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PARATHËNIE 

Fuqizimi ekonomik i grave është me rëndësi thelbësore për nxitjen e barazisë ndërmjet 
burrave dhe grave, si dhe një parakusht për një zhvillim të qëndrueshëm. Ky fuqizim mund të 
arrihet përmes aksesit të barabartë ndaj burimeve dhe mundësive ekonomike dhe kontrollit 
mbi to, si dhe përmes eliminimit të pabarazive gjinore strukturore. Në Evropën Juglindore 
(EJL), për burrat dhe gratë aksesi de jure ndaj tokës rregullohet nga sistemi ligjor formal, që 
garanton barazi gjinore sa i takon aksesit ndaj tokës. Sidoqoftë, në praktikë, të drejtat e grave 
mbi tokën shpeshherë lihen mënjanë, anashkalohen ose mbrohen e zbatohen në mënyrë të 
pamjaftueshme. Barazia gjinore është një nga 10 parimet kryesore të zbatimit të Udhëzuesit 
Vullnetar për Qeverisjen e Përgjegjshme të Zotërimit të Tokës, Peshkoreve dhe Pyjeve në 
Kuadër të Sigurisë Kombëtare të Ushqimit (UVQZ). 
“Barazia gjinore: Sigurimi i të drejtës së barabartë të burrave dhe grave për të gëzuar të gjitha 
të drejtat e njeriut, ndërsa pranohen ndryshimet midis burrave dhe grave dhe merren masa 
të posaçme, që synojnë përshpejtimin de facto të barazisë, kur është e nevojshme. Shtetet 
duhet të garantojnë që gratë dhe vajzat të kenë të drejta të barabarta për zotërimin e tokës, 
peshkoreve dhe pyjeve dhe akses të barabartë ndaj tyre, pavarësisht gjendjes së tyre civile.” 
(UVQZ, Seksioni 3B. Parimet e zbatimit, pika 4). Autoritetet e regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme luajnë rol kryesor në arritjen e barazisë gjinore sa i takon pronësisë dhe kontrollit 
mbi tokën. Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit) (GIZ) GmbH, në emër të Ministrisë Federale Gjermane për 
Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, dhe Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve 
të Bashkuara (FAO), së bashku me partnerë të tjerë për zhvillim, i kanë mbështetur qeveritë 
e vendeve të EJL-ësë për të garantuar barazinë gjinore sa i takon pronësisë dhe kontrollit 
mbi tokën, me qëllim arritjen e objektivit 5.a të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm 
(OZHQ).  
Institucionet në vendet e EJL-ësë kanë kryer disa reforma me ndikim të rëndësishëm për të 
drejtat e grave mbi tokën. Në shumicën e vendeve të EJL-ësë, regjistrimi në bashkëpronësi 
i tokës në pronësi të çifteve të martuara tani është i detyrueshëm ose inkurajohet përmes 
stimujve ekonomikë. Në disa prej këtyre vendeve aplikohet regjistrimi falas në emër të të 
dy bashkëshortëve i pasurive të paluajtshme të përbashkëta. Në shumicën e vendeve të EJL-
ësë, gjatë periudhës 2013-2019 përqindja mesatare e pasurive të regjistruara me pronare 
ose bashkëpronare femra në shkallë vendi është rritur: nga 16 për qind në 27 për qind në 
Maqedoninë e Veriut, nga 26 për qind në 38 për qind në Bosnjë-Hercegovinë, nga 25 për 
qind në 32 për qind në Malin e Zi dhe nga 31 për qind në 35 për qind në Serbi (FAO dhe 
GIZ, 2019). Autoritetet e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në EJL janë të angazhuara që 
të garantojnë më tej barazinë gjinore sa i takon pronësisë dhe kontrollit mbi tokën.  
Ky Udhëzues bazohet në UVQZ-ënë, Udhëzuesin Teknik që Rregullon Tokën për Burrat 
dhe Gratë, Udhëzuesin Teknik për Krijimin e Sistemit për Regjistrimin e Të Drejtave 
mbi Pronësinë dhe Regjistrimin e Parë, si edhe në Udhëzuesin Teknik për Përmirësimin 
e Mënyrave të Regjistrimit të Të Drejtave mbi Pronësinë, dhe synon të informojë zyrat e 
regjistrimit dhe të rrisë ndërgjegjësimin për çështje të barazisë gjinore lidhur me regjistrimin 
e të drejtave pasurore. Ky dokument tërheq vëmendjen në disa aspekte kryesore sa i takon 
garantimit të barazisë gjinore në regjistrimin e tokës në përgjithësi, dhe ofron këshilla 
praktike për t’u marrë parasysh nga zyrat e regjistrimit për zbatim. Udhëzuesi gjithashtu 
ofron një tablo të përgjithshme të praktikave të mira në rajon, si edhe informacion për 
legjislacionin dhe politikat ekzistuese të vendeve të EJL-ësë, që mund të përdoren nga vende 
dhe rajone të tjera në mbarë botën. Kjo do të kontribuojë për vënien në zbatim të të drejtave 
të pronës dhe fillimin e një ndryshimi kulturor.
Si nxitje për hartimin e këtij Udhëzuesi shërbeu dëshira për përmirësimin e mëtejshëm të 
situatës së grave sa i takon regjistrimit të tokës dhe të pasurive në EJL. Shprehim mirënjohje 
të thellë për të gjithë ata, që kanë dhënë kontributin e tyre të vyer.



