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MOHIM PËRGJEGJËSIE 
 

Ky Raport Përfundimtar është përgatitur nga Udhëheqësi i Ekipit të Projektit. Gjetjet, konstatimet 
dhe interpretimet e shprehura në këtë dokument janë vetëm të autorit, si dhe në asnjë mënyrë 
nuk duhen marrë si reflektim i politikave apo mendimeve të Zyrës së Bashkimit Evropian në 
Kosovë. 
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1. Përmbledhje ekzekutive 

 
Projekti jo vetëm që është pritur të hartojë Kodin Civil të Kosovës, që në vetvete është 
sipërmarrje monumentale; është kërkuar nga ai një gjë edhe më ambicioze, fillimi i procesit të 
përmirësimit të kornizës rregullative për të drejtat pronësore, duke përgatitur një plan të 
përgjithshëm për reformën e të drejtës pronësore në Kosovë, si dhe duke hartuar legjislacionin 
plotësues në fushën e të drejtave pronësore. 
 
Kodi Civil shihet si “Mbreti” i të gjithë kodeve, si dhe për shkak të aplikimit të tij të gjerë, 
perceptohet si kodi i popullit. Kodi Civil nuk mund të imponohet nga jashtë, pra ekspertët dhe 
autoritetet vendore duhet të jenë pjesë e procesit. Mu kjo është arsyeja që Termat e Referencës 
përcaktojnë që përgjegjësia e hartimit të Kodit Civil i përket MD-së1. Krijimi i Komisionit qeveritar 
për hartimin e Kodit Civil dhe nën-grupeve tematike ndërmjet marsit dhe korrikut 2015 janë 
veprime në të njëjtin drejtim. Qasja e tillë obligon konsensus ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë 
civile për të siguruar pranueshmërinë e produktit final të Projektit, pra Projekt-Kodit Civil. Emërimi 
i koordinatorëve të nën-grupeve si dhe lehtësimi nga ky Projekt i disa mbledhjeve të nën-grupeve 
dhe seancave plenare të Komisionit gjithashtu i përgjigjen kësaj logjike.  
 
Duke thënë këto, duhet theksuar që qëndrimi i Komisionit të Kodit Civil nuk ka qenë gjithmonë 
konstruktiv ndaj Projektit. Shpesh është shprehur ngurrimi për të bashkëpunuar pa kompensim. 
Është vërejtur edhe një qëndrim antagonist ndaj Projektit nga disa anëtarë (p.sh. duke vënë në 
pikëpyetje legjitimitetin e Projektit dhe duke kërkuar që të adresohet ekskluzivisht nga Përfituesi). 
Koordinatorët e nën-grupeve u deshën të ndërpriten për shkak të rezistencës së caktuar nga 
anëtarët e Komisionit. Për të tejkaluar (së paku pjesërisht) këtë problem, Kryesuesit e të gjitha 
nën-grupeve, përveç njërit, u kontraktuan nga Projekti si Ekspertë Jo-Kyç (EJK).  
 
Përkundër kufizimeve kohore dhe rrethanave të pafavorshme, Projekti ka përmbushur me 
sukses synimet e veta. Jo vetëm që është prodhuar Projekt-Kodi Civil dhe Plani i Përgjithshëm 
për Reformën e të Drejtës Pronësore (me qëllimin e hartimit të Strategjisë Nacionale për të 
Drejta Pronësore), por Projekti ka përgatitur edhe bazat për punën që duhet të kryhet në të 
ardhmen në kuptimin e finalizimin e Kodit Civil, duke dhënë, për shembull, udhëzime në lidhje 
me kodifikimin e Pjesës së Përgjithshme.    
 
Megjithatë, ambicia e kodifikimit të Kodit Civil (apo draftit të parë të tij) deri në fund të Projektit 
(qershor 2016) normalisht ka kërkuar që pritjet të mbahen në nivel të arsyeshëm e të 
qëndrueshëm. Krijimi i pronësisë vendore nënkupton aktivitete që nuk janë planifikuar fillimisht 
në TeR; fatkeqësisht, jo të gjitha masat e mundshme (p.sh. mbledhje të tjera të nën-grupeve, 
konsultime të mëtutjeshme, etj.) kanë mundur të ndërmerren gjatë periudhës së Projektit për 
shkak të kuadrit kohor të kufizuar (2 vjet). Periudha dyvjeçare nuk është e shkurtër në kuptimin e 
ndihmës teknike nga BE-ja, por në fakt është shumë e shkurtër në kuptimin e ndërlikueshmërisë 
së pashmangshme të procesit të kodifikimit të një Kodi Civil, sidomos duke marrë parasysh të 

                                            
1 Në kuadër të komponentëve të Kodit Civil dhe të Drejtës Pronësore, Projekti duhet vetëm të ndihmojë grupet 
punuese e jo të angazhohet drejtpërdrejt në hartimin legjislativ, përveç kur kërkohet përafrimi me acquis të KE-së (shih 
TeR, Aktiviteti 1.9, faqe 10, si dhe aktiviteti 2.9, faqe 21). 
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gjitha problemet sistemore në të gjitha fushat e të drejtës civile që ekzistojnë në Kosovë, natyra 
tejet e ndjeshme e çështjeve që kërkojnë reformim juridik (sidomos në fushën e të drejtës 
familjare dhe trashëgimore), numri i çështjeve teknike që duhen adresuar gjatë procesit të 
hartimit, duke përfshirë inkorporimin e legjislacionit evropian dhe standardeve të tjera ligjore 
evropiane. Përveç këtyre, nuk ka pasur qeveri të formuar në Kosovë deri në fund të vitit 2014, 
ndërsa Komisioni qeveritar për hartimin e Kodit Civil ishte themeluar në mars të vitit 2015, derisa 
nën-grupet tematike u themeluan më 28 maj 2015, si dhe filluan punë vetëm në fillim të korrikut 
të vitit 2015, një vit pas fillimit të projektit. Përveç këtyre, periudha dyvjeçare e Projektit duket 
tejet e shkurtër në kuptimin e përvojave të kaluara dhe të vazhdueshme në BE dhe rajonin e 
Ballkanit2. Kohëzgjatja e kufizuar e Projektit gjithashtu është theksuar nga Raporti i hartuar nga 
Vlerësuesit Evropianë të Projektit.  
 
Për këto arsye, vendimi i ZBE-së për të filluar një projekt të ri të ndihmës teknike (“Kodi Civil 
Faza II”) është i mirëpritur, pasi që projekti pasues do të vazhdojë me hapat vijues të punës 
përtej TeR-së së Projektit aktual, si dhe do të ndihmojë në sigurimin e qëndrueshmërisë së 
rezultateve të projektit përtej periudhës së Projektit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Për shembull, në Shqipëri, janë dashur më shumë se katër vjet (nga 1990 deri më 1994) për të hartuar Kodin Civil 
me përkrahje dhe ndihmë ndërkombëtare. Maqedonia ka vazhduar të hartojë Kodin Civil që nga fundi i vitit 2010, por 
deri më sot, nuk është prodhuar kodi. Më 2006, Qeveria e Serbisë themeloi Komisionin për hartimin e Kodit Civil. Ky 
komision deri më sot ka publikuar disa pjesë të kodit të ardhshëm, si ato në lidhje me të drejtën detyrimore, të drejtën 
familjare dhe atë trashëgimore, derisa hartimi aktualisht po vazhdon në lidhje me pjesën e përgjithshme të kodit të 
ardhshëm dhe të drejtës pronësore. Drafti përfundimtar i Kodit Civil ende nuk është miratuar nga komisioni. 
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2. Shkurtesat 

 
UA  Urdhër Administrativ 

Përfitues Ministria e Drejtësisë 

CCPR  Projekti i financuar nga BE-ja për Përkrahje për Kodin Civil dhe të Drejtat 

Pronësore 

Komisioni Komisioni Qeveritar për Hartimin e Kodit Civil të Kosovës 

GTHT  Grupi Themelor Teknik për Strategjinë Nacionale për të Drejta Pronësore  

KEDNj  Konventa Evropiane për të Drejta të Njeriut dhe Liri Themelore 

BE  Bashkimi Evropian 

ZBE  Zyra e BE-së në Kosovë 

MDBE  Menaxheri i Detyrës në ZBE 

GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 

GIZ InS Shërbimet Ndërkombëtare GIZ  

QeK  Qeveria e Kosovës 

EK  Ekspert Kyç 

IPA  Instrumenti për Para-Asocim 

RDPP  Regjistri i të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme 

AKK  Agjencia Kadastrale e Kosovës 

LRDPP Ligji për Regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme  

LPDS  Ligji për Pronën dhe të Drejtat tjera Sendore 

MD  Ministria e Drejtësisë 

MM  Memorandum Mirëkuptimi 

EJK  Ekspert Jo-Kyç 

OeKG  Shoqata Austriako-Kosovare 

ZQM  Zyra për Qeverisje të Mirë në Zyrën e Kryeministrit 

AKP  Agjencia Kosovare e Privatizimit 

PRP  Programi i USAID-it për të Drejta Pronësore 

Projekti Projekti i financuar nga BE-ja për Përkrahje për Kodin Civil dhe të Drejtat 

Pronësore (CCPR) 
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MSA  Marrëveshja për Stabilizim-Asocim 

SIDA  Agjencia Suedeze për Bashkëpunim e Zhvillim Ndërkombëtar  

NSH  Ndërmarrje Shoqërore 

EASH  Ekspert Afatshkurtër 

TeR  Termat e Referencës 

USAID  Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar   
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3. Sfondi 

 
Projekti për “Përkrahje për Kodin Civil dhe të Drejtat Pronësore (më tutje në tekst “Projekti” ose 
“CCPR”) ka për synim të përgjithshëm përforcimin e sundimit të ligjit dhe përafrimin e 
legjislacionit vendor të Kosovës me standardet evropiane në fushën e të drejtës civile dhe të 
drejtave pronësore. Projekti synon që (a) të kryejë një analizë të përgjithshme të legjislacionit 
ekzistues në lidhje me të drejtën civile në Kosovë, si dhe në bazë të saj, të hartojë një Kod Civil 
gjithëpërfshirës, si dhe të (b) bëjë një analizë të përgjithshme të të drejtave pronësore në 
Kosovë, si dhe në bazë të saj, të fillojë procesin e përmirësimit të koherencës së përgjithshme të 
kornizës rregullative për të drejtat e njeriut. Rezultatet kryesore që duhen arritur nga Projekti janë 
zhvillimi i një plani të përgjithshëm për reformimin e të drejtës pronësore si dhe hartimi i një Kodi 
Civil gjithëpërfshirës për Kosovën. 
 
Projekti ka filluar më 1 korrik 2014. Raporti Fillestar është miratuar nga ZBE-ja në Kosovë më 28 
gusht 2014, si dhe marrë përsipër nga mbledhja e parë e Komitetit Drejtues të Projektit (KDP) 
më 10 shtator 2014. Një organizim nismëtar për dukshmëri ishte mbajtur më 9 tetor 2014. 
Raporti i parë i Progresit ishte dorëzuar më 31 janar 2015, si dhe ishte miratuar nga KDP-ja më 
12 shkurt 2015. Raporti i dytë i Progresit u dorëzua më 30 prill 2015, si dhe u miratua nga KDP-ja 
më 26 maj 20153. Raporti i tretë i Progresit u dorëzua më 31 gusht 2015, si dhe u miratua nga 
KDP-ja më 15 shtator 2015. Raporti i katërt i Progresit u dorëzua më 30 nëntor 2015, si dhe u 
miratua nga KDP-ja më 11 dhjetor 2015. Raporti i pestë i Progresit u dorëzua më 29 shkurt 2016, 
si dhe u miratua “në parim” më 23 mars 2016, në pritje të sigurimit të përkthimit në gjuhën shqipe 
nga projekti në rastin më të hershëm4. Përkthimi i raportit u dorëzua tek KDP-ja më 11 maj 2016. 
Më 25 maj, MD konfirmoi me email që raporti ishte miratuar përfundimisht. Raporti i gjashtë i 
Progresit u dorëzua më 31 maj 2016, si dhe u miratua nga KDP-ja më 15 qershor 2016. 
Organizimi përmbyllës u mbajt më 23 qershor 2016. Ky Raport Përfundimtar mbulon të gjithë 
periudhën e implementimit që nga 1 korriku 2014 e deri më 30 qershor 2016 (më tutje në tekst: 
“Periudha e implementimit”).  
 
Sipas Termave të Referencës së Projektit, implementimi i projektit u organizua në kuadër të tre 
komponentëve: 0. “Bashkërendimi i donatorëve dhe strategjia e përgjithshme”; 1. “Të drejtat 

                                            
3 Në mbledhjen e KDP-së më datën 26.05.2015, EK 2 për të Drejtën Pronësore, gjyqtari Godvvin Muscat Azzopardi, 
informoi anëtarët e KDP-së në lidhje me dorëheqjen e tij në të ardhmen e afërt për shkak të rrethanave personale të 
paparashikueshme. Konzorciumi shpalli menjëherë kërkimin për zëvendësim të përshtatshëm të ekspertit në atë 
pozitë, si dhe më 1 korrik 2015 formalisht dorëzoi katër kandidatura (me deklaratat e nënshkruara të 
disponueshmërisë dhe dokumente të plota përcjellëse) për shqyrtim nga ZBE-ja. Deri në atë datë, konzorciumi 
gjithashtu ishte pajtuar me Z. Azzopardi që ai të vazhdonte punën me projektin deri më 17 korrik, për të vazhduar 
aktivitetet ne vijim që kishin nevojë për më shumë kohë të përfundohen. Më 13 gusht 2015, u nënshkrua një 
aneks-kontratë ndërmjet BE-së dhe konzorciumit të udhëhequr nga GIZ InS, që konfirmoi ekspertin Marco Roccia si 
EK 2 të ri në Projekt. 25 gushti 2015 ishte dita e parë e punës për EK 2 të ri në këtë Projekt. Z. Roccia hyri në funksion 
që nga dita e parë, pasi që ishte shumë i njoftuar me kontekstin dhe palët e përfshira në projekt, si dhe mori përsipër 
që të rishikonte dhe/ose të finalizonte aktivitetet në vijim shumë shpejt pas fillimit të punës në Projekt. 
4 Për shkak të kohës së shkurtër dhe madhësisë së dokumenteve që duheshin përkthyer (më se 600 faqe), Shtojca I 
– Plani i përgjithshëm për Kodin Civil – si dhe Shtojca II – Plani i përgjithshëm për Reformën e Sektorit të të Drejtave 
Pronësore – të Raportit të Pestë të Progresit (të datës 29 shkurt 2016) u dorëzuan vetëm në gjuhën angleze, me 
pajtimin që përkthimi i tyre të sigurohej sa më herët që ishte e mundur.  
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pronësore”; si dhe 2. “Kodi Civil”. Sipas Raportit Fillestar, këta komponentë janë rinumëruar (në 
bazë të Propozimit Teknik të Kontraktorit), si Komponentë A, C dhe B, respektivisht. Në nenin 4 
të këtij raporti është dhënë një pasqyrë e hollësishme e të gjitha aktiviteteve të implementuara në 
kuadër të tre komponentëve, gjatë të gjitha periudhave raportuese që janë mbuluar me gjashtë 
Raportet e Progresit të prodhuara nga Projekti. Duhet theksuar që me qëllim të përmbushjes së 
objektivave dhe rezultateve të Projektit, që të tre komponentët janë implementuar paralelisht. 

 

Çështjet ndërsektorale që janë dashur të harmonizohen: 

 
Aspektet gjinore janë marrë me seriozitet nga CCPR-ja, si dhe janë adresuar që në mbledhjen e 
parë me përfituesin. Derisa punohej në të Drejtën Familjare dhe atë Trashëgimore, çështjet 
gjinore dhe të drejtat e gruas po merreshin parasysh. Çështjet gjinore nuk janë trajtuar si çështje 
që prek sektorët e ndryshëm, por është marrë si pjesë përbërëse e komponentit C “Të drejtat 
pronësore” si dhe B “Kodi Civil”. 
 
Posaçërisht në lidhje me nën-komponentin “E drejta familjare dhe trashëgimore”, çështja gjinore 
është trajtuar me përparësi, derisa hartoheshin librat përkatës të Kodit Civil (Libri katër: E drejta 
Familjare, si dhe Libri Pesë: Trashëgimia). Libri i Dytë për Detyrimet në anën tjetër ishte neutral 
për gjininë në përgjithësi, por Kodi Civil rregullon ndarjen e pasurisë dhe martesën, si dhe për 
këtë, aktivitetet përkatëse janë implementuar në mënyrë të ndjeshme ndaj gjinisë, duke pasur 
vëmendje për mbrojtjen e palës “së dobët”, që ka gjasë të jetë gruaja ose pjesëtari i një 
komuniteti pakicë. 
 
Mbrojtja e të drejtave të komuniteteve jo-shumicë gjithashtu është adresuar nga projekti në 
bashkërendim me projektin e USAID-it PRP, sidomos në kontekstin e grupit punues tematik për 
“Adresimin e çështjeve pronësore në lidhje me Marrëveshjen për Stabilizim-Asocim, si dhe 
Mbrojtjen e të drejtave njerëzore të ndërlidhura me pronën për pjesëtarët e komuniteteve 
jo-shumicë”. 
 
EK2, përgjegjës për komponentin e të Drejtave Pronësore, bashkë me anëtarët e ekipit të tij, 
gjithashtu ka kontribuar në diskutimet e rregullta për të drejtat e pakicave në lidhje me “Çështjet 
pronësore”, në kuadër të Grupit ndërkombëtar të Kontaktit për të Drejtat e Njeriut në Kosovë – 
takime të organizuara nga OSBE-ja. 
 

Gjendja në sektor: 

 
Më 2008, Qeveria e Kosovës kishte hartuar Kushtetutën e re, si dhe kishte nxjerrë ligje e 
rregullore për adresimin e të drejtave pronësore. Duhet përmendur që Kushtetuta e Republikës 
së Kosovës përmban dispozita të posaçme për të drejtat pronësore, e kështu, do të mund të 
shërbente si pikë fillestare për kodifikimin e të drejtave pronësore. 
 
Prejardhja e të drejtës civile në Kosovë mund të gjurmohet tek e Drejta Civile Jugosllave. 
Historikisht, e drejta civile jugosllave është ndikuar fuqimisht nga Kodi Civil Austriak (ABGB), 
sistemi pandekt gjerman i BGB-së, si dhe Kodi Civil Zviceran. Kodi i Napoleonit gjithashtu ka 
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ndikuar në pjesë të ndryshme të sistemit të së drejtës civile jugosllave (si p.sh. e drejta 
detyrimore). 
 
Që prej pavarësimit të saj, Kosova ka filluar të hartojë Kodin Civil me ndihmën e projekteve 
ndërkombëtare. Ai draft përmbante pesë libra5: 

 Pjesa e përgjithshme. 
 Detyrimet. 
 Prona. 
 Familja 
 Trashëgimia. 

 
Kjo veprimtari ndiqte traditën e Evropës qendrore, por këto përpjekje u braktisën duke u 
zëvendësuar me ligje të posaçme për temat si më lart. Këto ligje aktualisht janë: 

 Ligji për Marrëdhëniet Detyrimore, nr. 04/L-0776, 
 Ligji për Pronën dhe të Drejtat Tjera Sendore, nr. 03/L-154, 
 Ligji për Familjen, nr. 2004/32,  
 Ligji për Trashëgiminë nr. 2004/26, 

 
Përveç këtyre ligjeve bazike, janë miratuar ligje të posaçme civile të shumta (p.sh. disa ligje që 
trajtojnë bartjen e të drejtave pronësore, regjistrimin e pasurisë së paluajtshme, si dhe kadastri). 
Analiza e thuktë e ligjeve dhe rregulloreve në këtë fushë ishte faza fillestare e këtij Projekti. 
 
Problemi madhor me këtë zgjidhje është mungesa e koherencës dhe harmonizimit ndërmjet tyre, 
gjë që do të mund të zgjidhej me përputhje dhe kodifikim, gjithsesi duke pasur parime të 
përgjithshme. 
 
Sipas strukturës së lartpërmendur, projekti ka ofruar një draft të Kodit Civil, që përmban pesë 
libra. Katër nga këta libra (Libri 2 – Ligji për Detyrimet, Libri 3 – Ligji për Pronën, Libri 4 – E Drejta 
Familjare, si dhe Libri 5 – e Drejta Trashëgimore) janë bazuar në ligje ekzistuese (si më lart) dhe 
janë rihartuar. Është dhënë edhe një analizë e thuktë (Libri 1), e cila do të përmbante Pjesën e 
Përgjithshme të Kodit të ardhshëm Civil. 

 

Përfituesit dhe palët e përfshira: 

 
Ministria e Drejtësisë 
 
Ministria e Drejtësisë (MD) ishte përfituesja kryesore dhe pala primare e këtij Projekti, për shkak 
të rolit të saj në procesin legjislativ, sidomos në lidhje me të drejtën civile dhe të drejtat pronësore 
në Kosovë, sipas Rregullores nr. 02/2011 për Fushat e përgjegjësive administrative të Zyrës së 

                                            
5 Projekti i financuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) si dhe 
implementuar nga GIZ-ja në vitet 2003-2004, kishte propozuar Kodin Civil me pesë libra: Pjesa e përgjithshme, 
Detyrimet, Prona, Familja dhe Trashëgimia. Megjithatë, derisa ligji për Kodin Civil ishte miratuar nga Kuvendi, ai nuk 
ishte shpallur nga UNMIK-u për arsye që kryesisht kishin të bënin me statusin e Kosovës në vitin 2004. 
6 Ky ligj ishte hartuar me ndihmën e GIZ-së dhe kishte përcaktuar rregullat thelbësore për detyrimet dhe kontratat. 
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Kryeministrit dhe Ministrive, Shtojca I, Rregullorja e Punës së Qeverisë së Republikës së 
Kosovës nr. 09/2011. Këtu iu kemi referuar gjendjes juridike sipas përshkrimit në TeR.  
 
MD-ja është në krye të detyrës së harmonizimit të ligjeve të Republikës së Kosovës me 
standardet evropiane, si dhe për zhvillimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në këtë fushë. Grupi i 
Punës për Çështje Pronësore është krijuar dhe është ngarkuar me përgjegjësinë e dhënies së 
këshillave për konsolidim, harmonizim e reformim të ligjit për të drejtat pronësore. Ky Grup 
Punues është organi kryesor partner për implementimin e aktiviteteve përkatëse të financuara 
nga IPA. 
  
Koordinatori i të Drejtave Pronësore (KDPr) në Zyrën e Kryeministrit (ZKM) 
 
Me Vendimin e Qeverisë nr. 11/78 të 12 qershorit 2012, u emërua Koordinatori i të Drejtës 
Pronësore në Zyrën e Kryeministrit. Detyrat dhe përgjegjësitë e këtij funksioni të rëndësishëm 
janë përshkruar në TeR, gjë që e bën këtë zyrë Partnerin kryesor në realizimin e të gjitha 
aktiviteteve të Projektit CCPR. 
 
Grupet Punuese 
 
Siç është përshkruar në TeR dhe në aktivitete të ndryshme, Grupi Punues për të Drejtat 
Pronësore si dhe grupet tjera tematike të punës kanë qenë partnerë të rëndësishëm në 
implementimin e aktiviteteve të projektit si dhe kanë ofruar audiencë më të gjerë pjesëmarrëse 
në punën e projektit, si dhe një forum për shkëmbime e diskutime profesionale, por edhe për 
formulim mendimesh. 
 
Bashkërendimi me PRP-në e USAID-it 
 
Projekti ka bashkëpunuar ngushtë me Programin e USAID-it për të Drejtat Pronësore (PRP), i cili 
synon të hartojë strategjinë nacionale të MD-së për të drejtat pronësore në Kosovë. Shtylla e 
Pestë e PRP-së (Garantimi dhe zbatimi i të drejtave pronësore të gruas) fokusohet tek përforcimi 
i rolit të gruas në procedurat e trashëgimisë dhe në të drejtën familjare. Kapitulli për implementim 
adreson hollësisht bashkëpunimin e projektit me PRP-në.  
 

Problemet që duhen adresuar, sfidat dhe rreziqet: 

 
TeR nënvizon tri fusha madhore problematike: 

 Kompleksiteti i kornizës ligjore të Kosovës 
 Mungesa e vazhdimësisë juridike për shkak të zhvillimeve historike 
 Ngjashmëria e qëllimeve të këtij projekti me Programin e USAID-it për të drejtat 

pronësore, gjë që kërkon bashkërendim të afërt dhe të hollësishëm, pa humbur qëllimin e 
përkufizuar të këtij projekti. 

 
Për më tepër, ato theksojnë që projektet e mëparshme, por edhe ato në vazhdim e të 
planifikuara, mund të kenë qëllime të ndryshme apo të posaçme duke e mjegulluar rrugën drejt 
një qëllimi gjithëpërfshirës, të qartë e të unifikuar. 
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Një brengë tjetër ishte që Zyra e Koordinatorit për të Drejta Pronësore ishte vendosur në Zyrën e 
Kryeministrit, që ishte një prej partnerëve kryesorë për implementimin e Projektit CCPR, nuk pati 
stafin e nevojshëm dhe nuk ishte përkrahur me buxhet adekuat. 
 
Qeveria e Kosovës është e vetëdijshme për nevojën e vazhdimit dhe përforcimit të përfafrimit me 
BE-në, si dhe kështu, Qeveria ka qenë plotësisht e përkushtuar të marrë vendimet e nevojshme 
për të paraqitur Kodin Civil dhe legjislacionin e të drejtave pronësore me përkrahjen e këtij 
projekti. Megjithatë, Projekti është përballur me disa rreziqe të cilat ky Projekt i ka menaxhuar, 
siç shpjegohen më poshtë. 
 

Rreziqet  Vlerësimi dhe zbutja e rreziqeve  
Zgjedhjet e përgjithshme 
gjatë tremujorit të fundit të 
vitit 2014. 

Projekti nuk besonte që rezultati i zgjedhjeve të përgjithshme që priteshin 
deri në fund të vitit 2014 do të zvogëlonte ambicien për reforma ligjore në 
fushën e Kodit Civil dhe të drejtave pronësore nga Qeveria e Kosovës. 
Problemet potenciale pas vitit 2014 janë zgjidhur duke demonstruar 
dobinë e qëllimeve të përgjithshme të reformave, pasi që të gjitha partitë 
politike kishin nënvizuar vullnetin e tyre për integrime evropiane, si dhe 
kështu, ishte e arsyeshme të pritej një përafrim ligjor i mëtutjeshëm pas 
zgjedhjeve. Megjithatë, fakti që qeveria nuk u formua deri në fund të vitit 
2014, si dhe Komisioni qeveritar për hartimin e Kodit Civil u themelua tek 
në mars të vitit 2015, ndërsa puna në nën-grupet tematike filloi në korrik të 
vitit 2015, një vit pas fillimit të Projektit, nënkuptonte që korniza kohore e 
bashkëpunimit ishte kufizuar. Ekipi i Projektit e zbuti këtë ndikim me anë të 
bashkëpunimit të përforcuar me anëtarë të Komisionit. 

Mungesa e bashkërendimit 
ndërmjet donatorëve 

Projekti e tejkaloi këtë me anë të punës intensive me donatorë të tjerë dhe 
projekte siç është shpjeguar në Aktivitetet e Komponentit 0. 

Mungesa e personelit të 
kualifikuar 

Është theksuar që në TeR si dhe në Raportin IPA që zyra të ndryshme të 
palëve të këtij Projekti vuajnë nga mungesa e personelit të kualifikuar dhe 
financimit për ato aktivitete. Projekti ka bërë përpjekje të mëdha për të 
prodhuar rezultatet e pritura, përkundër këtij rreziku, si dhe ka arritur ta 
bëjë këtë.  

Mungesa e bashkëpunimit 
adekuat mes institucioneve 
të ndryshme kompetente 

Ky rrezik ishte posaçërisht i konsiderueshëm. Projekti ka bërë të gjitha 
përpjekjet për të bindur institucionet përkatëse që zhvillimi i ardhshëm i 
Kosovës, sidomos në lidhje me përafrimin me BE-në, varet nga rezultati 
pozitiv i Projektit, gjë që kërkon bashkëpunim intensiv me Projektin, por 
edhe ndërmjet institucioneve të angazhuara në proces si dhe një 
transferim intensiv të njohurive në lidhje me regjimin e të drejtave 
pronësore në të gjithë Projektin. 
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4. Implementimi/Intervenimet  

 

4.1 Komponenti 0 (“Bashkërendimi i donatorëve dhe strategjia e 

përgjithshme”), TeR 

 

4.1.1 Sfondi  

 
Synimi i këtij komponenti është të sigurojë që projekti të funksionojë në kuadër të një kornize të 
bashkërendimit të përbashkët mes donatorëve të ndryshëm, ashtu që të shmangen ndërthurjet 
dhe mospërputhjet në legjislacionin e ri që prodhohet. Nga pikëvështrimi material, implementimi i 
projektit është organizuar në dy komponentë tematikë – Komponenti 1 (të Drejtat Pronësore) 
dhe 2 (Kodi Civil).  
 
