mbrojtur dhe zhvilluar një sistem të të drejtave pronësore, që është i drejtë për gra dhe për burra. Ushtrimi i të drejtave pronësore nuk
është mjaft i sigurtë. Grupet e pafavorshme, siç janë gratë, nuk kanë qasje të lehtë në tokë
dhe në pronën e tyre. Në këtë aspekt, qasja gjinore në të drejtat pronësore mundëson zhvendosje të pushtetit në marrëdhënie gjinore. Treguesi i ranguar më së miri është treguesi 3.

Zbatimi i ligjit u siguron grave sistem gjyqësor që i mbron të drejtat e tyre pronësore, përfshirë: drejtësinë, integritetin, zbatueshmërinë, shpejtësinë dhe përballueshmërinë e
sistemit gjyqësor, mbrojtjen e pronës private, me vetëm 3.23 prej sistemit të rangimit nga 1
deri në 7. Përderisa treguesit e ranguar më së ulti janë treguesit 2; sistemi gjyqësor në
vendin tonë është i pavarur nga ndikimi politik i qeveritarëve, qytetarëve ose ndërmarrjeve/bizneseve; dhe treguesi 3: sistemi gjyqësor i zbaton kontratat me efikasitet dhe shpejtësi,
që ndërlidhet me zbatimin e dobët të përgjithshëm të ligjit në vend.
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Figure 6. Rezultati i dimensionit të mjedisit ligjor dhe politik sipas grupeve të ekspertëve.

Ky dimension përbëhet nga tre tregues. Rezultati i përgjithshëm për këtë dimension është
3.15. Dimensioni i mjedisit ekonomik rangohet në vend të dytë. Megjithatë, ende ka mundësi
për përmirësim pasi që afaristet në vendin tonë ende përballen me procedura të vështira
për marrjen e huave. Përveç kësaj, ekspertët vënë në pah se ka sfida për gratë që duan të
marrin hua pa kolateral dhe gratë nuk janë mjaft të njoftuara për procedurat për regjistrimin e pronës, të cilat nuk janë as të lehta, edhe pse deri në një masë, ka stimuj ekonomik për
regjistrimin e pronës së përbashkët. Duke marë parasysh faktin se shumica e grave nuk
trashëgojnë ose posedojnë pronë të tyre; nuk kanë kontroll mbi investimet në pronë ose
nuk i shfrytëzojnë shtëpitë e tyre si burim të kapitalit, e tërë kjo pjesërisht kontribuon në
nivelin e ultë të angazhimit ekonomik. Vetëm 17% të grave posedojnë pronë56, vetëm 18% e
grave janë pronare të bizneseve57. Sfidat me të cilat përballen gratë për të marrë hua konfirmohen nga gjetjet e hulumtimit që tregojnë se vetëm 15% e grave pronare të bizneseve
kanë shfrytëzuar kredi të bankave komerciale58. Treguesi i ranguar më së larti është treguesi
3: Regjistrimi i përbashkët i tokës nxitet me stimuj ekonomik - 3.46.
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Ky dimension përbëhet nga gjashtë tregues. Rezultati i përgjithshëm për këtë dimension të
qasjes së barabartë është 2.69. Dimensioni i qasjes së barabartë rangohet më së ulti. Treguesi më i ultë është treguesi 4: Ligji zakonor i trajton në mënyrë të barabartë gratë dhe burrat
përkitazi me të drejtat pronësore; dhe treguesi 4 me 1.79 dhe treguesi 6 Normat kulturore
nuk i diskriminojnë gratë në raport me të drejtat pronësore dhe nuk i inkurajojnë ato për të
hequr dorë nga trashëgimia me 2.03. Ekspertët pajtohen se stereotipet gjinore të ngulitura
në kulturë vazhdojnë të përjetësojnë pabarazinë gjinore në pothuajse të gjitha fushat,
veçanërisht kur flasim për të drejtat pronësore. Diskutimet e grupeve të fokusit të
ekspertëve vënë në pah faktin se toka dhe prona nuk janë të shpërndara në mënyrë të
barabartë sepse normat dhe praktikat sociale dhe zakonore vazhdojnë të jenë diskriminuese për gratë. Përveç kësaj, ekspertët pajtohen se komunitetet dhe amvisëritë – dhe
gratë – nuk i kuptojnë sa duhet ligjet dhe rëndësinë e të drejtave pronësore. Kjo është në
përputhje me Anketën Kombëtare përmbyllëse për të Drejtat Pronësore në Kosovë (2019),
që thotë se 56% e popullatës beson se trashëgimia kulturore e shoqërisë patriarkale është
njëra nga pengesat kryesore që i pengon gratë të gëzojnë të drejta të barabarta pronësore59.
Sipas ekspertëve, heqja dorë nga trashëgimia është shumë e rëndomtë te gratë pasi që nga
to pritet që të heqin dorë nga hisja e tyre në trashëgimi, veçanërisht kur të martohen. Kjo
gjithashtu vjen si pasojë e trysnisë që gratë përjetojnë nga familjet e tyre.