7UDHËZUES PËR GARANTIMIN E BARAZISË GJINORE GJATË PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË TOKËS NË EVROPËN JUGLINDORE 2021

1. HYRJE

2. PËRKUFIZIMET KRYESORE 

3. KONTEKSTI LIGJOR

4. REGJISTRIMI I TOKËS 
     4.1 Roli i punonjësve të zyrave kadastrale 
     4.2 Roli i noterëve  
     4.3 Kërkesat për regjistrimin e tokës mbi bazën e kontratave të vërtetuara nga 
    noterët 
     4.3 Kërkesat për regjistrimin e tokës mbi bazën e kontratave të pavërtetuara nga 
    noterët 
     4.4 Amendamente të regjistrimeve të tokave
     4.5 Verifikimi paraprak

5. PRAKTIKA TË MIRA
    5.1 Transparenca e regjistrave kadastralë kundrejt privatësisë së të dhënave 
    5.2 Ndërgjegjësimi 
    5.3 Aksesi ndaj shërbimeve
    5.4 Strategjitë për barazinë gjinore
    5.5 Ngritja e organeve profesionale dhe hartimi i kodit të sjelljes dhe i standardeve  
    etike
    5.6 Të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe shkëmbimi i informacionit
    5.7 Grumbullimi i të dhënave të ndara sipas gjinisë
    5.8 Përmbledhje e praktikave të mira në regjistrimin e tokës në Evropën Juglindore

Shtojcë – Figura 

Bibliografi 

TABELA E LËNDËS

FALËNDERIME

PARATHËNIE
 

9

13

17

21
22
23
24

25

25
26

29
30
31
31
31
32

33
33
34

36

40

5

6



8UDHËZUES PËR GARANTIMIN E BARAZISË GJINORE GJATË PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË TOKËS NË EVROPËN JUGLINDORE 2021



9UDHËZUES PËR GARANTIMIN E BARAZISË GJINORE GJATË PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË TOKËS NË EVROPËN JUGLINDORE 2021

HYRJE



10UDHËZUES PËR GARANTIMIN E BARAZISË GJINORE GJATË PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË TOKËS NË EVROPËN JUGLINDORE 2021

1. HYRJE

Gjatë pesë dhjetëvjeçarëve të fundit, në Evropën Juglindore janë bërë hapa shumë të mëdha 
përpara lidhur me kuadrin ligjor për garantimin e barazisë gjinore sa i takon pronësisë dhe 
kontrollit mbi tokën. E drejta e pronësisë pa asnjë lloj diskriminimi garantohet me Kushtetutë, 
ndërsa valët e reformave ligjore kanë shtruar rrugën për eliminimin e diskriminimit për 
shkak të gjinisë, dhe kanë siguruar garancitë juridike për të drejtat e grave mbi tokën në 
kontekstin e martesës, bashkëjetesës e trashëgimisë (FAO dhe GIZ, 2019). Me qëllim që këto 
të drejta mbi tokën të regjistrohen në mënyrë të saktë dhe të mbrohen, sistemet e regjistrimit 
të tokës duhet të identifikojnë dhe të adresojnë pengesat me të cilat përballen gratë për t’i 
siguruar të drejtat e tyre. Në këtë aspekt, është e nevojshme të ndërmerren disa hapa. Së 
pari, duhet bërë kujdes që instrumentet kombëtare ligjore dhe administrative, që rregullojnë 
administrimin e tokës dhe regjistrimin e tokës, të mos kenë pengesa sa i takon regjistrimit 
të të drejtave mbi pasurinë e krijuar gjatë martesës. Këto instrumente gjithashtu duhet të 
marrin në konsideratë korrigjimin e të dhënave ekzistuese, kur të drejtat e njohura me 
ligj mbi bashkëpronësinë nuk janë siguruar përmes regjistrimit. Instrumentet kombëtare 
ligjore dhe administrative gjithashtu duhet të garantojnë që personeli i zyrave të regjistrimit 
të ketë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të kontribuar në eliminimin e praktikave 
sociale tradicionale diskriminuese në trajtimin e kërkesave të tyre. Së dyti, duhet inkurajuar 
bashkëpunimi midis zyrave kadastrale dhe ofruesve të shërbimeve ligjore për çështje të tokës, 
me qëllim identifikimin e çështjeve me bazë gjinore dhe trajtimin e tyre në faza të ndryshme 
gjatë procesit të regjistrimit të tokës, duke nisur me vërtetimin e dokumenteve nga noterët në 
vendet, ku kërkohet kjo gjë, deri tek procedimi gjyqësor në rastin e çështjeve të diskutueshme. 

Në këtë kontekst, një çështje e rëndësishme është mbrojtja e mbajtësve të ligjshëm të të drejtave 
të pronës, të drejtat e të cilëve janë njohur me ligj, por janë të padeklaruara (të paregjistruara) 
në regjistrat kadastralë. Ndonëse kuadri ligjor në Evropën Juglindore ofron mbrojtje ligjore 
për të drejtat pasurore të bashkëshorteve, partnereve femra dhe bijave, në praktikë, ato nuk 
gjejnë konkretizim gjatë procesit të regjistrimit në bashkëpronësi apo nuk lidhen me një 
shkallë më të lartë të pasurisë së regjistruar në emër të femrave. Trashëgimia tradicionalisht 
është rregulluar përmes linjës së trashëgimtarëve meshkuj dhe të dhënat nga rajoni tregojnë 
se, në pjesën më të madhe, pasuritë janë regjistruar vetëm në emër të bashkëshortit, partnerit 
mashkull, birit ose vëllait (FAO dhe GIZ, 2019). Pasuritë e paluajtshme të fituara nga të 
dy bashkëshortët gjatë martesës, për shembull, mjaft shpesh ende regjistrohen në emër të 
bashkëshortit. Interesat e bashkëshortes mund të humbasin në favor të një pale të tretë, e 
cila ia blen pasurinë bashkëshortit të saj, apo, nëse mbetet e ve, në favor të trashëgimtarëve 
(meshkuj) gjatë procesit të trashëgimisë. Ndër faktorët e tjerë, hendeku sa i takon zbatimit 
midis ligjit (de jure) dhe praktikës faktike (de facto) mund të rezultojë në shkelje serioze të të 
drejtave të garantuara me Kushtetutë, siç janë të drejtat e pronësisë dhe jodiskriminimi (FAO 
dhe GIZ, 2019). 

