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ABSTRAKT
Çështja e cila do të trajtohet në këtë punim, është regjistrimi i pronës. Pronësia e tokës është
me rëndësi për strukturat e ndryshme, qoftë ato shoqërore, politike apo ekonomike. Sigurimi
i pronës është përgjegjësi e shtetit, ndërsa regjistrimi i pronës zbatohet nga Zyra Komunale
Kadastrale. Shfrytëzimi dhe posedimi i pronës, mënyrat e transferimit të të drejtave
pronësore, regjistrimi i pronarëve të ri, regjistrimi i hipotekave dhe ngarkesave tjera është i
garantuar me ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës. Në vendin tonë ekzistojnë dy mënyra
të regjistrimit të drejtave pronësore, regjistrimi sistematik dhe regjistrimi sporadik.
“Rindërtimi i Kadastrit dhe i Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme” nënkupton
krijimin e njësive kadastral edhe rindërtimin e të drejtave pronësore për njësitë kadastrale
dhe regjistrimin e tyre në Kadastër dhe Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokat në
Kosovë (SIKTK).
Qëllimi i këtij punimi është që të ofroj njohuri në mënyrë specifike për procesin e rindërtimit të
informacioneve kadastrale.
Në këtë punim do të publikohen disa studime të cilat do të përshkruajnë detajisht të gjitha
procedurat RIK-ut, duke filluar nga procesi i matjeve, kontrollit dhe regjistrimit të pronave të
paluajtshme në regjistrat kadastral.
Për këtë punim kam shqyrtuar materiale të ndryshme, në veçanti materialet e bëra nga Agjensia
Kadastrale e Kosovës(AKK) dhe Zyra Komunale Kadastare(ZKK).
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1.HYRJE
Në vargun e aktiviteteve të shumta që realizohen nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, një projekt
me një rëndësi të veçantë është Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale.
Rindërtimi i informacioneve kadastrale për territorin e Republikës së Kosovës është tejet i
nevojshëm për regjistrimin e pronës dhe të drejtave pronësore.
Kadastri është gjithnjë dinamik me ndryshime në terren të cilat duhet të regjistrohen edhe në
dokumentacionin kadastral. Në këtë punim janë përshkruar në mënyrë detaje të gjithë hapat nëpër
të cilët kalon procesi i rindërtimit të informacioneve kadastrale.
Në përgjithësi punimi tregon etapat nëpër të cilat kalon dhe bazën ligjore ku bazohet projekti.
Punët dhe përgjegjësitë e secilit person i cili do të jetë pjesë e RIK-ut.
Fillimisht u sqarua arsyeja dhe qëllimi i projektit, për të vazhduar më pas me mënyrën se si
përzgjedhet zona kadastrale për rindërtim.Në fund, do të paraqes rezultatet e fituara nga ky punim.
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2.SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 Kadastri
Kadastri është inventar publik i të dhënave i rregulluar në mënyrë metodike të dhënat që kanë të
bëjnë me prona brenda një vendi apo qarku bazuar në matjet e kufijëve të tyre (Kadastri, 2014).
Rgjistrimi i tokave ne kosovë Përbëhet nga regjistri i njësive kadastrale, hartave kadastrale dhe i
dosjevev të dokumenteve kadastrale.
Shërben si bazë për regjistrimin e të drejtave pronësore, me krijimin e njësive kadastrale për
parcela, ndërtesa, për përçoja dhe rindertimi i informacioneve kadastrale, duke krijuar regjistrat e
njësive kadastrale, e në veçanti parcelat, ndërtesat dhe pjesë me të gjitha atributet e tyre. Kadastri
përbëhet nga regjistri i njësive kadastrale, hartave kadastrale dhe i dosjeve të dokumenteve
kadastrale (Ligji Nr. 04/-L-013 për kadasër, Neni 2, paragrafi 1 dhe 2, 2011). Këto duhet të jenë
në formë analoge dhe digjitale. Njësitë themelore të kadastrit janë: parcelat kadastrale; ndërtesat;
pjesët e ndërtesës dhe përçojat. Njësia kadastrale është pershkrim grafik dhe tekstual i parcelës,
ndërtesës, pjesës së ndërtesës dhe përçojës. Çdo njësi kadastrale do të ketë një numër identifikues
unik. Të dhënat grafike janë vizatime gjeometrike të parcelave kadastrale dhe ndërtesave, të cilat
përmbajnë numrin e parcelave kadastrale dhe të ndërtesave si dhe përshkrimin gjeometrik të
objekteve të caktuara sipërfaqësore dhe të identifikuara me një numër unik (Ligji Nr. 04/-L-013
për kadastër, Neni 7, paragrafi 1, 2 dhe 9, 2011). Këto të dhëna kanë një rëndësi tejet të madhe,
pasi që si të tilla perdoren për qëllime administrative, juridike, shkencore, shoqërore, ekonomike
si dhe për Sistemin e Informacioneve të Tokës në Republikën e Kosovës.
Detyra e kadastrit është evidenca mbi tokën, e cila përmbanë shënime mbi pozitën, formën dhe
siperfaqen e parcelave tokësore, mbi mënyrën e shfrytëzimit. Evidentimi i paluajtshmerisë në
kadastër nuk ka për qëllim veretetimin e pronësisë të personit që është shënuar, sepse e drejta e
pronësisë provohet në Regjistrin për Regjistrimin e të Drejtave në Paluajtshmeri. Regjistri
kadastral ka rendësi faktike për evidencën e paluajtshmerive, ndërsa Regjistri për Regjistrimin e
të Drejtave në Paluajtshmeri ka karakter të evidencës juridike, sepse me regjistrim fitohet e drejta
e pronësisë, që do të thotë që Regjistri kadastral përmbanë shenimet e nevojshme në bazë të të
cilave ndërtohet Regjistri i të drejtave të pronës së paluajtshme (RDPP) dhe evidentimi i
paluajtshmerive bëhet në bazë të njësive kadastrale e jo në bazë të emrit të personave, sepse
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paluajtshmeria konsiderohet e pandryshueshme, ndërsa titullarët e të drejtave në atë paluajtshmeri
mund të ndryshohen (Ligji Nr. 04/-L-013 për kadastër, Neni 7, paragrafi 1, 2 dhe 9, 2011).
2.1.1Rindërtimi i Kadastrit