Në kuadër të këtij komponenti bashkërendimi mbizotërues, TeR të Projektit ofron këtë Aktivitet: 

 Aktiviteti 0.1: Të vendoset një mekanizëm i fuqishëm i bashkërendimit me donatorë ndërkombëtarë për 

të shmangur mospërputhjet dhe ndërthurjet në çështjet tematike në lidhje me të drejtat pronësore dhe 

me Kodin Civil. 

TeR-të kërkonin nga Projekti të bashkërendohej afërsisht me të gjithë donatorët relevantë, si dhe 
partnerët implementues të tyre, e sidomos me Programin e USAID-it për të Drejtat Pronësore 
(PRP) (shih, p.sh. f. 18, TeR). Qëllimi i përgjithshëm i PRP-së është të përmirësojë regjimin e të 
drejtave pronësore në Kosovë, të përforcojë sundimin e ligjit, si dhe të zgjerojë rritjen ekonomike 
dhe investimet. Vijimisht, ndërthurjet dhe konfliktet potenciale ndërmjet PRP-së dhe Projektit 
ekzistojnë, sidomos në lidhje me komponentin e të drejtave pronësore (por edhe në 
komponentin e Kodit Civil, duke iu referuar posaçërisht të drejtës trashëgimore) të Projektit, 
sidomos në lidhje me Synimet vijuese të PRP-së:  

 Synimi 1: Bashkërendim më i mirë dhe politika prioritarre. Në këtë drejtim, PRP-ja pritet të shqyrtojë 

cilësinë e legjislacionit dhe të identifikojë fushat në të cilat nevojitet rishikimi, përforcimi dhe/ose 

harmonizimi. Megjithatë, siç specifikohet në termat e referencës të tij, PRP-ja duhet të identifikojë 

mangësitë dhe mospërputhjet në legjislacionin e të drejtave pronësore, duke u fokusuar tek ato ligje 

kritike për zbatimin e programit, siç janë të drejtat e grave dhe komuniteteve pakic ë.  

 

 Synimi 3: Avancimi i të drejtave të grave në shfrytëzim praktik të pronës. PRP është zotuar të 

përmirësojë ligjet në lidhje me të drejtat e grave për pronësi dhe trashëgimi. 

4.1.2 Aktivitetet dhe rezultatet 

 

Aktiviteti 0.1: “Të vendoset një mekanizëm i fuqishëm i bashkërendimit me donatorë 
ndërkombëtarë për të shmangur mospërputhjet dhe ndërthurjet në çështjet tematike në 
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lidhje me të drejtat pronësore dhe me Kodin Civil”. 

 

A) Bashkërendimi me PRP-në e USAID-it 

 Periudha e parë e raportimit (11 shtator 2014 – 31 janar 2015) –Raporti i parë i Progresit, i datës 
26 janar 2015. 

Janë mbajtur disa mbledhje ndërmjet dy projekteve (në praninë e ZBE-së dhe USAID-it) 
ndërmjet korrikut dhe gushtit 2014 (3 dhe 23 korrik, 21 dhe 26 gusht, etj.), gjatë të cilave u 
diskutuan gjerësisht çështje të ndryshme e modalitete të bashkërendimit e bashkëpunimit. 
Rrjedhimisht, u arrit pajtimi që rruga më e mirë është shmangia e ndërthurjeve, teprimeve e 
mospërputhjeve, por edhe nxitja e sinergjive, rritja e plotësueshmërisë ndaj njëri tjetrit, si dhe 
maksimizimi i të dy projekteve, që do të ishin pjesë e nënshkrimit të një Memorandumi 
Mirëkuptimi (MM) ad-hoc ndërmjet dy projekteve. 
 
Projekt-MM-ja u përgatit dhe u diskutua nga palët përkatëse më 26 gusht 2014. Pas negociatave 
të gjata dhe ndryshim/plotësimeve të ndryshme te dokumentit fillestar, MM-ja përfundimisht u 
miratua nga ZBE-ja dhe USAID-i, e pastaj edhe u nënshkrua nga të dy kontraktorët e 
përfaqësuar nga liderët përkatës të projekteve më 11 dhjetor 2014. MM ndërmjet Projektit dhe 
PRP-së (bashkëngjitur si Shtojca 1 në Raportin e Parë të Progresit të datës 26 janar 2016) është 
bashkëngjitur në këtë Raport Përfundimtar si Shtojca 1. 
 
MM-ja vendos disa aranzhime për bashkëpunimin dhe bashkërendimin ndërmjet dy projekteve 
në implementim të aktiviteteve të projekteve përkatëse, me fokus të posaçëm tek ndihma për 
Qeverinë e Kosovës (QeK) dhe MD-në në veçanti, për të hartuar Strategjinë Nacionale për të 
Drejtat Pronësore. Sipas nenit 3.3.1 të MM-së, PRP-ja do të jetë përgjegjës për bashkërendimin 
e përgjithshëm të donatorëve, ministrive të linjës dhe agjencive të QeK-së në sektorin e të 
drejtës pronësore, derisa sigurohet pjesëmarrja e plotë e Projektit në të gjitha aktivitetet e 
planifikuara dhe të implementuara në fushën e bashkërendimit të donatorëve. 
 
Në përmbledhje, MM përcakton që: 

1. Projekti do të hartojë një Plan të përgjithshëm për Reformën e të Drejtës Pronësore, që synon të ofrojë 
bazën për analizën e politikave dhe kornizës ligjore të të gjithë Strategjisë. PRP-ja gjithashtu do të 
kontribuojë në procesin e hartimit duke ofruar kontribute në pajtim me MM-në e miratuar bashkërisht me 
Projektin.  
 

2. Projekti do të marrë udhëheqjen në: (a) identifikimin e problemeve në lidhje me të drejtat pronësore, duke 
përfshirë mangësitë dhe mungesat në të drejtën pronësore materiale (ligjet primare dhe sekondare), duke 
përfshirë edhe ato në lidhje me standardet ligjore dhe praktikat më të mira evropiane, si dhe (b) propozimin 
e zgjidhjeve praktike për adresimin e atyre problemeve. Projekti do të ketë përgjegjësinë si i vetëm që të 
ofrojë këshilla për harmonizimin/përafrimin e të drejtës pronësore në bazë të mangësive dhe 
mospërputhjeve të identifikuara në dritën e standardeve ligjore evropiane. PRP-ja do të ndihmojë në 
identifikimin e mangësive dhe mungesave në kornizën ligjore për të drejtat pronësore, duke u fokusuar në 
ligje dhe/ose çështje që prekin të drejtat pronësore të grave dhe komuniteteve pakicë. Në kuadër të kësaj 
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fushë specifike, PRP-ja synon të shqyrtojë cilësinë e legjislacionit dhe të identifikojë fushat ku ka nevojë për 
rishikim, përforcim dhe/ose harmonizim. 
 

3. PRP-ja gjithashtu do t’i kushtojë vëmendje identifikimit të kufizimeve dhe pengesave që përballen nga 
gjykatat dhe/ose palët e procedurës në raste pronësore, si dhe do të kërkojë mënyra për të rishikuar 
procedurat dhe praktikat në përmirësim të sistemit gjyqësor në lidhje me të drejtat pronësore. Duke u 
foksuar tek procedurat gjyqësore, PRP-ja do të plotësojë vlerësimin nga ana e Projektit të legjislacionit 
ekzistues të ndërlidhur me pronat, në kuptimin e zbatimit të tij praktik në kontekstin e procedurave 
gjyqësore. 

 
4. Përveç këtyre, PRP-ja mëton të adresojë, në kuadër të intervenimit të tij, probleme të caktuara në lidhje me 

aspektet kulturore, të sjelljes dhe historike të zbatimit dhe aplikimit të ligjit, duke përfshirë rastet ku mund të 
ketë papërshtatshmëri të infrastrukturës ekzistuese ligjore, qoftë materiale apo procedurale, si dhe që mund 
të zgjidhen me ndryshime apo plotësime të infrastrukturës ekzistuese ligjore. 

 
5. PRP-ja do të jetë përgjegjës për bashkërendimin e përgjithshëm të donatorëve, ministrive të linjës dhe 

agjencive të QeK-së në sektorin e të drejtave pronësore, si dhe do të sigurojë pjesëmarrjen e plotë të 
Projektit në të gjitha aktivitetet e planifikuara dhe të zbatuara në fushën e bashkërendimit të donatorëve. Në 
këtë prapavijë, PRP-ja do të bashkëpunojë ngushtë me MD-në për të krijuar një Grup Punues për të Drejtat 
Pronësore. 

Është me rëndësi të theksohet që MM-ja thjesht përkufizon kushtet e përgjithshme të 
bashkëpunimit dhe bashkërendimit. Në fakt, po të kishte qasje më të detajuar, kjo do të çonte në 
refuzimin e MM-së nga palët. Megjithatë, detajet e mëtutjeshme janë definuar/pajtuar mes 
palëve gjatë implementimit, në bazë të nevojave.  
 
Sa i përket rishikimit të procedurave, MM e bën të qartë që hartimi i legjislacionit në fushën e të 
drejtave pronësore (duke përfshirë ato në lidhje me procedurat gjyqësore) do të bëhet vetëm 
pasi të ketë strategji nacionale (që adreson edhe aspektet materiale edhe procedurale të 
reformës ligjore të sektorit pronësor) të miratuar nga QeK-ja (shih nenin 3.4.1 MM). Kështu, në 
parim, harmonizimi i rregullave procedurale nuk duhet të fillojë më herët sesa kodifikimi i Kodit 
Civil dhe hartimi/ndryshimi i ligjeve pronësore.  

 Periudha e dytë e raportimit (1 shkurt deri më 30 prill 2015) –Raporti i dytë i Progresit, datë 30 
prill 2015. 

Siç është përmendur tashmë, sipas nenit 3.3.1 të MM-së, PRP është përgjegjës për 
bashkërendimin e përgjithshëm të donatorëve, ministrive dhe agjencive të QeK-së në sektorin e 
të drejtave pronësore. Në këtë dritë, PRP-ja ka ndihmuar MD-në në krijimin e Grupit Punues të 
Sektorit të të Drejtave Pronësore (GPS) me detyrën e zhvillimit të strategjisë gjithëpërfshirëse të 
reformës. Projekti gjithashtu është konsultuar në procesin e themelimit të GPS-së. Në fillim të 
shkurtit, EK 2 (Eksperti Kyç për të Drejtën Pronësore) u takua disa herë me Specialistin e 
PRP-së për Zhvillim, Z. Xhevat Azemi, për të diskutuar për konceptin e GPS-së.  
 
Në linjën e bashkërendimit dhe bashkëpunimit ndërmjet dy projekteve, Udhëheqësi i Ekipit të 
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Projektit dhe Shefi i Misionit të PRP-së më 4 shkurt 2015 mbajtën një takim të fokusuar tek 
mundësimi i Mbledhjes së Palëve me Interes për të Drejtat Pronësore, i cili është caktuar të 
mbahet në fund të muajit. Qëllimi i këtij organizimi ishte të paraqitej koncepti i GPS-së para të 
gjitha organizatave donatore, ministrive të linjës dhe agjencive të QeK-së. Lideri i Ekipit të 
Projektit pranoi propozimin për të marrë pjesë si folës, si dhe të kishte mundësinë e paraqitjes së 
Projektit para një audience të nderuar. Dy liderët e projektit u takuan edhe një herë më 24 shkurt 
për të diskutuar disa detaje të tjera në lidhje me mundësimin e Mbledhjes. Vetë mbledhja u mbajt 
më 2 mars 2015. Drejtori i Misionit të USAID-it, Z. James Hope, si dhe Ministri i Drejtësisë, Prof. 
Hajredin Kuçi, dhanë fjalën e tyre para pjesëmarrësve duke shprehur përkrahjen e tyre për 
sektorin e të drejtave pronësore si dhe duke theksuar bashkërendimin ndërmjet MD-së, PRP-së, 
si dhe Projektit për të zhvilluar një strategji gjithëpërfshirëse. Lideri i Ekipit të Projektit mori pjesë 
në Mbledhje si folës, si dhe iu drejtua audiencës së nderuar me një prezantim të Projektit. Ky 
organizim u ndoq nga të gjitha organizatat donatore, ministritë e linjës dhe agjencitë e Qeverisë 
së Kosovës, si dhe u raportua gjerësisht nga mediat televizive, të shtypura dhe elektronike. 
 
Më 22 prill 2015, Udhëheqësi i Ekipit të Projektit, si dhe EK 2 për të Drejtën Pronësore, ndoqën 
tryezën e rrumbullakët për diskutimin e “Gjinisë, pronës dhe mundësive ekonomike në Kosovë”, 
moderuar nga u.d. Shefi i Misionit, Z. Jack Keefe, si dhe kryesuar nga Ministri i Drejtësisë, Prof. 
Hajredin Kuçi.  
 
Për të përforcuar më tutje bashkëpunimin ndërmjet Projektit dhe PRP-së, u mbajt një mbledhje 
më 29 prill 2015 në lokalet e MD-së për të diskutuar çështjet e bashkërendimit ndërmjet Projektit 
dhe PRP-së, sidomos në fushën e të drejtës trashëgimore. Mbledhja u ndoq nga përfaqësuesit e 
MD-së, ZBE-së, USAID-it, PRP-së dhe Projektit, ku pati mundësi të theksohej që: 

1. Raporti i Progresit (2014) i Komisionit Evropian thekson që “qasja praktike e grave në trashëgimi të 
pronës mbetet sfiduese, edhe pse ligji e përcakton kështu”, si dhe shton që “të drejtat e pronës 
duhen zbatuar efektivisht, duke përfshirë qasjen e grave në pronën e trashëguar”. Kështu, Projekti 
është plotësisht i përkushtuar të kontribuojë në zgjidhjen e këtij problemi dhe të identifikojë mënyrat 
e përshtatshme të trajtimit të tij, të cilat janë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, 
zotimet e saj në kuadër të së drejtës ndërkombëtare, si dhe standardet ligjore të BE-së dhe praktikat 
më të mira evropiane. 
 

2. Edhe pse përhapja e gjerë e forumeve7 që trajtojnë çështjet gjinore në të drejtën trashëgimore dhe 
procedurat përkatëse mund të ndihmojnë në krijimin e sinergjisë dhe të ruajnë momentumin e 

                                            
7 Si pasojë e rritjes së vëmendjes që i kushtohet në Kosovë të drejtave të trashëgimisë së grave, numri i forumeve që 
merren me të drejtën trashëgimore është shumë më i lartë sesa më herët. Përveç ekipit të Projektit për të Drejtën 
Familjare dhe Trashëgimore, që ka filluar punë në shtator të vitit 2014 (me miratimin e Raportit Fillestar të Projektit) si 
dhe ka përkrahur punën e Komisionit qeveritar për hartimin e Kodit Civil, MD-ja themeloi më 25 mars 2015 një Grup 
Punues për të Drejtën Trashëgimore, të cilit iu dha detyra për të hartuar një koncept-dokument për çështjet 
trashëgimore, me fokus të posaçëm tek problemet që përballen nga gratë në Kosovë. Në prill, PRP-ja gjithashtu u 
ofrua të krijonte një Task-Forcë për Gjininë dhe Pronën, që do të mund të bashkërendonte kontributet e grupeve të 
ndryshme për dyja, Ekipi i Projektit për të Drejtën Familjare dhe Trashëgimore që përkrah Komisionin e Kodit Civil dhe 
grupin punues të Ministrisë për të drejtën trashëgimore. Ideja e një task-force të tillë u braktis më vonë, në vend të së 
cilës u krijua Grupi Bashkërendues Gjinor për të Drejtat Pronësore të Gruas (GCG). Brenda këtij grupi më të madh, 
funksionon edhe Grupi Fokus për Legjislacion për të Drejtat Pronësore të Grave. Grupi fokus ofron përkrahje për 
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reformave, duhet shmangur fragmentimi i tepërt i politikë-bërjes dhe hartimit të legjislacionit, pasi që 
mund të çojë drejt hutisë, e përfundimisht edhe të ulë legjitimitetin e punës së Komisionit qeveritar 
për hartimin e Kodit Civil. 
 

3. Komisioni qeveritar për hartimin e Kodit Civil duhet parë si forumi kryesor për diskutimin e të gjitha 
problemeve të ndërlidhura me trashëgiminë, duke marrë parasysh që ligji i trashëgimisë do të jetë pjesë 
përbërëse e Kodit Civil. Diskriminimi gjinor paraqet vetëm një çështje të vetme – edhe pse tejet të 
rëndësishme – të së drejtës trashëgimore. 

 
4. Duke marrë parasysh “centralizimin” e Komisionit qeveritar për Kodin Civil, është e këshillueshme që të 

gjithë dokumentet hulumtuese në lidhje me trashëgiminë që krijohen jashtë kornizës institucionale të 
Komisionit për Kodin Civil t’i dorëzohet Nën-grupit për të drejtën e trashëgimisë dhe atë familjare, që do të 
krijohet në maj, si dhe i cili duhet të mbetet autoriteti përfundimtar hartues në fushën e të drejtës 
trashëgimore (materiale).  

 
5. Për çështje të natyrës procedurale, qoftë ajo administrative apo të kompetencës, MD-ja ndoshta vendos së 

bashku me të gjithë donatorët relevantë dhe projektet rrugën që do të marrë. Megjithatë, Komisioni për 
Kodin Civil si dhe nën-grupet e tij duhet të mbeten forumi kryesor për politikë-bërje dhe hartim të 
legjislacionit në lidhje me fushat materiale që mbulohen nga procesi i kodifikimit të Kodit Civil. 

 
6. Problemi i të drejtave të trashëgimisë së grave në Kosovë është i shumanshëm. Për të zgjidhur këtë 

problem, nevojitet një sërë masash të kombinuara edhe në nivelin material dhe procedural, si dhe në 
domenin e rregullave materiale, në kuptimin jo vetëm të të drejtës trashëgimore por edhe ligjeve të tjera 
(p.sh. e drejta detyrimore pasi që disa kontrata mund të përdoren për të anashkaluar rregullat e 
trashëgimisë)8.  

 
7. Në fushën e të drejtës materiale, shfuqizimi i të drejtës së gruas për të mos marrë trashëgiminë nuk duhet 

parë si e vetmja zgjidhje e mundshme, por duhet bërë vlerësimi për të gjetur qasjen më të mira pasi të jenë 
matur përfitimet dhe kostot e opsioneve në dispozicion.  

Në të njëjtën mbledhje, u vendos gjithashtu që Projekti dhe PRP-ja të ftohen që të marrin pjesë 
dhe të kontribuojnë me të dhënat e tyre në aktivitetet e grupit punues të Ministrisë që është 
krijuar më 25 mars 2015, si dhe i është besuar detyra e hartimit të një koncept-dokumenti për të 
drejtën e trashëgimisë, duke u fokusuar veçanërisht tek problemet me të cilët përballen gratë në 
Kosovë.  
 
Përfundimisht u arrit pajtimi që palët përkatëse do të takoheshin në baza periodike (e mërkurja e 
parë e çdo muaji) për të siguruar rrjedhë adekuate të informatave në të dy drejtimet dhe për të 
adresuar çështjet brengosëse në baza të rregullta. 

                                                                                                                                             
nismat legjislative të palëve të ndryshme relevante. Këto palë përfshijnë Grupin Punues të MD-së për të Drejtën 
Trashëgimore.  
8 Mangësi të konsiderueshme gjithashtu mund të vërehen në lidhje me referencën ndaj rregulloreve që qeverisin 
sistemin e regjistrimit civil. 
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 Periudha e tretë e raportimit (1 maj deri më 31 gusht 2015) –Raporti i tretë i Progresit, më datë 
31 gusht 2015. 

Një takim bashkërendues ndërmjet Projektit dhe PRP-së u mbajt më 3 qershor në MD. Në 
përgatitje të mbledhjes, Udhëheqësi i Ekipit të Projektit dhe EK 2 për të Drejtën Pronësore, u 
takuan me ushtruesin e detyrës së Shefit të Misionit të PRP-së një ditë më herët (shefi i Misionit 
të PRP-së në fakt kishte dhënë dorëheqje nga pozita e tij ndërkohë). Gjatë mbledhjes, PRP-ja 
informoi që nuk do të ndiqte më idenë e shfuqizimit të të drejtës së heqjes dorë nga trashëgimia 
për gratë – në përputhje me rekomandimet dhe këshillat e Projektit. Duke qenë se ka avokuar 
vazhdimisht në favor të një qasjeje më pak radikale në zgjidhjen e problemit të të drejtave 
trashëgimore të grave në Kosovë, Projekti ishte i kënaqur me këtë kthim prapa të politikës. 
Rrjedhimisht, PRP-ja pranoi të zhvendoste fokusin e saj kah e drejta procedurale e 
administrative (procedurat gjyqësore, rregullat e shkresarisë, etj.) për të identifikuar, në 
bashkëpunim të ngushtë me Projektin, procedurat më të përshtatshme ligjore dhe masat 
mbrojtëse për mbrojtjen e grave të Kosovës nga heqja dorë prej të drejtave të trashëgimisë. U 
theksua edhe nevoja për të edukuar gratë për të drejtat e tyre, përmes vetëdijesimit dhe 
fushatave përafruese. 
 
Në të njëjtën mbledhje, u arrit pajtimi që Projekti të vazhdojë bashkëpunimin me Grupin Punues 
ministror për të Drejtën Trashëgimore (që funksionon jashtë kuadrit të Komisionit të Kodit Civil). 
Megjithatë, PRP-ja ofroi të merrte udhëheqjen në kryerjen e një studimi ligjor e krahasues për të 
drejtat e heqjes dorë, derisa Projekti është zotuar të ofrojë kontribut përmes ekspertëve të vet. 
Projekt-dokumenti për refuzimin e trashëgimisë u nda me Projektin më 18 qershor 2015. Pasi u 
diskutua dokumenti i lartpërmendur brenda Ekipit të Projektit për të Drejtën Familjare dhe 
Trashëgimore, Projekti i dorëzoi PRP-së komentet dhe ndryshimet e propozuara më 24 qershor 
2015. Pasi që dokumenti ishte menduar të prezantohej bashkërisht nga dy projektet tek MD-ja, 
Projekti gjithashtu kërkoi që dokumenti të dërgohet me logon e Projektit, përveç logos së 
PRP-së. PRP-ja nuk pati asnjë kundërshtim. Dokumenti i përbashkët PRP/CCPR për 
Praktikat e Heqjes dorë9 i është bashkëngjitur këtij Raporti Përfundimtar si Shtojca 2. 
 
Më 10 qershor 2015, një EJK nga Projekti mori pjesë në mbledhjen e parë të Grupit të Fokusit 
për Legjislacionin e të Drejtave Pronësore të Grave, mundësuar nga PRP-ja. Gjatë kësaj 
mbledhjeje, njohuritë, besimet dhe veprimet në lidhje me trashëgiminë e grave në Kosovë u 
adresuan gjerësisht. EJK-ja i Projektit njoftoi grupin për qëndimin e Projektit në lidhje me 
çështjen specifike të heqjes dorë nga gratë nga të drejtat e tyre të trashëgimisë. 
 
Më 22 e 23 qershor 2015, MD, me përkrahjen e PRP-së, organizoi një konferencë dyditore për 
Strategjinë Nacionale për të Drejtat Pronësore. Punëtoria përafroi një spektër të gjerë të palëve 
të interesit nga QeK, partnerët ndërkombëtarë dhe shoqërisë civile. Gjatë këtij organizimi, MD-ja 
dhe PRP-ja përcaktuan fushëveprimin dhe fokusin e Strategjisë së ardhme. Përmes një procesi 
përfshirës, u identifikuan pesë shtylla tematike: 1) Të Drejtat Pronësore dhe acquis 

                                            
9  USAID PRP/EU CCPR, “Analizë ligjore dhe krahasuese e praktikave të heqjes dorë për të informuar përpjekjet e 
Ministrisë së Drejtësisë për të fuqizuar aftësinë e grave për të trashëguar pronën në Kosovë” (Shih Shtojcën 2 të këtij 
Raporti). 
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communautaire; 2) Kthimi i tokës në kontekstin e zhvillimit ekonomik; 3) Avancimi i rolit të 
gjykatave në implementimin e të drejtave pronësore; 4) adresimi i çështjeve pronësore në lidhje 
me Marrëveshjen për Stabilizim e Asocim (MSA); 5) Garantimi dhe zbatimi i të drejtave 
pronësore të grave. Grupet Punuese Tematike përkatëse (GPT) u krijuan për të analizuar 
thellësisht çështjet e secilës shtyllë. Anëtarësia e secilit grup është e vogël dhe përbëhet 
kryesisht nga palët kryesore të interesit që veprojnë në kuadër të temave relevante (anëtarët e 
GPT-ve janë përfaqësues qeveritarë si dhe përfaqësues të disa agjencive e projekteve 
ndërkombëtare). Pesë GPT-të funksionojnë nën ombrellën e Grupit Themelor Teknik (GTHT), që 
është trupi përgjegjës për menaxhimin dhe mbikëqyrjen e zhvillimit të Strategjisë Nacionale për 
të Drejtat Pronësore (çdo anëtar i GTHT-së është edhe anëtar i së paku njërit prej GPT-ve). Ky 
është grup prej 14 personash që përfaqësojnë institucione të ndryshme të Kosovës, që kanë 
ekspertizën dhe përgjegjësitë relevante në lidhje me çështjet do të adresohen nga Strategjia e 
ardhme.  
 
Sipas pajtimit gjatë mbledhjes paraprake, EK 2 për të Drejtën Pronësore ndoqi konferencën në 
emër të Projektit. Një pasqyrë e Projektit u prezantua para pjesëmarrësve dhe EK 2 për të 
Drejtën Pronësore mbajti një fjalim në lidhje me rrugën që do të merret në hartimin e legjislacionit 
për pronën shoqërore, si pjesë e Strategjisë së përgjithshme. EK 3 për të Drejtën Familjare dhe 
Trashëgimore gjithashtu mori pjesë në organizim, si dhe u angazhua në diskutimin e hapur në 
lidhje me të drejtën pronësore dhe trashëgimore, e sidomos problemin e heqjes dorë nga 
trashëgimia nga vetë gratë. Gjatë konferencës, u ofruan kontribute e rekomandime me qëllim të 
formulimit të politikave për një regjim të barabartë dhe efikas të të drejtave pronësore.  
 
Më 23 korrik 2015, Udhëheqësi i Ekipit të Projektit u takua me Shefin e ri të Misionit, Brian 
Kemple, në zyrat e Projektit. EK 3 për të Drejtën Familjare dhe Trashëgimore, gjithashtu mori 
pjesë në takim. Jack Keefe, u.d. Shefi i Misionit i PRP-së, mundësoi takimin. Takimi ishte 
mundësi e mirë për të theksuar frymën e mirë të bashkëpunimit mes dy projekteve dhe për të 
shtruar themelet e bashkërendimit në të ardhmen. 
 
Më 19 gusht 2015, u mbajt edhe një mbledhje koordinuese CCPR/PRP në hapësirat e MD-së. 
Këshilltari i Ministrit të Drejtësisë së Kosovës, Gent Salihu, ritheksoi që në fillim të mbledhjes që 
e drejta e heqjes dorë nga trashëgimia nuk do të shtyhej si përgjigje ndaj problemeve të cilat 
përballen nga gratë në Kosovë.  
 