Hartimi i këtij Udhëzuesi është fryt i përpjekjeve të përbashkëta të Organizatës së Ushqimit 
dhe Bujqësisë së Kombeve të Bashkuara (FAO) dhe Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim 
Ndërkombëtar (GIZ) për t’u ardhur në ndihmë vendeve të arrijnë indikatorin 5.a.2 të 
Objektivit 5.a të Axhendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, miratuar nga Kombet e 
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1. Axhenda gjithashtu mbështet zbatimin e Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj 
Grave (CEDAW) dhe të Udhëzuesit Vullnetar për Qeverisjen e Përgjegjshme të Zotërimit të Tokës, Peshkoreve dhe 
Pyjeve në Kuadër të Sigurisë Kombëtare të Ushqimit (UVQZ). 
*Ky përkufizim nuk cenon pozicionet lidhur me statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 të Këshillit 
të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për Deklarimin e 
Pavarësisë së Kosovës.

Bashkuara në vitin 20151 . Objektivi 5.a është: “Ndërmarrja e reformave për t’u dhënë grave 
të drejta të barabarta mbi burimet ekonomike, si dhe akses ndaj pronësisë dhe kontrollit mbi 
tokën dhe formave të tjera të pasurisë, shërbimeve financiare, trashëgimisë dhe burimeve 
natyrore, në përputhje me legjislacionin vendas”, dhe matet nga dy indikatorë:

• Indikatori 5.a.1: “(a) Përqindja e njerëzve me të drejta pronësie ose të sigurta mbi tokën 
bujqësore (kundrejt numrit të përgjithshëm të popullsisë agrare), sipas gjinisë; dhe (b) pjesa 
e grave midis pronarëve ose mbajtësve të të drejtave mbi tokën bujqësore”, sipas llojit të 
zotërimit.
• Indikatori 5.a.2: Përqindja e vendeve ku kuadri ligjor (përfshirë të drejtën zakonore) u 
garanton grave të drejta të barabarta mbi pronësinë dhe/ose kontrollin mbi tokën.

Përfshirja e Indikatorit 5.a.2 tregon se barazia më e madhe sa i takon pronësisë dhe 
kontrollit mbi tokën kontribuon në efikasitetin ekonomik dhe ka efekte pozitive shumëfishe 
për arritjen e një sërë Objektivave të tjera të Zhvillimit të Qëndrueshëm, përfshirë uljen e 
varfërisë (Pikësynimi 1), sigurinë e ushqimit (Pikësynimi 2) dhe mirëqenien e familjeve, 
komuniteteve dhe vendeve (ndër të tjera, Pikësynimet 3, 11 dhe 16). 

Ky Udhëzues mbështetet në bashkëpunimin shumëvjeçar midis FAO-s, GIZ-ësë dhe 
Bashkimit Ndërkombëtar të Noterëve (BNN), që ka sjellë si rezultat botimin e Udhëzuesit 
për Garantimin e Barazisë Gjinore në Praktikat Noteriale në Evropën Juglindore. Ky 
bashkëpunim ka evidentuar nevojën për bashkëpunim midis noterëve dhe zyrave të 
regjistrimit (Llatja e të tjerë, 2018), si edhe rolin e noterëve në garantimin e barazisë gjinore 
sa i takon të drejtave të pronës (Kenney e të tjerë, 2019). Udhëzuesi nënvizon disa nga 
aspektet kryesore sa i takon garantimit të barazisë gjinore gjatë procesit të regjistrimit të 
tokës në Evropën Juglindore (Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Serbi, Maqedoni e Veriut, Mali 
i Zi dhe Kosovë*), si edhe disa nga mësimet, që janë nxjerrë nga bashkëpunimi midis zyrave 
kadastrale dhe noterëve në rajon. 
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PËRKUFIZIMET KRYESORE 
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2. PËRKUFIZIMET KRYESORE 

Mirëbesimi: “Blerës në mirëbesim është ai, që blen një pasuri kundrejt një vlere të 
konsiderueshme, çka është një stimul për të lidhur kontratë pa patur dyshimin se mos e 
mashtron apo e gënjen shitësi. Ai ose ajo nuk ka asnjë njoftim për ndonjë mangësi të së 
drejtës së pronësisë. Blerësi në mirëbesim  paguan në mirëbesim vlerën e plotë për pasurinë, 
dhe pa ndonjë mashtrim, bëhet pronar.”3

Bashkëjetesa: Situatë në të cilën një çift i pamartuar (i pamartuar sipas ligjit vendas për 
martesën) bën jetë të përbashkët në një marrëdhënie intime. Ajo mund t’u referohet edhe 
marrëdhënieve që njihen nga shteti, por që nuk konsiderohen si martesë – për shembull, 
partneriteti civil dhe marrëdhënia de facto që regjistrohet në zyrat shtetërore. Termi “çifte 
të pamartuara” shpeshherë përdoret në mënyrë të ndërkëmbyeshme me termin “bashkime 
de facto” dhe “bashkime me pëlqim të dyanshëm”. Pjesëtarët e çiftit të pamartuar njihen si 
“partnerë”. Kur bashkëjetesa përmbush disa kushte të caktuara, ligji mund t’u njohë partnerëve 
të drejta dhe detyrime dhe t’u ofrojë mbrojtje të një natyre specifike. 

Pëlqimi: Kushti që bashkëshorti ose partneri tjetër (në një çift të pamartuar) të bjerë dakord 
për transaksionin me tokën përpara kryerjes së transaksionit me tokën. 

Pasuria e bashkëshortit të vdekur: Të drejtat ligjore, interesat dhe të drejtat mbi pronën e 
çdo lloji (jo vetëm tokë), që bashkëshorti ose partneri i vdekur ka patur në kohën e vdekjes, 
duke hequr detyrimet. Në varësi të sistemit ligjor, pasuria e fituar gjatë martesës mund të 
përjashtohet plotësisht nga përllogaritja e pasurisë së të vdekurit, ose mund të përfshihet 
pjesa prej 50 për qind që zotëron i vdekuri në pasurinë e fituar gjatë martesës. 