KONTEKSTI I KOSOVËS
Indeksi i të drejtave pronësore të grave
Duke e shfrytëzuar këtë pilot indeks, varianti i ardhshëm i indeksit të të drejtave pronësore
të grave do të duhej të ndahet në më shumë dimensione. Në veçanti, dimensioni i kornizës
ligjore duhet të ndahet në 1) ligje dhe 2) politika dhe masa.
Do të duhej të shtohet edhe një tregues që vlerëson përfshirjen e perspektivës gjinore në
kornizën ligjore në lidhje me të drejtat pronësore.
Dimensioni i qasjes së barabartë do të duhej të ndahet në dy dimensione: kornizë ligjore
dhe të drejta dhe praktika zakonore.
Do të duhej të shtohet edhe një dimension i ri për të drejtat pronësore intelektuale.
Indeksi për të drejtat pronësore të grave ose indeksi gjinor Do të duhej të përfshihet në
indeksin për të drejta pronësore të vendit, kur të hartohet një indeks i tillë.
Korniza ligjore
Të miratohet qasja gjinore për ligjet dhe politikat ekzistuese dhe të reja përkitazi me të drejtat pronësore që mund të mundësojnë zhvendosje të pushtetit në marrëdhënie gjinore
dhe të sigurojë se të gjithë njerëzit, pavarësisht seksit, përfitojnë dhe fuqizohen nga zhvillimi
i politikave dhe praktikave që përmirësojnë të drejtat e njerëzve në pronë. Të promovohet
legjislacion që merr parasysh gjininë, të zbatohet legjislacioni ekzistues, të bëhen sisteme
juridike më të qasshme dhe më përgjegjëse ndaj grave, dhe t’ju ofrohet ndihmë ligjore
grave që kërkojnë ti realizojnë të drejtat e tyre.
Të vlerësohen mangësitë në kornizën aktuale ligjore. Të sigurohet se legjislacioni i ri
mundëson amendamentim dhe/ose heqjen e dispozitave që janë në ligjet e tjera, si në
Kodin civil, Ligjin mbi gjendjen civile, mbi familjen, mbi pronën, mbi trashëgiminë, mbi
banimin dhe/ose tokën që janë në kundërshtim me legjislacionin e miratuar për të siguruar
një kornizë të qëndrueshme ligjore që promovon të drejtat pronësore të grave dhe barazinë
gjinore.
Të propozohen politika dhe ligje që janë në përputhje dhe mishërojnë frymën e Kushtetutës
së Kosovës përkitazi me të drejtat pronësore të grave. Të miratohen dhe fuqizohen politika
të shëndosha dhe legjislacion i zbatueshëm për promovimin e barazisë gjinore dhe
fuqizimin e grave me theks të veçantë në të drejtat pronësore. Në veçanti, Udhëzimi Administrativ për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër
të dy bashkëshortëve duhet të pasqyrojë pronësinë faktuale të bashkëshortëve në
çertifikatën pronësore si bashkëpronarë e të mos nënkuptohet që prona është pronë e përbashkët.
Të forcohet zbatimi, si dhe të bëhet grumbullimi dhe përmirësimi i mbledhjes së të dhënave
të ndara gjinore për matje efektive të mbulimit, përparimit dhe rezultateve të politikave.
Të njihet bashkësia e plotë ose e pjesshme e pronës si regjim i paracaktuar i pronës martesore.
Të sigurohet administrimi i përbashkët i pronës martesore, veçanërisht në lidhje me pronën
e paluajtshme dhe të sigurohet se ekzistojnë dispozita të qarta për të dhënë pëlqimin për
bartjen ose shitjen e pronës së tillë, që kërkon pëlqim me shkrim të bashkëshortëve. Korniza
ligjore dhe e politikave duhet të sigurojë se pëlqimi i bashkëshortëve është i detyrueshëm
për bartjen e pronës së “përbashkët” ose “të bashkuar” dhe që rregullat për përkufizimin e
kësaj prone nuk varen nga dëshmia e kontributit financiar.
Të sigurohet që gratë në lidhje zakonore ose de facto gëzojnë të drejtat e njëjta për pronësi
dhe trashëgimi si gratë e martuara sipas Kodit civil.
Noterët, gjatë ekzaminimit të trashëgimisë, duhet ti ndryshojnë mënyrën si praktikojnë
detyrën dhe në cilësinë e këshilltarëve duhet ti njoftojnë gratë për të drejtat e tyre, në veçanti kur ato përjashtohen nga prona e tyre e përbashkët. Gjatë ekzaminimit të trashëgimisë,
noterët duhet të sigurojnë se prona ndahet në mënyrë të barabartë dhe që gratë e marrin

hisen e tyre të trashëgimisë. Përveç kësaj, kjo çështje duhet të pasqyrohet në ligj ashtu që
hisja e pronës së përbashkët të grave nuk hyn në hisen e trashëgimisë.