Gjatë mbledhjes, u ngrit edhe çështja e rregullave procedurale në të drejtën familjare. Për shkak 
të natyrës gjithëpërfshirëse të Ligjit ekzistues për Familjen, i cili përmban rregullime 
gjithëpërfshirëse të aspekteve materiale dhe procedurale, mund të mos jetë e mundshme të 
integrohet ky ligj në kuadër të Kodit Civil të ardhshëm në tërësinë e tij10. Pra, ka nevojë për të një 
vlerësim të thuktë të ligjit ekzistues, për të gjetur dispozitat që përfundimisht mund të hyjnë në 
Kodin Civil dhe dispozitat që në të kundërtën duhen hequr nga aty. Për këtë qëllim, Projekti 
informoi që është përgatitur një punim që i referohet të gjitha dispozitave procedurale dhe 
administrative brenda Ligjit ekzistues për Familjen, nga Ekipi për të Drejtën Familjare dhe 

                                            
10 Kodi Civil zakonisht nuk përfshin rregulla për procedurat gjyqësore dhe administrative (edhe pse disa rregulla të 
përgjithshme nganjëherë mund të jenë aty). 
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Trashëgimore, përveç Raportit të Vlerësimit të Ndikimit. Për rregullat procedurale që nuk do të 
jetë e mundur të përfshihen brenda fushëveprimit të Kodit Civil, do të ketë nevojë për një 
mekanizëm për të shmangur mangësitë ligjore që do të ndikonin tek rastet në vijim dhe ato të 
ardhme. Kjo për shembull mund të jetë miratimi i njëkohshëm i një akti ligjor (që vendos rregullat 
procedurale që hiqen nga Ligji për Familjen), që do të hynte në fuqi njëkohësisht me Kodin Civil. 
Ndryshe, rregullat procedurale mund të hiqen “fizikisht” nga projekt-Kodi Civil, por do të 
vazhdonin të ishin në fuqi deri në zëvendësimin apo shfuqizimin e tyre. Duke marrë parasysh 
fokusin e tij në të drejtën procedurale, PRP-ja shprehu interesimin që të shikonte ato çështje dhe 
të ndihmonte në gjetjen e një zgjidhjeje të përshtatshme.  
 
Mbledhja gjithashtu ofroi një mundësi për të sqaruar që Projekti nuk do të merret me Ligjin për 
Procedurën Kontestimore dhe Ligjin për Procedurën Jokontestimore (pasi që janë ligje të natyrës 
procedurale, e jo substanciale). Kështu, PRP-ja është i lirë të marrë udhëheqjen në vlerësimin se 
si procedurat gjyqësore mund të ndryshohen për të përmirësuar gjykimin e kontesteve për të 
drejtat pronësore në Kosovë, edhe pse koordinimi i afërt ndërmjet të drejtës materiale dhe asaj 
procedurale gjithmonë është i nevojshëm.  

 Periudha e katërt e raportimit (1 shtator deri më 30 nëntor 2015) –Raporti i katërt i Progresit, 
datë 30 nëntor 2015. 

Më 2 shtator 2015, EK 3 mori pjesë në mbledhjen e Grupit të Fokusit për Legjislacionin e të 
Drejtës Pronësore për Gratë dhe informoi pjesëmarrësit në lidhje me statusin aktual të Projektit. 
Ajo gjithashtu ofroi një pasqyrë të problemeve gjinore që Projekti ka identifikuar në dispozitat 
ekzistuese të Ligjit për Familjen dhe Ligjin për Trashëgiminë, në bazë të Raportit të Vlerësimit të 
Ndikimit dhe Raportit të BE-së për Vlerësimin Ligjor (respektivisht, Aktivitetet B.2 dhe B3, Raporti 
Fillestar; Aktivitetet 2.2 dhe 2.3 TeR). 
 
Më 15 tetor 2015 u mbajt një mbledhje bashkërenduese ndërmjet Projektit dhe PRP-së, në 
hapësirat e MD-së. Diskutimi u fokusua kryesisht tek sfidat e procesit të konsultimit që edhe 
Projekti edhe PRP-ja i përballin në përkrahje të GTHT-së11 dhe Komisionit të Kodit Civil. 
 
Një mbledhje tjetër bashkërenduese u mbajt më 5 nëntor 2015. Në këtë mbledhje, u diskutuan 
afatet kohore të aktiviteteve të projektit në vazhdim për të siguruar bashkërendim ndërmjet dy 
projekteve. PRP-ja ofroi mundësi për të lehtësuar një takim/tryezë joformale për çështjet e të 
drejtës pronësore (materiale) me gjyqtarë të zgjedhur të Kosovës. Projekti mirëpriti propozimin 
dhe u bënë konsultime të brendshme për të definuar modalitetet e një mbledhjeje/tryeze të tillë. 
PRP-ja pyeti nëse do të mund të ndante me Projektin Koncept-Dokumentet e përgatitura nga 
ekspertët e tij para se të finalizoheshin, ashtu që të sigurohet një koherencë dhe konsistencë e 
qasjeve. Dokumentet e tilla synohen të përkrahin GTHT-së në hartimin e Strategjisë. Projekti 
gjithashtu u ofrua të takohet me ekspertët tematikë të PRP-së me qëllim të diskutimit të 
koncept-dokumentet para finalizimit të tyre.  
 
Për më tepër, mundësia e organizimit të përbashkët të një konference 3-ditore për të drejtën 

                                            
11 Më parë “GPS”. 
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trashëgimore (me kërkesë të Grupit Punues për të Drejtën Trashëgimore) u trajtua. Megjithatë, 
për shkak të kufizimeve financiare dhe administrative u arrit pajtimi që Projekti vetëm do të 
merrte pjesë në ngjarje (duke mos qenë në gjendje ta bashkëfinancojë). Theksi përfundimisht u 
vu tek nevoja për të shmangur dyfishimet e punës që kryhet nga Projekti (si fokusimi tek çështjet 
gjinore në vend se tek i gjithë Ligji i Trashëgimisë) – qasje kjo që është në përputhje me MM-në e 
nënshkruar mes dy projekteve. Organizimi 3-ditor u mbajt më 24, 25 dhe 26 nëntor. Më 25 dhe 
26 nëntor, EJK-ja nga Projekti mori pjesë në ngjarjen e organizuar nga PRP-ja.  
 
Është gjithashtu me rëndësi të përmendet që gjatë periudhës së katërt raportuese, PRP-ja ka 
implementuar dy takime njoftuese të GPT-së: GPT 4: “adresimi i çështjeve pronësore në lidhje 
me Marrëveshjen për Stabilizim e Asocim dhe Mbrojtja e të drejtave njerëzore në lidhje me 
pronën të pjesëtarëve të komuniteteve jo-shumicë”, mbajtur më 22 tetor12, si dhe GPT 5: 
“Garantimi dhe zbatimi i të drejtave pronësore të grave”, mbajtur më 23 tetor. EJK-të nga projekti 
ndoqën mbledhjet (Odeta Hyseni, respektivisht Adelina Sokoli) si dhe ofruan perspektivën e 
CCPR-së. 
 
Në mbledhjen e 22 tetorit, GPT-ja inicioi diskutimin mbi fushat që janë prioritetet më urgjente për 
adresim për mbrojtje efektive të të drejtave të pakicave në Kosovë. Përfaqësuesit e OSBE-së 
dhanë shumicën e komenteve dhe sugjerimeve, siç janë ndryshimi i ligjeve ekzistuese ashtu që 
pjesëtarët e komuniteteve jo-shumicë të kenë qasje më të madhe në drejtësi. Në këtë drejtim, u 
theksua që ligjet për ndarjen e pronave, banimit social dhe strehimit të të pastrehëve nga 
komunat duhet të kenë dispozita shtesë që inkurajojnë të bëjnë prioritet interesat e personave të 
zhvendosur dhe/ose të kthyer. Njëkohësisht, u argumentua që duhet të ketë mbrojtje më të 
madhe të të drejtave për personat e zhvendosur dhe të kthyerit në çështjen e ndërtimeve pa leje, 
pasi ndodh shpesh që të ngrehen ndërtime të paligjshme në tokat e tyre. Procedurat e dëbimit 
duhet të jenë më efektive dhe efikase, për të shmangur apo adresuar riuzurpimet e paligjshme të 
pronave.  

 
Qëllimi i mbledhjes së 23 tetorit 2015 ishte të prezantohej metodologjia e punës dhe pajtimi mbi 
çështjet kryesore që do të diskutoheshin në grupin e pestë tematik. Çështjet e identifikuara për 
diskutim të mëtutjeshëm qenë: (i) Trashëgimia; (ii) Regjistrimi i pronësisë së përbashkët; si dhe 
(ii) martesa faktike. U arrit një pajtim i përgjithshëm që të mos dyfishohej puna e Projektit, derisa 
rishikohen dhe analizohen ligjet në zbatim. 

 Periudha e pestë e raportimit (1 dhjetor 2015 deri më 29 shkurt 2016) –Raporti i pestë i 
Progresit, i datës 29 shkurt 2016. 

Më 2 dhjetor 2015, u mbajt një mbledhje bashkërenduese ndërmjet Projektit dhe PRP-së, në 
hapësirat e MD-së. Diskutimi i fokusua kryesisht tek draftet e Koncept-Dokumenteve që secili 
GPT ishte në proces të përgatitjes me ndihmën e PRP-së për qëllimet e hartimit të Strategjisë 
Nacionale për të Drejtat Pronësore. Draftet e Koncept-Dokumenteve përfundimisht do t’i 
paraqiten GTHT-së për shqyrtim dhe miratim. 
 

                                            
12 Kjo ishte mbledhja e parë e mbajtur për Synimin 4. 
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Një mbledhje tjetër bashkërenduese u mbajt më 28 janar 2016. Në këtë mbledhje, u diskutuan 
një numër çështjesh, si projektligji i ri për Mbrojtjen e Fëmijëve (duhen ofruar këshilla nga 
Projekti për të siguruar bashkërendimin me Kodin Civil), regjimi i pasurisë martesore të 
bashkëshortëve (më shumë masa mbrojtëse në Kodin Civil për të mbrojtur gratë e cenueshme), 
Koncept-Dokumenti për Heqjen Dorë nga Trashëgimia (zhvilluar në bazë të dokumentit të 
përbashkët CCPR/PRP për praktikat e heqjes dorë, në atë moment nën rishikimin e MD-së), si 
dhe projektligji i ri për Tatimin në Pronë, përgatitur nga SIDA (të merret parasysh nevoja që 
parimet e përgjithshme të të drejtës pronësore të kodifikohen brenda Kodit Civil).  
 
Në të njëjtën mbledhje bashkërenduese, Projekti u zotua të bashkëpunonte me Zyrën për 
Qeverisje të Mirë (ZQM) në Zyrën e Kryministrit për të theksuar çështjet e bashkërendimit 
ndërmjet Kodit Civil dhe Projektligjit të ri për Mbrojtjen e fëmijëve, përgatitur nga ZQM-ja. 
Projektligji pastaj u analizua e u diskutua brenda Projektit, për të vlerësuar nëse ligji i tillë do të 
ketë nevojë për ndryshime dhe/ose korrigjime për të qenë në përputhje me Kodin Civil të 
ardhshëm (si ligj kryesor). Gjetjet e ekipit të projektit treguan që projektligji përmbante disa 
mangësi, duke përfshirë mungesën e qartësisë së roleve, mandateve dhe përgjegjësive të 
institucioneve të ndryshme të angazhuara, dispozita jokonsistente, kundërthënie me ligje të tjera, 
si dhe mangësi të tjera që duheshin adresuar para se projektligji të miratohet.  
 
PRP-ja kishte ofruar të mundësonte një mbledhje të ekspertëve pronësorë të Projektit me 
gjyqtarë të zgjedhur të Kosovës. Pasi u bënë aranzhimet e nevojshme për organizimin e këtij 
takimi, EK 2 për të Drejtën Pronësore, si dhe Thomas Vanke, EJK i kontraktuar nga Projekti, 
morën pjesë më 14 dhjetor 2015 në tryezën e rrumbullakët për përmirësimin e procedurave 
gjyqësore të gjykimit të kontesteve për të drejtat pronësore, organizuar nga PRP-ja. Tryeza e 
rrumbullakët u mbajt në Hotelin Emerald në Prishtinë. Përveç ekspertëve të lartpërmendur, 
ngjarjes iu bashkëngjitën Enver Fejzullahi (Specialist i PRP-së për Reformën Gjyqësore) si dhe 
pesë gjyqtarë civilistë. Diskutimet u bazuan në një pyetësor të përgatitur (e më parë të 
shpërndarë) nga Projekti tek PRP-ja. Temat përqendroheshin në çështje të ndryshme, si 
funksionimi i regjistrit të pengut; funksionimi i përmbarimit jashtëgjyqësor të hipotekave afarsite; 
ndryshimet e mundshme në dispozitat e LRDPP-së për barrat dhe hipotekat; si dhe më 
gjerësisht, konfliktet e mundshme ndërmjet dispozitave ligjore në sektorin e të drejtës pronësore. 
Ekspertët e Projektit gjithashtu adresuan raste praktike në lidhje me aplikimin e dispozitave 
specifike (p.sh. nenet 40 dhe 41, LRDPP). 
 
Më 19 janar 2016, u mbajt një takim, në hapësirat e USAID-it, mes EK 2 për të Drejtën pronësore 
dhe Shefit të Misionit të PRP-së. Mbledhja gjithashtu u ndoq nga Veljko Mikelic (EJK CCPR), 
Cuizon Don (Z/Shef Misioni PRP), Gent Salihu (Këshilltar i Ministrit të Drejtësisë) dhe Xhevat 
Azemi (Specialist i PRP-së për Zhvillimin e Politikave). Gjatë mbledhjes, u ofrua ndihmë nga 
PRP-ja për të lehtësuar një takim/tryezë të rrumbullakët me qëllim që t’i ofrohet Z. Mikelic, EJK 
për Reformën e të Drejtave Pronësore, kontraktuar nga Projekti, mundësia që t’i paraqesë 
GTHT-së gjetjet e Planit të përgjithshëm për Reformën e Sektorit të së Drejtës Pronësore (pra, 
rezultati kryesor i Aktiviteteve 1.5 dhe 1.6 TeR; respektivisht, Aktivitetet C.5 dhe C.6, Raporti 
Fillestar). Çështjet e ndërlidhura me organizimin e prezantimit nga Z. Mikelic gjithashtu u 
adresuan (p.sh. lista e temave që duhen mbuluar). Një mbledhje e dytë u mbajt (në të njëjtin 
vend dhe me të njëjtit pjesëmarrës) më 21 janar 2016, ku u finalizua rendi i ditës për mbledhjen. 



 

 

EU funded project managed by the EUO in Kosovo and implemented 
by a Consortium led by GIZ International Services 

 

 

    
This project is implemented 

by a consortium led by GIZ 

International Services 

 

 

 

 
Page 24 of 60 

Tryeza e rrumbullakët u mbajt më 9 shkurt në Hotelin Sirius në Prishtinë, duke ofruar kështu një 
forum të dobishëm për diskutim mbi disa çështje në lidhje me pronën shoqërore. Udhëheqësi i 
Ekipit dhe EK 2 për të Drejtën Pronësore morën pjesë në emër të Projektit. 
 
Më 15 shkurt 2016, EK 3 për për të Drejtën Familjare dhe Trashëgimore mori pjesë në 
punëtorinë njëditore që u organizua nga GPT 5 i PRP-së (“Garantimi dhe zbatimi i të drejtave 
pronësore të grave”). Qëllimi i punëtorisë ishte diskutimi i rekomandimeve për politika në 
përforcim të të drejtave të grave për trashëgimi. Në këtë punëtori, u prezantua dhe u diskutua 
Koncept-Dokumenti për Heqjen dorë nga Trashëgimia. Ky dokument adreson dy çështje në 
lidhje me heqjen dorë nga trashëgimia: a) zhvillimi i masave mbrojtëse ndaj heqjes dorë në 
përgjithësi, si dhe b) masat e posaçme mbrojtëse në rastet e heqjes dorë kur ka fëmijë të mitur. 
Në fund të punëtorisë, u arrit pajtimi që MD-ja të merrte parasysh ndryshimet e mundshme në 
Ligjin për Noterinë dhe Ligjin për Procedurën Kontestimore.  
 
Gjatë periudhës së pestë të raportimit, PRP-ja ndau me Projektin raportin e “Analizës 
krahasuese të kompetencave dhe praktikave noterë në Shtete të Zgjedhura anëtare të BE-së”. 
Derisa projektligji i ri për Noterinë ishte përgatitur me ndihmën e qeverisë zvicerane, afati për 
finalizimin e projektligjit u shty deri në qershor të vitit 2016. Hulumtimi i PRP-së në lidhje me 
praktikat evropiane synon të informojë vendimet për reforma të MD-së. Megjithatë, kur trajtohen 
çështjet ligjore në lidhje me sistemin e noterisë në Kosovë, duhet pasur vëmendje për faktin që 
ndryshimet në ligjin ekzistues mund të kenë implikime në Kodin e ardhshëm Civil. Gjatë të 
njëjtës periudhë raportimi, PRP-ja gjithashtu ndau raportin për “Informalitetin në sektorin e 
tokave: Çështja e trashëgimisë së vonuar në Kosovë”. 

 Periudha e gjashtë e raportimit (1 mars deri më 31 maj 2016) – Raporti i gjashtë i Progresit, i 
datës 31 maj 2016. 

Më 2 mars 2016, u mbajt një takim koordinues ndërmjet Projektit dhe PRP-së në lokalet e 
MD-së. Ky takim i mundësoi të dy projekteve që të njoftonin njëri-tjetrin në lidhje me zhvillimet e 
fundit, duke përfshirë finalizimin e Planit të Përgjithshëm të CCPR-së/Planit të Veprimit dhe 
Planit të Përgjithshëm/Veprimit për Reformën Ligjore të Sektorit të Tokës, finalizimin në të 
ardhmen të drafteve të Koncept-Dokumenteve nga PRP-ja, si dhe fushatën e vetëdijesimit publik 
të planifikuar nga PRP-ja në fushën e të drejtave pronësore. 
 
Dy projektet u takuan përsëri më 6 prill 2016. Gjatë këtij takimi bashkërendues, PRP-ja e njoftoi 
CCPR-në mbi gjendjen aktuale në lidhje me hartimin e Koncept-Dokumenteve dhe Strategjisë së 
ardhme Nacionale për të Drejtat Pronësore. Derisa Koncept-Dokumentet ishin në proces të 
hartimit, PRP-ja informoi që Strategjia pritet të finalizohet në shtator të vitit 2016 dhe t’i dorëzohet 
Drejtorisë së Zgjerimit në Bruksel.   
 
Një mbledhje tjetër bashkërenduese u mbajt më 10 maj 2016. U diskutuan afatet dhe kontributet 
e të dy projekteve në Koncept-Dokumente, si pjesë e përpjekjeve të përbashkëta të përkrahjes 
për hartimin e Strategjisë Nacionale të Kosovës për të Drejtat Pronësore. Derisa u theksua 
nevoja për të adresuar rregullat procedurale në fushën e të drejtës familjare, PRP-ja shprehu 
interesimin që të angazhohet në këtë drejtim. Megjithatë, u theksua që derisa të finalizohet Kodi 
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Civil (ose së paku të afrohet tek finalizimi), procedurat nuk mund të ndryshohen (edhe pse puna 
në rishikim mund të fillojë më herët). PRP-ja gjithashtu shpjegoi shkurt para ekipit të projektit 
fushatën vetëdijesuese që është filluar nga PRP-ja në fushën e të drejtave pronësore të grave.  
 
Në fund, Projekti shprehu brengat në lidhje me faktin që gjatë një punëtorie të GTHT-së në 
Prizren, të mbajtur më 21-22 prill 2016, si dhe udhëhequr nga PRP, Z. Robert Muharremi, 
ekspert nga USAID-i, kishte prezantuar një Koncept-Dokument që shprehte qëndrime të 
papërputhshme me qasjen që ishte marrë nga Përfituesi/MD/BE/CCPR në kodifikimin e Kodit 
Civil. Eksperti i PRP-së kishte sugjeruar ndryshimin e LPDS-së për të pasur dispozita të 
ngjashme me ato të legjislacionit kroat dhe malazez, të cilat parashohin transformimin e të 
drejtës së shfrytëzimit të pronës shoqërore në pronë të personit që është regjistruar si posedues 
i përhershëm i të drejtës së shfrytëzimit13. KE 2 për të për të Drejtën Pronësore vuri në pikëpyetje 
këtë qasje, si dhe shpjegoi edhe një herë që LDPS-ja do të inkorporohet brenda Kodit Civil. Ai do 
të bëhet, me modifikimet e duhura, Libri i Pronës, si dhe do të rregullojë vetëm çështjet private të 
pronës. Rrjedhimisht, lënda e lartpërmendur duhet të jetë objekt i legjislacionit të posaçëm për 
këto arsye: 

1. Librat e pronës në Kodin Civil (draft apo ekzistues) në vendet e rajonit (Serbi, Shqipëri) nuk trajtojnë 
çështje të tilla; 
 

2. Librat e pronës në Kodet Civile të vendeve të Evropës Perëndimore asnjëherë nuk trajtojnë çështje 
të tilla; 
 

3. Praktikat e përmendura të mira nga rajoni bazohen në sisteme juridike (si Kroacia dhe Mali i Zi) që 
nuk kanë Kod Civil (e as nuk janë në proces të hartimit të tij), që do të thot ë se ligjvënësit kanë më 
shumë liri të veprimit kur rregullojnë çështjet pronësore (pasi Kodi Civil mund të merret vetëm me të 
drejtën private); 

 
4. Vendosja në të njëjtin ligj (e edhe në Kodin Civil) të parimit sipas të cilit ai që ka të drejtë shfrytëzimi 

mbi objektin mund të bëhet pronar i tokës nën të, si dhe parimit të kundërt accessio bonorum (që 
përmendet në mënyrë specifike në secilin Kod Civil, edhe ‘pandektik” edhe “institucional”) mund të 
vërtetohet si tejet hutues. Edhe një herë, vendet evropiane e përfshijnë vetëm parimin accessio 
bonorum në Kodet e tyre Civile; 

 
5. Çështjet e referuara nga eksperti i PRP-së janë të natyrës “kontingjente”, si dhe duke marrë 

parasysh që Kodi Civil pritet të ketë jetëgjatësi të madhe, ato mund të tejkalohen për një periudhë 
relativisht të shkurtër kohore. 

                                            
13 Pronarët privatë të objekteve, të cilët janë ndërtuar ligjërisht në pronë publike apo shoqërore, do të konvertoheshin 
në pronarë privatë të tokës ku ai objekt është ndërtuar sipas kushteve të përcaktuara me ligj. Prona, në rastet kur 
komuna (apo organet e saj) është e regjistruar si titullar i të drejtës së shfrytëzimit, do të bëhej pronë komunale. E 
drejta 99-vjeçare e shfrytëzimit të pronave të paluajtshme shoqërore do të transformohej në pronë private sipas 
kushteve të përcaktuara me ligj. Prona e regjistruar në emër të ish-Jugosllavisë, Serbisë dhe organeve administrative 
e agjencive të tyre do të transformohej në pronë të Republikës së Kosovës. Në të gjitha rastet ku ka të drejtë 
shfrytëzimi të proniës së paluajtshme shoqërore, si dhe nuk është e qartë se kush është titullari i asaj të drejte, e drejta 
e shfrytëzimit do të transformohej në pronë të Republikës së Kosovës; çdo person që në këto raste specifike, do të 
pretendonte të kundërtën, do të bartte barrën e dëshmisë. 
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Edhe pse EK 2 për të Drejtën Pronësore kishte reaguar menjëherë ndaj deklaratave të ekspertit 
në të njëjtën Punëtori (bashkë me Z. Beqiri), në mbledhjen bashkërenduese të 10 majit 2016, 
Shefi i Misionit i PRP-së i kërkoi Projektit të përgjigjej me shkrim ndaj Koncept-Dokumentit në 
fjalë, gjë që u bë menjëherë. Projekti u sigurua që komentet e EK 2 EK 2 për të Drejtën 
Pronësore do të inkorporoheshin në Koncept-Dokumente dhe të reflektoheshin në “draftin zero” 
të Strategjisë Nacionale për të Drejtat Pronësore14. Është gjithashtu me rëndësi të përmendet që 
me qëllim të përfshirjes së propozimeve të tjera të CCPR-së në Koncept-Dokumente, Projekti 
prapë i ka ofruar PRP-së versionin e riformuluar të dispozitave të ligjit të trashëgimisë në lidhje 
me heqjen dorë nga trashëgimia.  

 Informata të tjera deri më 30 qershor 2016. 

Në mbledhjet e fundit bashkërenduese të mbajtura mes dy projekteve mes marsit dhe majit 
2016, Projekti është siguruar që rezultatet dhe komentet që i janë dhënë PRP-së do të merreshin 
parasysh dhe të reflektoheshin në Koncept-Dokumente. Për këtë qëllim, u arrit pajtimi që 
Koncept-Dokumentet të ndaheshin me Projektin, ashtu që të mundësohej komentimi ndaj tyre në 
dritën e projekt-Kodit Civil. Draftet përfundimtare të Koncept-Dokumenteve15 u dërguan tek 
Projekti më 13 qershor, ndërsa ekipi i projektit filloi shqyrtimin e tyre menjëherë. Komentet nga 
Projekti u dorëzuan tek ZBE-ja, Përfituesi dhe PRP-ja më 24 qershor 2016. Në komentet e tij, 
Projekti kishte gjetur disa mospërputhje apo mangësi në lidhje edhe me konceptin e Kodit Civil 
ashtu siç ishte menduar nga ZBE-ja, Përfituesi dhe KDP-ja, edhe me zgjidhjet teknike që ishin 
krijuar nga Projekti për të adresuar disa çështje e mangësi në legjislacionin ekzistues të 
kodifikuar brenda draftit të Kodit Civil.  
 
Në emailin e tij të 16 qershorit 2016, EK 2 për të Drejtën Pronësore shprehu këto qëndrime: 

 Tek Opsioni 3 në f. 43, pika e parë, dokumenti i referohet nevojës për të futur në LDPS ‘dispozita të 
ngjashme me ato të legjislacionit kroat dhe malazez, të cilat parashohin transformimin e të drejtës së 
shfrytëzimit të pronës shoqërore në pronë të personit që është regjistruar si titullar i përhershëm i të drejtës 
së shfrytëzimit’, qëndrim ky me të cilin nuk pajtohet ekipi i projektit, si dhe që është në kundërthënie me 
konceptin, natyrën, sistematikën dhe koherencën e Kodit Civil. Një version i ndryshuar i LDPS-së do të 
bëhet Libri i Pronës, si dhe nuk do të adresojë çështje të tilla për arsyet që Projekti i ka theksuar dhe i ka 
përkujtuar PRP-së disa herë, me email, në takime bilaterale dhe në punëtori. Si i tillë, kjo duhet të jetë 
objekt i një ligji të posaçëm ndaras. 
 

 Në faqen 133, mund të gjendet kjo fjali: “Më tutje, ligji përcakton posedimin pronësor tek neni 110, por 
vetëm duke iu referuar pronës së luajtshme.” Projekti ka theksuar në rezultatin e vet C.4 që fraza “pronë e 
luajtshme” bazohet në përkthimin e gabuar të fjalës shqipe “send”, që në fakt do të thotë objekt/pronë në 
përgjithësi, edhe të luajtshme edhe të paluajtshme, e jo vetëm “pronë e luajtshme”. Projekti ka bërë disa 

                                            
14 Fatkeqësisht, kjo nuk ka ndodhur, pasi që Koncept-Dokumentet e PRP-së së USAID-it ende janë në favor të qasjes 
që nuk është në përputhje me konceptin e Kodit Civil. Ju lutemi të shihni si më poshtë, “Informata të mëtutjeshme deri 
më 30 qershor 2016”. 
15 PRP USAID, Koncept-dokumente për të informuar procesin e zhvillimit të Strategjisë Nacionale të MInistrisë së 
Drejtësisë për të Drejtat Pronësore në Kosovë, prill 2016. 



 

 

EU funded project managed by the EUO in Kosovo and implemented 
by a Consortium led by GIZ International Services 

 

 

    
This project is implemented 

by a consortium led by GIZ 

International Services 

 

 

 

 
Page 27 of 60 

korrigjime të tjera në dispozitat e LDPS-së duke e kthyer përkthimin e fjalës ‘send’ = pronë e luajtshme në 
send = pasuri/pronë (në përgjithësi, e luajtshme dhe e paluajtshme). 
 

 Definimi i dobët i posedimit pronësor përmendet prapë tek faqja 133 si vijon: “Më tutje, ligji përkufizon 
posedimin pronësor në nenin 110, por vetëm duke iu referuar pronës së luajtshme – Personi i cili e posedon 
një send që është pronë e tij, është posedues pronësor.” Ky definicion nuk është plotësisht i saktë; personi 
që posedon send që është pronë e tij në fakt është pronar; kjo gjë duhet të kihet parasysh nga Ekipi i 
PRP-së. Pyetja është adresuar nga Projekti që nga Rezultati C.4. Përkufizimi i posedimit pronësor që është 
dhënë me nenin 110 është riformuluar në Rezultatin C.5, në bazë të praktikave të mira evropiane, duke u 
bazuar tek DCFR-ja dhe BGB-ja, si dhe duke përshkruar në mënyrë analitike dy elementet themelore të 
posedimit pronësor: corpus possessionis dhe animus possidendi. 