Shtëpia e familjes: Shtëpia, që është ose ka qenë banesa kryesore e familjes. Kjo mund të jetë 
pasuri e regjistruar në emër të njërit ose të të dy bashkëshortëve, dhe mund të përbëjë ose jo 
pasuri të fituar gjatë martesës/pasuri në bashkëpronësi. Në kuadrin ligjor dhe në kuadër të 
politikave, ky term shpeshherë përdoret në mënyrë të ndërkëmbyeshme me termin “banesë e 
familjes” ose “shtëpi e bashkëshortëve”. 

Trashëgimia: Pasuria, që pas vdekjes së pronarit kalon tek trashëgimtari ose tek ata, që kanë 
të drejtë të trashëgojnë. 

Pasuri në bashkëpronësi: Pasuria, që zotëron bashkërisht një çift i martuar ose i pamartuar. 
Në disa raste, kjo mund të jetë pronësi si pjesë e pandarë (e njohur si bashkëpronësi); në raste 
të tjera, kjo mund të jetë pronësi e ndarë në pjesë të caktuara (e njohur si pronësi e dy a më 
shumë palëve ose si bashkëpronësi sipas pjesëve takuese) apo si version i të dyjave. 

Regjistrimi në bashkëpronësi: Kur emrat e të dy bashkëshortëve – apo e të dy partnerëve, në 
rast se çifti është i pamartuar – regjistrohen në regjistrin kadastral si pronarët ose përdoruesit 
kryesorë të tokës, që regjistrohet. Regjistrim në bashkëpronësi nënkupton një formë zotërimi 
të përbashkët të tokës – zakonisht si bashkëpronësi ose pronësi e dy a më shumë palëve. 
Në sistemet ligjore, ku përcaktohet kuadri për dhënien e titujve të tokave, regjistrimi në 
bashkëpronësi zakonisht merret në konsideratë si “e drejtë e përbashkët”. 

3. Përkufizim i cituar nga Enciklopedia e Të Drejtës Amerikane nga Uest (West’s Encyclopedia of American Law) 
(botimi i 2-të) (2008), https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Bona+Fide, parë më 6 korrik 2020.
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Transaksion: Ndryshim i pronësisë apo i të drejtave, që vijnë nga toka, gjë që zakonisht 
përfshin pronarin dhe një person tjetër, siç është kalimi i të drejtave nga një person tek një 
tjetër, qiraja e pronës ose hipoteka e pronës. 

Pasuria e fituar gjatë martesës: Pasuria në bashkëpronësi të bashkëshortëve pas martese. 
Përmbajtja e kësaj pasurie varet nga regjimi pasuror martesor, që zbatohet për martesën. Termi 
nganjëherë përdoret në mënyrë të ndërkëmbyeshme me termin “pasuri bashkëshortore”. Në 
legjislacion, sa i takon pasurisë së fituar gjatë martesës mund të përdoren terma ombrellë të 
tillë, si: pasuri “në pronësi të dy a më shumë palëve”, “e përbashkët” apo “në bashkëpronësi” 
ose “pronë e përbashkët”. 

Regjimi pasuror martesor: Regjimi i pronësisë së pasurisë së bashkëshortëve, që parashikon 
krijimin ose mungesën e pasurisë së fituar gjatë martesës, dhe nëse krijohet, çfarë pronash 
përfshihen në atë pasuri, si dhe nga kush menaxhohet ajo dhe si do të ndahet dhe trashëgohet 
ajo në mbarim të martesës. Termi mund të përdoret në mënyrë të ndërkëmbyeshme me 
termin “regjime martesore” ose “sisteme pasurore martesore”. 

Martesa/Çiftet e martuara: Çifte që njihen se kanë lidhur martesë të vlefshme sipas 
ligjit(ligjeve) vendas(e) për martesën, që merret(n) në shqyrtim. Ndonëse kushtet për ta 
quajtur martesën të vlefshme ndryshojnë nga njëri sistem ligjor në tjetrin, në shumë sisteme 
ligjore këto kushte kërkojnë që ceremonia e martesës të administrohet nga një përfaqësues i 
shtetit, që martesa të zhvillohet në një vend të caktuar apo që të nënshkruhen dokumente të 
caktuara. 

Parimi i ligjshmërisë: Parimi i ligjshmërisë është guri themeltar i sistemit të drejtësisë penale 
në mbarë Evropën. Ky parim është i kodifikuar në instrumente ndërkombëtare, p.sh.: neni 7 
i KEDNJ-ësë dhe neni 22 i Statutit të Romës të Gjykatës Penale Ndërkombëtare, kushtetutat 
vendase dhe kodet penale, si: Neni 1 i GCC-ësë, neni 16 i Kushtetutës holandeze. Thelbi i këtij 
parimi është se askush nuk mund të ndëshkohet për një veprim, që nuk quhet krim me ligj; 
me fjalë të tjera, “nuk ka krim nëse nuk parashikohet në ligj” (Peristeridou, 2015).

Pasuria: Të gjitha pasuritë e paluajtshme – për shembull, shtëpia, toka mbi të cilën është 
ndërtuar shtëpia dhe toka që përdoret për qëllime të tjera, siç është prodhimi bujqësor. 
Pasuria përfshin gjithashtu çdo strukturë tjetër të përhershme, që është ndërtuar mbi tokën. 
Kur i referohet tokës, kuadri ligjor zakonisht përdor termin “pasuri e paluajtshme”.
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KONTEKSTI LIGJOR
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3. KONTEKSTI LIGJOR