Të përfshihen masa të veçanta të përkohshme që nevojiten për të siguruar pjesëmarrje
domethënëse të grave në proceset vendimmarrëse që janë të rëndishme për tokën, pronën
dhe bujqësinë.
Të sigurohet se gjendja e grave, veçanërisht atyre të margjinalizuara ose të përjashtuara,
adresohet përmes programeve të specializuara dhe informimit dhe përmes miratimit të
masave të veçanta të përkohshme. Për këtë, duhet të bëhet një vlerësim nga poshtë-lart, i
informuar nga pikëpamjet e bazës themelore për të identifikuar kush është i margjinalizuar
sa i përket qasjes, shfrytëzimit dhe kontrollit mbi tokë dhe të zhvillohen masa mbrojtëse
specifike për to – duke përfshirë nxjerrjen e masave të veçanta të përkohshme.
Të krijohen mekanizma zbatues efikasë me ndjeshmëri gjinore për të siguruar që gratë
kanë mundësi për ti realizuar të drejtat e tyre kur i nënshtrohen shpronësimit, dëbimit me
forcë, përjashtimit nga trashëgimia dhe marrjes me forcë së pronës. Këto sisteme zbatuese
duhet ti kenë të gjitha burimet njerëzore, financiare, ligjore, teknike dhe të tjera të domosdoshme për ti bërë efektive. Në lidhje me shpronësimin, do të duhej të nxirreshin masa të
veçanta që bëjnë thirrje për regjistrim të përbashkët të pronës para procesit të shpronësimit, të cilat sigurojnë trajtim të barabartë për burra dhe gra.
Të sigurohet qasje e barabartë për gratë në hua dhe kredi dhe të zbatohen masa të veçanta
të përkohshme për t’ua mundësuar grave, pavarësisht gjendjes së tyre martesore, që të
kenë qasje në tokë, pronë dhe burimet të tjera prodhuese.
Ndërgjegjësimi dhe trajnimi
Të organizohen fushata ndërgjegjësimi (p.sh. përmes televizionit, radios, gazetave, internetit) që informojnë publikun për të drejtat e grave për qasje, shfrytëzim dhe kontroll mbi
tokën, pronën dhe burimeve të tjera prodhuese. Këto informata duhet të shpërndahen në
gjuhët e vendit. Të sigurohet që këto fushata ndërgjegjësuese përfshijnë dhe mbërrijnë në
mënyrë efektive edhe te gratë e margjinalizuara.
Të mbështeten fushata për rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit nga ana e shoqërisë
civile, përfshirë grupet e grave dhe organizatat joqeveritare.
Të dekurajohet praktika e heqjes dorë nga trashëgimia dhe të edukohen gratë dhe burrat
për ndikimin negativ të kësaj praktike.
Të kërkohen forma efektive për të mundësuar lidhshmëri për sistemet zyrtare, fetare dhe
zakonore për të çuar përpara barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave, veçanërisht sa i përket
qasjes, shfrytëzimit dhe kontrollit mbi tokën, pronën dhe burimet e tjera prodhuese.
Të sigurohet që gratë dhe grupet/shoqatat e të drejtave të grave posedojnë informata të
plota dhe të sakta për proceset e vendimmarrjes për tokën dhe bujqësinë dhe që janë në
gjendje të përfitojnë nga ndërtimi i kapaciteteve për të siguruar që pjesëmarrja e tyre në
vendimmarrje bëhet në mënyrë të informuar, aktive, domethënëse dhe efektive.
Të sigurohet që gratë përfitojnë nga fushatat dhe programet e shenjëstruara dhe të
qasshme ligjore e vetëdijesuese në gjuhën e tyre për t’ju ndihmuar që ti kuptojnë të drejtat
e tyre për qasje dhe kontroll mbi tokën, pronën dhe burimet prodhuese.
Të sigurohen se programet vetëdijesuese ligjore në përgjithësi përfshijnë komponentën për
të drejtën e grave mbi tokë dhe të drejtat pronësore.
Të sigurohen që profesionistët e fushës ligjore, përfshirë gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët
trajnohen rregullisht për të drejtat e barabarta të grave mbi tokën, pronën dhe burimet e
tjera prodhuese.
T’ju ofrohen autoriteteve fetare dhe të drejtësisë zakonore trajnime për të drejtat e grave, si
dhe mbështetje tjetër të nevojshme që ata në mënyrë efektive ti mbrojnë të drejtat e grave
brenda fushëveprimit të tyre dhe të inkurajojnë vendimmarrje të drejtë për të drejtat e grave
mbi tokë. Të inkurajohen udhëheqësit zakonorë dhe fetarë që të rrisin vetëdijen brenda
komuniteteve të tyre për të drejtat e grave mbi tokën dhe burimet e tjera prodhuese.
Të promovohen zakone dhe praktika që favorizojnë gratë për të pasur qasje, për të
shfrytëzuar dhe kontrolluar tokën, pronën dhe burimet e tjera prodhuese.
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