 

 Në faqen 133: “Ky ligj [LPDS] nuk definon posedimin bona fide”. Projekti ka vendosur këtë definicion në të 
dy Rezultatet, C.5 dhe C.9. 

 

 Në faqen 134, referenca ndaj parashkrimit nuk merr parasysh që çështja tashmë është adresuar nga 
Projekti që prej Rezultatit C.4, si dhe është rishikuar plotësisht në Rezultatin C.9. Në dritën e këtyre dy 
rezultateve, vërejtjet e dhëna në faqen 134 nuk duhet të vlejnë më. Raporti ‘Përvetësimi i pronës përmes 
parashkrimit dhe uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme të personave të zhvendosur nga Kosova” të 
cilit i referohet PRP-ja, citon rastin e GjEDNj-së J.A. Pye (Oxford) ltd dhe J.A. Pye (Oxford) Land ltd kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, pa marrë parasysh faktin që qëndrimi mjaft negativ ndaj përfitimit me parashkrim 
që është shprehur në aktgjykim është hedhur poshtë plotësisht nga Dhoma e Lartë, e cila rrëzoi vendimin e 
mëparshëm disa vite më herët.” 

Në emailin e saj të datës 16 qershor 2016, EK 3 për të Drejtën Familjare dhe Trashëgimore 
vëren si në vijim:  

 Koncept-Dokumentet i referohen njohjes së “martesave faktike” në ligjin ekzistues të familjes dhe atij të 
trashëgimisë, si dhe sugjerojnë që a) ligjet duhen harmonizuar, si dhe b) që ligji i trashëgimisë të ndjekë 
modelin kroat, që i jep të drejta trashëgimie palës së mbijetuar bashkëjetuese pas tri vitesh, ose më pak, 
nëse ka fëmijë (f. 190). Megjithatë, Libri i Pestë i projekt-Kodit Civil tashmë ka zgjidhur këtë problem. Në 
bazë të sugjerimeve nga palët e përfshira, Projekti ka vendosur të kërkojë që bashkëjetesa të zgjasë së 
paku pesë vjet, ose së paku tri vjet nëse lind fëmija nga kjo marrëdhënia, si dhe të përfundojë për shkak të 
vdekjes së njërës palë. Kjo është bërë jo vetëm për siguri juridike, por edhe në interesin e palëve 
bashkëjetuese, ashtu që të përmirësohen të drejtat trashëgimore të palës së mbijetuar bashkëjetuese – 
sidomos grave. Projekti gjithashtu ka vendosur të mos kërkojë regjistrimin e “bashkëjetesës”. Neni 40 i Librit 
të Katërt përkufizon bashkëjetesën, derisa neni 41 e zhvendos barrën e dëshmisë në rast se bashkëjetuesi 
kërkon të përfitojë të drejtat e bashkëjetesës. 
 

 Koncept-Dokumentet theksojnë problemet e heqjes dorë nga trashëgimia, si dhe synojnë të vendosin masa 
mbrojtëse, kryesisht për mbrojtjen e grave (f. 192). Kjo është adresuar qartësisht me dispozitat e reja të 
nenit 131 dhe atij 132 të Librit të Pestë të projekt-Kodit Civil. Veçanërisht, Projekti ka zgjedhur regjimin në të 
cilin heqja dorë mund të bëhet vetëm në prani të gjyqtarit: heqja dorë para noterit, me kontratë noteri, nuk 
është e mundur. Gjyqtari duhet të lexojë deklaratën e shkruar të heqjes dorë, si dhe duhet të sigurojë që 
trashëgimtari/ja që heq dorë të kuptojë efektin e deklaratës, si dhe që ai/ajo të vendosë lirshëm për ta dhënë 
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atë deklaratë. Projekti gjithashtu ka vendosur të parashohë që heqja dorë nga trashëgimia të vlejë vetëm 
për heqjen dorë të trashëgimtarit në fjalë, e jo për trashëgimtarët e tij/saj; trashëgimtarët e tij/saj mund të 
heqin dorë vetë16. 

 

 Koncept-Dokumentet propozojnë një koncept në të cilin bashkëshorti/ja mbijetuese mund të jetojë në 
shtëpinë e martesës deri në vdekje apo në martesë të re (gjithashtu në f. 192). Sipas nenit 25 të Librit të 
Pestë të projekt-Kodit Civil, bashkëshorti/ja mbijetuese ka të drejtë të jetojë në shtëpinë e martesës vetëm 
për një vit pas vdekjes së bashkëshortit tjetër. Koncept-Dokumenti duhet të përmbajë qasje të ndryshme, 
ashtu që MD-ja të marrë vendim të informuar. 

 

 Koncept-Dokumentet sugjerojnë vendosjen e masave mbrojtëse për transaksionet inter vivos (f. 193). 
Dispozitat e reja të Librit të Pestë (Neni 57 e tutje) sigurojnë që të gjitha palët e kontratës, duke përfshirë 
bashkëshortin/en e dhënësit, të marrin vendime të lirshme si dhe që të gjitha palët e kontratës të informohen 
paraprakisht për pasojat. Kështu, kontrata duhet të jetë me shkrim dhe e nënshkruar nga palët para 
gjyqtarit. Përveç kësaj, gjyqtari (e jo noteri) obligohet me ligj që të ofrojë informata për të gjitha palët në 
kontratë para se ta nënshkruajnë. Në këtë mënyrë, trashëgimtarët që humbin të drejtat përmes transaksionit 
inter vivos, janë në gjendje të marrin vendime të informuara kur japin apo refuzojnë të japin pëlqimin e tyre 
(shih nenin 58 të Librit të Pestë). 

 

 Koncept-Dokumentet gjithashtu adresojnë problemin “e krijuar nga ligji i trashëgimisë, i cili kërkon ndarjen e 
pronës midis gjithë trashëgimtarëve të mbijetuar sapo të kryhet procedura e trashëgimisë, gjë që mund të 
bëhet menjëherë pas vdekjes”. Kështu, PRP-ja sheh mundësinë ligjore që bashkëshorti mbijetues të humbë 
vendbanimin shpejt pas vdekjes së bashkëshortit, si dhe pengesa të tjera që mund të dëmtojnë 
bashkëshortin mbijetues (f. 192). Duke pasur këto probleme parasysh, Projekti jo vetëm që ka vendosur 
dispozitë të re tek neni 25 (shih më lart), por ka vendosur edhe masa të reja mbrojtëse në rast se jepen hise 
të trashëguara të pronës para se të bëhet ndarja. Masat mbrojtëse në nenin 141 janë të ngjashme me ato të 
nenit 131: Dhënia mund të bëhet vetëm me kontratë me shkrim. Kjo kontratë është e vlefshme vetëm nëse 
bëhet para gjyqtarit. Gjyqtari lexon kontratën, e shpjegon përmbajtjen dhe pasojat e saj, si dhe siguron që të 
gjithë trashëgimtarët ta kuptojnë. Përveç kësaj, gjyqtari siguron që trashëgimtari që bart hisen e tij/saj të 
vendosë në mënyrë të lirë ta bëjë këtë.  

 

 Koncept-Dokumentet i referohen problemit të mbrojtjes së të drejtave trashëgimore të fëmijëve të mitur. 
PRP-ja kërkon mbikëqyrjen e organit të kujdestarisë në rastet kur bëhet fjalë për interesat pronësorë të 
fëmijëve të mitur (f. 194). Projekti adreson problemin e masave mbrojtëse për të miturit brenda procedurës 
së trashëgimisë, kur bëhet fjalë për heqjen dorë nga trashëgimia. Neni 131 par. 3 i Librit të Pestë thekson 
qartë që nëse trashëgimtari që heq dorë është fëmijë nën moshën 18-vjeçare, ai/ajo përfaqësohet nga 
prindërit e tij/saj apo ata që mbajnë përgjegjësinë prindore. Në çdo rast, nevojitet leja për heqje dorë nga 
organi i kujdestarisë. Masat mbrojtëse për fëmijë të mitur gjithashtu gjenden në Librin e Katërt për familjen: 
parimet e reja të përgjegjësisë prindore (shih nenin 112) gjithashtu merren me administrimin e pasurisë së 
fëmiut dhe përfaqësimin ligjor të tij. Këto duhen bërë në interesin më të mirë të fëmiut (shih nenin 126). 

                                            
16 Është qenësore që Kodi Civil të ketë masa të mjaftueshme mbrojtëse. Nenet 131 dhe 132 si më lart ofrojnë masa 
më të mira mbrojtëse sesa propozimi i dhënë në Koncept-Dokumentet e PRP-së. Mund të diskutohet nëse masat 
mbrojtëse duhen përforcuar edhe më shumë (p.sh. shqyrtimi gjyqësor mbi ekzistencën e bazave të arsyeshme për 
heqje dorë), por minimumi duhet të jetë ai që aktualisht është paraparë me projekt-Kodin Civil, elaboruar nga 
CCPR-ja. 
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Përveç këtyre, duhet marrë parasysh edhe neni 119 i Librit të Katërt, që parasheh që prindërit mund të 
tjetërsojnë apo të huazojnë pronën e fëmiut vetëm me lejen e organit kompetent, si dhe vetëm për arsye të 
sigurimit të mbajtjes, kujdesit dhe edukimit të fëmiut.  

Komentet e sipërme mund të lehtësojnë rishikimin e Koncept-Dokumenteve para se të 
finalizohen dokumenti strategjik dhe plani përcjellës i veprimit. Duket që Strategjia dhe Plani i 
Veprimit përcjellës do të finalizohen në shtator të vitit 2016, si dhe rrjedhimisht t’i dorëzohen 
Drejtorisë së Zgjerimit në Bruksel. Pra, është me rëndësi të madhe që para se të finalizohet 
Strategjia, të adresohen të gjitha dallimet e mundshme ndërmjet qasjeve dhe zgjidhjeve që 
propozohen nga të dy projektet, ashtu që të hiqen konfliktet e pakapërcyeshme, si përfshirja e 
çështjeve publike/administrative në Kodin Civil17, shmangia e dyfishimeve të panevojshme, apo 
të theksohen opsionet e mundshme alternative. Kjo duhet t’i mundësojë Përfituesit të marrë 
vendime të informuara në lidhje me opsionin e politikës që preferon. Gjithashtu, besohet që edhe 
nëse nuk ka pajtim mbi rrugën e duhur, në frymën e bashkëpunimit dhe për hir të plotënisë, 
qëndrimet e shprehura nga Projekti dhe/ose ato të përfshira në projekt-Kodin Civil duhen 
reflektuar në masë adekuate në Koncept-Dokumentet e hartuara nga PRP-ja, së paku si opsione 
alternative. Strategjia Nacionale për të Drejtat Pronësore në fakt synohet të jetë rezultat i 
përpjekjeve të përbashkëta të të dy projekteve, ashtu siç theksohet qartë në MM. 
 

B) Bashkërendimi me projekte të tjera të financuara nga donatorët 

 Periudha e parë e raportimit (11 shtator 2014 – 31 janar 2015) –Raporti i parë i Progresit, i datës 
26 janar 2015. 

Më 6 nëntor 2014, Projekti u takua me MDBE-në dhe Këshilltarin Rezident të Binjakëzimit të 
Projektit të Binjakëzimit të financuar nga BE-ja për “Përmirësimin e përafrimit të ligjeve dhe 
koherencës së kornizës ligjore”, për të diskutuar çështjet e bashkërendimit dhe për të arritur 
pajtimin e mundshëm mbi qasjen e përbashkët për shmangien e ndërthurjeve ndërmjet dy 
projekteve. 

 Periudha e dytë e raportimit (1 shkurt deri më 30 prill 2015) –Raporti i dytë i Progresit, i datës 30 
prill 2015. 

Gjatë periudhës së dytë të raportimit, Projekti arriti të sigurojë bashkërendim të afërt me projekte 
të tjera, të financuara nga BE-ja dhe nga USAID-i. Në veçanti, Udhëheqësi i Ekipit të Projektit 
dhe EK 2 për të Drejtën Pronësore u takuan, më 10 mars 2015, me një ekspert që punonte për 
Programin e Legjislacionit Komercial dhe Përmbarimit (CLE) të USAID-it. Ky program po 
hartonte një ligj për kamatëvonesat dhe rregulloret e ndryshme në emër të Bankës Qendrore të 
Kosovës (BQK), gjë që mund të përbëjë implikime për kodifikimin e Kodit Civil, gjë që kërkon 
bashkërendim.  
 
Më 23 mars 2015, Udhëheqësi i Ekipit të Projektit u takua me një ekspert të angazhuar nga 

                                            
17 P.sh., transformimi i pronës shoqërore dhe të drejtës së shfrytëzimit të pronës së privatizuar në pronë private, 
komunale apo publike. 
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Projekti i Binjakëzimit “Përmirësimi i përafrimit të ligjeve dhe koherencës së kornizës ligjore”, të 
implementuar nga IRZ dhe menaxhuar nga ZBE-ja në Kosovë. Eksperti u ngarkua me vlerësimin 
e kornizës ligjore në lidhje me ndërmjetësimin në Kosovë. Qëllimi i mbledhjes ishte koordinimi 
me Projektin në lidhje me periudhat e parashkrimit (që rrjedhin nga Acquis të BE-së) që vlejnë 
për ndërmjetësimin në lidhje me procedurat gjyqësore në vazhdim.  
 
Një takim tjetër bashkërendimi u mbajt më 5 maj 2015. Në këtë rast, Udhëheqësi i Ekipit të 
Projektit dhe një EJK për të drejtën detyrimore (Z. Sefadin Blakaj) u takuan me një ekspert tjetër 
të angazhuar nga i njëjti projekt binjakëzimi që u përmend më lart, si dhe detyra e të cilit ishte 
kryerja e një vlerësimi nevojash kundrejt ndryshimit të Ligjit për Noterinë. Gjatë takimit, u 
diskutuan disa çështje në lidhje me koordinimin e kërkuar ndërmjet hartimit të Kodit të ardhshëm 
Civil dhe rishikimit të mundshëm të Ligjit për Noterinë. 
 

 Periudha e katërt e raportimit (1 shtator deri 30 nëntor 2015) –Raporti i katërt i Progresit, i datës 
30 nëntor 2015. 

 
Më 16 shtator 2015, EK 2 për të Drejtën Pronësore mori pjesë në prezantimin e Projektit për 

Implementimin dhe Zbatimin e Planifikimit Hapësinor Rural (IRuSP). IRuSP-ja është projekt i 

financuar nga BE-ja në përkrahje të implementimit të një planifikimi modern hapësinor në të 
gjithë Kosovën, për të rritur efikasitetin dhe llogaridhënien e menaxhimit komunal dhe shtetëror 
të tokës, për të avancuar planifikimin transparent dhe shfrytëzimin e tokës18.  
 
Më 2 tetor 2015, EK 2 për të Drejtën Pronësore mori pjesë në Ditën Kosovare-Austriake të të 
Drejtave Pronësore, organizuar nga Shoqëria Austriako-Kosovare (OeKG). OeKG-ja ka 
planifikuar disa ngjarje në tetor dhe nëntor, për të adresuar temat kyçe të zhvillimit në Kosovë me 
palët relevante dhe publikun e interesuar. Dita Austriako-Kosovare e të Drejtave Pronësore 
shërbeu si pikë fillestare për mobilizimin e të gjitha palëve për Nëntorin e Fokusit 2015 për të 
Drejtat Pronësore dhe Regjistrimin. 
 
Më 21 tetor 2015, Udhëheqësi i Ekipit mori pjesë në një organizim të Ambasadës Italiane në 
Prishtinë, që ka sponsorizuar prezantimin e përkthimit (të parë) në shqip të Kodit Civil Italian. 
“Codice Civile” është një prej kodifikimeve kryesore të të drejtës civile në Evropë. Publikimi do të 
pasurojë njohuritë krahasuese të të drejtës dhe të kontribuojë në zhvillimin e mëtutjeshëm të 
shkencës juridike në Kosovë. Mund të përdoret edhe nga ekspertët e Projektit për të hartuar në 
gjuhën shqipe ndryshimet në legjislacionin ekzistues të Kodit Civil të modeluar apo të frymëzuar 
nga e drejta italiane. Udhëheqësi i Ekipit shfrytëzoi këtë mundësi për të prezantuar veten dhe 
Projektin para audiencës. 

                                            
18 Ndihma teknike e projektit përfshin themelimin e një Sistemi Informativ Gjeografik (GIS) për planifikim hapësinor, që 
do të përdoret nga pushteti qendror dhe ai lokal. Një prej arritjeve të rëndësishme të IRuSP-së është implementimi i 
Regjistrit shtetëror të Ndërtimeve pa Leje (UCR) për regjistrimin e ndërtimeve pa leje të identifikuara nga komunat e 
Kosovës. Deri më 11 qershor 2015 (siç përshkruhet me ligj) më se 350,000 njësi ndërtimesh pa leje janë regjistruar 
nga drejtoritë e urbanizmit në komunat e Kosovës (që mund të shihen nga publiku përmes internetit). Më 16 shtator 
2015, filloi procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje. Në këtë drejtim, IRuSP-ja avancoi UCR-në për të mundësuar 
procesin e aplikimit për legalizim. Legalizimi i ndërtimeve pa leje do të ketë ndikim pozitiv në tokën bujqësore, pasi 
ndihmon në parandalimin e degradimit të mëtutjeshëm dhe shfrytëzimit të paligjshëm të saj. 
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Më 11 nëntor 2015, EK 3 për të Drejtën Familjare dhe Trashëgimore mori pjesë në Konferencën 
për Gjini dhe Ekonomi në UBT, duke qenë pjesë e panelit të ekspertëve. Kështu, ajo mbajti fjalim 
mbi arritjet e Projektit në kuptimin e çështjeve gjinore në lidhje me ligjet ekzistuese të familjes 
dhe trashëgimisë. 
 
Një çështje e rëndësishme që kërkoi bashkërendim përgjatë periudhës së pestë të raportimit 
ishte ajo e pronës publike. Për momentin, sistemi ligjor në Kosovë nuk ofron ndonjë definicion 
apo rregullim të qartë të këtij lloji prone. MD-ja kishte themeluar një Grup Punues për Pronën 
Publike më 2013. Ky grup punues përkrahet nga Gjermania, përmes Projektit të REformës Ligjor 
të financuar nga BMZ-ja, e implementuar nga GIZ-ja. Grupi punues ka prodhuar një analizë 
juridike me rekomandimet në lidhje me hartimin e një Ligji për Pronën Publike. Në hartimin e 
kësaj analize ligjore është përdorur vetëm ekspertiza vendore, pa ndihmën e ekspertëve 
ndërkombëtarë. Në bazë të kësaj analize, është zhvilluar një dokument me detajet e përmbajtjes 
së mundshme të Koncept-Dokumentit të MD-së për projektligjin, ndërsa Koncept-Dokument më 
vonë u finalizua nga MD-ja dhe iu dorëzua Qeverisë për miratim. Procedurat për miratimin 
qeveritar janë në vazhdim e sipër. Pas miratimit të Koncept-Dokumenti nga Qeveria, grupi 
punues do të fillojë hartimin e dispozitave të vetë projektligjit për Pronën Publike.  
 
Duke marrë parasysh që procesi i hartimit të Ligjit për Pronën Publike tashmë ishte në një fazë të 
avancuar, lindi pyetja nëse Plani i Përgjithshëm për Reformën e të Drejtës Pronësore (Aktiviteti 
1.5, TeR; Aktiviteti C.5, Raporti Fillestar) duhet që të merret fare me çështjet e ndërlidhura me 
pronën publike. Për të vendosur mënyrën e veprimit, si dhe për t’u bashkërenduar me Projektin e 
GIZ-it për Reformën Ligjore, Udhëheqësi i Ekipit dhe EK 2 për të Drejtën Pronësore u takuan më 
18 nëntor 2015 me Flakron Sylejmanin, ekspert ligjor në Projektin e Reformës Ligjore të GIZ-it 
në krye të aktiviteteve të ndihmës teknike në lidhje me pronën publike. Takimi qe një mundësi 
për të arritur pajtimin mbi pikat vijuese, që:  

1. Projekti të mos përsërisë punën e kryer tashmë nga Projekti i Reformës Ligjore, pra nuk do të 
adresonte në hollësi çështjen e pronës publike në planin e përgjithshëm.  
 

2. Projekti i Reformës Ligjore do të vazhdojë të jetë udhëheqës i përpjekjeve reformuese në këtë fushë, 
me kusht që Projekti të angazhohet në aktivitetet e grupit punues që planifikohen të rifillojnë në janar 
të vitit 2016.  

 
3. Projekti do të sigurojë praninë e një përfaqësuesi në mbledhjet vijuese të grupit punues si dhe të 

vazhdojë vëzhgimin e zhvillimeve.  
 

 Periudha e pestë e raportimit (1 dhjetor 2015 deri 29 shkurt 2016) –Raporti i pestë i Progresit,  
i datës 29 shkurt 2016. 

Më 11 dhjetor 2015, EK 2 për të Drejtën Pronësore takoi Z. David Egashvili (konsulent i Bankës 
Botërore) për të diskutuar koordinimin e mundshëm me projektin e financuar nga Banka 
Botërore që ka për synim reformimin e Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme në 
Kosovë (RDPP). Fokusi i këtij takimi ishte projektligji i ri për RDPP-në që Z. Egashvili pritet të 
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krijojë më vonë këtë vit. Në bazë të vështrimeve paraprake të Z. Egashvili mbi gjendjen aktuale, 
ky ligj duhet të unifikojë dhe konsolidojë ligjet ekzistuese të RDPP-së, kadastrit, e ndoshta edhe 
hipotekave. Ai gjithashtu pritet të favorizojë një qasje më të harmonizuar në kuptimin e 
aranzhimeve administrative në lidhje me regjistrimin e pronës së paluajtshme dhe të vendosë 
AKK-në në majën e sistemit të vendosur rishtazi. 
 
Më 16 dhjetor 2015, EK 2 për të Drejtën Pronësore mori pjesë në një mbledhje në hapësirat e 
Këshillit të Evropës, ku u diskutua projektligji për Investime Strategjike. Kjo mbledhje u iniciua 
nga Mekanizmi i Shqyrtimit Ligjor (LRM) që kryesohet nga ZBE dhe PSBE në Kosovë, si dhe ka 
për qëllim bashkërendimin e dhënies së mendimeve ligjore nga palët kyçe ndërkombëtare për 
ligje me rëndësi të veçantë.  
 
Më 21 dhjetor 2015, EK 2 për të Drejtën Pronësore u takua me Z. Xhala, nga Departamenti 
Ligjor i AKK-së, si dhe Znj. Jazo, Konsulente e Bankës Botërore, për të diskutuar çështjet në 
lidhje me regjistrimin e pronës së paluajtshme.  

 Periudha e gjashtë e raportimit (1 mars deri 31 maj 2016) –Raporti i gjashtë i Progresit, i datës 
31 maj 2016. 

Më 8 prill 2016, u mbajt një mbledhje me Projektin e Implementimit të Bazelit nga GIZ-i (Projekti i 
Financimit të Banimit). Qëllimi i takimit ishte ndërlidhja me Projektin dhe diskutimi mbi sinergjitë e 
mundshme në fushën e hipotekave. Dy projektet u pajtuan të shkëmbenin dokumentet dhe 
gjetjet. Pas takimit, Projekti pranoi draftin e “Rregullores për Kredidhënien Hipotekare 
Banesore”, prodhuar nga Projekti i GIZ-it, si dhe ofroi komentet me shkrim në lidhje me 
definicionin e “pronës së paluajtshme”, institutin e “barrës” si dhe konceptin e “Marrëveshjes 
Hipotekare”. EK 2 për të Drejtën Pronësore mund të ofrojë më shumë hollësi nëse kërkohen. 
 
Më 21 prill 2016, EK 2 për të Drejtën Pronësore mori pjesë në Punëtorin e GTHT-së të 
mundësuar nga PRP-ja, për finalizimin e Koncept-Dokumenteve në bazë të të cilëve do të 
hartohet Strategjia Nacionale për të Drejtat Pronësore. Punëtoria ofroi mundësi që të 
prezantohet edhe një herë qasja e Projektit në kodifikimin e të drejtës pronësore (private) në 
kuadër të Kodit Civil, duke përfshirë nevojën për të adresuar çështjen e transformimit të së 
drejtës së shfrytëzimit të pronës shoqërore (ose në private, ose në komunale, ose në pronë 
publike) përmes legjislacionit të posaçëm.  
 
Më 22 prill 2016, njëri EJK nga Projekti mori pjesë në punëtorinë e mbajtur nga GTHT-ja dhe 
lehtësuar nga PRP-ja brenda Shtyllës 5 (“Garantimi dhe zbatimi i të drejtave pronësore të 
grave”) të Strategjisë Nacionale për të Drejtat Pronësore, ku pati mundësi të paraqesë publikisht 
qasjen e Projektit në lidhje me heqjen dorë nga trashëgimia dhe regjimin e ri pronësor në 
martesë të vendosur me ligjin e rishikuar të familjes. 
 
Më 29 prill 2016, EK 3 për të Drejtën Familjare dhe Trashëgimore ndoqi punëtorinë për 
projektligjin për të drejtën private ndërkombëtare në Kosovë. Ky ligj ka disa pika të puqjes me 
projekt-Kodin Civil dhe do të ketë nevojë për bashkërendim me Kodin e ardhshëm Civil. Projekti 
theksoi rëndësinë e kodifikimit të një ligji të posaçëm për të drejtën private ndërkombëtare, 
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sidomos në lidhje me faktin që ka dispozita në ligjet ekzistuese të familjes dhe trashëgimisë për 
të cilët është e qartë që nuk përkasin brenda Kodit Civil. Këto dispozita duhen hequr nga këto 
ligje dhe të barten tek ligji i veçantë për të drejtën private ndërkombëtare.  
 
Më 10 maj 2016, EK 2 për të Drejtën Pronësore u takua me Z. Destan Bujupaj, zyrtar 
përmbarues civil me përvojë. Qëllimi i takimit ishte diskutimi, derisa hartohej Libri i Pronës në 
Kodin Civil, i çështjeve specifike në lidhje me përmbarimin e hipotekave dhe pengjeve me një 
profesionist tejet të specializuar vendor. Gjatë takimit, u adresuan një numër çështjesh për të 
siguruar harmonizim më të mirë ndërmjet Ligjit ekzistues për Pronën dhe të Drejtat tjera Sendore 
(LPDS) dhe Ligjit për Përmbarimin Civil, i cili aktualisht po rishikohet me përkrahjen e USAID-it. 
Si rezultat i diskutimit të frytshëm, disa artikuj në lidhje me përmbaruesit, afatet dhe publikimet 
janë hequr nga Libri i Pronës në draftin e Kodit Civil, për të shmangur dyfishimet e mangësitë. 
Prapë, EK 2 për të Drejtën Pronësore mund të ofrojë më shumë hollësi sipas nevojës. 
 
Më 17 dhe 19 maj 2016, EK 2 për të Drejtën Pronësore mbajti takime me ekspertët nga Banka 
Botërore, përfshirë këtu Z. Peter Laarakker, jurist nga Agjencia Holandeze e Kadastrit, që 
aktualisht punon si ekspert ligjor për projektin e Bankës Botërore për regjistrin e pronave të 
paluajtshme. Hartimi i ligjit të ri për regjistrin e pronave të paluajtshme – që do të rregullojë në të 
njëjtin ligj regjistrin e pronave të paluajtshme, kadastrin dhe regjistrimin e hipotekave – është 
ende në fazë tejet të hershme. Megjithatë, do të ketë nevojë për bashkërendim të ngushtë 
ndërmjet Kodit Civil dhe ligjit të ri për regjistrin e pronave të paluajtshme në të ardhmen, për të 
hequr çdo mospërputhje. 
 
Më 26 maj 2016, EK 3 për të Drejtën Familjare dhe Trashëgimore ndoqi Konferencën 
Përfundimtare të projektit të financuar nga BE-ja “Hulumtimi dhe monitorimi i institucioneve 
publike në lidhje me zbatimin e Ligjit për Familjen”, implementuar nga OJQ “NORMA”. Në këtë 
ngjarje, Projekti pati mundësi të paraqiste fushëveprimin dhe qëllimin e tërësisë së re të 
dispozitave në ligjin e familjes, të rikodifikuar brenda Kodit Civil, që janë thelbësore për sigurimin 
e të drejtave të grave në Kosovë, duke përfshirë masat mbrojtëse të vendosura me regjimin e ri 
martesor për bashkëshortë dhe bashkëjetesë, konceptin e qartë të “amësisë” që nuk lejon të 
dhurohen vezoret dhe prindërinë surrogate (përveç nëse përcaktohet ndryshe me ligj të 
posaçëm), si dhe një koncept të rishikuar të “familjes së gjerë” të bazuar në marrëdhënie 
kontraktuale ndërmjet anëtarëve të familjes. Nevoja e promovimit të rregullave të avancuara 
procedurale që trajtojnë çështjet familjare në kontekstin e një ligji gjithëpërfshirës dhe të 
posaçëm procedural të familjes (ose përmes reformimit të kodit ekzistues të procedurës civile, 
apo Ligjit për Procedurën Kontestimore), u theksua gjithashtu. 
 