Harta kadastrale digjitale është dëshmi publike e pronës së paluajtshme të çdokujt. Në formën e
saj përfundimtare (të përkryer) ajo mund të paraqes pozitën e saktë të parcelave, ndërtesave dhe
pronave të tjera të paluajtshme deri në disa centimetra. Që hartat kadastrale digjitale të përdoren
në mënyrë profesionale, koordinatat e të gjitha pikave të objekteve duhet të plotësohen me vlera
të besueshme për tri atributet e propozuara të cilësisë: origjinën e të dhënave (burimin), saktësinë
dhe besueshmërinë e të dhënave. Në këtë mënyrë sigurohen standardet gjeodezike për të dhënat,
gjeometrinë për pronat e paluajtshme në hartën kadastrale digjitale.
Koordinatat përfundimtare të përcaktuara me matjet kadastrale paraqesin pozicionin e saktë të
pikës/pikave të objektit në kadaster. Në këtë mënyrë gradualisht kalojmë në kadastrin koordinatë
si synim përfundimtar, për të mos e trajtuar sipërfaqen por vetëm koordinatat e pikës për kufirin e
pronës.

2.1.2Matjet kadastrale
Njëri nga aktivitetet më të rëndësishëm në procesin e rindërtimit është fushata e matjeve kadastrale.
Për kompletimin e informacioneve kadastrale për ZK-në kontraktori ka zhvilluar matjet për pikat
e detajit për kufijtë e parcelave si dhe për bazamentin e ndërtesës. Matjet e parcelave janë kryer
me teknologjinë GPS-GNSS, ku është përdorur Sistemi Referent i Pozicionimit në Kosovë –
KOPOS si një kornizë referuese.
Për nevoja të matjeve detale (parcelat dhe ndërtesat) në procesin e RIK, janë vendosur pika të
përkohshme të kontrollit, të cilat janë përdorur gjatë aktiviteteve të rindërtimit.
Gjatë procesit të rindërtimit të gjitha parcelat brenda zonës kadastrale janë parapri nga matjet e
pikave ekzistuese kufitare. Pikat kufitare mund të jenë: gurë natyror ose të stabilizuar (me qendër
të gdhendur në të), rrethoja (metalike, gardh etj) mure, shtylla etj. Të dhënat ekzistuese vektor nga
fushata e vektorizimit të hartave të mëhershme janë përdorur vetëm si skica të matjeve.
Në procesin e rindërtimit janë krijuar edhe njësitë kadastrale - ndërtesë, ku përfshihen të gjitha
ndërtesat që kanë karakter të përhershëm.
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2.2. Regjistrimi i pronës së paluajtshme
Regjistrimi i pronës është proces i regjistrimit zyrtarë të të drejtave mbi tokën ndërmjet aktëve dhe
titujve në pronë (Kadastri, 2014)Kjo nënkupton që duhët të egzistojë një regjistrim zyrtarë mbi të
drejtën e tokës lidhur më gjendjën jurdike. Regjistrimi i pronës bëhet ndërmjet bartjes të së drejtës
nga pronari të përsonit tjetër.
a) Prona e paluajtshme ‘’Res immobilies’’ është send i paluajtshëm, i cili nuk mund të
bartet prej një vendi në vendin tjetër, pa e prishur strukturën e tij. Sende të
paluajtshme janë: toka dhe çdo gjë e cila organikisht dhe mekanikisht është e lidhur
me tokën, si të tilla janë: shtëpitë e ndërtuara, ndërtesat afariste dhe të banimit si dhe
pjesët e ndërtesave – apartamenteve, duke përfshire edhe çdo gjë që është e instaluar
me karakter të përhershëm.
b) Në Kosovë, Zyra Kadastrale Komunale është organ pergjegjës për regjistrimin e të
dhënave në kadastër, për procedurat dhe matjet kadastrale. Ky organ, gjatë kryerjes
së aktiviteteve kadastrale, është nën mbikqyrje nga ana e Agjencisë Kadastrale të
Kosovës (Ligji Për Kadaster).
c) Të drejtat mbi pronën e paluajtshme, ashtu siç rregullohen me dispozitat e ligjeve në
fuqi që i takojnë tokës, ndërtesave dhe banesave, do të regjistrohen në Regjistër. Këto
të drejta përfshjinë: Pronësinë, Hipotekat, Servitutet, të drejtat e shfrytëzimit të
pronave komunale, publike, shoqërorë dhe pronat shtetërore.
d) Kërkesa për regjistrimin e pronës së paluajtshme i parashtrohet me shkrim Zyrës
Kadastrale Komunale, në territorin ku ndodhet prona e paluajtshme, ku zyra
kadastrale do të konfirmojë datën dhe kohen e pranimit të kërkesës për regjistrim.
Kërkesës duhet t’i bashkangjitet dokumentacioni përkatës për të mbështetur të
drejtën e pronës së paluajtshme, siç kërkohet me ligj, të përcaktuara me nenin 4 të
Ligjit Nr.04/L-009 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Themelimin e
Regjistrit të të Drejtave të Pronës së Paluajtshme 2002/5.
e) vendimit të plotëfuqishëm të gjykatës;
f) vendim të organit administrativ shtetëror;
g) kontratë për bartjen e të drejtës së pronës së paluajtshme, të vertetuar nga organi
4

kompetent;
h) vendim apo kontratë të privatizimit, të lëshuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit
i) vendim të Komisionit për Rindërtimin e Kadastrit;
j) vendim të Komisionit për Rregullimin e Tokave, dhe
k) dokumenti tjetër, që me ligj të veçantë parashihet regjistrimi i të drejtave pronësore
(Beka, 2009).
l) Paluajtshmëria është pjesë e caktuar e sipërfaqes tokësore, e cila është kufizuar ose mund
të kufizohet. Paluajtshmëria përfshinë pasuritë natyrore nëntokësore, bimë me rrënjë
nëntokësore dhe objektet tjera të lidhura me bazament tokësor. Një paluajtshmeri përfshinë
edhe një ndërtesë e cila është në pronësi të një personi tjetër, për dallim nga pronari i
paluajtshmerisë mbi të cilën është ndërtuar ndërtesa.

