


Si çdo e drejtë themelore e njeriut, edhe e drejta në pronë nuk 
njeh dallime dhe është e garantuar me kushtetutë dhe ligje të 
Kosovës, ku askush nuk mundë të privohet arbitrarisht nga 
prona.

Të drejtat pronësore

Kontakt:

Çfarë është pronësia?
E drejta e mbajtësit të të drejtave pronësore për të poseduar, 
për të transferuar, dhe e drejta për gëzimin paqësor dhe të lire 
të këtyre të drejtave.
Si mundë të siguroj të drejtën time në pronë? 
Për të siguruar të drejtën tuaj në pronë, ju duhet të siguroheni 
se kjo e drejtë është e regjistruar dhe të posedoni certifikatën 
pronësore.

Ku mund ta regjistroj të drejtën time pronësore?
Kërkesat për regjistrimin e të drejtave të pronës së paluajtshme 
i parashtrohen me shkrim Zyrave Kadastrale Komunale në 
territorin ku ndodhet prona e paluajtshme.

Cilat janë llojet e formave të regjistrimit të të drejtës 
sime në pronë?
Ju mund të regjistroni pronën tuaj si:

Pronar ivetëm: kur ju keni blerë pronën, keni trashëguar dhe 
kur ajo transferohet vetëm në emrin tuaj.

Bashkëpronar: kur jeni pronarë të përbashkët me individ 
të tjerë, e posaçërisht tek bashkëpronësia nga prona e 
përbashkët martesore, që i referohet të drejtave pronësore 
të barabarta të bashkëshortëve në pasurinë e fituar gjatë 
martesës, dhe regjistrimi në kadastër bëhet në emër të dy 
bashkëshortëve.

Për më tepër, a e dini se: Nëse regjistroni pronën në emër të 
dy bashkëshortëve, ju jeni të liruar nga taksa për regjistrimin 
e pronës.

Gjithashtu, në rastet kur vetëm njëri prej bashkëshortëve 
është i regjistruar si bartës i së drejtës së pronësisë ose të 
së drejtës së posedimit të sendit të përbashkët, në regjistrin 
e të drejtave mbi pasuritë e paluajtshme, konsiderohet se 
regjistrimi është bërë në llogari të të dy bashkëshortëve.

Po ashtu, për realizimin e transaksionit për pronën tuaj, 
noteri sipas ligjit do të kërkoj pëlqimin e nënshkruar nga 
bashkëshortja juaj.

Trashëgimia
Trashëgimia është bartja e pasurisë nga individi i vdekur 
(trashëgimlënësi) tek pasardhësit (trashëgimtarët e 
gjallë). Procedura e trashëgimisë fillon në zyrën e Noterisë 
ose në gjykatën lokale (nëse nuk ka zyrë noteriale ose 
ka mosmarrëveshje ndërmjet trashëgimtarëve), sipas 
vendndodhjes së pasurisë së paluajtshme ose vendbanimit 
të trashëgimtarëve. Trashëgimia sipas ligjit, zbatohet kur 
trashëgimlënësi nuk ka lënë testament për pasurinë e tij.

Ndonëse sipas kornizës ligjore në Kosovë gratë dhe burrat 
janë të barabartë  në procesin e trashëgimisë, tentativa për të 
përjashtuar gratë nga kjo e drejtë vazhdon të jetë e pranishme 
në Kosovë. Prandaj, duhet ta kuptoni se si gratë edhe burrat, 
kanë të drejta të barabarta në përfshirjen e trashëgimisë dhe 

gëzimit të drejtave të tyre.

Gjithashtu, fshehja e trashëgimtareve gjatë procesit të trashë-
gimisë është e paligjshme dhe e sanksionuar nga Kodi Penal.

E drejta e banimit
Edhe nëse nuk keni mundësi të blini, të trashëgoni apo të po-
sedoni pronë, ju megjithatë keni të drejtë për banim të dinji-
tetshëm. Për këtë përkujdeset komuna juaj përmes planit të 
banimit social.

Të gjitha komunat e Kosovës kanë detyrim ligjor për të hartu-
ar planin zhvillimor komunal, me të cilin përcaktohen planet 
afatgjata për zhvillim ekonomik dhe social të komunës.

Ligji për financimin e programeve te veçanta të banimit, kri-
jon mundësi për sigurimin e banimit të përshtatshëm për ata 
banorë të cilët nuk janë në gjendje ekonomike të përballojnë 
ofertat e tregut të banesave.
Kriteret për përcaktimin e radhës së përparësisë:

Statusi i banimit
Lartësia e të ardhurave
Gjendja shëndetësore
Invaliditeti
Struktura e familjes

Familjet që parashtrojnë kërkesë për të përfituar nga 
programet e veçanta të banimit, duhet të jenë banorë të 
përhershëm të komunës përkatëse.

Përparësi kanë familjet me numër më të madh të pikëve të 
fituara sipas radhës së përparësisë.
Si mund të jeni pjesë e planifikimeve komunale?

Ju mund të adresoni nevojat e juaja gjatë konsultimeve 
publike të  parapara me ligj, dhe ku institucionet duhet të 
marrin parasysh nevojat e personave me aftësi të kufizuara, 
të moshuarve, pakicave dhe rinisë në çdo komunë.
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