Aktiviteti 0.2: “Ofrimi i përkrahjes teknike për MD-në në identifikimin e fushave të së 
drejtës civile që duhen përfshirë brenda Kodit Civil”. 

 Periudha e parë e raportimit (11 shtator 2014 – 31 janar 2015) – Raporti i parë i Progresit, i 
datës 26 janar 2015. 

Duke marrë parasysh gjerësinë e sektorit të së drejtës civile, kodifikimi i Kodit Civil që në fillim ka 
paraqitur një “problem definimi” që duhen adresuar para se të planifikoheshin aktivitetet e 
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projektit apo të ndaheshin resurset. Siç parashihet me TeR të projektit, përpjekjet fillestare të 
ekipit të projektit orientoheshin kah identifikimi, bashkë me MD-në, i fushave të së drejtës që do 
të mbuloheshin me atë kodifikim (TeR, Aktiviteti 02, f. 18).  
 
Shi për këtë, u përgatit, u diskutua dhe u dorëzua një Memorandum që parashihte qasjen e 
propozuar nga Projekti për fushëveprimin e Kodit Civil, tek MD-ja, në takimin e mbajtur më 10 
korrik 2014. Memorandumi mbi fushëveprimin e Kodit Civil u bashkëngjit me Raportin 
Fillestar si Shtojca 3, si dhe iu bashkëngjit edhe këtij Raporti Përfundimtar si Shtojca 3. Ky 
Memorandum identifikonte fushat e të drejtës civile që duheshin bërë lëndë rregullimi, si dhe që 
përfundimisht përcaktonin edhe fushëveprimin e aktiviteteve të Projektit brenda komponentit të 
Kodit Civil.   
 
Siç është propozuar nga ekipi i projektit, MD-ja u pajtua (emaili i 17 korrikut bashkëngjitur me 
Raportin Fillestar si pjesë përbërëse e Shtojcës 3, si dhe bashkëngjitur me këtë Raport 
Përfundimtar si pjesë përbërëse e Shtojcës 3) që Kodi Civil të përfshinte vetëm fushat kryesore 
të të drejtës civile që tradicionalisht janë kodifikuar në vendet evropiane si pjesë e Kodit Civil (si 
Ligji për Familjen, Trashëgiminë, Detyrimet, si dhe Pronat). Megjithatë, u theksua që disa fusha 
të tjera të së drejtës (p.sh. Ligji i personave) mund të kenë nevojë të përfshihen pasi të jenë 
themeluar Grupet Punuese tematike.  
 

4.2 Komponenti 1 (“Të Drejtat Pronësore”) dhe 2 (“Kodi Civil”), TeR  

 

4.2.1 Sfondi  

 
Synimi i Komponentës 1 është të ndihmojë MD-në në reformimin e të drejtës pronësore që të 
jetë në përputhje me Acquis të BE-së, standardet e KEDNJ-së, si dhe përvojat më të mira 
ndërkombëtare (praktikat e mira evropiane), derisa synimi i Komponentës 2 është të ndihmojë 
MD-në në hartimin e një Kodi Civil gjithëpërfshirës në përputhje me Acquis të BE-së, standardet 
e KEDNJ-së, si dhe përvojat më të mira ndërkombëtare (praktikat e mira evropiane). 
Fushëveprimi i Komponentës 1 është qartësisht më i gjerë sesa ai i Komponentës 2, pasi që ka 
të bëjë jo vetëm me të drejtën pronësore private si pjesë e Kodit Civil, por me potencial të 
zgjerohet deri tek çdo legjislacion pronësor, që përfshin edhe ligjet për pronën shoqërore dhe 
publike. 
 

4.2.2 Aktivitetet dhe rezultatet 

 Periudha e parë e raportimit: 11 shtator deri 31 janar 2015 – shih Raporti i parë i Progresit, i 
datës 26 janar 2015. 

Aktiviteti 1.1: “Grumbullimi i ligjeve dhe praktikës gjyqësore relevante në fushën e të 
drejtës pronësore”; 
DHE 
Aktiviteti 2.1: “Ofrimi i përkrahjes teknike për MD-në dhe palët tjera relevante në 
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grumbullimin e ligjeve dhe praktikës gjyqësore relevante në fushën e Kodit Civil”. 

 

 
Me fillim nga shtatori i vitit 2014, Projekti shpërndau njëkohësisht tre ekipe në terren: dy ekipe 
për komponentin e Kodit Civil – një ekip për të drejtën familjare/trashëgimore (që mbulon edhe 
ligjin e personave) si dhe një ekip për ligjin e detyrimeve – plus një ekip shtesë për komponentin 
e të Drejtave Pronësore. 
 
Ekipi për të Drejtën Familjare/Trashëgimore dhe Ekipi për të Drejtën Detyrimore dhe 
Kontraktuale operonin nën ombrellën e Komponentit 2, TeR. Nga tetori deri në dhjetor 2014, dy 
ekipet kontribuan drejt përmbushjes së synimit të komponentit të Kodit Civil duke u fokusuar tek 
“Aktiviteti B.1: Ofrimi i përkrahjes teknike për MD-në dhe palët tjera relevante në grumbullimin e 
ligjeve dhe praktikës gjyqësore relevante në fushën e Kodit Civil” (TeR, Aktiviteti 2.1). Ngjashëm, 
Ekipi i të Drejtës Pronësore, që operonte nën ombrellën e Komponentit 1, TeR, kontribuonte drejt 
përmbushjes së synimit të komponentit të të Drejtave Pronësore duke u fokusuar tek “Aktiviteti 
C.1: Grumbullimi i ligjeve dhe praktikës gjyqësore relevante në fushën e të drejtës pronësore” 
(TeR, Aktiviteti 1.1). Me qëllim të realizimit të aktiviteteve 1.1 dhe 2.1, Projekti përgatiti këto 
mostra:  

1. Katalogu i legjislacionit: Kjo mostër u krijua me qëllim të rreshtimit të të gjitha ligjeve të zbatueshme 

në fushën përkatëse, me ndarje të lëndës së rregullimit. Secili katalog përfshin një analizë të 

shkurtër dhe përmbledhje të ligjit(eve) relevante dhe ligjeve të tjera të përafërta që rregullojnë 

çështje të ngjashme. Ai elaboron shkurt edhe historinë e ligjvënies, qëllimin, si dhe parimet kryesore 

të secilit ligj primar, bashkë me referimin e tërthortë ndaj akteve nënligjore përkatëse dhe rregullave 

të zbatimit të tyre, por edhe rregullat përkatëse procedurale.  

2. Përmbledhja e praktikës gjyqësore: Kjo mostër është krijuar me qëllim të përmbledhjes dhe 

analizimit të aktgjykimeve kryesore të gjykatave të Kosovës, duke përfshirë ato themelore dhe 

ish-gjykatat komunale, Gjykatën e Apelit dhe ish-gjykatat e qarkut, Gjykatës Supreme (bashkë me 

Dhomat e Posaçme), si dhe të Gjykatës Kushtetuese.  

Në bazë të mostrave të siguruara nga Projekti, secili ekip ka prodhuar katalogun e vet të 
legjislacionit. Ligji për Detyrimet është i organizuar në dy pjesë: A) “Ligji për Detyrimet” si dhe B) 
“Legjislacion tjetër në lidhje me Ligjin për Detyrime”. Pjesa e dytë ndahet më tutje në dy 
nën-pjesë: B1. “Ligji për kontratat: Llojet e veçanta të kontratës / Kriteret formale për kontratat”; 
B2. “Ligji për përgjegjësinë civile”. Katalogu për Ligjin e Detyrimeve (bashkëngjitur si Shtojca 2 
në Raportin e parë të Progresit të datës 26 janar 2016) i është bashkëngjitur këtij Raporti 
Përfundimtar si Shtojca 4.  
 
Katalogu për Ligjin e Familjes/Ligjin e Trashëgimisë është i organizuar në katër pjesë: 1) Ligji i 
familjes, 2) Ligji i trashëgimisë; 3) Ligji i personave; 4) ligje të tjera bazike relevante. Katalogu i 
Ligjit të Familjes/Ligjit të Trashëgimisë (bashkëngjitur si Shtojca 3 në Raportin e parë të 
Progresit të datës 26 janar 2016) i është bashkëngjitur këtij Raporti të Progresit si Shtojca 5.  
 
Katalogu i Ligjit të Pronës (bashkëngjitur si Shtojca 4 në Raportin e parë të Progresit të datës 
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26 janar 2016) është organizuar në mënyrë kronologjike dhe i është bashkëngjitur këtij Raporti 
Përfundimtar si Shtojca 6.  
 
Sipas mostrave të Projektit, të tre ekipet kanë prodhuar përmbledhje të praktikës gjyqësore që 
është mbledhur në gjithë Kosovën. Për të lehtësuar punën e EJK-ve të Projektit në përpjekjet e 
tyre për të mbledhur vendimet e gjykatave në të gjithë territorin e Kosovës dhe tek të gjitha 
institucionet gjyqësore, më 23 tetor 2014, Projekti i dërgoi një letër Kryetarit të Gjykatës Supreme 
të Kosovës, duke i kërkuar atij që të sigurojë bashkëpunimin e të gjitha gjykatave të Kosovës në 
ofrimin e qasjes për EJK-të në lidhje me aktgjykimet kryesore në lidhje me fushat relevante të 
Kodit Civil, si dhe të të drejtave pronësore. Kryetarit të Gjykatës Supreme gjithashtu iu kërkua që 
të emëronte (apo t'i kërkonte kryetarëve të gjykatave të emëronin) kontakt-persona në të gjitha 
gjykatat kryesore të Kosovës, tek të cilët EJK-të drejtoheshin sipas nevojës.  
 
Duke iu falënderuar bashkëpunimit të Zyrës së Kryetarit të Gjykatës Supreme, Projekti arriti të 
përgatiste një listë të personave kontaktues me informatat e kontaktit, që i mundësoi EJK-ve të 
vendosnin kontakte direkte me ta. Megjithatë, lista ishte e pjesshme për shkak të të dhënave të 
kufizuara në dispozicion. Edhe pse letra kërkonte bashkëpunimin e disa gjykatave, EJK-të 
shpesh raportonin për rastet në të cilat gjyqtari apo administratori i gjykatës së konsultuar nuk 
ishte në njohuri për të. Në shumë raste, EJK-të prapë përballeshin me rezistencën e gjykatave 
në përpjekjet e tyre për të marrë qasje në dosje dhe informata gjyqësore. Si pasojë e kësaj, 
EJK-të nganjëherë nuk arrinin të merrnin të dhënat relevante nga gjykatat. Megjithatë, kjo u 
kufizua në pak raste. 
 
Në përgjithësi, të tre ekipet mblodhën, përmblodhën dhe analizuan tetë (8) aktgjykime në lidhje 
me ligjin e detyrimeve (bashkëngjitur si Shtojca 5 në Raportin e parë të Progresit të datës 26 
janar 2016), të cilat i janë bashkëngjitur që i janë bashkëngjitur këtij Raporti Përfundimtar si 
Shtojca 7); 20 (njëzet) aktgjykime në lidhje me ligjin për familjen dhe ligjin për 
trashëgiminë (bashkëngjitur si Shtojca 6 në Raportin e parë të Progresit të datës 26 janar 
2016), që i janë bashkëngjitur këtij Raporti Përfundimtar si Shtojca 8; si dhe 20 (njëzet) 
aktgjykime në lidhje me ligjin e pronës (bashkëngjitur si Shtojca 7 në Raportin e parë të 
Progresit të datës 26 janar 2016), që i janë bashkëngjitur këtij Raporti Përfundimtar si Shtojca 9. 
Në përgjithësi, Projekti ka mbledhur 48 aktgjykime që reflektojnë praktikën gjyqësore «kryesore» 
në fushën e të drejtës civile, ashtu siç është paraparë me TeR-të e Projektit. 
 
Përveç katalogut të legjislacionit dhe përmbledhjeve të praktikës gjyqësore, secili ekip ka 
prodhuar si në vijim: 

1. Koleksioni fizik (.pdf dhe/ose në Vvord) i gjithë aplikacionit në zbatim në fushën relevante, në të tri 

gjuhët (shqip, serbisht, anglisht); dhe 

2. Koleksioni fizik (.pdf dhe/ose në Vvord) i praktikës kryesore gjyqësore në fushën relevante, në 

gjuhët origjinale (shqip, serbisht apo anglisht). 

Derisa koleksioni fizik i legjislacionit në fushën e ligjit të familjes dhe atij të trashëgimisë, si dhe 
ligjit të detyrimeve, reflekton strukturën e katalogut të legjislacionit, në kontekstin e të drejtave 
pronësore, legjislacioni i zbatueshëm është mbledhur në dy mënyra të ndryshme, pra: 1) sipas 
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«llojit» të pronës (private, shoqërore, publike), si dhe 2) në bazë të dallimit ndërmjet ligjeve 
ish-jugosllave dhe legjislacionit pas vitit 199919.  
 
Edhe pse nuk është paraparë saktësisht me TeR-të e Projektit, secili nga tre ekipet ka 
hartuar një «analizë fillestare të çështjeve ligjore» në lidhje me fushën përkatëse të ligjit, në 
përgatitje të aktiviteteve vijuese të projektit. Në veçanti, secila analizë ofron të dhënat dhe 
informatat themelore që shërbejnë si vlerësim paraprak për përgatitjen e raportit të «vlerësimit të 
ndikimit» si dhe «raportit të vlerësimit ligjor», paraparë me aktivitetet 1.2 / 2.2, përkatësisht 2.2 / 
2.3 të TeR, si dhe udhërrëfyes i dobishëm për përgatitjen e punëtorive dhe/ose tryezave të 
rrumbullakëta të parapara me aktivitetet 1.2 dhe 2.2 TeR.  
 
Analizat fillestare të çështjeve ligjore që kanë të bëjnë me fushat e ndryshme tematike të 
Projektit jo vetëm që kanë ndihmuar në rritjen e rezultateve të Aktiviteteve 1.1 dhe 2.1, në 
kuptimin e aktiviteteve të ardhme, duke vënë bashkë në mënyrë sistematike (pra për secilën 
fushë relevante të të drejtës) të gjitha informatat e mbledhura në kontekstin e takimeve me palët 
homologe pas Fazës Fillestare, por edhe kanë lehtësuar punën e EJK-ve që është kryer në 
aktivitetet vijuese të Projektit.   
 
Analizat fillestare janë rezultat i një kombinimi të “punës së terrenit”, duke përfshirë takimet dhe 
intervistat me palët relevante, si dhe “punës në tavolinë”, siç janë rishikimi dhe analiza e 
legjislacionit në zbatim. Për të përgatitur analiza të tilla, tre ekipet kanë bërë përpjekje të mëdha 
për të vënë kontakt me palët më kryesore të përfshira, të interesuara apo që punojnë në fushën 
përkatëse të ligjit. Janë organizuar disa takime me përfaqësues të palëve të ndryshme. Këto 
përfshijnë takimet me përfaqësues të MD-së, Departamentit Ligjor të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Departamentit Ligjor të Ministrisë së Integrimeve Evropiane, Departamentit Ligjor të 
Ministrisë së Pushtetit Lokal, Departamentit Ligjor të Zyrës së Kryeministrit, Agjencisë së 
Mbrojtjes së Konsumatorit (në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë), Agjencisë 

Kosovare për Përkrahje të Investimeve dhe Ndërmarrjeve (KIESA), Agjencisë për Barazi 

Gjinore/Zyrës së Kryeministrit (ZKM), Odës Ekonomike të Kosovës, AmCham-it, USAID CLE, 
USAID PRP, OJQ “NORMA”, OJQ “Konsumatori”, OJQ “Banimi Social dhe të Drejtat 
Pronësore”, OJQ “RRGK”, Qendra Juridike e Kosovës, Seksioni Pronësor i OSBE-së, 
Institucionit të Avokatit të Popullit të Kosovës, AKP-së, Agjencisë së Pronës, Odës së Noterëve 
të Kosovës, Shoqatës Bankare të Kosovës, Departamenteve të Çështjeve Ligjore në Bankën 

TEB, ProCredit Bankës dhe Raiffeisen Bankës, Departamentit Ligjor të IMF KEP, avokatë e 

noterë, etj. Janë konsultuar edhe shumë gjyqtarë të të drejtës civile në gjithë Kosovën.  
 
Derisa përgatisnin analizat fillestare, EJK-të kanë shfrytëzuar edhe mënyra të tjera të mbledhjes 
së të dhënave, siç janë punimet akademike, dokumentet punuese ligjore e politika të ministrive, 
si dhe raporte të ndryshme të prodhuara nga institucionet, projektet e OJQ-të tjera. Një burim 
tjetër i rëndësishëm i informatave është nxjerrë nga vendimet gjyqësore, të përmbledhura dhe 

                                            
19 Për shkak të sasisë enorme të legjislacionit të mbledhur e të kataloguar, legjislacioni relevant dhe praktika 
gjyqësore nuk i janë bashkëngjitur sërish këtij Raporti Përfundimtar. Megjithatë, kopjet elektronike të legjislacionit në 
zbatim dhe praktikës gjyqësore kryesore janë futur në një CD-ROM, që përmban kopjen elektronike të të gjitha 
dokumenteve tjera. Një kopje e CD-ROM-it të tillë i është dorëzuar MDBE-së dhe anëtarëve të tjerë të KDP-së, në 
mbledhjen e KDP-së të mbajtur më 12 shkur t 2015. 
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analizuara nga të tre ekipet, duke përfshirë aktgjykimet e Gjykatës Supreme të Kosovës, 
Gjykatës së Apelit, Gjykatës Themelore të Prishtinës, si dhe një numri të gjykatave tjera 
themelore apo degëve të tyre të vendosura në gjithë territorin e Kosovës.    
 
Analizat fillestare (bashkëngjitur si Shtojcat 8, 9 dhe 10 në Raportin e parë të Progresit të datës 
26 janar 2016) i janë bashkëngjitur këtij Raporti Përfundimtar: Shtojca 10 përmban analizat 
fillestare të çështjeve ligjore që kanë të bëjnë me ligjin e detyrimeve, Shtojca 11 përmban 
analizën fillestare të çështjeve ligjore që kanë të bëjnë me ligjin e familjes dhe ligjin e 
trashëgimisë, dhe Shtojca 12 përmban analizën fillestare të çështjeve ligjore që kanë të 
bëjnë me ligjin e pronës.   

 
Derisa po mblidheshin legjislacioni relevant dhe praktikat gjyqësore në fushën e të drejtës civile, 
Projekti gjithashtu filloi përgatitjet për krijimin e infrastrukturës institucionale brenda QeK-së që të 
udhëhiqte hartimin e Kodit Civil. Në fakt, TeR-të e Projektit përcaktonin tek aktivitetet 1.3 dhe 2.3 
që MD-së do t’i kërkohej që të caktonte stafin dhe Grupet Punuese tematike (GP-të) për Kodin 
Civil dhe të Drejtat Pronësore, për të kryer detyrat e procesit legjislativ. Me përkrahjen e Projektit, 
GP-të do të angazhoheshin në implementimin e aktiviteteve të projektit, si dhe do të ndihmonin 
në krijimin e ndjenjës së pronësisë nga institucionet vendore.  
 
Në këtë sfond, Projekti dorëzoi në fillim të nëntorit 2014 një Memorandum tek MD-ja, duke 
kërkuar emërimin e GP-ve, siç edhe kërkohej me TeR. Memorandumi u diskutua me MD-në në 
takimin e mbajtur më 11 nëntor 2014, i cili u ndoq edhe nga MDBE-ja. Memorandumi për 
Emërimin e GP-ve i është bashkëngjitur këtij Raporti Përfundimtar si Shtojca 13. 
 
Memorandumi kishte të bënte, inter alia me strukturën dhe përbërjen e GP-ve, por edhe me 
profilin dhe ekspertizën teknike të kërkuar për stafin e caktuar dhe anëtarët tjerë (këshilltarët e 
jashtëm, akademia, praktikuesit e profesionit, etj.) në GP. Pritej që GP-të të ishin krijuar dhe të 
ishin plotësisht funksionale në fillim të vitit 2015. Për të reflektuar strukturën dhe aktivitetet e 
Projektit, u propozua që të themelohen tre GP si në vijim: 

1. Grupi Punues për Ligjin e Familjes/Ligjin e Trashëgimisë (GPLF); 

2. Grupi Punues për Ligjin e Detyrimeve/Kontratave (GPLD); 

3. Grupi Punues për të Drejtat Pronësore (GPDP). 

Anëtarët e GP-ve do të duhej të përfshinin, mes tjerësh, ekspertët ligjorë të MD-së si dhe nga 
ministritë tjera përkatëse dhe zyrat tjera qeveritare. MD-së gjithashtu i ishte kërkuar të 
propozonte anëtarë nga bota akademike, shoqëria civile dhe praktika private. 
 
Memorandumi nënvizonte faktin që Projekti nuk ishte në pozitë për kontribuar financiarisht në 
emërimin/rekrutimin e anëtarëve të GP-ve, përveç EJK-ve të angazhuar nga Projekti, si dhe 
kështu, do të ishte përgjegjësi e MD-së që të gjente mënyrat e përshtatshme për të siguruar 
kompensimin adekuat të anëtarëve të GP-ve që nuk ishin shërbyes civilë të punësuar në MD 
apo në ministritë tjera të linjës. 
 
Për shkak të disponueshmërisë së kufizuar të resurseve financiare dhe njerëzore, MD-ja nuk qe 
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në gjendje të krijonte GP-të deri në fund të periudhës së parë të raportimit (26 janar 2015). Siç 
është theksuar në Raportin e parë të Progresit tek Pjesa për Supozimet dhe Rreziqet (f. 21): “Për 
të ruajtur ndjenjën e fuqishme të pronësisë lokale në kodifikimin e Kodit Civil dhe reformën e 
sektorit të të drejtave pronësore, është e këshillueshme që GP-të ministrore të themelohen sa 
më herët që është e mundur dhe të udhëhiqen me efikasitet nga MD-ja përgjatë gjithë 
implementimit të Projektit.” 

 Periudha e dytë e raportimit (1 shkurt deri 30 prill 2015) – Raporti i dytë i Progresit, të datës 30 
prill 2015. 

Aktiviteti 1.2: “Të bëhet vlerësimi i ndikimit të legjislacionit ekzistues për të drejtën 
pronësore”; 
DHE 
Aktiviteti 2.2: “Të bëhet vlerësimi i ndikimit të legjislacionit ekzistues për fushat e Kodit 
Civil”.  

 
Në dhjetor të vitit 2014, të tre ekipet tematike kishin kryer aktivitetet 1.1 dhe 2.1 TeR 
(respektivisht aktivitetet C.1 dhe B.1, Raporti Fillestar). Në veçanti, të gjitha ligjet relevante dhe 
praktikat gjyqësore kryesore në fushat e Kodit Civil dhe të drejtat pronësore ishin mbledhur dhe 
kataloguar. Përveç këtyre, edhe pse nuk ishte kërkuar me TeR-të e Projektit, të tre ekipet kishin 
hartuar analizën “fillestare” të çështjeve ligjore që kanë të bëjnë me fushat përkatëse të së 
drejtës, në përgatitje për aktivitetet vijuese të Projektit. 
 
Gjatë periudhës së dytë të raportimit, siç është paraparë me aktivitetet 1.2 dhe 2.2 TeR 
(respektivisht, aktivitetet C.2 dhe B.2, Raporti Fillestar), të tre ekipet tematike filluan të analizojnë 
të drejtën civile ekzistuese dhe legjislacionin për të drejtat pronësore, me qëllim të prodhimit të 
një vlerësimi të ndikimit të kornizës ligjore dhe rregullative në fushat përkatëse të përgjegjësive. 
Këto vlerësime ndikimi kishin për qëllim të ofronin një shqyrtim të çështjeve kryesore në lidhje me 
legjislacionin ekzistues dhe zbatimin e tij në praktikë (duke përfshirë mospërputhjet interne dhe 
eksterne, mangësitë, dispozitat e paqarta apo të mjegullta, çështjet terminologjike, etj.). qëllimi 
përfundimtar qe të ofrohej këshilla për MD-në mbi përmirësimet teknike të ligjeve ekzistuese në 
fushat e Kodit Civil dhe të Drejtës Pronësore, e sidomos, por jo vetëm këtu, në kuptimin e 
sistematizimit dhe harmonizimit në kuadrin e përbashkët të Kodit Civil. 
 
Si pjesë e aktiviteteve 1.2 dhe 2.2 TeR, të tre ekipet tematike organizuan disa Punëtori/Tryeza 
për të siguruar shkëmbimin e informatave dhe konsultimet me palët e përfshira vendore dhe 
aktorët ligjorë në secilën prej fushave themelore të të drejtës që do të mbulohen me Kodin Civil, 
sidomos të drejtën pronësore, të drejtën detyrimore, si dhe të drejtën familjare e trashëgimore. 
Në përputhje me TeR-të e Projektit, qëllimi i këtyre organizimeve ishte të mblidheshin informata 
e mendime në lidhje me vlerësimin e legjislacionit ekzistues në fushën e Kodit Civil dhe të drejtës 
pronësore. Një pyetësor ishte përgatitur nga ekipi i të drejtës pronësore dhe ekipi i të drejtës 
familjare e trashëgimore në përgatitje të punëtorisë (shih Shtojcat 38 A-C dhe 41 A-C 
bashkëngjitur me këtë raport përfundimtar). Përveç këtyre, ekipi i të drejtës familjare dhe 
trashëgimore kishte përgatitur prezantime në Povver Point të cilat u diskutuan gjatë punëtorisë 
dhe u përkthyen në mënyrë simultane (shih Shtojca 39 – 40 bashkëngjitur me këtë raport 
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përfundimtar).   
 
Punëtoria/Tryeza dyditore për të Drejtat Pronësore u mbajt për dy ditë me radhë, gjegjësisht më 
18 dhe 19 shkurt 2015, në Hotelin Sirius në Prishtinë. Pjesëmarrësit u zgjodhën në atë mënyrë 
që të sigurohej një lloj baraspeshe ndërmjet profesionistëve të fushës, duke përfshirë 
përfaqësues të Odëës së Avokatëve, gjyqtarë, noterë, e të tjerë, si dhe pjesëtarë të botës 
akademike. Ky organizim u fokusua tek çështjet kryesore në lidhje me ligjet pronësore (të pronës 
private, shoqërore e publike), si dhe tek aplikimi i tyre në praktikë. Ministri i Drejtësisë, Prof. 
Hajredin Kuçi, që përfaqësonte përfituesin kryesor të projektit, u ftua të bënte hapjen e të dy 
ngjarjeve, megjithatë, për shkak të ngarkesës me punë, Ministri delegoi Z. Eset Rama, Sekretar i 
Përgjithshëm i MD-së, që të hapte ngjarjen e parë. Z. Baki Gimolli, Udhëheqës i Departamentit 
Ligjor të MD-së, u delegua të hapte ngjarjen e dytë. Prof. Tomislav Boric dhe Prof. Iset Morina, të 
dy të rekrutuar nga Projekti si EJK për aktivitetin 1.2, mbajtën fjalime për të ofruar një bazë të 
shëndoshë për diskutimet në vijim. Pjesëmarrësit kontribuan në mënyrë pozitive në një diskutim 
të gjallë në të dy ditët. Duhet theksuar edhe që pjesëmarrja qe e kufizuar nga profesionistët, 
sidomos në ditën e dytë. Në total, rreth 50 persona morën pjesë në ngjarjen dyditore për të 
drejtën pronësore. 
 
Punëtoria/Tryeza për të Drejtën Detyrimore u organizua si ngjarje njëditore më 26 shkurt 2015 
në Hotelin Sirius në Prishtinë. Pjesëmarrësit qenë përfaqësues të MD-së, ministrive të tjera, 
agjencive qeveritare, profesionistët juridikë (gjyqtarë, avokatë, noterë), bota akademike, bankat, 
projekte të tjera (UNDP, USAID, etj.), OJQ-të dhe OSHC-të. Ky organizim u fokusua tek çështjet 
kryesore që prekin të drejtën detyrimore dhe zbatimin e saj në praktikë. Folësit kryesorë qenë 
Prof. Helmut Ruessmann, Gjyqtar Marko Brus, Prof. Iset Morina dhe Noteri Sefadin Blakaj, që të 
gjithë të rekrutuar nga Projekti si EJK për aktivitetin 2.2. Punëtoria/Tryeza u hap nga Sekretari i 
Përgjithshëm i MD-së, Z. Eset Rama. Ngjarja pati pjesëmarrje dhe pranueshmëri nga 
përfaqësues të të gjithë komunitetit. Në total, 49 persona morën pjesë në Punëtorinë/Tryezën 
për të drejtën detyrimore. 
 