2.3. Rindërtimi i informacioneve kadastrale nëpër vite në republikën e Kosovës

Rindërtimi i informacioneve kadastrale në Republikën e Kosovës ka filluar në vitin 2006 për të
vazhduar deri më sot. Deri në vitin 2014 në procesin e rindërtimit të informacioneve kadastrale
kanë qenë gjithsej 138 zona kadastrale. Rindërtimi i informacioneve kadastrale për territorin e
Kosovës është tejet i nevojshëm për regjistrimin e pronës dhe të drejtave pronësor. (Rindertimi i
Informacionit Kasastral , 2011)
Zona të cilat janë rindërtuar deri në vitin 2011 janë bazuar në Ligjin për kadastër nr.2003/05 dhe
Ligjin nr. 2002/5 për themelimin e regjistrit te të drejtave të pronës së paluajtshme.
Ligji për kadastër nr.2003/05, neni 29.ka parapa këto aktivitete për Rindërtimin e kadastrit:
1. Nëse informacioni në një zonë kadastrale është aq i pasaktë saqë nuk mund të plotësohet
me mirëmbajtje normale, mund të bëhet rindërtimi i informacioneve kadastrale.
Informacionet kadastrale do të rindërtohen në tërë zonën kadastrale.
.Qëllimi i rindërtimit është hartimi dhe regjistrimi i të gjitha parcelave tokësore brenda një zone
kadastrale. Kufijtë do të përcaktohen formalisht pas kërkesës nga pronarët e interesuar,
2. Vendimi i rindërtimit të një zone kadastrale mirret nga qeveria e Kosovës,
3. Shpenzimet për rindërtim paguhen nga qeveria, me përjashtim të rastit kur kuvendi
komunal, për arsye të caktuara, kërkon rindërtimin. Në atë rast Komuna mbulon
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shpenzimet. Formimi i pronës në lidhje me rindërtimin paguhet nga pronarët e tokës që
formojnë,
4. AKK-ja do të zgjedhë një komision të përgjegjshëm për implementimin e rindërtimit.
Komisioni do të udhëhiqet nga gjeodeti përgjegjës. Qeveria dhe komuna në fjalë kanë të
drejtë të marrin pjesë me nga një anëtar secila (komisioni mund të prezantojnë edhe
përfaqësues kompetent të Qeverisë dhe të Institucioneve tjera relevante që kanë interes)
5. Komisioni do të bëjë një shpallje publike. Kjo shpalle do të shfaqet gjatë gjashtëdhjetë (60)
ditëve. Gjatë kësaj periudhe është e mundur të kontestohet rezultati. Nëse nuk ka
konteste,AKK-ja do të vendosë që zona kadastrale është e rindërtuar. Nëse ka konteste
kundër disa pjesëve të hartës, komisioni do të ftojë palët e interesuara në një seancë dëgjimi
verbal. Nëse nuk arrihet marrëveshja gjatë seancës, komisioni do të propozojë një zgjidhje.
AKK-ja atëherë do të vendosë nëse zona kadastrale është e rindërtuar dhe
6. Vendimi nga AKK-ja do t’i nënshtrohet shqyrtimit juridik në pajtim me Ligjin e
zbatueshëm. Vetëm pronari që ka kontestuar shpalljen e shfaqur dhe nuk ka nënshkruar
marrëveshjen në seancën e dëgjimit mund të apelojë kundër vendimit të AKK-së.
7. Ndërsa Ligjin nr. 2002/5 për themelimin e regjistrit te të drejtave të pronës së
paluajtshme në Nenin 3 pika 3.7 ka thënë:
8. Pa predikuar nenin 1.2 (b) të Rregullores Nr. 1999/23, të UNMIK-ut (mbi Themelimin e
Drejtorisë për Çështje pronësore-banesore dhe Komisionit për kërkesa pronësorebanesore) ZKK-ja do të regjistrojë të drejtën e pronës së paluajtshme në regjistër vetëm
nëse gjykata kompetente i ka dhënë dokumentin përkatës me shkrim ZKK-së për
regjistrimin e të drejtës së pronës së paluajtshme në Regjistër.

Neni 3 dhe pika 3.7 e ka kufizuar punën e Komisionit për nxjerrjen e vendimeve gjatë realizimit
të projektit të RIK.
Pas zonave si pilot projekte dhe pas realizimit të projektit në vitin 2011, u vërejt nga ekspertët
vendor dhe ndërkombëtar se ligji në fuqi është i mangët dhe duhet të plotësohet andaj më
datën 10 Gusht 2011 hyri në fuqi Ligji Nr. 04/L-009 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit
Nr.2002/5 për themelimin e regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtshme në të cilin u
plotësua dhe u ndryshua Neni 3 pika 3.7:
Neni 3.i ligjit bazik, paragrafi 3.7. ndryshohet dhe riformulohet si vijon:

6

3.7. Të drejta mbi pronën e paluajtshme që parashihen sipas nenit 2 të ligjit regjistrohen në
bazë të:
a. vendimit të plotfuqishëm të gjykatës;
b. vendimit të organit administrativ shtetëror;
c. kontratës për bartjen e së drejtës së pronës së paluajtshme të vërtetuar nga organi
kompetent;
d. vendimit apo kontratës për privatizim të lëshuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit;
e. vendimit të Komisionit për rindërtimin e kadastrit;
f. vendimit të Komisionit për rregullimin e tokave dhe
g. dokumentit tjetër që me ligje të veçanta parashihet regjistrimi i të drejtave pronësore

Ky plotësim ndryshim i këtij ligji përkatësisht këtij neni i ka hapur rrugën një rindërtimi të
mirëfilltë të informacioneve kadastrale. Me modifikimin e këtij neni atëherë nxirret edhe udhëzimi
administrativ për punën e komisionit të RIK për të cilën do të flasim në vazhdim (Ligji për
Kadastër Nr.04/L-013 neni 29, paragrafi 3, 2011).