Në kuadrin ligjor të pjesës më të madhe të vendeve të Evropës Juglindore, pasuria e fituar 
gjatë bashkimit me martesë dhe bashkëjetesës konsiderohet se është pasuri në bashkëpronësi. 
Në Bosnjë-Hercegovinë, Malin e Zi, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut, pasuria e fituar 
gjatë gjithë kohëzgjatjes së një bashkimi me pëlqim të dyanshëm/bashkimi jomartesor 
konsiderohet se është në bashkëpronësi ose pronësi e përbashkët. Për çdo transaksion lidhur 
me pasurinë bashkëshortore, pëlqimi i bashkëshortit është i detyrueshëm. Në Shqipëri, 
Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Serbi, bashkëshortët e menaxhojnë dhe e transferojnë 
pasurinë bashkëshortore bashkërisht dhe me pëlqim të dyanshëm (FAO dhe GIZ, 2019). 
Ndërsa mbajtësit e titujve të pronësisë mbrohen me ligj me anë të njohjes së të drejtave të 
pronësisë, në regjistrin kadastral titujt nuk regjistrohen gjithmonë në emër të të dy palëve 
(bashkëshortëve ose partnerëve). Ndonëse, në Shqipëri dhe Serbi, ligji për regjistrimin e 
tokës kërkon regjistrimin e detyrueshëm të të dy bashkëshortëve si bashkëpronarë/pronarë në 
bashkëpronësi të pasurisë bashkëshortore (FAO dhe GIZ, 2019), kuadri ligjor i disa vendeve 
të tjera parashikon ose parashikonte mundësinë për regjistrimin e pasurisë në emër vetëm 
të njërit pronar si përjashtim nga rregulli i përgjithshëm për regjistrimin në bashkëpronësi. 
Një regjistër i paplotë apo i vjetruar krijon pasiguri ligjore për të dy bashkëshortët/partnerët, 
meqenëse bashkëshorti/partneri, i cili nuk është i përfshirë në proces, sipas ligjit fiton të 
drejta mbi pasurinë e paluajtshme, por këto të drejta nuk pasqyrohen dhe nuk konfirmohen 
përmes regjistrimit, ndërsa bashkëshorti/partneri tjetër (si palë kontraktuese e vetme) 
mund të mos jetë i vetëdijshëm që, në fakt, ka të njëjtën të drejtë pronësie mbi pronën si 
bashkëshorti/partneri. Meqenëse asetet, që përdoren për blerjen, janë edhe pasuri e 
përbashkët, bashkëshorti/partneri, i cili nuk ka dhënë pëlqimin e qartë për blerjen, ka bazë 
për fillimin e procedurave gjyqësore.

Meqenëse në Evropën Juglindore trashëgimia tradicionalisht është rregulluar përmes linjës 
së trashëgimtarëve meshkuj, të vejat dhe bijat janë posaçërisht të rrezikuara që të vihen nën 
presion apo të nxiten të besojnë se pasuria e paluajtshme duhet t’u kalojë bijve ose vëllezërve, 
dhe duhet të regjistrohet kështu (FAO dhe GIZ, 2019). Në Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe 
Malin e Zi, për shembull, bashkëshortit, që mbetet gjallë, i njihet e drejta e përdorimit të 
shtëpisë së familjes për jetë (e drejta e përdorimit gjithë jetën), nëse bashkëshorti vjen i 
dyti në radhën e trashëgimisë (FAO dhe GIZ, 2019). Konflikti midis zakoneve të vjetra dhe 
legjislacionit të ri cenon një grup të konsiderueshëm mbajtësish të titujve të pronësisë si për 
sa i takon transaksioneve me pasuritë e paluajtshme, ashtu edhe procedurave të trashëgimisë, 
duke qenë se të drejtat e tyre mbi tokën njihen me ligj, por mbeten të padeklaruara dhe të 
paregjistruara në regjistrat kadastralë. Kjo shkakton një reaksion zinxhir në transaksionet 
e ardhshme me tokën, çka bën që pala më e dobët të përballet me pasiguri ligjore dhe që 
procedimi gjyqësor të mbetet si e vetmja rrugëzgjidhje ligjore për mbrojtjen e të drejtës së 
ligjshme të pronësisë (FAO dhe GIZ, 2019). E drejta e paregjistruar mbi tokën mund të jetë 
provë e vlefshme e pronësisë midis palëve në gjykim, por nuk ka asnjë efekt mbi pretendimet 
e palës së tretë që blen në mirëbesim deri në deklarimin dhe regjistrimin e saj, përveçse kur 
situata të tilla identifikohen dhe zgjidhen përpara kryerjes së transaksionit me tokën. Në 
të gjithë juridiksionet, sipas ligjit regjistrat kadastralë konsiderohen se janë të vërtetë dhe 
të plotë, meqenëse palëve të treta, që blejnë në mirëbesim, iu duhet që të jenë në gjendje 
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të mbështeten në plotësinë dhe korrektësinë e regjistrit. Si rezultat, interesat e pronarit të 
paregjistruar mund të humbasin në favor të një pale të tretë, e cila e blen tokën nga pronari 
i regjistruar.

Opsionet për të regjistruar pronarin e ligjshëm ndryshojnë nga njëri legjislacion në tjetrin, 
duke e bërë një amendament (regjistrim) të tillë të vështirë, apo madje, të pamundur. Si rezultat 
i kësaj situate, Serbia e ka thjeshtuar procedurën e regjistrimit ex officio në bashkëpronësi 
të të dy bashkëshortëve (pronësi e përbashkët), duke e bazuar regjistrimin e mëpasshëm të 
bashkëshortit të paregjistruar, për pasuri të fituara gjatë martesës në Serbi, në certifikatën e 
martesës dhe në deklarimin e të dy bashkëshortëve (FAO dhe GIZ, 2019). Në shumicën e 
vendeve, sidoqoftë, pronari i paregjistruar mbrohet, duke bërë deklarim në bazë të ligjit, por 
në praktikë, ai nuk ka asnjë të drejtë pa patur një urdhër gjykate, që i jep atij/asaj të drejtën 
për t’u regjistruar në regjistrin kadastral. Kjo është njëra nga pikat më të dobëta të sistemit 
jo vetëm sa i takon pronareve femra të tokave, por edhe palëve të treta në mirëbesim, të cilat 
mbështeten në saktësinë e supozuar të regjistrit publik.