Punëtoria/Tryeza për të Drejtën familjare dhe trashëgimore u organizua si ngjarje njëditore më 
18 mars 2015 në Hotelin Sirius në Prishtinë. Pjesëmarrës qenë përfaqësues të Projektit, MD-së, 
Agjencisë për Barazi Gjinore/Zyrës së Kryeministrit, Zyrës së Qeverisjes së Mirë/Zyrës së 
Kryeministrit, Ministrisë së Punëve të Brendshme, profesionistë ligjorë (gjyqtarë, avokatë, 
noterë), nga bota akademike, ZBE, EULEX, projekte të tjera (USAID CLE, etj.), OJQ-të dhe 
OSHC-të. Tryeza u fokusua tek çështjet kryesore që prekin të drejtën familjare dhe trashëgimore 
dhe zbatimin e tyre në praktikë. Folës kryesorë qenë Prof. Bea Verschraegen, Prof. Arta Mandro 
dhe Dr. Bedri Bahtiri, të gjithë të rekrutuar nga Projekti si EJK për aktivitetin 2.2. 
Punëtoria/Tryeza u hap (në emër të Ministrit të Drejtësisë) nga Udhëheqësi i Zyrës së 
Integrimeve Evropiane dhe Koordinimit të Politikave, Z. Lulzim Beqiri. Tryeza ofroi një forum të 
dobishëm për të shkëmbyer mendime e qëndrime. Në total, 36 persona ndoqën 
tryezën/punëtorinë. 
 
Për të gjitha ngjarjet e mbajtura nga Projekti, komentet kthyese nga audienca ishin gjithmonë 
pozitive. Gjetjet e Punëtorive/Tryezave janë marrë parasysh në raportet e vlerësimit të ndikimit 
në mënyrën e përshtatshme. 
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Më 10 mars 2015, Udhëheqësi i Ekipit të Projektit dhe KE2 për të Drejtat Pronësore u takuan me 
Z. Lulzim Beqiri, Drejtor i Departamentit për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave në 
MD. Gjatë takimit, u ngritën çështje të ndërlidhura me përfitimin e pronës dhe tokës nga të huajt 
në Kosovë. Në atë moment, nuk kishte ligj që adresonte drejtpërdrejt këtë çështje, si dhe ata pak 
shtetas të huaj që blejnë pronë në Kosovë këshillohen nga profesionistët ligjorë që ta bëjnë 
blerjen përmes një kompanie komerciale. Kjo nuk është zgjidhje e kënaqshme, pasi që blerësit e 
tillë bartin shpenzime substanciale. Me kërkesën e Drejtorit, Projekti u zotua të ndihmojë MD-në 
në kuptimin e mënyrës se si Kosova do të duhej të ishte në përputhje me kriteret e MSA-së në 
këtë drejtim. Kështu, në kuadër të veprimit të vlerësimit, Projekti mori përsipër të kryente një 
studim krahasues të gjendjes aktuale të kësaj fushe në vendet tjera të rajonit, për të identifikuar 
praktikat më të mira dhe zgjidhjet praktike (p.sh. ndryshimi i legjislacionit ekzistues dhe/ose 
hartimi i një ligji të posaçëm). 

 
Më 11 mars 2015, Komision për hartimin e Kodit Civil u themelua me vendim të Qeverisë së 
Kosovës. Disa EJK vendorë të angazhuar nga Projekti u emëruan anëtarë të atij Komisioni. Më 
30 mars 2015, Udhëheqësi i Ekipit të Projektit mori pjesë si folës në takimin inaugurues të 
Komisionit. Kjo ngjarje u kryesua nga Ministri i Drejtësisë, Z. Hajredin Kuçi. Folës të tjerë të 
nderuar qenë PSBE/Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë, Z. Samuel Žbogar.  
  
Më 17 mars 2015, Udhëheqësi i Ekipit të Projektit u takua me Znj. Rasa Jautakaite-Tunaitiene, 
Zyrtare Politikash për Politikë, Ekonomi dhe Integrime Evropiane tek PSBE-ja, për të diskutuar 
sfidat dhe problemet në fushën e të drejtave pronësore në Kosovë, sidomos në lidhje me blerjen 
e pronës së paluajtshme nga të huajt, në lidhje me takimin e ardhshëm të SAPD-së. Pas takimit, 
si dhe sipas sugjerimit të Udhëheqësit të Ekipit të Projektit, një tërësi pyetjesh në lidhje me 
sektorin pronësor u dorëzua me shkrim, si dhe mori përgjigjet e duhura më 25 mars 2015. 

 Periudha e tretë e raportimit (1 maj deri 31 gusht 2015) –Raporti i tretë i Progresit, i datës 31 
gusht 2015. 

Aktiviteti 1.2: “Të bëhet vlerësimi i ndikimit të legjislacionit ekzistues për të drejtën 
pronësore”; 
DHE 
Aktiviteti 2.2: “Të bëhet vlerësimi i ndikimit të legjislacionit ekzistues për fushat e Kodit 
Civil”.  

 
Përkundër kompleksitetit teknik të kësaj detyre, spektrin e gjerë të fushave të mbuluara nga 
ekipet tematike, si dhe zëvendësimit të EK 2 për të Drejtën Pronësore, Raportet e Vlerësimit të 
Ndikimit, të prodhuar në kuadër të aktiviteteve 1.2 dhe 2.2 të TeR (respektivisht, aktivitetet C.2 
dhe B.2, Raporti Fillestar), u finalizuan gjatë periudhës së tretë të raportimit. Raporti që kishte të 
bënte me komponentin e të drejtave pronësore u rishikua dhe u plotësua nga EK 2 i angazhuar 
së voni, Marco Roccia. 
 
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit mbi Ligjin e Detyrimeve (bashkëngjitur si Shtojca 1 në 
Raportin e tretë të Progresit të datës 31 gusht 2015) i është bashkëngjitur këtij Raporti 
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Përfundimtar si Shtojca 14. Për arsye që lidhen me organizimin dhe ndarjen e punës brenda 
Ekipi për të Drejtën Familjare dhe Trashëgimore, Raporti i Vlerësimit të Ndikimit për të 
Drejtën Familjare dhe Trashëgimore u hartua në dy dokumente të veçanta, gjegjësisht 
Raportin e Vlerësimit të Ndikimit mbi Ligjin e Familjes, si dhe Raportin e Vlerësimit të Ndikimit 
mbi Ligjin e Trashëgimisë. Të dy raportet (bashkëngjitur si Shtojca 2 dhe Shtojca 3 në Raportin e 
tretë të Progresit të datës 31 gusht 2015), janë bashkëngjitur këtij Raporti Përfundimtar si 
Shtojca 15 dhe respektivisht Shtojca 16. Këto dy raporte plotësohen më tutje me dy dokumente 
shtesë: (a) Punimi në lidhje me dispozitat procedurale dhe administrative brenda ligjit 
ekzistues të familjes (bashkëngjitur si Shtojca 4 në Raportin e tretë të Progresit të datës 31 
gusht 2015), që i është bashkëngjitur këtij Raporti Përfundimtar si Shtojca 17, si dhe (b) 
Pasqyra e legjislacionit ekzistues në lidhje me ligjin për personat (bashkëngjitur si Shtojca 5 
në Raportin e tretë të Progresit të datës 31 gusht 2015), që i është bashkëngjitur këtij Raporti 
Përfundimtar si Shtojca 18. Raporti i Vlerësimit të Ndikimit mbi të Drejtat Pronësore 
(bashkëngjitur si Shtojca 6 në Raportin e tretë të Progresit të datës 31 gusht 2015) i është 
bashkëngjitur këtij Raporti Përfundimtar si Shtojca 19. 
 

Aktiviteti 1.3: “Të bëhet një vlerësim ligjor në dritën e standardeve ligjore dhe praktikave 
më të mira për identifikimin e mospërputhjeve dhe mangësive (prona)”; 
AND 
Aktiviteti 2.3: “Të bëhet një vlerësim ligjor në dritën e standardeve ligjore dhe praktikave 
më të mira për identifikimin e mospërputhjeve dhe mangësive (Kodi Civil)”. 

 
Në periudhën e tretë e raportimit, tre ekipet tematike përfunduan aktivitetet 1.3 dhe 2.3 
(respektivisht, Aktivitetet C.3 dhe B.3, Raporti Fillestar). Në përputhje me këto Aktivitete, çdo 
ekip tematik ka pasur për detyrë të prodhojë një vlerësim në lidhje me përputhshmërinë e 
legjislacionit ekzistues me standardet ligjore të BE-së (Raportet e Vlerësimit Ligjor të BE-së). 
Katër raportet e Vlerësimit Ligjor të BE-së mbi ligjin e detyrimeve; ligjin e familjes; ligjin e 
trashëgimisë; si dhe të Drejtat Pronësore (bashkëngjitur si Shtojcat 7, 8, 9 dhe 10 në Raportin e 
tretë të Progresit të datës 31 gusht 2015), i janë bashkëngjitur këtij Raporti Përfundimtar si 
Shtojca 20, Shtojca 21, Shtojca 22 dhe Shtojca 23, respektivisht. Raporti që kishte të bënte 
me komponentin e të Drejtave Pronësore u kompletua duke marrë parasysh një numër të 
konsiderueshëmm të vërejtjeve dhe ndryshimeve që janë bërë nga EK 2 i ri për të Drejtën 
Pronësore. 
 

Aktiviteti 1.8: “Të ofrohen këshilla strategjike dhe një metodologji e përgjithshme për të 
hartuar legjislacionin pronësor”. 

 
Duke marrë parasysh që Projekti ka hartuar ligjin e pronës (private) si pjesë e Kodit Civil, si dhe 
që reforma e legjislacionit pronësor do të adresohet nga GTHT-ja (lehtësuar nga PRP-ja) pasi të 
jetë miratuar Strategjia Nacionale për të Drejtat Pronësore, nuk ka pasur nevojë të hartohet 
metodologjia e tillë. Nëse duhet hartuar ndonjë metodologji, forumi më legjitim për ta bërë këtë 
është GTHT-ja. Për më tepër, narrativi që ka të bëjë me Aktivitetin 1.8 (f. 19 TeR) i referohet 
Aktiviteteve “ofrimi i praktikave/modeleve në bazë të përvojave të vendeve evropiane në lidhje 
me traditën ligjore të rajonit”, ose “përfshirjen apo mospërfshirjen e pjesë së ligjit të pronës në 
Kodin Civil”, të cilat tashmë janë adresuar nga Projekti në kuadër të aktiviteteve tjera (p.sh. 
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Aktivitetet 1.5 dhe 1.6, Plani i Përgjithshëm dhe Plani i Veprimit për Reformën e Sektorit të të 
Drejtës Pronësore).  
 
Ky aktivitet në fakt është shfrytëzuar për të rekrutuar një koordinator të Nën-Grupit për të Drejtën 
Pronësore të Komisionit të Kodit Civil (shih paragrafin e fundit tek nën-pjesa “Aktivitete të tjera 
jashtë TeR-së të kryera nga Projekti gjatë periudhës së tretë të raportimit” si më poshtë). 
 

Aktiviteti 2.8: “Ofrimi i këshillave strategjike dhe një metodologjie të përgjithshme në 
hartimin e Kodit Civil”. 

 
Hartimi i një “metodologjie të përgjithshme” nuk ishte i nevojshëm, pasi që Plani i Përgjithshëm i 
Kodit Civil tashmë ofron këshillat dhe udhëzimet metodologjike për hartimin e Kodit Civil. Përveç 
kësaj, Projektit i është kërkuar që të marrë udhëheqjen e Kodit Civil për shkak të afateve të 
shkurtra kohore. 
 
Ky aktivitet në fakt është shfrytëzuar për të rekrutuar katër koordinatorë të nën-grupeve të 
Komisionit të Kodit Civil për Pjesën e Përgjithshme, Ligjin e Detyrimeve, Ligjin e Familjes, si dhe 
Ligjin e Trashëgimisë (shih paragrafin e fundit tek nën-pjesa “Aktivitete të tjera jashtë TeR-së të 
kryera nga Projekti gjatë periudhës së tretë të raportimit” si më poshtë). 
 

“Aktivitete të tjera jashtë TeR-së të kryera nga Projekti gjatë periudhës së tretë të 
raportimit” 

 
Më 28 maj 2015, Komisioni i Kodit Civil themeloi katër nën-grupe tematike për të kryer kodifikimit 
të Kodit Civil të ardhshëm: 1. Nën-grupi për Pjesën e Përgjithshme të Kodit Civil; 2. Nën-grupi 
për Ligjin e Detyrimeve; 3. Nën-grupi për Ligjin e Familjes dhe Trashëgimisë; si dhe 4. Nën-grupi 
për të drejtat pronësore dhe të drejtat tjera sendore. Katër kryesuesit e emëruar ishin si vijon: 
Prof. Iset Morina (Nën-grupi për Pjesën e Përgjithshme të Kodit Civil); Prof. Nerxhivane Dauti 
(Nën-grupi për Ligjin e Detyrimeve); Prof. Hamdi Podvorica (Nën-grupi për Ligjin e Familjes dhe 
Trashëgimisë); Prof. Abdulla Aliu (Nën-grupi për të drejtat pronësore dhe të drejtat tjera 
sendore).  
 
Më 15 qershor 2015, Udhëheqësi i Ekipit të Projektit dhe MDBE u takuan me Lulzim Aliajn, 
Sekretar i Komisionit të Kodit Civil, për të diskutuar për iniciativat e mëtutjeshme për mbështetjen 
e punës së Komisionit. Gjatë takimit, Sekretari propozoi që mbledhja e parë plenare e Komisionit 
të Kodit Civil të mbahej diku jashtë Prishtinës. Në pajtim me ZBE-në, Projekti pranoi të 
organizonte atë mbledhje. 
 
Sipas pajtimit me Sekretarin e Komisionit, të premten më 3 korrik, si dhe të shtunën me 4 korrik 
2015, Projekti mundësoi seancën plenare të Komisionit të Kodit Civil në Pjeë. Seanca shërbeu si 
forum për diskutim më të thuktë mbi çështjet kryesore në lidhje me procesin e kodifikimit. Ajo 
gjithashtu i dha anëtarëve të Komisionit një mundësi për socializim dhe marrëdhënie më 
joformale. Ngjarja u ndoq nga 22 persona në total, duke përfshirë 19 anëtarët dhe Sekretarin e 
Komisionit. Udhëheqësi i Ekipit të Projektit ndoqi seancën dhe kontribuoi në mënyrë aktive në 
diskutim.  
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Gjatë seancës plenare, Komisioni i Kodit Civil vendosi që:  

1. Nën-grupi i tretë do të ndahet në dy nën-grupe të posaçme, pra Nën-Grupi për Ligjin e Familjes, si 
dhe Nën-Grupi për Ligjin e Trashëgimisë. Derisa kryesuesi i Nën-grupit të themeluar për Ligjin e 
Trashëgimisë iu ofrua Prof. Haxhi Gashi, Prof. Hamdi Podvorica do të vazhdojë të kryesojë 
Nën-grupin e Ligjit të Familjes. 
 

2. Raportet e Vlerësimit të Ndikimit dhe Raportet e Vlerësimit Ligjor të BE-së, që janë prodhuar nga 
Projekti, t’i dërohen anëtarëve të nën-grupeve sapo të përkthehen në gjuhën shqipe, ashtu që të 
mundësohet edhe komentimi nga ta. Për këtë qëllim, do të organizohen takime ad hok nga Projekti 
në fund të shtatorit/fillim të tetorit 2015.  

 
3. Për qëllimet e hartimit të Kodit Civil, vetëm legjislacioni pozitiv (pra ekzistues) do të merrej parasysh 

për rishikim/ndryshim, pa pasur nevojë që të hartohet ex novo ndonjë ligj të posaçëm. 
 

4. Kodi Civil do të jetë një Pjesë të Përgjithshme.  
 

5. Grupi bashkërendues (përbëhet nga kryesuesit e nën-grupeve tematike) do të takohet më shpesh 
dhe që pesë kryesuesit do të marrin pjesë në takimet e të gjitha nën-grupeve. Puna e nën-grupeve 
do të koordinohet nga Zëvendëskryesuesi dhe Sekretari i Komisionit. 

Pas aprovimit të Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit dhe Raporteve të Vlerësimit Ligjor të BE-së 
nga KDP-ja, raportet e tilla u shpërndanë tek nën-grupet relevante për shqyrtim dhe marrje 
parasysh. Për të përforcuar konceptin e pronësisë vendore dhe për të siguruar një proces 
gjithëpërfshirës, ku anëtarët e Komisionit kanë mundësi të marrin pjesë në vlerësimin e 
legjislacionit ekzistues, Projekti filloi përgatitjet për të përkrahur takimet e para të pesë 
nën-grupeve tematike, për t’i mundësuar pjesëmarrësve që të ofrojnë komente apo vërejtje të 
mundshme për Projektin.  
 
Më 9 korrik 2015, Projekti i dorëzoi një kërkesë ZBE-së që të emërojë katër ekspertë juniorë si 
koordinatorë të pesë nën-grupeve tematike të Komisionit të Kodit Civil. Kohëzgjatja fillestare e 
misionit të ekspertëve ishte deri në dhjetor të vitit 2015, me mundësi zgjatjeje. Në veçanti, EJK-të 
u ngarkuan të ndihmojnë me: (a) përgatitjen e rregullores së punës së Nën-grupeve; (b) 
bashkërendimin dhe organizimin e logjistikës dhe punëve tjera ligjore/administrative në lidhje me 
mbledhjet e nën-grupeve, si dhe (c) hulumtimet dhe analizat ligjore ad-hok. Kërkesa u aprovua 
nga ZBE-ja me UA nr. 12 të 16 korrikut 2015. Fatkeqësisht, katër ekspertët juniorë u përballën 
me rezistencë nga Komisioni i Kodit Civil, sidomos në lidhje me hartimin e rregulloreve të punës 
dhe thirrjes së mbledhjeve të nën-grupit, si dhe mandati i tyre nuk u ripërtëri përtej dhjetorit 2015. 

 Periudha e katërt e raportimit (1 shtator deri 30 nëntor 2015) –Raporti i katërt i Progresit, i datës 
30 nëntor 2015. 

Aktiviteti 1.4: “Të ofrohen këshilla për thjeshtimin dhe harmonizimin e të drejtës 
pronësore në bazë të mangësive dhe mospërputhjeve të zbuluara në aktivitetin 1.3 [dhe 
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aktivitetin 1.4]”; 
DHE 
Aktiviteti 2.4: “Të ofrohen këshilla për MD-në për thjeshtimin dhe harmonizimin e 
legjislacionit ekzistues në lidhje me Kodin Civil”. 

 
Sipas pajtimit në seancën plenare të Komisionit të mbajtur më 3 dhe 4 korrik 2015, Projekti 
mundësoi në muajin tetor disa mbledhje të veçanta të nën-grupeve tematike të Komisionit, si dhe 
një seancë plenare të përgjithshme të Komisionit. Arsyeshmëria e këtyre mbledhjeve ishte tek 
përforcimi i konceptit të pronësisë lokale, si dhe të siguruarit të një procesi gjithëpërfshirës, ku 
anëtarët e Komisionit do të kishin mundësi të marrin pjesë në vlerësimin e legjislacionit 
ekzistues. Ky proces gjithashtu mëtonte të lejonte komentet e nën-grupeve në lidhje me Raportet 
e Vlerësimit të Ndikimit dhe Raportet e Vlerësimit Ligjor të BE-së (Aktivitetet B.2-C2 dhe B.3-C.3, 
Raporti Fillestar) që të merren parasysh dhe përfundimisht të përfshiheshin në raportet e 
lartpërmendura sipas mundësisë. Qëllimi përfundimtar ishte të finalizoheshin 
projekt-rekomandimet (Aktivitetet 1.4 dhe 2.4 TeR; respektivisht, Aktivitetet C.4 dhe B.4, Raporti 
Fillestar) në bazë të versioneve të konsoliduara të raporteve. Rekomandimet finale në anën 
tjetër do të ofronin një bazë solide për përgatitjen e planeve të përgjithshme/veprimit për hartimin 
e Kodit të ardhshëm Civil si dhe për reformën e të drejtës pronësore (Aktivitetet 1.5-1.6 dhe 
2.5-2.6 TeR; respektivisht, Aktivitetet C.5-C.6 dhe B.5-B.6, Raporti Fillestar). 
 
Mbledhjet e nën-grupeve për ligjin e familjes dhe trashëgimisë, ligjin e pronës, si dhe ligjin e 
detyrimeve, janë mbajtur më 6, 7 respektivisht më 8 tetor. Nuk është mbajtur asnjë mbledhje për 
nën-grupin e Pjesës së Përgjithshme për shkak të mungesës së Kryesuesit (në atë kohë me 
pushim të punës në Gjermani). Me kërkesë të MD-së, u mundësua edhe një seancë e 
përgjithshme plenare e Komisionit, më 9 tetor. Ministri i Drejtësisë, Prof. Hajredin Kuçi, ndoqi 
seancën. Të gjitha mbledhjet zgjasnin një ditë të plotë, si dhe mbaheshin në Hotelin Sirius në 
Prishtinë. Pjesëmarrësit përfshinin anëtarët e nën-grupeve relevante tematike, koordinatorët e 
nën-grupeve, KE-ja tematik, EJK-të tematikë (vendorë dhe ndërkombëtarë), si dhe përfaqësues 
të Departamentit Ligjor të MD-së. Shumë më herët sesa mbledhjet e nën-grupeve, u shpërndanë 
kopjet elektronike dhe fizike të Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit dhe Raporteve të Vlerësimit 
Ligjor të BE-së tek anëtarët e nën-grupeve relevante për përgatitje për mbledhje.  
 
Gjatë mbledhjes së nën-grupit për të Drejtën Pronësore dhe atyre të nën-grupeve të ligjit të 
familjes dhe ligjit të trashëgimisë, disa anëtarë të Komisionit kritikuan deklaratat apo shprehjet e 
dhëna brenda raporteve. Kritikat e tilla jo gjithmonë shpreheshin në termat më konstruktivë20. Në 
përgjithësi, përshtypja ishte që tek anëtarët e Komisionit kishte një lloj ngurrimi për të ndryshuar 
ligjin e pronës, ligjin e trashëgimisë apo ligjin e familjes aktualisht në fuqi në Kosovë. Mundësia 
që hartimi i Kodit Civil sjell në kuptimin e modernizimit të legjislacionit ekzistues për çështjet civile 
nuk duhet humbur. Megjithatë, rreziku për një rezistencë të caktuar ndaj ndryshimit asnjëherë 
nuk duhet nënvlerësuar, si dhe në një moment të caktuar, mund të ketë nevojë për të marrë 

                                            
20 Për këtë arsye, u arrit pajtimi më vonë me MD-në që komentet nga Komisioni, duke përfshirë ato nga kryesuesit e 
nën-grupeve të pranohen vetëm me shkrim, si dhe që të caktohet një afat për të dhënë ato komente. Kjo u bë me 
qëllim që të sigurohet që komentet të ruhen në nivel teknik, por edhe të lehtësojnë shqyrtimin nga ekipi i projekti, për të 
vendosur se në ç’masë do të inkorporoheshin komentet e tilla në rezultate, vendim ky që paraqet një pjesë përbërëse 
të këshillave të lira dhe të pavarura profesionale të dhëna nga Projekti për përfituesin, pra MD-në. 



 

 

EU funded project managed by the EUO in Kosovo and implemented 
by a Consortium led by GIZ International Services 

 

 

    
This project is implemented 

by a consortium led by GIZ 

International Services 

 

 

 

 
Page 46 of 60 

vendime “të vështira” nga MD-ja për çështje të ndjeshme. Besohet që Kodi Civil jo vetëm që 
duhet të ofrojë një pasqyrë të rregullave të tanishme, por edhe të vendosë rregulla për të 
ardhmen. Për të njëjtën arsye, edhe pse mund të jetë e mençur që të respektohen traditat ligjore 
të rajonit, përcjellja e qasjeve më moderne për hir të gjeneratave të ardhme duhet të jetë prioritët 
kudo që është e mundur, duke marrë parasysh kohëzgjatjen e zakonshme (dhe të 
dëshirueshme) të zbatimit të Kodeve Civile. Vendet tjera nga rajoni ndoshta mund ta bëjnë të 
njëjtën gjë kur të kodifikojnë kodet e tyre civile. 
 
Komentet e pranuara gjatë mbledhjeve të nën-grupeve janë diskutuar me kujdes në kuadër të 
ekipeve përkatëse. Pra, u bënë edhe ndryshime në raporte sipas nevojës. Raporti i rishikuar i 
Vlerësimit të Ndikimit në lidhje me ligjin e familjes, atë të trashëgimisë dhe të drejtave 
pronësore (bashkëngjitur si Shtojcat 1, 2 dhe 3 në Raportin e katërt të Progresit, të datës 30 
nëntor 2015) i janë bashkëngjitur këtij Raporti Përfundimtar si Shtojca 24, Shtojca 25, dhe 
respektivisht Shtojca 26. Raporti i rishikuar i Vlerësimit Ligjor të BE-së në lidhje me të drejtat 
pronësore (bashkëngjitur si Shtojca 4 në Raportin e katërt të Progresit, të datës 30 nëntor 2015) i 
është bashkëngjitur këtij Raporti Përfundimtar si Shtojca 27. 
 
Në bazë të rezultateve të Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit dhe Raporteve të Vlerësimit Ligjor 
të BE-së, Projekti kompletoi katër lista rekomandimesh për përmirësimin e legjislacionit 
ekzistues që do të bartet tek Kodi Civil, si dhe në veçanti në lidhje me Ligjin për Familjen, Ligjin 
për Trashëgiminë, Ligjin për Detyrimet, si dhe Ligjin për Pronën. Secila listë e rekomandimeve 
synon të ofrojë këshilla për MD-në në lidhje me harmonizimin, thjeshtimin, modernizimin dhe 
përafrimin e standardeve të BE-së në fushën përkatëse të të drejtës civile që synohet të 
kodifikohet. Duhet theksuar që spektri i rekomandimeve në lidhje me të drejtat pronësore shkon 
përtej Kodit Civil, si dhe trajtojnë çështje që duhen adresuar në një kontekst më të gjerë të 
reformës ligjore në sektorin e të drejtës pronësore. Rekomandimet në lidhje me ligjin e 
detyrimeve, ligjin e familjes, ligjin e trashëgimisë dhe ligjin e pronës (bashkëngjitur si 
Shtojcat 5, 6, 7 dhe 8 në Raportin e katërt të Progresit, të datës 30 nëntor 2015) i janë 
bashkëngjitur këtij Raporti Përfundimtar si Shtojca 28, Shtojca 29, Shtojca 30 dhe Shtojca 
3121.  
 
Gjatë periudhës së katërt të raportimit, Projekti filloi paralelisht të implementonte të dy tërësitë 
eAktiviteteve 1.5-1.6 dhe 2.5-2.6 (respektivisht, Aktivitetet C.5-C.6 dhe B.5-B.6, Raporti 
Fillestar). Në veçanti, 18 EJK-të (që shërbenin në dy ekipe të ndara: ekipi i Kodit Civil dhe Ekipi i 
Reformës së Ligjit të Pronës) u angazhuan të hartonin planet e përgjithshme dhe planet e 
veprimit për hartimin e Kodit Civil dhe Reformës së të Drejtës Pronësore, në bazë të 
rekomandimeve në lidhje me përmirësimin e legjislacionit ekzistues (Aktivitetet 1.4 dhe 2.4 TeR; 
respektivisht, Aktivitetet C.4 dhe B.4, Raporti Fillestar).  

 Periudha e pestë e raportimit (1 dhjetor 2015 deri 29 shkurt 2016) –Raporti i pestë i Progresit, i 
datës 29 shkurt 2016. 

                                            
21 The Recommendations ëere shared ëith the Chairmen of the Commission’s subgroups but their comments ëere not 
alëays received ëithin the deadlines or in ëriting. Comments received late ëere taken into account, ëhenever possible, 
for the purposes of preparing the subsequent activities, i.e. the overall plans of the Kodi Civil and for Property Laë 
Reform. 
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Aktiviteti 2.5: “Të ndihmohet MD-ja në hartimin e Planit të Përgjithshëm të Kodit Civil të 
Kosovës, duke rreshtuar ndryshimet dhe plotësimet e nevojshme”;  
DHE 
Aktiviteti 2.6: “Në bazë të planit të përgjithshëm të hartuar në kuadër të aktivitetit 2.5, të 
ndihmohet MD-ja dhe palët tjera të përfshira që të prodhojnë një Plan Veprimi për Kodin 
Civil”. 