2.3.1.Rindërtimi i informacioneve të parcelave kadastrale
Gjatë rindërtimit të parcelave ka raste të ndryshme të cilat i paraprijnë harmonizimit të të dhënave
(bazës) grafike dhe tekstuale të cilat janë cekur në vazhdim:
Në rastin kur të dhënat grafike (hartat kadastrale) nuk përputhen me SIKTK-ën, kurse gjendja
aktuale në terren përputhet me SIKTK, parcela kadastrale duhet të krijohet dhe regjistrohet vetëm
në pjesën grafike gjatë procesit të rindërtimit.
Në rastin kur të dhënat në SIKTK nuk përputhen me të dhënat grafike (hartat kadastrale), kurse
gjendja aktuale në terren përputhet me SIKTK-ën, parcela kadastrale duhet të krijohet dhe
regjistrohet vetëm në SIKTK gjatë procesit të rindërtimit.
Në rastin kur gjendja aktuale në terren dallon nga pjesa grafike si dhe nga gjendja në SIKTK-ë,
parcelat ekzistuese në terren duhet të maten, krijohen dhe paraqiten në hartat kadastrale dhe të
regjistrohen në SIKTK.
Krijimi i parcelave kadastrale të bëhet edhe në rastet ku pronari i parcelës nuk parashtroj kërkesë
për këtë veprim. (Administrimi i Tokave dhe Kasastrit ne Kosovë, 2000-2-2014)
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Krijimi i parcelave kadastrale në një ZK ose pjesë të ZK-ës ku ekziston plani urban, duhet të bëhet
duke u bazuar në planin urban, apo në përputhje me propozimet e institucioneve përgjegjëse
(komunat, ndërmarrjet shoqërore).
Për regjistrimin në hartat kadastrale dhe në SIKTK, parcelat kadastrale duhet t’i përmbajnë të
dhënat (nr. identifikues të parcelës, sipërfaqen, shfrytëzimin e tokës, kulturën etj.) ashtu siç
parashihet me Ligjin mbi kadastrin dhe UA për zbatimin e Ligjit mbi kadastrin, Ligji mbi RDPPSIKTK dhe UA për zbatimin e ligjit mbi RDPP-në/SIKTK-ën dhe kadastrin. (Ligji Nr,04/-L-013
për Kadatër, neni 14, paragrafi 4, 2011).
Burimi i koordinatave është specifikuar në tri kategori në vijim:
•

Koordinata nga matjet (KM)

•

Koordinata nga digjitalizimi (KD)

•

Koordinatat me burim të panjohur (KBP)

Pikat e objektit në hartën kadastrale, koordinatat e të cilave i plotësojnë standardet e cilësisë sipas
paragrafit 4, nuk kanë nevojë për ndonjë dëshmi tjetër për pozitën e tyre të drejtë (të vërtetë).
(Katalogu Për Matje dhe Krijimin e Njësive Kadastrale , 2013)
Pikat e shkatërruara të objektit mund të rivendosen në terren përmes koordinatave të tyre
përfundimtare të matura me një saktësi prej 2 x DS.
Identiteti i pikave të gjetura të objektit mund të verifikohet në terren përmes koordinatave të tyre
përfundimtare të matura me një saktësi prej 1.5 x DS.
Të gjitha matjet e pikave të kufijve si dhe pikave gjeodezike ndihmëse të cilat do të përdoren për
matje, duhet të kenë për bazë sistemin referent zyrtar KOPOS (Kosovaref01).
KOPOS ofron shërbime zyrtare të pozicionimit për përcaktimin e koordinatave drejtpërdrejtë në
KosovaRef01 (2012). Përcaktimi i pozicionit mund të bëhet drejtpërdrejtë në terren në kohë reale
(metodë e preferuar) ose më vonë në zyrë me mënyrën e pas- përpunimit (metoda plotësuese).
Për përcaktimin e pavarur të pozicioneve të pikave duhet që të plotësohet kushti kryesor i matjes
së dyfishtë të secilës pikë (NJË MATJE SIKURSE ASNJË MATJE) si dhe të përmbushen edhe
këto parakushte:
•

Dy rilevime të pavarura me GNSS rover për secilën matje,

•

Pikat kontrolluese dhe pikat e kufijve
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2.3.2. Rindërtimi i informacioneve kadastrale të ndërtesave dhe pjesëve të ndërtesave
Në procesin e rindërtimit është e obliguar që të krijohen njësitë ndërtesë, ku përfshihen të gjitha
ndërtesat që kanë karakter të përhershëm.
Gjatë Rindërtimit të Kadastrit duhet të formohet njësia kadastrale e ndërtesës e cila është e ndërtuar
në parcelën kadastrale.
Krijimi i ndërtesës përmes matjeve apo vektorizimit bëhet edhe pa pëlqimin e pronarit të ndërtesës.
Ndërtesat duhet të kenë pozicion të saktë në hartën kadastrale sikurse janë në terren. Sipërfaqja e
njësisë ndërtesë konsiderohet poligoni i mbyllur i paraqitur me vije të plote. Gjatë procesit të
rindërtimit të duhet të bëhet paraqitja dhe krijimi si njësi kadastrale për të gjitha objektet (ndërtesat)
në kuadër të zonës.Për krijimin e tyre duhet bërë minimum rilevimi I tri pika vetë dy brinjëve të
gjata me instrumente për matje GNSS/Stacion Total, ndërsa pikat tjera të krijohen duke matur
frontet me matje klasike apo ndonjë metodë tjetër, mirëpo ato pika duhet ti plotësojnë kushtet për
saktësi (AKK, Katalog për Matjen dhe Krijimin e Njësive, 2013)
Në rastet kur ndërtesat shtrihen përgjatë vijës kufitare të parcelave apo janë mbi vijën kufitare të
parcelave, është e domosdoshme matja e kufijve të parcelës dhe kufijve të bazamentit të ndërtesës,
në mënyrë që të garantohet pozita e bazamentit të ndërtesës ndaj parcelës.
Të dhënat e grumbulluara gjatë aktiviteteve të matjeve në terren janë paraqitura në skica te terrenit.
Në skica te terrenit duhet të paraqiten: pikat referente, pikat e kufijve, poligonet e krijuara të
parcelave, poligonet e bazës së ndërtesave me informata te ndërtesave, definimi I shfrytëzimit të
tokës etj. Skicat janë përpiluar në formatin A3,ndërsa shkalla e tyre ka qene 1 me 500-1000 për
ndërtesa në viset e banuara,dhe 1:2500 për viset rurale.
Të gjitha ndërtesat duhet të paraqiten në pjesën grafike ndërsa ato ndërtesa që i plotësojnë kushtet
ligjore duhet të regjistrohen në pjesën grafike ITF dhe në pjesën tekstuale në SIKTK.Ndërtesat që
nuk i plotësojnëkushtet ligjore për regjistrim në SIKTK duhet të dallohen në pjesën grafike
(formati‘shape’) nga ndërtesat që janë të regjistruara në SIKTK.
Nëse në pjesën grafike dhe në SIKTK është e regjistruar ndërtesa ndërsa në terren nuk ekziston,
ndërtesa e tillë duhet të fshihet në pjesën grafike dhe në SIKTK edhe pa pëlqimin e pronarit. (AKK,
Doracaku: Kadastri i ndërtesave, 2011).
Njësia kadastrale e ndërtesës së rindërtuar duhet të përmbajë të dhënat që kërkohen sipas Ligjit për
Kadastër dhe Udhëzimit Administrativ për zbatimin e Ligjit për Kadastër: hyrjet, përshkrimin e
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ndërtesës, shfrytëzimin aktual etj.
Numërimi i ndërtesave brenda zonës kadastrale është bërë nga 1 deri në n, si psh: O- 7140901200450-0-1-0, O-71409012-00550-0-2-0 e kështu me radhë ku:
O – Ndërtesa,
71409012 – Numri I zonës kadastrale, 00450-0 – Numri i parcelës dhe 1-0 – Numri i ndërtesës.