Shumica e çështjeve, që lindin nga regjistrimi i pasurive të paluajtshme vetëm në emër të 
njërit pronar, në rastin kur ka më shumë se një, tregon se duhet ndaluar plotësisht praktika 
e regjistrimit të pjesshëm (Fig. 1), dhe se duhet bërë më i lehtë korrigjimi i regjistrimeve të 
pjesshme (Fig. 2). Një reformë e tillë ligjore, sidoqoftë, kërkon ndryshime administrative, 
fushata ndërgjegjësimi dhe masa të tjera me qëllim që futja e praktikës së re të mos shkaktojë 
dëm të padëshiruar tek përfituesit. Punonjësit e regjistrimit duhen përfshirë në këtë proces 
me qëllim që këto reforma t’u përgjigjen vështirësive me të cilat ata ndeshen në punën e tyre 
të përditshme.
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REGJISTRIMI I TOKËS



22UDHËZUES PËR GARANTIMIN E BARAZISË GJINORE GJATË PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË TOKËS NË EVROPËN JUGLINDORE 2021

4. REGJISTRIMI I TOKËS

Në shumicën e sistemeve ligjore në rajon është futur sistemi i integruar i regjistrimit si 
unifikim i regjistrit kadastral dhe i kadastrës. Pak sisteme ligjore ende e ruajnë sistemin e 
dyfishtë të administrimit të tokës bazuar në kadastër (që administrohet nga njësitë kadastrale 
në administratën bashkiake) dhe në regjistrin kadastral (që administrohet nga gjykatat 
bashkiake). Ndonëse ekzistojnë ndryshime midis sistemeve të regjistrimit, në të gjithë 
sistemet ligjore në rajon regjistrat rregullohen mbi bazën e parimeve bazë të njëjtë ose të 
ngjashëm, që përcakton kuadri ligjor. Parimi i ligjshmërisë, që specifikon se për regjistrimin 
duhen përmbushur disa parakushte, është një parim bazë dhe një emërues i përbashkët në 
të gjithë vendet. Parashikohet edhe parimi i saktësisë së të dhënave, që do të thotë se, në 
sistemin ligjor, informacioni për regjistrimin i marrë nga regjistrat quhet i sigurt. Kjo ngre 
pyetjen se deri në çfarë mase punonjësit e zyrave kadastrale kanë të drejtën dhe përgjegjësinë 
të përcaktojnë ligjshmërinë në mbështetje të zotërimit të tokës në mënyrë të barabartë gjinore 
mbi bazën e parimeve kushtetuese të barazisë.

4.1 Roli i punonjësve të zyrave kadastrale 

Regjistrat kadastralë luajnë një rol të rëndësishëm në dhënien e informacionit për të drejtat 
dhe për njerëzit, të cilët i kanë këto të drejta. Funksionet e këtyre regjistrave mbështesin 
objektiva të rëndësishëm të tillë, si:

• mbrojtja e të drejtave të ligjshme të posedimit të të gjithë mbajtësve të të drejtave të pronësisë 
pa dallim; 
• menaxhimi i burimeve natyrore, zhvillimi bujqësor (përfshirë subvencionet), administrimi 
i tokës shtetërore, planifikimi hapësinor dhe mbrojtja e mjedisit; tatimi; 
• planifikimi ekonomik e social dhe vendimmarrja; 
• caktimi i të drejtave mbi tokën publike, peshkoret dhe pyjet; 
• reformat për rishpërndarjen, përfshirë programet për përmirësimin e gjendjes së grupeve 
të tillë, si: të varfrit, gratë dhe njerëzit pa përkrahje dhe të cenueshëm; 
• tregtimi, hipotekimi dhe vlerësimi i të drejtave; dhe, 
• zgjidhja e mosmarrëveshjeve, procedimi gjyqësor, falimentimi dhe procedurat e ndjekjes 
penale (FAO, 2017).

Personelit të zyrave kadastrale i kërkohet që të regjistrojë të drejtat, që përcakton ligji. Kështu 
që, personeli vepron brenda parametrave të caktuara me ligj. Në të gjithë sistemet ligjore, 
punonjësit e zyrave kadastrale janë nëpunës publikë, të cilët i regjistrojnë të drejtat mbi tokën 
sipas kërkesës. Regjistrimi ex officio është i pamundur ose një përjashtim që rregullohet me 
ligj. Punonjësve të zyrave kadastrale u kërkohet që të vlerësojnë nëse kërkesat, që iu paraqiten, 
janë të plota, domethënë, nëse bazohen në të gjithë dokumentet që kërkon legjislacioni vendas 
për këtë proces. Këta punonjës gjithashtu duhet t’i informojnë kërkuesit lidhur me rëndësinë 
apo kushtin ligjor, që prona të regjistrohet në të dy emrat. Vërtetimet noteriale për të gjithë 
apo për shumicën e dokumenteve kanë për qëllim të garantojnë se këto dokumente janë të 
vërtetë. Ligji kërkon që noteri, si nëpunës publik i pavarur dhe i paanshëm në fushën ligjore, 
të informojë palët lidhur me të gjitha aspektet e aktit të pronësisë, përfshirë procedurën e 
regjistrimit.
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Në rajon, zyrat e regjistrimit janë të ndara në sportele (ku klientët vijnë për të marrë 
informacione dhe formularët, dorëzojnë kërkesat dhe bëjnë pagesat) dhe në shërbime 
administrative (ku përpunohen kërkesat dhe mbahen arkivat) (FAO, 2017). Personeli i 
sporteleve merret drejtpërdrejt me kërkuesit, ndërsa personeli i shërbimeve administrative 
merret vetëm me kërkesat. Kjo ndarje krijon sfida dhe mundësi të ndryshme për garantimin 
e barazisë gjinore në praktikat e regjistrimit, dhe çdo masë me ndjeshmëri gjinore duhet t’u 
përshtatet funksioneve specifike, që kryen çdo sektor. Personeli i sporteleve është në gjendje 
që t’ua përcjellë informacionin klientëve dhe t’i ndërgjegjësojë ata lidhur me rëndësinë 
e regjistrimit në bashkëpronësi. Personeli i shërbimeve administrative, që përpunon 
informacionin, mund të kontrollojë gjendjen civile të kërkuesit dhe të sigurohet që të drejtat 
e bashkëshortit ose partnerit janë identifikuar dhe hedhur në regjistër. Punonjësit e zyrës 
nuk janë ofrues të shërbimeve ligjore dhe nuk merren me zbatimin e ligjit. Ata kanë rolin 
e tyre, megjithatë, me qëllim që kërkuesit të respektojnë ligjin, rol ky që shtrihet nga ofrimi 
i informacionit klientëve, shqyrtimi i dokumenteve dhe korrigjimi i të dhënave me qëllim 
harmonizimin e tyre me kërkesat e ligjit, e deri tek ofrimi i mbështetjes. Është me rëndësi të 
vihet në dukje, sidoqoftë, se personeli i regjistrimit vepron brenda kufijve, që cakton kuadri 
ligjor dhe administrativ, dhe se ndryshime më të thella mund të jenë të mundshme vetëm 
përmes reformës ligjore ose administrative. Korrigjimi i të dhënave, për shembull, kërkon një 
bazë ligjore. Po kështu, personeli mund të jetë në gjendje të kontrollojë vetëm gjendjen civile 
të kërkuesit, në rast se i lejohet aksesi tek regjistri i gjendjes civile. Përveç aspekteve teknike 
të lidhjes së regjistrave, kjo mund të kërkojë ndryshime ligjore ose administrative.