 
Gjatë periudhës së pestë të raportimit, Projekti implementoi Aktivitetet 2.5/2.6 TeR (respektivisht, 
Aktivitetet B.5/B.6, Raporti Fillestar). Në veçanti, Ekipi për Kodin Civil, dyke përfshirë edhe EK 3, 
hartoi Planin e Përgjithshëm të Kodit Civil nën lidershipin, bashkërendimin dhe mbikëqyrjen e 
Udhëheqësit të Ekipit. Plani i Përgjithshëm ndahet në tri pjesë kryesore:  
 

 PJESA I. Procesi i Kodifikimit: Rruga përpara 

 PJESA II. Pjesa e Përgjithshme e Kodit Civil (Libri i Parë) 

 PJESA III. Librat e Kodit Civil (përveç Librit të Parë)  
 
Pjesa I ofron një pasqyrë të disa çështjeve kyçe që kanë të bëjnë me kodifikimin e të drejtës 
private. Pas përshkrimit të origjinës dhe modeleve të referimit në nivele shtetërore dhe 
supranacionale, ajo elaboron qëllimet e përbashkëta dhe karakteristikat e procesit të kodifikimit. 
Procesi i kodifikimit që është kryer në Evropën Qendrore dhe Lindore, por edhe në Ballkanin 
Perëndimor, përshkruhen aty. Më pas, Pjesa I trajton pyetjen nëse ka ndonjë model të 
mundshëm për Kodin Civil të Kosovës. Pjesa e fundit i dedikohet strukturës së propozuar të 
projekt-Kodit Civil.  
 
Pjesa II e Planit të Përgjithshëm ofron rekomandime të dobishme mbi atë që do të mund të ishte 
lënda e trajtimit të Librit të Parë (Pjesa e Përgjithshme), në shqyrtimin e praktikave evropiane 
dhe rajonale si dhe specifikave të sistemit juridik dhe traditës së Kosovës22.  

                                            
22 Siç parashihet me TeR-të e Projektit, përpjekjet fillestare të Projektit janë udhëzuar drejt identifikimit, bashkë me 
MD-në, të fushave të së drejtës që duhen mbuluar me Kodin Civil të Kosovës (TeR, Aktiviteti 02, f. 18). Memorandumi 
që përcakton qasjen e propozuar të Projektit ndaj gamës së Kodit Civil është përgatitur dhe diskutuar me MD-në. Ky 
Memorandum identifikon fushat e të drejtës civile që duhet të jenë lënda e rregullit, si dhe kështu, të përcaktojnë edhe 
gjerësinë e aktiviteteve të projektit në kuadër të komponentit të Kodit Civil. Siç është propozuar, MD-ja është pajtuar 
që Kodi Civil të përfshinte vetëm fushat kryesore të së drejtës civile që tradicionalisht janë kodifikuar në vendet 
evropiane, si ligji i familjes, ligji i trashëgimisë, ligji i detyrimeve, si dhe ligji për pronën (private). Megjithatë, një vit pas 
fillimit të projektit, MD-ja së voni ka shprehur synimin për të shtuar një fushë tjetër në kodifikim, pra Pjesën e 
Përgjithshme. Vendimi për të shtuar edhe Pjesën e Përgjithshme në Kodin Civil është marrë nga Komisioni i Kodit Civil 
në seancën e tij plenare të 3 dhe 4 korrikut 2015. Një nën-grup ad-hok për Pjesën e Përgjithshme është krijuar për 
këtë, ndërsa Prof. Iset Morina është zgjedhur kryesues i tij.  
Pjesa e Përgjithshme e Kodit Civil nxjerr një dilemë në të vendosurit se cilat çështje duhen trajtuar me të. Jo të gjithë 
Kodet Civile kanë Pjesë të Përgjithshme (as Kodi Civil Francez e as ai Italian, si për shembull); e edhe në ato vende, 
që zakonisht kanë traditë juridike gjermanike, që kanë zgjedhur të fusin Pjesën e Përgjithshme në Kodin Civil, qasjet 
në lidhje me përmbajtjen e saj dallojnë shumë. Ky problem ka lindur qartësisht në seancën e fundit plenare të 
Komisionit të mbajtur më 9 tetor, ku u sugjeruan një sërë qasjesh. Pjesa e Përgjithshme gjithashtu ngreh çështje të 
ndërlikuara ligjore, për shkak të ndikimit që vendosja e saj mund të ketë në pjesët tjera të Kodit Civil: varësisht nga ajo 
që vendoset si përmbajtje e librit fillestar, librat tjerë mund të kenë nevojë të ndryshohen në masë të madhe në 
koncept, strukturë dhe përmbajtje. Një komplikim tjetër është që derisa pjesët tjera të Kodit Civil mund të bazohen në 
ligje ekzistuese që kodifikohen brenda Kodit Civil, bashkë ndryshimet e plotësimet e nevojshme, për Pjesën e 
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PJESA III reflekton strukturën e propozuar të Kodit Civil. Ajo përbëhet nga katër kapituj, ku secili 
i dedikohet njërit prej Librave (përveç Librit të Parë) që përbëjnë Kodin Civil: 
 

 Kapitulli 1: Detyrimet (Libri i Dytë) 

 Kapitulli 2: Prona (Libri i Tretë) 

 Kapitulli 3: Familja (Libri i Katërt) 

 Kapitulli 4: E drejta e trashëgimisë (Libri i Pestë) 
 
Secili Kapitull përshkruan në hollësi ndryshimet materiale në ligjet ekzistuese. Nenet që nuk 
ndryshohen nuk janë adresuar: Plani i përgjithshëm i Kodit Civil fokusohet vetëm tek nenet e 
rishikuara, të shlyera, të shtuara, etj. Si rregull, qëllimet dhe arsyet e secilit ndryshim nuk 
shpjegohen me premisën që informatat e tilla tashmë janë dhënë me Rekomandime (Aktivitetet 
1.4/2.4, TeR; respektivisht, Aktivitetet C.4/B.4, Raporti Fillestar), si dhe në Raportin e Vlerësimit 
të Ndikimit dhe Raportet e Vlerësimit Ligjor të BE-së (Aktivitetet 1.2/1.3 dhe 2.2/2.3, TeR; 
respektivisht, Aktivitetet C.2/C.3 dhe B.2/B.3, Raporti Fillestar), në bazën e të cilëve janë 
përgatitur rekomandimet e përmendura. 
 
Përfundimisht, Plani i Përgjithshëm i Kodit Civil përmban dy Anekse:  

 

 Aneksi A, që përfshin një listë të Rregulloreve të BE-së, Direktivave të BE-së, si dhe standardeve të tjera 
ligjore evropiane (si praktika gjyqësore e GjEDNj-së) që do të inkorporohen brenda secilit Libër të Kodit 
Civil; dhe  
 

 Aneksi B, që rreshton për secilin Libër të Kodit Civil, legjislacionin që duhet të shfuqizohet (tërësisht apo 
pjesërisht) me hyrjen në fuqi të Kodit Civil, për të shmangur konfliktet me Kodin Civil. 

 
Plani i Përgjithshëm i Kodit Civil (bashkëngjitur si Shtojca 1 në Raportin e pestë të Progresit të 

                                                                                                                                             
Përgjithshme nuk ka një gjë të tilë, vetëm një numër të ligjeve primare, kryesisht, por jo ekskluzivisht kanë të bëjnë me 
ligjin e personave, të cilat janë të shpërndara në të gjithë sistemin juridik. Pasqyra e legjislacionit të tillë është 
bashkëngjitur si Shtojcë e Raportit të Tretë të Progresit, të datës 31 gusht 2015.  
E gjithë kjo e bën të qartë se procesi i hartimit do të jetë shumë më kompleks dhe më i gjatë në kohë sesa kodifikimi i 
pjesëve të tjera të Kodit Civil. Për më tepër, TeR-të nuk parashohin ndarje të resurseve specifike për Pjesën e 
Përgjithshme, e as metodologjia apo plani i punës që i janë bashkëngjitur Raportit Fillestar, duke marrë parasysh që 
vendimi për të shtuar Pjesën e Përgjithshme përtej katër librave “themelorë” është marrë tejet vonë (korrik 2015). 
Numri i ditëve të punës për ekspertë, i përcaktuar me TeR-të e Projektit, ka qenë i kufizuar, si dhe është dashur të 
prioritizohet me qëllim të përgatitjes së katër librave kryesorë të Kodit Civil.  
Duke mos harruar sfidat e kuptueshme që paraqiten për shkak të kodifikimit të Pjesës së Përgjithshme të Kodit Civil, 
Projekti me vullnet ka marrë përsipër të përkrahë sa më shumë që është e mundur MD-në në këtë drejtim. Në veçanti, 
dy EJK vendorë, Znj. Anjeze Gojani dhe Prof. Visar Morina, të aprovuar nga ZBE-ja më 16 korrik, respektivisht më 17 
shtator 2015, kanë ofruar ndihmë në këtë fushë, nën mbikëqyrjen e Udhëheqësit të Ekipit. Udhëheqësi i Ekipit ka qenë 
në kontakt të afërt me këta ekspertë, duke drejtuar, monitoruar e rishikuar punën e tyre vazhdimisht. Për shembull, më 
19 tetor 2015, Udhëheqësi i Ekipit u takua me dy EJK-të për të diskutuar e pajtuar metodologjinë që do të ndiqej për 
përgatitjen e kontributeve të tyre në planin e përgjithshëm të Kodit Civil. Një takim tjetër u mbajt më 25 nëntor 2015, 
për të diskutuar për punimet e hartuara dhe hapat vijues. Megjithatë, puna në këtë pjesë të Kodit Civil nuk është aq e 
avancuar sa ajo që është kryer në librat tjerë, pasi që, inter alia, nuk ka përfituar nga aktivitetet që janë implementuar 
para korrikut të vitit 2015 (përpilimi, vlerësimi i ndikimit, vlerësimi ligjor i BE-së, etj.). 
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datës 29 shkurt 2016) i është bashkëngjitur këtij Raporti Përfundimtar si Shtojca 32.  
 
Aktiviteti 2.6 TeR obligon Projektin që të prodhojë, në bazë të Planit të Përgjithshëm të hartuar 
në kuadër të Aktivitetit 2.5, një “Plan Veprimi” për Kodin Civil. TeR-të, në faqen 21 përkufizojnë 
Planin e Veprimit si “matricë të prioriteteve, synimeve dhe aktiviteteve, të cilat mundësojnë 
përcjelljen efikase të strategjisë së vendosur me Planin e Përgjithshëm të krijuar në kuadër të 
Aktivitetit 2.5, që do të krijohet, me përmbajtjen e një liste të hollësishme të aktiviteteve që janë 
të domosdoshme për të siguruar që procesi i kodifikimit të qëndrojë në rrugë të duhur”. 
Megjithatë, për të arritur prodhimin e një projekt-Kodi Civil deri më qershor të vitit 2016, Projekti 
është detyruar të marrë udhëheqjen në procesin e hartimit, edhe pse TeR-të “kërkojnë angazhim 
më aktiv të personelit lokal të caktuar nga Ministria e Drejtësisë që të kryejnë procesin legjislativ” 
(f. 21). Duke marrë parasysh që procesi i hartimit (Aktiviteti 2.9 TeR) nuk do të kishte filluar para 
marsit 2016, si dhe do të kishte zgjatur vetëm deri në maj të vitit 2016, një Plan i tillë i Veprimit 
qartësisht nuk ishte më i nevojshëm.  
 

Aktiviteti 1.5: “Të ndihmohet MD-ja në hartimin e një Plani të Përgjithshëm për reformimin 
e sektorit të të drejtave pronësore”;  
DHE  
Aktiviteti 1.6: “Të ndihmohet MD-ja në zhvillimin e Planit të Veprimit për të Drejtën 
Pronësore”. 

 
Aktivitetet 1.5/1.6 TeR (respektivisht, Aktivitetet C.5/C.6, Raporti Fillestar) gjithashtu janë 
implementuar gjatë periudhës së pestë të raportimit. Në veçanti, ekipi i projektit hartoi Planin e 
Përgjithshëm për Reformën e Sektorit të së Drejtës Pronësore. Ky Plan i Përgjithshëm synon të 
ofrojë kontribute substanciale për hartimin e Strategjisë Nacionale për të Drejtat Pronësore.  
 
Derisa reforma ligjore në fushën e pronës private është adresuar në kuadër të Planit të 
Përgjithshëm të Kodit Civil, Plani i Përgjithshëm për reformën e sektorit të pronës fokusohet tek 
reformimi i ligjeve që kanë të bëjnë me pronën në të gjitha fushat tjera, duke përfshirë të drejtat 
pronësore kolektive që kanë mbetur nga ish-Jugosllavia (si prona shoqërore dhe ajo publike). Në 
këtë drejtim, një çështje me rëndësi themelore është transformimi i të drejtave pronësore 
kolektive në pronësi private apo shtetërore (jashtë kornizës së privatizimit të NSH-ve). Plani 
gjithashtu adreson çështje që prekin të drejtën administrative dhe/ose publike, të cilat rregullojnë 
çështje specifike në lidhje me pronën private, si shpronësimi, qasja e të huajve në pronë të 
paluajtshme, qiradhënia apo e drejta 99-vjeçare e privatizimit, noterizimi i transaksioneve të 
pronës së paluajtshme, etj. 
 
Plani ka orientim drejt zgjidhjes, si dhe përfshin propozime për reformimin e legjislacionit 
ekzistues të pronës. Propozimet e tilla janë formuluar kryesisht, por jo tërësisht, në bazë të 
rezultateve të aktiviteteve të mëparshme të Projektit, si Raportet e Vlerësimit të Ndikimit 
(Aktivitetet 1.2 dhe 2.2, TeR; respektivisht, Aktivitetet C.2 dhe B.2, Raporti Fillestar), Raportet e 
Vlerësimit Ligjor për BE-në (Aktivitetet 1.3 dhe 2.3, TeR; respektivisht, Aktivitetet C.3 dhe B.3, 
Raporti Fillestar), si dhe Rekomandimet për MD-në (Aktivitetet 1.4 dhe 2.4, TeR; respektivisht, 
Aktivitetet C.4 dhe B.4, Raporti Fillestar).  
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Secili propozim në Planin e Përgjithshëm për reformën e sektorit të së drejtës pronësore përfshin 
informatat vijuese: 
 

A. Identifikimi dhe përkufizimi i problemit, duke përfshirë shkakun e tij dhe ndikimet e tij;   
B. Analiza e kornizës ligjore përkatëse; 
C. Një apo më shumë zgjidhje në bazë të një shqyrtimi krahasues të praktikave të mira evropiane dhe rajonale; 
D. Arsyet pro dhe kontra për secilën zgjidhje të mundshme; 
E. Masa e rekomanduar, pra ndryshimi apo shfuqizimi i ligjit ekzistues (apo aktit nënligjor), hartimi i ligjit të ri 

(apo aktit nënligjor), etj.; si dhe 
F. Përmbajtja themelore e masës së rekomanduar.  

 
Aktiviteti 1.6 TeR obligon Projektin që të prodhojë, në bazë të Planit të Përgjithshëm të hartuar 
në kuadër të Aktivitetit 1.5, një “Plan Veprimi” për të Drejtën Pronësore. TeR-të në faqen 19 
përkufizojnë Planin e Veprimit si “matricë të prioriteteve, synimeve dhe aktiviteteve, të cilat 
mundësojnë përcjelljen efikase të strategjisë së vendosur me Planin e Përgjithshëm të krijuar në 
kuadër të Aktivitetit 2.5, që do të krijohet, me përmbajtjen e një liste të hollësishme të aktiviteteve 
që janë të domosdoshme për të siguruar që procesi i kodifikimit të qëndrojë në rrugë të duhur”. 
Planet e veprimit janë rregullisht pjesë përbërëse e dokumenteve strategjike dhe/ose të 
politikave. Pasi që Strategjia Nacionale për të Drejtat Pronësore do të hartohet nga GTHT-ja (që 
mundësohet nga PRP-ja), nevoja që Projekti të prodhojë një Plan Veprimi për të Drejtën 
Pronësore u zhduk. Plani i tillë do të duhej hartuar nga GTHT-ja, pasi të finalizohet Strategjia. 
Përveç kësaj, hartimi i ligjit të pronës (private) tashmë ka ndodhur si pjesë e hartimit të Kodit Civil 
(Aktiviteti 1.9, TeR). Megjithatë, Plani i Përgjithshëm për Reformën e sektorit të së drejtës 
pronësore përfshin një Plan Veprimi, i cili mëton të ofrojë udhëzime mbi përcaktimin e veprimeve 
prioritare për hartimin dhe implementimin e Strategjisë së ardhme. Veprimet e propozuara janë 
klasifikuar kështu në prioritete afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjate.  
 
Plani i Përgjithshëm për Reformën e sektorit të së drejtës pronësore (bashkëngjitur si 
Shtojca 2 me Raportin e Pestë të Progresit të datës 29 shkurt 2016) i është bashkëngjitur këtij 
Raporti Përfundimtar si Shtojca 33 A.  

 Periudha e gjashtë e raportimit (1 mars deri 31 maj 2016) –Raporti i gjashtë i Progresit, i datës 
31 maj 2016. 

Aktiviteti 2.9 TeR: “Të ndihmohet MD-ja dhe palët tjera në hartimin e legjislacionit 
përcjellës [pra Kodi Civil] duke formuluar dispozitat relevante.” 

 
Gjatë periudhës së gjashtë të raportimit, ekipi i projektit përgatiti projekt-Kodin Civil. Posaçërisht, 
në bazë të Planit të Përgjithshëm të Kodit Civil, pra rezultatit kryesore të Aktivitetit 2.5 (Aktiviteti 
B.5, Raporti Fillestar), tre EK-të, me ndihmën e 18 EJK-ve të specializuar ndërkombëtarë e 
vendorë (të miratuar nga ZBE-ja me UA nr. 19 të 7 marsit), hartoi katër nga pesë librat e Kodit 
Civil të ardhshëm. Projekt-Kodi Civil (bashkëngjitur si Shtojca 1 në Raportin e Gjashtë të 
Progresit të datës 31 maj 2016) i është bashkëngjitur Raportit Përfundimtar si Shtojca 34 A në 
gjuhën angleze. 
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Struktura e projekt-Kodit Civil është si vijon: 

 Libri i Dytë: Detyrimet (700 nene) 

 Libri i Tretë: Prona (316 nene) 

 Libri i Katërt: Familja (277 nene23) 

 Libri i Pestë: Trashëgimia (150 nene) 

Në përgjithësi, projekt-Kodi Civil numëron rreth 1443 nene, por numri pritet të rritet me 
kodifikimin e Pjesës së Përgjithshme (Libri i Parë). Siç është shpjeguar tashmë, Kodi i ardhshëm 
Civil i Kosovës do të përmbajë edhe një libër hyrës me rregullat e përgjithshme. Përkundër faktit 
që Pjesa e Përgjithshme nuk është parashikuar fillimisht të jetë pjesë e rezultateve të dorëzuara 
nga Projekti, Projekti ka bërë përpjekje të mëdha për të përkrahur Përfituesin në kodifikimin e 
Pjesës së Përgjithshme. Megjithatë, për shkak të kufizimeve kohore dhe mjeteve të kufizuara, 
Projekti – siç është shpjeguar në tre Raportet e fundit të Progresit dhe siç ka raportuar në tri 
mbledhjet e fundit të Komitetit Drejtues – nuk ka qenë në gjendje të hartojë Librin e Parë (Pjesa e 
Përgjithshme) si pjesë përbërëse e Kodit Civil. Megjithatë, për të plotësuar kërkesat e Përfituesit 
dhe për të lehtësuar punën e ardhme në Pjesën e Përgjithshme, Pjesa II e Planit të Përgjithshëm 
të Kodit Civil (që është bashkëngjitur me Raportin e 5-të të Progresit të lëshuar në shkurt të vitit 
2016) kishte ofruar rekomandime të dobishme mbi përmbajtjen e mundshme të këtij Libri, duke 
marrë parasysh praktikat e mira evropiane dhe rajonale si dhe specifikat e sistemit dhe traditës 
juridike të Kosovës.  
 
Është propozuar posaçërisht që Pjesa e Përgjithshme të adresojë çështjet vijuese: (1) burimet e 
të drejtës dhe aplikimi i tyre; (2) personat fizikë; dhe (3) parashkrimi. Tërësia e parë e çështjeve 
do të synonte identifikimin e burimeve të të drejtës civile dhe të adresonte çështjet kyçe të teorisë 
së përgjithshme të ligjit, si interpretimi, analogjia dhe abrogimi. Në tërësinë e dytë të çështjeve, 
mund të rregullohen tri çështje kryesore: aftësia juridike (e përgjithshme dhe ajo e veprimit); 
vendbanimi; si dhe statusin e personave të zhdukur dhe personave të shpallur të vdekur. 
Çështjet e përgjithshme në lidhje me gjendjen dhe regjistrin civil mund të trajtohen gjithashtu, në 
masë të kufizuar. Çështja e fundit që mund të mbulohet nga Pjesa e Përgjithshme mund të jetë 
parashkrimi (gjithashtu i quajtur “afati” apo periudha e parashkrimit). Megjithatë, është e 
diskutueshme nëse Pjesa e Përgjithshme mund të rregullojë edhe çështje të tjera si përfaqësimi 
dhe autorizimi, si dhe parimet e përgjithshme si ndalimi i keqpërdorimit të të drejtës. Hartimi i 
Pjesës së Përgjithshme të Kodit Civil do të bëhet nga Faza II e Projektit. 
 
Struktura dhe përmbajtja e secilit Libër bazohet, përveç rasteve ku ka nevojë për ndryshim e 
plotësim, në strukturën dhe përmbajtjen e ligjeve të integruara në projekt-Kodin Civil. Kjo do të 
thotë që për aq sa ka qenë e mundur, legjislacioni ekzistues është ruajtur, përveç në rastet kur 
janë kërkuar ndryshime për të përmirësuar ligjet e tilla duke hequr mospërputhjet, mangësitë dhe 
mungesat tjera, por edhe për sigurimin e përputhshmërisë me Acquis të BE-së dhe praktikat e 
mira evropiane. Ndryshimet materiale në ligjet ekzistuese janë: a) ndryshimet strukturale; b) 

                                            
23 Libri i Katërt është shumë më i shkurtër sesa Ligji ekzistues për Familjen, pasi që shumë dispozita që janë puro 
dispozita procedurale janë hequr dhe duhen integruar ose në Ligjin ekzistues të Procedurës Kontestimore ose – ajo 
që preferohet nga Ekipi i CCPR-së për Ligjin e Familjes dhe Ligjin e Trashëgimisë – në një ligj të posaçëm procedural 
për çështjet familjare e trashëgimore. 
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ndryshimi apo shfuqizimi i një neni ekzistues apo një numri nenesh; si dhe c) futja e një neni apo 
disa neneve të reja (p.sh. dispozitat që transponojnë standardet ligjore evropiane24). Duhet 
theksuar që të gjitha përpjekjet e kodifikimit janë orientuar kah harmonizimi, modernizimi dhe 
sigurimi i konsistencës së ligjeve ekzistuese, si dhe integrimi i tyre në Kodin Civil.  
 
Edhe pse është kryer një masë e madhe e punës për të kodifikuar Kodin Civil, procesi i hartimit 
do të duhej të vazhdonte me Fazën II, e cila është aktualisht në fazë të tenderimit, për të 
adresuar të gjitha ato çështje që për shkak të kufizimeve kohore të Projektit nuk janë arritur të 
trajtohen. Për shembull, kontratat e posaçme në Librin e Detyrimeve duhet të shqyrtohen me 
kujdes për të siguruar qasjen më moderne ndaj tyre. Në Librin e Familjes dhe Trashëgimisë, 
çështjet që ende kërkojnë vëmendje e kujdes janë ato që kanë të bëjnë me regjimin pronësor 
martesor, heqjen dorë nga trashëgimia, marrëveshjet bashkëshortore, prindërinë surrogate, 
rregullat procedurale, etj. Sa i përket Librit të Pronës, rregullat për servitute/të drejtën e kalimit do 
të mund të rishikoheshin për të plotësuar më mirë nevojat e një shoqërie rurale, derisa rregullat 
për pengun dhe hipotekën mund të thjeshtohen dhe të harmonizohen me reformat e pritura në 
Ligjin për Përmbarim, Ligjin për Regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, (LRDPP) si 
dhe Ligjin për Kadastrin. Logjikisht, të gjithë librat që janë pjesë e Kodit Civil do të kenë nevojë 
për rafinim dhe harmonizim me Pjesën e Përgjithshme. Përveç këtyre, Librat e ndryshëm të 
Kodit Civil mund të kenë nevojë për një spastrim shtesë, për të siguruar koherencë konceptuale 
e sistematike të përgjithshme. Procesi i tillë i shqyrtimit të imët gjithashtu duhet të marrë 
parasysh rezultatet e një procesi konsultativ të gjerë, që duhet të përfshijë kryesisht 
profesionistët e fushës dhe shoqërinë civile. Përfundimisht, dispozitat kalimtare të Kodit Civil 
(aktualisht të përfshira në secilin Libër) do të kenë nevojë për finalizim. 
 

Aktiviteti 1.9 TeR: “Të ndihmohet MD-ja në formulimin e dispozitave relevante dhe 
hartimin e legjislacionit pronësor.” 

 
Duke marrë parasysh që Projekti ka rikodifikuar ligjin e pronës private (pra LDPS-në ekzistues) 
në kuadër të projekt-Kodit Civil, Aktiviteti 1.9 TeR (Aktiviteti C.9, Raporti Fillestar) mund të 
vlerësohet si i implementuar në kuadër të Aktivitetit 2.9 (në kuptimin që dy rezultatet 
mbivendosen me njëri-tjetrin). Megjithatë, siç shpjegohet më poshtë, Projekti ka shkuar përtej 
kësaj, si dhe ka arritur edhe më shumë. Më 10 mars 2015, Udhëheqësi i Ekipit të Projektit dhe 
EK 2 për të Drejtën Pronësore patën një takim me Lulzim Beqirin, Drejtorin e Departamentit për 
Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave në MD. Gjatë takimit, u ngrit çështja e 
përvetësimit të pronës dhe tokës nga të huajt në Kosovë. Në atë moment, nuk kishte ligj që 

                                            
24 Në fushën e të drejtës civile, standardet ligjore evropiane përbëhen kryesisht, por jo ekskluzivisht, nga kriteret që 
dalin nga acquis communautaire dhe KEDNj-ja. Megjithatë, shkalla e integrimit evropian dallon në fushat e ndryshme 
të së drejtës private. Në fushën e të drejtës detyrimore, ka një numër të konsiderueshëm të Direktivave Evropiane që 
kanë të bëjnë me kontratat konsumatorë. Në anën tjetër, standardet ligjore evropiane për ligjin e familjes dhe 
trashëgimisë kryesisht rrjedhin nga Rregulloret e BE-së, KEDNJ-ja dhe Karta e të Drejtave Themelore. Praktika 
gjyqësore e GjEDNj-së dhe Gjykatës Evropiane reflekton këto standard dhe jep udhëzime të tjera. Përfundimisht, sa i 
përket të drejtës pronësore, vlejnë parimet e Protokollit 1 të KEDNj-së (si dhe praktika gjyqësore e GjEDNj-së) dhe 
Acquis të BE-së. Megjithatë, acquis të BE-së e konsiderojnë të drejtën pronësore kryesisht si çështje e brendshme e 
Shteteve Anëtare (Neni 345 TFEU). Për këtë arsye, praktikat e mira evropiane fitojnë rëndësi qenësore. Megjithatë, ka 
edhe të drejtë pronësore të fragmentuar që po lind brenda Bashkimit Evropian, në bazë të katër lirive themelore që 
përcaktohen me Traktatet e BE-së. 
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adresonte drejtpërdrejt këtë çështje, si dhe ata pak shtetas të huaj që blejnë pronë në Kosovë 
këshillohen nga profesionistët ligjorë që ta bëjnë blerjen përmes një kompanie komerciale. Kjo 
nuk është zgjidhje e kënaqshme, pasi që blerësit e tillë bartin shpenzime substanciale për një 
mjet që nuk iu duhet. Me kërkesën e Drejtorit, Projekti u zotua të ndihmojë MD-në në kuptimin e 
mënyrës se si Kosova do të duhej të ishte në përputhje me kriteret e MSA-së në këtë drejtim. 
Kështu, në kuadër të veprimit të vlerësimit (Aktivitetet C.2 dhe C.3, Raporti Fillestar), Projekti 
mori përsipër të kryente një studim krahasues të gjendjes aktuale të kësaj fushe në vendet tjera 
të rajonit, për të identifikuar praktikat më të mira dhe zgjidhjet praktike (p.sh. ndryshimi i 
legjislacionit ekzistues dhe/ose hartimi i një ligji të posaçëm). Ky studim qe pjesë përbërëse e 
Raportit të Vlerësimit të Ndikimit dhe Raportit të Vlerësimit Ligjor të BE-së, bashkëngjitur me 
Raportin e tretë të Progresit, dorëzuar në gusht të vitit 2015, si dhe miratuar nga KDP-ja më 15 
shtarot 2015. 