2.3.3. Rindërtimi i të drejtave pronësore dhe regjistrimi i tyre në SIKTK
”“Res immobilises”është send i paluajtshëm, i cili nuk mund të bartet prej një vendi në vendin
tjetër, pa e prishur strukturën e tij. Sendet e paluajtshme janë: Toka dhe çdo gjë e cila organikisht
dhe mekanikisht është e lidhur me tokën, si të tilla janë: Shtëpitë e ndërtuara, ndërtesat afariste dhe
të banimit si dhe pjesët e ndërtesave – apartamentet, tunelet, urat, etj, duke përfshirë edhe çdo gjë
që është e instaluar me karakter të përhershëm për ndërtesë- banesë- shtëpi, etj, siç janë: gypat e
ujësjellësit, të kanalizmit, të nxehjes, etj.
Pronësia është pushtet faktik dhe juridik mbi sendin. Të fitosh pronësinë do të thotë të kesh fakte
juridike të cilat i njeh e drejta objektive, si bazë e këtij pushteti juridik të pronësisë. (Sadiku)
E drejta e pronësisë është kategori kushtetuse sipas nenit 46, sepse ajo garantohet me Kushtetuten
e Republikës së Kosovës. Sipas Ligjit Nr.03/L-154 për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore,
neni 57 perkufizon se pronësia në një pjesë të një ndërtese (njësia ndërtesë) është pronësi e veçantë
në një banesë, një hapësirë (lokal) afarist ose një vend parkim garazhi së bashku me pjesët e
ndërtesës.
Objekt i pronësisë së veçantë mund të jetë banesa, lokali afarist dhe garazhi, ndërsa pjesët tjera që
shfrytëzohen për realizimin e pronësisë së veçantë janë pjesët e bashkëpronësisë në paluajtshmëri
në të cilën ndodhet pjesa e ndërtesës.
Çdo pronë e paluajtshme e cila konform ligjit regjistrohet në librat publike kadastrale.
E drejta e pronësisë në njësinë e ndërtesës është e llojit të veçantë, për shkak se ka më shumë
titullarë që kanë pronësi në një pjesë të ndërtesës, për shkak se ekziston edhe pronësia e përbashkët.
Për ushtrimin e të drejtës së pronësisë së veçantë ekzistojnë edhe rregulla të veçanta, të cilat duhet
ti respektojnë titullarët e pronësisë në njësi të ndërtesës (Ligji NR.03/L-154 për pronësinë dhe të
drejtat tjera sendore, neni 18, paragrafi 1, 2009).
Në ZK kur haset në rastet kur të drejtat pronësore nuk e pasqyrojnë gjendjen faktike në terren
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respektivisht nuk janë zyrtarizuar transaksionet, përmes rindërtimit duhet të bëhet edhe zyrtarizimi
i transaksioneve jozyrtare.
Fillimisht zyrtarizimi i transaksioneve jo zyrtare do të bëhet nga kontraktori duke kërkuar
dokumente juridike nga pronarët/shfrytëzuesit faktik dhe nga organet e ndryshme shtetërore që
eventualisht mund të posedojnë. Azhurnimi i të gjitha të dhënave kadastrale dhe pronësore për
SIKTK dhe për pjesën grafike të kadastrit bëhet në bazë të dokumentacionit të ligjshëm dhe të
plotfuqishëm (aktgjykimet, aktvendimet, kontratat, marrëveshjet etj.), të cilat kontraktori i pranon
nga ZKK dhe nga palët që kanë interes. Pranimi i dokumentacionit të tillë do të bëhet nga
kontraktori deri në përfundim të shikimit publik kur bëhet prezantimi i rezultateve të rindërtimit.
Gjatë procesit të rindërtimit kontraktori do të mbajë një takim me personat që kanë kryer një
transaksion e që nuk e kanë zyrtarizuar atë. Kontraktori do t’i marr deklaratat e palëve, bartësve të
të drejtës pronësore dhe fituesve të të drejtës pronësore që kanë shprehur vullnetin e tyre të lirë
lidhur më transaksionin. Lidhur më këtë proces kontraktori do të hartoj një procesverbal të cilin
do ta nënshkruajnë palët e transaksionit dhe personi përgjegjës i kontraktorit.
Në rastin kur palët gjatë takimit me kontraktorin nuk pajtohen për ndryshimin e të drejtave
pronësore atëherë kontraktori e ndërpret punën për atë njësi kadastrale dhe palët i drejton tek
komisioni i rindërtimit. Nëse palët nuk i drejtohen komisionit brenda afatit prej 8 ditësh nga dita
kur kontraktori e ka mbyllur shqyrtimin me palët, ose në rastin kur as komisioni nuk e merr
pëlqimin e palëve ajo njësi përjashtohet nga rindërtimi, pjesa grafike mbetet siç ka qenë më herët,
ndërsa kontestet e pazgjidhura regjistrohen në data bazën tekstuale me një vërejtje. Nëse para
komisionit arrihet pëlqimi i palëve atëherë komisioni me palët e nënshkruajnë procesverbalin, dhe
kontraktorit i lejohet që të vazhdojë punën.
Procesverbali i nënshkruar nga palët dhe nga personi përgjegjës i kontraktorit i dorëzohet
komisionit të rindërtimit i cili e kontrollon dhe e aprovon procesverbalin. Modeli i procesverbalit
i cili do të plotësohet do të caktohet nga AKK dhe do i dorëzohet kontraktorit (njësisë ligjore).