4.2 Roli i noterëve 

Në Evropën Juglindore, noterët janë nëpunës publikë, të cilët emërohen nga shteti për t’u 
dhënë vërtetësi akteve ligjore dhe kontratave, të cilat janë pjesë e dokumenteve, që hartohen 
prej tyre ose që iu paraqiten atyre për vërtetim, si dhe për të informuar personat, të cilët 
kërkojnë shërbimet e tyre. Ndër këto shërbime përfshihen të gjithë veprimtaritë gjyqësore 
për çështje të padiskutueshme, që u japin siguri ligjore klientëve. Noterët kanë për detyrë 
që të bëjnë verifikimin paraprak, nga këndvështrimi gjinor, të transaksioneve me tokën 
dhe të çështjeve të trashëgimisë. Element kyç është përcaktimi i gjendjes civile të palëve të 
përfshira. Noterët inkurajohen, sipas rastit, që të përcaktojnë ekzistencën e ndonjë martese të 
mëparshme të klientëve të pamartuar, të mbrojnë të drejtat e partnerëve bashkëjetues dhe të 
përcaktojnë çfarë regjimi pasuror martesor mund të gjejë zbatim në rastin e klientëve të tyre 
në transaksionet me tokën. 

Për çështje të trashëgimisë, noterët inkurajohen që të përcaktojnë gjendjen civile të personit 
të vdekur; të identifikojnë, të informojnë dhe të ftojnë të gjithë trashëgimtarët në procedurat e 
trashëgimisë; të mbrojnë të drejtat dhe interesat e trashëgimtarëve të ligjshëm në trashëgiminë 
testamentare; të informojnë bashkëshortin, që është gjallë, se ai/ajo mund të kërkojë ndarjen 
e pjesës së vet në pasurinë e fituar gjatë martesës nga pasuria e të vdekurit; të informojnë 
pjesëtarin e familjes, që është gjallë, se mund ta ruajë të drejtën e përdoruesit mbi pasurinë e 
paluajtshme, në varësi nga miratimi i të gjithë bashkëtrashëgimtarëve; si dhe të informojnë 
trashëgimtarët lidhur me pasojat e heqjes dorë nga e drejta për të trashëguar pjesën e tyre të 
pasurisë (FAO dhe GIZ, 2019).
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Edhe pse noteri, si parim i përgjithshëm, mund t’u besojë palëve dhe të mbështetet në 
informacionin që i paraqitet atij/asaj, si punonjës publik në fushën ligjore, ai/ajo duhet të 
verifikojë nëse faktet e paraqitura përkojnë me të dhënat e disponueshme të regjistrave 
publikë në dispozicion të tij/saj, dhe nëse ato janë të pranueshme (FAO dhe GIZ, 2019). 
Dokumentet kryesore në çdo procedurë janë: statusi i regjistrimit të pasurisë në regjistrin 
kadastral, emri(emrat) që përmban dokumenti i regjistrimit të tokës, të dhënat e blerjes së 
pasurisë dhe baza ligjore për blerjen e mëparshme. Informacioni lidhur me gjendjen civile 
kërkon lejimin e aksesit tek regjistrat e gjendjes civile. Në rast dyshimi, noterët kanë detyrimin 
që të bëjnë pyetje të mëtejshme dhe, në rast se dyshimet mbeten, duhet të marrin masat e 
duhura. Në raste serioze dyshimi, noteri mund të vendosë t’i parashtrojë këto dyshime në akt 
apo, madje, të refuzojë të bëjë verifikimin (FAO dhe GIZ, 2019).

Në rast se një noter, i cili ka bërë verifikimin paraprak, përfshihet në bërjen e kërkesës për 
regjistrim (Fig. 1), punonjësit publikë të regjistrimit mund t’i besojnë më shumë përmbajtjes 
së  aktit noterial të paraqitur. Kështu ndodh sidomos kur noteri i përfaqëson palët në 
procedurën e regjistrimit, pra, paraqet kërkesat dhe dokumentet mbështetës dhe sigurohet 
që regjistrimi është bërë në interes të palëve. 

Me qëllim vlerësimin e përmbushjes së parakushteve të parashikuara, punonjësit e zyrave 
kadastrale duhet të bëjnë krahasimin e të dhënave të regjistruara me dokumentet e dorëzuara. 
Krahasimi përfshin verifikimin nëse personi i regjistruar është i njëjtë me transferuesin, që 
është shënuar në dokumentet e dorëzuara, dhe nëse të dhënat për pasurinë e paluajtshme, 
që identifikohen në dokumentet e dorëzuara, janë të njëjta me pasurinë e paluajtshme 
të regjistruar. Punonjësve të zyrave kadastrale gjithashtu u kërkohet të verifikojnë nëse 
transferuesi e ka dhënë pëlqimin e qartë për kalimin apo bllokimin mbi bazën e lejeve ose 
miratimeve, nëse është e nevojshme.