 
Pa marrë parasysh faktin që Aktiviteti 1.9 TeR (pra hartimi i legjislacionit pronësor) tashmë është 
implementuar në kuadër të Aktivitetit 2.9 TeR (hartimi i Kodit Civil) si rezultat i përfshirjes së ligjit 
të pronës (private) brenda Kodit Civil, Projekti si kontribut shtesë ka prodhuar një Raport dhe 
Projektligjin për Qasjen e të huajve në pronë të paluajtshme, si pjesë e Aktivitetit 1.9 TeR.  
 
Pas një shqyrtimi të standardeve ndërkombëtare dhe evropiane (Pjesa 1), raporti thekson 
dispozitat bilaterale relevante në Marrëveshjen e Stabilizim-Asocimit midis BE-së dhe KOsovës 
(pjesa 2). Pjesa 3 e raportit përshkruan legjislacionin e zbatueshëm vendor në lidhje me të 
drejtat e të huajve në lidhje me pronën e paluajtshme. Përfundimisht, Pjesa 4 rekomandon një 
qasje të “dyfishtë” për zgjidhjen e çështjes, e cila përbëhet nga: (A) futja e një neni ad-hok në 
projekt-Kodin Civil, si dhe (B) Projektligji për kushtet e përvetësimit të pronës së paluajtshme nga 
personat fizikë dhe juridikë të huaj. Raporti dhe projektligji për qasjen e të huajve në pronë të 
paluajtshme (bashkëngjitur si Shtojca 2 në Raportin e gjashtë të Progresit të datës 31 maj 
2016) i është bashkëngjitur këtij Raporti Përfundimtar si Shtojca 35.  
 

Aktiviteti 2.10 TeR: “Të organizohet një vizitë studimore në një zyrë legjislative të MD-së 
në një shtet të Bashkimit Evropian apo në një vend fqinj”. 

 
Gjatë periudhës së gjashtë të raportimit, Projekti implementoi Aktivitetin 2.10 TeR (Aktiviteti 
B.10, Raporti Fillestar) në lidhje me organizimin e një vizite studimore në një Shtet Anëta të 
BE-së. Vizita studimore u bë në Gjermani, nga 17 deri më 21 prill 2016. Qëllimi kryesor i vizitës 
ishte ekspozimi i ekspertëve vendorë ligjorë e të strategjive që shërbejnë në MD dhe në 
Komisionin e Kodit Civil25 ndaj praktikave të mira evropiane në fushën e hartimit të ligjeve, 
sidomos në lidhje me të drejtën private. Vizita studimore filloi me një vizitë në Vizita studimore 
filloi me një vizitë në Ministrinë Federale të Drejtësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorëve (BMJV), 
vazhdoi me një vizitë në Parlamentin Federal Gjerman (“Bundestag”), Fakultetin Juridik të 
Universitetit Humboldt, si dhe në Gjykatën e Apelit – Divizioni i Familjes në Berlin, si dhe 
përfundoi me një pritje në Ambasadën e Republikës së Kosovës, ku delegacioni u mirëprit nga 
Ambasadori i Republikës së Kosovës. Delegacioni u përcoll në vizitën e tyre nga EK 3 për të 

                                            
25 Tre anëtarë të Departamentit Ligjor, një zyrtar nga Departamenti i Koordinimit të Politikave, si dhe dy anëtarë të 
Komisionit të Kodit Civil, duke përfshirë zëvendës-kryesuesin. 
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Drejtën Familjare dhe Trashëgimore, Menaxheri i Zyrës së CCPR-së dhe përkthyesi nga Kosova. 
Dr. Dorothee Vvalther, avokate e vendosur në Gjermani, lehtësoi vizitën studimore me shërbimet 
e saj si organizatore, mundësuese logjistike dhe asistente, me njohurinë përkatëse ligjore dhe 
qasjen në institucionet ligjore të Berlinit. Ajo organizoi agjendën e vizitës studimore dhe siguroi 
zbatimin e saj të mirëfilltë. Raporti për vizitën studimore (bashkëngjitur si Shtojca 3 në Raportin 
e Gjashtë të Progresit të datës 31 maj 2016) i është bashkëngjitur këtij Raporti Përfundimtar si 
Shtojca 36; Shtojca 42 A-B dhe Shtojca 43 A-B përfshijnë prezantimet në Povver-Point mbi 
hartimin e teksteve ligjore dhe ligjin e detyrimeve, të cilat u diskutuan gjatë vizitës studimore.  
 

Aktivitete tjera jashtë TeR-së që janë kryer nga Projekti gjatë periudhës së gjashtë të 
raportimit  

 
Gjatë periudhës së fundit të raportimit, ekipi i projektit u takua me ekspertët e angazhuar nga 
ZBE-ja për të kryer një vlerësim të Projektit (më tutje në tekst: Vlerësuesit). Një takim preliminar 
me Vlerësuesit u mbajt nga ekipi i EK-ve më 12, e si vazhdim edhe më 15 prill 2016. Ekipi i 
KE-ve gjithashtu mori pjesë në Punëtorinë e Konfirmimit të Vlerësimit më 27 prill, ku Udhëheqësi 
i Ekipit bëri një prezantim të Projektit. Drafti i parë i Vlerësimit u pranua më 12 maj, ndërsa 
komentet ndaj tij u dorëzuan më 24 maj 2016. Raporti i vlerësimit u rishikua në masë të 
konsiderueshme nga Ekipi i Vlerësimit sipas komenteve të ZBE-së dhe ekipit të projektit, ndërsa 
versioni përfundimtar i raportit u shpërnda më 9 qershor 2016. Ekipi i projektit e konsideron 
versionin përfundimtar si të pranueshëm, si dhe është i kënaqur me rezultatin pozitiv të 
vlerësimit. 
 
Pasi që ekipi i projektit ka vërejtur jo vetëm cilësinë e dobët të përkthimit ekzistues nga anglishtja 
në shqip të ligjeve që janë përdorur si bazë për kodifikimin e Kodit Civil, por edhe mungesën e 
përputhjes brenda teksteve të njëjta në shqip, është marrë vendim që të rekrutohen ekspertë me 
njohuri edhe gjuhësore edhe juridike për të siguruar cilësi të mirë të produktit, duke përmirësuar 
konsistencën gjuhësore dhe terminologjinë e projekt-Kodit Civil. Kjo është për shkak të faktit që 
një përkthyes që nuk është i trajnuar për gjuhën juridike nuk mjafton për qëllimin e përkthimit të 
ligjit apo ndonjë akti tjetër ligjor, detyrë kjo që kërkon aftësi të posaçme dhe nënkupton njohuri të 
thella të parimeve juridike. Kërkesa për miratimin e pesë EJK-ve u dorëzua më 23 maj 2016, si 
dhe u miratua nga ZBE-ja me UA Nr. 23 të 30 majit 2016. Këta ekspertë shtesë kontribuan në 
implementimin e Aktivitetit B.9 TeR (Aktiviteti 2.9, Raporti Fillestar) duke lekturuar dhe redaktuar 
katër librat e Kodit Civil për të siguruar konsistencën në gjuhë e terminologji. Versioni i 
azhurnuar/lekturuar në gjuhën shqipe i Projekt-Kodit Civil i është bashkëngjitur Raportit 
Përfundimtar si Shtojca 34 B26.  

5. Vërejtje të tjera 

 

Aktiviteti 1.7 TeR: “të hartohen rregullat operative në fushat relevante për të drejtat 
pronësore që sigurojnë bashkërendimin ndërmjet KDPr-së në ZKM dhe MD-së me 

                                            
26 Please note that a first translation ëas enclosed as Annex 1 in the Sixth Raporti i Progresit of 31 May 2016, but the 
KDP members ëere informed that the updated Albanian version (proof-read and edited in order to improve the 
consistency of the legal terminology) could only be submitted at the end of the project as an annex to the Final Report. 
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ministritë e linjës dhe institucionet tjera”. 

 
“Rregullat operative” që përmenden tek Aktiviteti 1.7 TeR janë tejkaluar që nga momenti kur 
PRP-ja mori përgjegjësinë për të siguruar koordinimin e donatorëve dhe institucioneve përmes 
GTHT-së, në bazë të nenit 3.3.1 të Memorandumit të Mirëkuptimit, të nënshkruar në dhjetor të 
vitit 2014 ndërmjet PRP/Tetratech dhe CCPR/GIZ International Services, nën mbikëqyrjen e 
ZBE-së dhe USAID-it. GTHT-ja është forumi qeveritar që po harton Strategjinë Nacionale për të 
Drejtat Pronësore.  
 

Aktiviteti 2.7 TeR: “Të ndihmohet MD-ja në zhvillimin e rregullave relevante operacionale 
në fushat e identifikuara si fusha që ndërlidhen me Kodin Civil, për bashkërendim dhe 
bashkëpunim me ministritë e linjës dhe institucionet tjera që duhen përfshirë në proces”. 

 
Në mars të vitit 2015, Qeveria themeloi Komisionin për hartimin e Kodit Civil të Kosovës, duke 
emëruar vetëm profesionistë të të drejtës dhe profesorë të juridikut si anëtarë. Përkundër 
këshillës së Projektit (formalizuar në letrën e 6 nëntorit 2014), Komisioni nuk përfshin 
përfaqësues nga Departamenti i MD-së, e as nuk përfshin përfaqësues nga ministritë tjera të 
linjës.  
 
Krijimi i një mekanizmi shtesë institucional për bashkërendim ndërministror nuk ishte opsion për 
shkak të arsyeve në vijim: (a) në këtë fazë, Komisioni i Kodit Civil ishte perceptuar qartësisht nga 
Përfituesi si i vetmi forum teknik – tejet i specializuar – i përshtatshëm dhe kompetent për 
diskutimin e çështjeve në lidhje me kodifikimin e Kodit Civil; (b) disa punëtori ishin mundësuar 
nga Projekti, me përfaqësues të ministrive të tjera dhe institucioneve të Kosovës (p.sh. Ministria 
e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia për Mbrojtjen e Konsumatorit, Presidenca e Republikës, 
Ministria e Integrimeve Evropiane, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, etj.); (c) afatet 
e kufizuara kohore të Projektit nuk do të mundësonin veprimin e një forumi tjetër paralelisht me 
Komisionin e Kodit Civil, si dhe kjo do të ishte në kundërthënie me rolin qendror të Komisionit që i 
ishte besuar nga Qeveria. 
 
Megjithatë, bashkërendimi ndërministror është ende i mundur (e në fakt do të kishte më shumë 
kuptim) në kuadër të konsultimeve të ardhme mbi projekt-Kodin Civil, që mund të kombinojë 
konsultimet publike me konsultimet ndërinstitucionale. 
 

Aktivitetet për integrimin e çështjeve të ndërthurura: 

 

Siç është thënë më lart, aspektet gjinore kanë pasur rëndësi të madhe për Projektin, sidomos 
për të Drejtën Familjare dhe Trashëgimore. Megjithatë, edhe komponenti i të drejtave pronësore 
ka prekur çështjen. Në anën tjetër, Ligji për Detyrimet është neutral për gjinitë në përgjithësi, por 
Ligji Civil rregullon ndarjen e pasurisë dhe martesën, si dhe për këtë, edhe këtu aktivitetet 
përkatëse janë implementuar në mënyrë të ndjeshme për gjininë, duke pasur vëmendje për 
mbrojtjen e palës më të “dobët”, që me gjasë janë gratë apo pjesëtarët e komuniteteve pakicë. 
Aktiviteti 2.1 e deri tek aktiviteti 2.10 të implementuara nga Ekipi i të Drejtës 
Familjare/Trashëgimore qenë të ndjeshme në kuptimin gjinor. Edhe Aktivitetet 1.1 e deri tek 1.9 
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kanë qenë të ndjeshme për gjinitë kudo që ka qenë e mundur.  
  
Komponenti 0 (bashkërendimi i donatorëve dhe strategjia e përgjithshme) gjithashtu ka marrë 
parasysh çështjet gjinore përmes bashkëpunimit me PRP-në e USAID-it. Ndërthurjet e 
mundshme kanë ekzistuar ndërmjet dy projekteve, sidomos në komponentin e të drejtave 
pronësore në CCPR dhe në komponentin e Kodit Civil, në kuptimin e të drejtës trashëgimore. 
Kështu, fushat e bashkëpunimit me PRP-në kanë qenë në synimin 1 të PRP-së (identifikimi i 
mangësive dhe mospërputhjeve në legjislacionin e të drejtave pronësore, duke u fokusuar tek 
ato ligje që janë kritike për implementimin e programit, si të drejtat e gruas dhe komuniteteve 
pakicë) si dhe synimin 2 (avancimi i të drejtave të grave për të shfrytëzuar pronën në praktikë; 
përmirësimi i ligjeve në lidhje me pronësinë e grave dhe të drejtat e tyre trashëgimore). Ekspertët 
e CCPR-së kanë kontribuar në diskutimet me ekipin e PRP-së që ka qenë i ngarkuar me ato 
synime. 
 

6. Tabela e afateve të aktiviteteve dhe shfrytëzimi i ditëve 

të punës së ekspertëve 

 
Ju lutemi të shihni Shtojcën 44 (Tabela e afateve të aktiviteteve dhe arritjeve të Projektit), 
respektivisht Shtojcën 45 (Tabela e shfrytëzimit të ekspertëve të CCPR-së) në këtë Raport 
Përfundimtar. 

7. Rekomandimet 

 
1. Për të përforcuar pronësinë vendore dhe për të rritur nivelin e angazhimit të Departamentit 

Ligjor të MD-së në punën e projektit, rekomandohet që Faza II të vendoset në kuadër të 
hapësirave të Përfituesit. Megjithatë, Përfituesi duhet të sigurojë hapësirat adekuate për 
EK-të dhe EJK-të, duke përfshirë zyrat e veçanta, si dhe dy apo më shumë salla takimesh që 
do të shërbenin si hapësirë për diskutim nga ekspertët, kur nevojitet puna në grupe. Nëse 
MD-ja nuk ka hapësirat në dispozicion, ne rekomandojmë që projekti i ardhshëm të 
parashohë në shpenzimet incidentale buxhetin e nevojshëm për një zyrë aq të madhe, që të 
vendoset në afërsi me MD-në. 

 
2. Udhëheqësi i ardhshëm i Ekipit duhet të ketë pozitë me orar të plotë në Kosovë (me 

përqindjen e duhur të ditëve të punës me vendosje në shtëpi) si dhe të ketë funksion 
koordinimi. Ju lutemi të keni parasysh që “orar i plotë” mund të kuptohet edhe si 200 ditë pune 
në vit, duke llogaritur aty edhe pushimet. Përveç këtij, nevojiten profilet vijuese: 

 Pasi që MD-ja ka shprehur dëshirën të ketë një Pjesë të Përgjithshme në Kodin Civil, Eksperti Kyç (me 

gjysmë orari) duhet të jetë një akademik i specializuar (ndërkombëtar) në të drejtën civile, që nevojitet 

për mbështetjen e hartimit të Pjesës së Përgjithshme si dhe pjesëve të Kodit Civil që kanë nevojë për 

elaborim të mëtutjeshëm në fazën e dytë (duke iu referuar këto kontratave të posaçme). Kjo do të mund 

të kompletohej duke siguruar koherencë e vazhdimësi me të gjithë Librat. Akademiku i specializuar në 
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të drejtën civile do të mund të realizonte aktivitetet e lartpërmendura me 80 apo 90 ditë pune në vit, të 

shpërndara përgjatë gjithë periudhës së projektit.  

 Pasi që e drejta familjare dhe trashëgimore është çështje e përditshme për popullatën e Kosovës, 

Eksperti Kyç (me gjysmë orari) do të mund të ndërmerrte aktivitete të promovimit publik përgjatë gjithë 

projektit, ashtu që të informojë publikun dhe palët e përfshira mbi rëndësinë e projektit dhe 

modernizimin e efektet juridike që Kodi Civil mund të ketë. Kjo është qenësore, pasi që i shërben 

përafrimit të Kosovës me standardet e BE-së, sidomos në lidhje me çështjet gjinore dhe mbrojtjen e të 

drejtave të grave. Është me rëndësi të zgjedhet një ekspert që është i specializuar në këtë fushë, si dhe 

mund të ndajë ndërmjet 80 dhe 90 ditë pune në vit. 

 Është poaq e rëndësishme që të angazhohen së paku dy Ekspertë Jo-Kyçë afatgjatë vendorë (të lartë) 

që do të qëndrojnë të angazhuar në projekt përgjatë gjithë periudhës së projektit. Njëri ekspert (i lartë) 

vendor do të angazhohej në mbështetjen e hartimit të Pjesës së Përgjithshme dhe finalizimin e Ligjit të 

Detyrimeve. Eksperti i dytë (i lartë) vendor do të ofronte mbështetje për ligjin e pronës, atë të familjes 

dhe të trashëgimisë.  

 
3. Termat e Referencës duhet të përcaktojnë shprehimisht mundësinë, kurdo që është e 

nevojshme, që të rekrutohen EJK afatgjatë. Kjo do të lehtësonte implementimin e projektit, të 
përforconte motivimin e EJK-ve, si dhe në përgjithësi, do të ndihmonte në tejkalimin e disa 
problemeve të përballuara për shkak të rigjiditetit të TeR-ve të këtij Projekti. Kjo do të 
nënkuptonte një numër më të lartë të ditëve të punës së EJK-ve në dispozicion, si dhe 
fleksibilitetin për të shfrytëzuar ditët e punës në shtëpi dhe fundjavat, kurdo që është e 
nevojshme për të mundësuar misione afatgjate, edhe për ekspertët e nivelit të lartë nga 
Shtetet Anëtare të BE-së. 

 
4. Në dritën e llojit të punës që do të kryhet nga shumica e ekspertëve (hulumtimi, analiza dhe 

hartimi ligjor), rekomandohet që TeR-të e Projektit të përcaktojnë shprehimisht që EJK-të 
mund të marrin një përqindje të ditëve të punës si ditë pune në shtëpi, për secilin mision 
(p.sh. 20%). Pasi që kohëzgjatja e misioneve normalisht është ndërmjet 10-20 ditë, kjo do të 
thotë që 2 deri në 4 ditë mesatarisht mund të përdoren si ditë pune në shtëpi. Përveç këtyre, 
TeR-të e Projektit mund të parashohin shprehimisht që një apo dy ditë shtesë të punës në 
shtëpi mund të shfrytëzohen për qëllimin e përgatitjes dhe/ose raportimit final për secilin 
mision. TeR-të e Misionit do të specifikonin numrin total të ditëve të punës në shtëpi që i 
ndahen secilit ekspert. Besohet që implementimi i projektit do të përfitonte shumë nga një 
shkallë më e lartë e fleksibilitetit, pasi që është më lehtë të gjenden EJK të interesuar dhe në 
dispozicion (sidomos nga bota akademike), si dhe EJK-të do të kishin qasje, gjatë misioneve, 
në bibliotekat e tyre, rrjetet e tyre, si dhe burimet e tyre akademike. 

 
5. Duke marrë parasysh nivelin e lartë të ekspertizës që kërkohet, numri i ditëve të punës të 

parapara për EJK-të e lartë duhet të jetë më i lartë sesa numri i ditëve të parapara për EJK-të 
juniorë. Ditët e punës mund të përdoren për ekspertë ndërkombëtarë, rajonalë apo vendorë.  
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6. Në kuptimin e mangësive në përkthimet ligjore që janë vërejtur gjatë implementimit të këtij 
Projekti, rekomandohet që TeR-të e Projektit të lënë anash një buxhet të mjaftueshëm për 
shpenzimet e sigurimit të pranisë së përhershme të një apo më shumë përkthyesve brenda 
projektit, për të siguruar lekturimin, në baza të vazhdueshme, të përkthimeve në gjuhën 
shqipe dhe serbe që bëhen nga projekti. 

 
7. Nëse synimi i përbashkët i ZBE-së dhe MD-së është që Komisioni për Kodin Civil të bëhet 

përfituesi i këtij projekti (përveç MD-së), rekomandohet që TeR-të e Projektit të përcaktojnë 
shprehimisht mundësinë e rekrutimit të anëtarëve të Komisionit si EJK, përkundër faktit që 
ata janë përfitues të Projektit, sepse përndryshe projekti do të humbte kontributin dhe 
përkrahjen e shumë ekspertëve që janë anëtarë të komisionit. 

 
8. Përbërja e Komisionit të Kodit Civil duhet rishikuar për të siguruar baraspeshën gjinore, për 

të tejkaluar distancën mes gjeneratave, si dhe për të përfshirë përfaqësuesit e shoqërisë 
civile, ekspertëve të jashtëm (p.sh. EK-të dhe EJK-të), si dhe pjesëtarët e Departamentit 
Ligjor të MD-së. Vetëm ata anëtarë që kanë vullnetin të kontribuojnë, pa marrë parasysh 
kompensimin, duhen mbajtur. Anëtarët jokonstruktivë apo neglizhentë të Komisionit duhen 
shkarkuar. Zëvendëskryesuesi i Komisionit gjithashtu duhet të veprojë si sekretar, si dhe 
duhet të jetë personi kryesor i kontaktimit për Fazën II të këtij Projekti. 

 
9. Nën-grupet e Komisionit për Kodin Civil duhet të funksionojnë në bazë të rregullores së 

punës që miratohet nga MD-ja, Projekti dhe Komisioni. Për shkak të rezistencës së përballur 
në këtë Projekt në fuqizimin e koordinatorëve të nën-grupeve në ofrimin e ndihmës për 
kryesuesit e nën-grupeve në aktivitetet e tyre, rekomandohet që TeR-të të përcaktojnë në 
mënyrë specifike që projekti të emërojë koordinatorë afatgjatë për të lehtësuar punën e 
nën-grupeve të Komisionit të Kodit Civil.  

 
10. Rekomandohet që implementimi i Fazës II të bëhet në tri fusha të ndryshme: 1. Finalizimi i 

Projekt-Kodit Civil (duke përfshirë hartimin e Pjesës së Përgjithshme, përpunimin e imtë të 
librave të hartuar, adresimin e çështjeve që ende nuk janë trajtuar, sigurimin e koherencës 
dhe konsistencës juridike të përgjithshme; 2. Konsultimet për projekt-Kodin Civil; si dhe 3. 
Implementimi i Kodit Civil/harmonizimi i legjislacionit ekzistues me Kodin Civil. Veprimet në 
zhvillim të kapaciteteve, si trajnimet e profesionistëve dhe vetëdijesimi publik nuk duhet të 
jenë pjesë e Fazës II (pasi që ato mund të fillojnë pasi të jetë finalizuar e aprovuar Kodi Civil). 

 
11. Për të mos humbur momentumin e krijuar, rekomandohet të hulumtohen mundësitë e 

përkrahjes së Fakultetit Juridik, ashtu që të organizohen seminarë ndërmjet shtatorit 2016 e 
deri në projektin vijues të financuar nga BE-ja, në shërbim të ngritjes së vetëdijes mbi 
dispozitat e hartuara nga CCPR-ja. Dekani i Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës ka 
shprehur vullnetin që të organizojë seminarë të tillë. Përveç kësaj, BE-ja gjithashtu do të 
mund të hulumtonte mundësinë për angazhimin e OJQ-ve në debat, për të siguruar që 
shoqëria civile të jetë e informuar për këtë aktivitet të rëndësishëm të financuar nga BE-ja. 
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8. Lista e Shtojcave 

 
Shtojca 1 – MM midis Projektit dhe PRP-së 

Shtojca 2 – Dokumenti i përbashkët PRP/CCPR për praktikat e heqjes dorë  

Shtojca 3 – Memorandumi për fushëveprimin e Kodit Civil 

Shtojca 4 – Katalogu i ligjeve të ndërlidhura me Kodin Civil: Ligji për Detyrimet dhe 

Kontratat 

Shtojca 5 - Katalogu i ligjeve të ndërlidhura me Kodin Civil: Familja, trashëgimia dhe 

personat 

Shtojca 6 - Katalogu i ligjeve të ndërlidhura me pronën 

Shtojca 7 – Përmbledhjet e praktikës gjyqësore për detyrimet 

Shtojca 8 – Përmbledhjet e praktikës gjyqësore për ligjin e familjes/trashëgimisë 

Shtojca 9 - Përmbledhjet e praktikës gjyqësore për ligjin e pronës 

Shtojca 10 – Analiza fillestare e çështjeve ligjore që prekin Ligjin e Detyrimeve  

Shtojca 11 - Analiza fillestare e çështjeve ligjore që prekin Ligjin e familjes dhe të 

trashëgimisë 

Shtojca 12 - Analiza fillestare e çështjeve ligjore që prekin ligjet e pronës 

Shtojca 13 – Memorandumi për emërimin e GP-ve 

Shtojca 14 - Raporti i Vlerësimit të Ndikimit mbi Ligjin e detyrimeve 

Shtojca 15 - Raporti i Vlerësimit të Ndikimit mbi ligjin e familjes  

Shtojca 16 - Raporti i Vlerësimit të Ndikimit mbi Ligjin e trashëgimisë  

Shtojca 17 – Dispozitat procedurale dhe administrative brenda ligjit të familjes  

Shtojca 18 – Pasqyrë e legjislacionit ekzistues në lidhje me të drejtën e personave 

Shtojca 19 - Raporti i Vlerësimit të Ndikimit mbi të Drejtat Pronësore 

Shtojca 20 – Raporti i Vlerësimit të Ligjeve të BE-së mbi ligjin e detyrimeve 

Shtojca 21 - Raporti i Vlerësimit të Ligjeve të BE-së mbi ligjin e familjes  

Shtojca 22 - Raporti i Vlerësimit të Ligjeve të BE-së mbi ligjin e trashëgimisë 

Shtojca 23 - Raporti i Vlerësimit të Ligjeve të BE-së mbi të Drejtat Pronësore 

Shtojca 24 – RISHIKIM REVISED Raporti i Vlerësimit të Ndikimit mbi Ligjin e Familjes 
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Shtojca 25 - RISHIKIM Raporti i Vlerësimit të Ndikimit mbi Ligjin e Trashëgimisë 

Shtojca 26 - RISHIKIM Raporti i Vlerësimit të Ndikimit mbi të Drejtat Pronësore 

Shtojca 27 - RISHIKIM Raporti i Vlerësimit të Ligjeve të BE-së mbi të Drejtat Pronësore  

Shtojca 28 – Rekomandimet në lidhje me Ligjin e Detyrimeve 

Shtojca 29 - Rekomandimet në lidhje me Ligjin e Familjes 

Shtojca 30 - Rekomandimet në lidhje me Ligjin e Trashëgimisë 

Shtojca 31 - Rekomandimet në lidhje me të Drejtat Pronësore 

Shtojca 32 - Plani i Përgjithshëm i Kodit Civil 

Shtojca 33 A - B - Plani i Përgjithshëm për Reformën e sektorit të së drejtës pronësore 

Shtojca 34 A - B – Projekt-Kodi Civil 

Shtojca 35 – Raporti dhe projektligji për qasjen e të huajve në pronë të paluajtshme 

Shtojca 36 – Raporti mbi Vizitën Studimore në Gjermani  

Shtojca 37 – Korniza Logjike 

Shtojca 38 A - B - C – Pyetësori për Ligjin e Familjes dhe Ligjin e Trashëgimisë 

Shtojca 39 - PPP – GP Familja dhe Trashëgimia Bea Verschraegen  

Shtojca 40 - PPP - GP Familja dhe Trashëgimia Bedri Bahtiri 

Shtojca 41 A - B - C - Pyetësori për Ligjin e Pronës  

Shtojca 42 A - B – Vizita Studimore PPP hartimi i legjislacionit  

Shtojca 43 A - B - Vizita Studimore PPP Detyrimet  

Shtojca 44 – Tabela e afateve të Aktiviteteve dhe arritjet e projektit 

Shtojca 45 – Tabela e CCPR-së në lidhje me shfrytëzimin  
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