2.4. Trashëgimia si mënyrë e fitimit të pronësisë dhe regjistrimit kadastral
Trashëgimia është akt juridik i rregulluar me dispozita ligjore. Në lëmin juridik i kushtohet kujdes
i veçantë me ç’rast ekziston edhe një degë e së drejtës e emëruar “E drejta trashëgimore”.
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Çështjet e trashëgimisë si akt juridik mjaft i rëndësishëm në praktikë, i kanë rregulluar me dizpozita
ligjore të gjitha shtetet poashtu edhe Republika e Kosovës, me Ligjin për Trashëgiminë i nxjerr
nga Kuvendi i Republikës së Kosovës (LTK) në vitin 2004, i cili i precizon të gjitha çështjet që
kanë të bëjnë më institutin e trashëgimisë duke filluar nga nocioni, bazat e thirrjes në trashëgimi,
përcaktimin e trashëgimtarëve ligjorë dhe atyre me testament, formave dhe mënyrave të përpilimit
të testamentit.
Marrë në tërësi vdekja e një personi, në njërën anë, ka për pasojë shuarjen e disa të drejtave dhe
detyrimeve, ndërsa në anën tjetër kalimin e këtyre te drejtave dhe detyrimeve tek personat tjerë,
konkretisht te trashëgimtarët e tij. Si pasojë e vdekjes do të shuheshin si të drejtat pasurore po
ashtu edhe ato jo pasurore. Nga këtu do të rrjedh edhe nocioni se trashëgimia është kalimi me ligj
apo në bazë të testamentit i pasurisë, apo i disa të drejtave dhe detyrimeve prej personit të vdekur
(de cujusit) tek një apo më shumë persona të tjerë.
Pasuri trashëgimore është pasuria të cilën e ka poseduar trashëgimlënësi deri në momentin e
vdekjes, ndërsa personat në të cilët pasuria trashëgimore pas vdekjes së trashëgimëlnësit do të
trashëgohej,quhen trashëgimtar.
Sipas dizpozitës së nenit 2 të LTK-së mund të trashëgohen sendet dhe të drejtat,të cilat u përkasin
individëve. Nga kjo dizpozitë ligjore rezulton se objektin e trashëgimit e përbejnë të drejtat
pasurore të përshtatshme për trashëgim në kohën e vdekjes së trashëgimlënësit.
Të gjithë personat të cilët kanë qenë gjallë në momentin e vdekjes së trashëgimlënësit apo të cilët
kanë qenë të zënë para vdekjes së trashëgimlënësit, por të cilët kanë lindur të gjallë, janë të aftë
apo kanë zotësi për të trashëguar. Do të konsinderohej se kanë qenë të zënë në kohën e hapjes së
trashëgimisë në rast se ai person ka lindur i gjallë brenda 300 ditëve nga vdekja e trashëgimlënësit.
Kalimi i pasurisë prej trashëgimlënësit në trashëgimtarë bëhet në dy mënyra kryesore të parapara
me LTK-në:
Mënyra e parë është ajo ligjore, ku vetë ligji është ai i cili përcakton trashëgimtarët dhe radhët e
tyre (në Republikën e Kosovës haset më së shpeshti për shkak të mospërpilimit të testamentit para
vdekjes), dhe
Mënyra tjetër është me testament, pra dëshira që ka trashëgimtari duke e shpreh vullnetin e tij të
fundit me të cilin ai mund të ndikojë në caktimin e rendit të trashëgimtarëve duke u nisur nga
interesat e tij.
Sipas LTK-së janë të parapara disa forma të testamentit të cilat kanë si element të përbashkët
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shprehjen e vullnetit të fundit të trashëgimlënësit me qëllim të disponimit (shpërndarjes) të pasurisë
së tij pas vdekjes. Në vijim do të flasim për këto forma të testamentit të parapara me dizpozitat
ligjore të LTK-së të cilat janë:
Testamenti i shkruar nga vetë testatori Testamenti me shkrim në pranin e dëshmitarëve Testamenti
gjyqësor dhe
Testamenti me gojë. (Ligji NR. 2004/26 për trashëgimi i Kosovës, neni 74; paragrafi 74.1, neni
75; paragrafi 75.1, neni 76; paragrafi 76.1, 2006)
Procesi i trashëgimisë ka ndikuar në masë të madhe në mos përfitimin e banorëve nga realizimi i
projektit RIK. Sipas statistikave të nxjerra gjatë realizimit të projektit rezulton që kemi
jashtëzakonishtë shumë raste për shqyrtim të trashëgimisë.
Duke pasur parasysh se deri në vitin 2012, shqyrtimi i trashëgimisë është bërë vetëm nga ana e
Gjykatave, ku një lëndë për shqyrtim trashigimie ka zgjatur me vite dhe për këtë arsye sot kemi
raste të shumta për trashëgimi. Nga viti 2012 është funksionalizuar institucioni i Noterisë si organ
iri në Republikën e Kosovës. Kompetencat e tij janë të rregulluara me Ligjin për Noteri.
Pas funksionimit të istitucionit të noterisë kemi edhe një interesim më të madh për të bërë
shqyrtimin e trashëgimisë, me procedura më të lehta dhe me një afat më të shkurtë kohor.
Por e meta e realizimit të projektit RIK, është pamundësia ligjore që të bëhet shqyrtimi i
trashëgimisë nga ana e Komisionit.
Komisionit të bëjë bartjen e të drejtës së pronësisë te të gjithë poseduesit.Transaksione këto të
realizuar në vitet e më hershme por të pa zyrtarizuara deri më tani. (Hyrje Në Sistemin Ligjor Në
Kosovë)
Të gjithë jemi dëshmitarë të asaj se shumë shitblerje dhe ndërrime në vitet e mëhershme janë
realizuar me “shtrëngim dore” në mes të palëve, pa bërë ndonjë akt juridik që mund të dëshmohet
një transaksion i bërë.
Në disa raste kemi kontrata interne në mes të palëve të pa vërtetuara në organet kompetente për të
fituar validitetin ligjor të arritjes së asaj marrëveshje.
Pastaj kemi masat diskriminuese të instaluara nga shteti serb për tua mohuar të drejtën e regjistrimit
të pronave në emër të shqiptarëve, masa të cilat e kanë dëmtuar në masë të madhe procesin e
zyrtarizimit të transaksioneve të tilla në kohën e realizmit.
Të gjithë pronarët të cilët janë të gjallë apo të shpallurit trashëgimitarë permes projektit e kanë
mundësinë e zyrtarizmittë të gjitha këtyre transaksione përmes Komisionit, i cili formohet me
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Vendim të Minisitrit të MMPH, ndërsa kompetencat janë të rregualluara me Ligji për Kadastër
dhe UA në fuqi.
Procesi i trashëgimisë ka mbetur barrë e trashëgim-marrësve për ta kryer te noterët, ndërsa të gjitha
proceset pas shpalljes së trashëgimtarëve realizohen përmes projektit të RIK-ut, zyrtarizimi i të
gjitha transaksioneve të kryera nga trashëgimlënësi por të pa zyrtarizuara deri më tani mund të
zyrtarizohen nga trashëgim-marrësit përmes projekti. (Ligji Nr. 06/L-010 Pë Notarinë)
Po të ekzistonte mundësia ligjore që trashëgimia të shqyrtohet nga ana e Komisionit për RIK, do
ishte një mundësi më shumë dhe më e lehtë për banorët e një zone kadastrale për të realizuar të
gjitha të drejtat e tyre nga realizmi i projektit

ZKK

Nr.

Nr.

ZK

Trashëgimi

Të

Pronarëve

kryera

1

Topliqan

604

116

4

112

2

Gadime e Ultë

670

132

6

126

3

Konjuh

436

23

6

17

Dobrajë
Lipjan

Ndryshimi

e

4

Madhe

433

164

5

Grackë e Vjetër

384

39

0

39

6

Shalë-(Sedllar)

367

199

6

193

2894

673

TOTAL

34

56

130

617

Tabela 1 Statistika për Trashëgimi ZKK Lipjan
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Trashëgimia-ZZK Lipjan

Femra
8%

Meshkuj
Femra

Meshkuj
92%

Figura 1 Trashëgimia – ZKK Lipjan
2.4.1 Analiza e rezultateve
Në bazë të të dhënave të gjetura në disa fshatra të komunës së Lipjanit, regjistrim të pronës kanë
më shumë meshkujt(3455) se sa femrat(463) .
Fshati Topliqan: 743 meshkuj dhe 95 femra;
Fshati Gadime e Ultë: 854 meshkuj dhe 80 femra;
Fshati Konjuh: 450 meshkuj dhe 95 femra;
Fshati Dobrajë e Madhe: 604 meshkuj dhe 60 femra;
Fshati Grackë e Vjetër: 386 meshkuj dhe 84 femra;
Fshati Shalë(Sodllar): 418 meshkuj dhe 49 femra.
Numri më i madh i meshkujve për regjistrim të pronave është në fshatin Gadime ,kurse numri më
i madh i femrave është në fshatrat Konjuh dhe Topliqan (komuna e Lipjanit).
Numri më i vogel i meshkujve për regjistrimin të pronave është në fshatin Grackë e Vjetër,kurse i
femrave në fshatin Shalë (Sodllarë).
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Shtrirja gjeografike dhe kushtet ekonomike kan ndikuar në këto rezultate.
Arsyeja pse kam perzgjedhur këto fshatra është se unë i takoj komunës së Lipjanit dhe hulumtimi
ka qenë më i lehtë me ç’rast edhe kam fituar njohuri rreth fshatrave fqinje sa i përket pronës dhe
kadastrit.
2.4.2.Çfarë mendojnë femrat rreth regjistrimit të pronës në Kosovë
Trashëgimia është gjithçka që e kemi trashëguar nga e kaluara, e drejta e regjistrimit të pronës
është e drejtë ligjore në Kosovë.
Në Kosovë barazia gjinore për regjistrim të pronës nuk respektohet, shumica e regjistrimit të
pronës është në emër të meshkujve, pasi që femrat të martohen nuk gëzojnë regjistrim të pronës te
familja.
Në Kosovë femrat regjistrim të pronës kanë pothujase 8% në emrin e tyre të cilat kanë si pronësi
shtëpi dhe toka bujqësore.
Shumica e femrave kanë synim në të ardhmen të zotrojnë pronë duke e fituar nga martesa e
përbashkët ose duke e blerë me paratë e tyre ose nga prona e trashëguar.
Arsyeja përse gratë nuk kanë regjistrim të pronës është duke hequr dorë nga dokumentet e
nënshkruara në favor të vllezërve, nuk kanë qenë pjesë e testamentit dhe nuk janë të paraqitura si
trashëgimtare në aktin e vdekjes së prindërve.
Femrat konsiderojnë si regjistrim të pronës: tokën, shtëpinë, ndërtesat, lokalet, bizneset,
automjetet, ari dhe të holla. Ligji në Kosovë nuk i mbështet femrat për regjistrim të pronës. Ligji
në Kosovë ju jep te drejta në regjistrim më shumë meshkujve. Femrat mendojnë se duhet të kenë
ndarje të barabarta të regjistrimit të pronës , të drejtat pronësore janë të drejta themelore.
Femrat heqin dorë nga trashëgimia për të mos u gjykuar nga rrethi, pasuria e prindërve është e
vogël për tu ndarë, për të mos i prishur marrëdhëniet me vëllezër, vëllezrit jetojnë me përnder dhe
kujdesen për ta.
Me rregullat tradicionale femrat janë të përjashtuara nga trashëgimia pasi rregullat tradicionale
kanë ndjekur vetë trashëgimin tek meshkujt.
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2.5. Informimi publik
Informimi publik konsiderohet faktor baze ne Zonën Kadastrale Komunale.Para takimit zhvillohet
Fushata e Sensibilizimit të Publikut.Takimi për Informimin Publik bëhet kur Qeveria deklaron se
një zonë kadastrale duhet të rindërtohet dhe pikërisht para se të fillojë puna në terren. Në këtë
takim do të jenë të pranishëm anëtarët e komisionit të rindërtimit nga AKK-ja, Qeveria dhe niveli
komunal, si dhe kompania e përzgjedhur për punët në terren (kontraktori).
Kryetari i komisionit kryeson takimin. Anëtarët e komisionit dhe zëvendës kryetari nga Zona
Kadastrale do të zgjidhet gjatë takimit. Kjo procedurë e zgjedhjes do të theksohet edhe në ftesë.
Kryetari i komisionit do ta prezantojë kompaninë e kontraktuar dhe do të shpjegojë procesin e
rindërtimit hap pas hapi.
Anëtarët lokalë të komisionit duhet të zgjidhen me shumicë votash.
Në këtë takim gjithashtu qytetarët do të informohen për lokacionin-zyrën e punës së kontraktorit
dhe komisionit. (AKK, Katalog për Matjen dhe Krijimin e Njësive, 2013)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Çështjet e të drejtave pronësore dhe sa mbrohen ato janë shumë komplekse dhe ndikojnë në të
gjitha komunitetet në Kosovë. Ato ndikojnë në të gjitha aspektet e jetës në shoqërinë, e cila
vazhdon të mbetet thellësisht e ndarë sipas përkatësisë etnike, identitetit dhe klasës. Një problem
tjetër që lidhet është humbja e shpejtë e tokës bujqësore në dobi të ndërmarrjeve komerciale.
Komunat në Kosovë që shfrytëzojnë praktikat jo të rregullta të shpronësimit i kontribuojnë
konflikteve pronësore duke viktimizuar disa familje të caktuara. Qasja në të drejtat pronësore dhe
në zotërimin e pronës janë dy në radhën e shumë treguesve shoqëror të progresit dhe barazisë së
femrave. Ligji i Kosovës garanton të drejtat e barabarta për meshkujt dhe femrat, por pesha e
kulturës dhe traditës dhe ndikimi negativ i varfërisë dhe arsimimit të dobët flasin kundër ndonjë
barazie reale. Femrat janë veçanërisht në pozitë të keqe kur është fjala të drejtave pronësore dhe
zotërimit aktual të pronës.
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4. METODOLOGJIA
Metodat e përdorura në këtë punim janë: metoda përshkruese, metoda statistikore si dhe kam
përdorur disa studime të cilat do të përshkruajnë detajisht të gjitha procedurat RIK-ut, duke
filluar nga procesi i matjeve, kontrollit dhe regjistrimit të pronave të paluajtshme në regjistrat
kadastral.
Studimi është përpiluar duke u mbështetur në infrastrukturën ligjore e cila është në dispozicion për krijimin
e informacioneve kadastrale për pronën e paluajtshme.
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5. KONLUZIONE DHE REKOMANDIME
Kadastri është gjithnjë dinamik me ndryshime në terren të cilat duhet të regjistrohen edhe në
dokumentacionin kadastral. Rindërtimi i informacioneve kadastrale për territorin e Kosovës është
tejet i nevojshëm për regjistrimin e pronës dhe të drejtave pronësore.
Regjistrimi i kadastrit është një element i rëndësishëm në hartimin e çdo sistemi të informacionit
të tokës, në mënyrë që: të garantojë të drejtën e pronësisë dhe sigurinë e pronës; të mbështesë
tatimet mbi tokën dhe pasurinë; të sigurojë garanci për kredi; të nxjerrë të dhëna statistikore.
Nga anketimet e kryera dhe studimi I problemit rezulton se në Republikën e Kosovës regjistrim të
pronës posedojnë më shumë meshkujt se sa femrat.
Regjistrimet sistematike nga Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) dhe të dhënat kadastrale të
rindërtuara tregojnë se përafërsisht 30% e të gjithë parashtruesve të kërkesave për legalizim dhe
regjistrim të të drejtave të tyre pronësore në pasurinë e paluajtshme, nuk arrijnë ta bëjë këtë
përshkak se nuk e kanë filluar procedurën e trashëgimisë dhe të drejtat e tyre pronësore aktualisht
janë të regjistruara nën emrin e trashëgimlënësit të vdekur. (Strategjia Kombetare per te drejtat
proneore ne Kosove, 2016, p. faqe 8)
Problematikat lidhen me faktorët si:
•

Zhvillimi Historik në vend ,

•

Ndryshimi i legjislacionit,

•

Migrimi

Perkatësia gjinore definon percaktimin e titullarit të pronësisë.
“Pa një kadastër të plotë dhe të përditësuar dhe pa të drejta të përcaktuara qartë për burrat dhe
gratë, ekziston rreziku i madh për investimet nga sektori privat dhe qytetarë prandaj, përmirësimi
i të dhënave dhe shërbimeve kadastrale rrit mundësinë e qasjes në toka për investitorët vendas dhe
të huaj, si një faktor i rëndësishëm i prodhimit, dhe rrit efiçiencën e ekonomisë“.
Rekomandime;
•

Është e qartë se kadastri i themeluar në këtë mënyrë ka të meta të shumta të cilat u
pamundësojnë qytetarëve t’i realizojnë të drejtat të tyre pronësore, e për këtë arsye, nuk
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mund të thuhet se ofron sigurinë e plotë juridike për të gjithë pjesëmarrësit në qarkullimin
juridik.
•

Ofrimin e shërbimeve sa më efikase për qytetarë, duke ofruar informacione dhe të dhëna
të azhurnuara për pronat e paluajtshme

•

Femrat e martuara të gëzojnë regjistrim të pronës te familja, si dhe të gjitha femrat në
përgjithësi.
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