4.3 Kërkesat për regjistrimin e tokës mbi bazën e kontratave të 
vërtetuara nga noterët 

Në rast se kërkesat bazohen në kontratat e vërtetuara nga noterët, punonjësit e regjistrimit 
nuk kanë kompetenca të dhëna me ligj as për të kërkuar dokumente plotësuese, që kanë të 
bëjnë me themelësinë ose me shqyrtimin a rishikimin thelbësor të dokumenteve publike 
të dorëzuara, as për t’i informuar kërkuesit ex post. Roli i punonjësve të regjistrimit gjatë 
regjistrimit të certifikatës së trashëgimisë, për shembull, kufizohet në shqyrtimin formal të 
kësaj certifikate apo në shqyrtimin formal të deklarimit të heqjes dorë.

Një nga kërkesat kryesore të sistemit të regjistrimit të tokës është se palët e treta duhet të 
kenë siguri që mund të blejnë tokë nga pronari i regjistruar. Për pasojë, nuk do të ishte e 
këshillueshme që personeli të inkurajohej të refuzonte regjistrimin e shitjes nga ana e 
një pronari të vetëm të regjistruar një pale të tretë pasi ajo të jetë noterizuar mbi bazën e 
informacionit, që përmban regjistri kadastral për gjendjen civile të pronarit të vetëm. Kështu 
që bashkëpunimi midis noterëve dhe zyrave kadastrale është me rëndësi thelbësore me 
qëllim që informacioni në regjistrat kadastralë të jetë i saktë. Përmes bashkëpunimit noterët 
mund të ndërgjegjësohen për rëndësinë e kryerjes së verifikimit paraprak nga këndvështrimi 
gjinor, me qëllim mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të të gjitha palëve, ndërsa punonjësi 
i regjistrimit mund të bëjë shpërndarjen e informacionit dhe të angazhohet në përkrahje të 
realizimit të ndryshimit (FAO, 2020).
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4.3 Kërkesat për regjistrimin e tokës mbi bazën e kontratave të 
pavërtetuara nga noterët 

Në disa vende, ekziston mundësia që pranë zyrave kadastrale të dorëzohen kërkesa të 
pavërtetuara nga noteri. Si rezultat, punonjësve të regjistrimit iu duhet t’i përcaktojnë interesat 
e palëve mbi bazën e dokumenteve të dorëzuara nga palët. Në këto raste, punonjësit e zyrave 
kadastrale duhet të marrin në konsideratë Udhëzuesin për Garantimin e Barazisë Gjinore në 
Praktikat Noteriale në Evropën Juglindore, me qëllim mbrojtjen e të drejtave të palëve më 
të dobëta, në përputhje me të drejtën e pronësisë pa asnjë lloj diskriminimi, që garantohet 
me Kushtetutë. Shkalla në të cilën zyrat e regjistrimit kanë mundësi t’i mbrojnë aktivisht të 
drejtat dhe interesat e palëve më të dobëta, sidoqoftë, varet kryesisht nga kompetencat dhe 
përgjegjësitë që iu njohin atyre instrumentet ligjorë dhe administrativë, të cilat rregullojnë 
veprimtarinë e tyre.  

Marrja e informacionit mbi gjendjen civile të kërkuesve dhe të palëve të tjera përkatëse 
kërkon që të lejohet aksesi tek regjistrat e gjendjes civile (në rast se këto të dyja nuk janë të 
ndërthurura), dhe është objekt i ligjeve për privatësinë e të dhënave. Në rast se punonjësve 
të zyrave kadastrale u lejohet aksesi tek të dhënat përkatëse dhe kanë mundësi të ofrojnë 
mbështetje të mjaftueshme, duhet përcaktuar verifikimi paraprak, dhe nëse nuk u lejohet, 
mund të jetë e nevojshme një reformë administrative. A ekziston mundësia dhe a duhet që, 
për shembull, punonjësit e zyrave kadastrale t’u dërgojnë palëve më të dobëta njoftim për 
regjistrimin dhe t’u japin kërkuesve kohë për paraqitjen e provave? Duke patur parasysh se 
lejimi i punonjësve të zyrave kadastrale që të hyjnë tek regjistrat e gjendjes civile është tashmë 
një çështje shumë e rëndësishme, ka shumë të ngjarë që përcaktimi i verifikimit paraprak të 
ecë paralelisht me reformën administrative, që, nga njëra anë, bën të mundur që punonjësit 
e zyrave kadastrale të mbrojnë barazinë gjinore sa i takon të drejtave të pronës, por nga ana 
tjetër, parandalon shpërdorimin e kompetencave.

4.4 Amendamente të regjistrimeve të tokave

Siç përmendet më sipër, opsionet e ndryshme për regjistrimin e pronarit të paregjistruar 
ndryshojnë nga njëri juridiksion tek tjetri. Përgjithësisht, pronari, i cili është i pasigurt 
për statusin e vet, para së gjithash duhet të ketë mundësinë që të verifikojë nëse është 
apo jo pronar i regjistruar. Kjo gjë kërkon që publikut t’i lejohet aksesi tek emri(emrat) e 
pronarit(pronarëve) të pasurisë së paluajtshme në fjalë. Në rast se aksesi për këtë qëllim nuk 
lejohet, kjo situatë duhet korrigjuar përmes një reforme ligjore dhe/ose administrative në 
përputhje me ligjet për privatësinë e të dhënave.

Në rast se pronari vjen në përfundimin se nuk është pronar i regjistruar, duhet të ekzistojë 
mundësia që ai/ajo të bëjë kërkesë për regjistrim në bashkëpronësi të së drejtës së pronësisë 
mbi bazën e dokumentacionit, që kërkon ligji, por pa pëlqimin e pronarit të regjistruar dhe 
pa urdhër gjykate, që i jep atij/asaj të drejtën për t’u regjistruar në regjistrin kadastral. Në 
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mungesë të dispozitave ligjore, që lejojnë zyrat kadastrale të bëjnë ndryshimin, sidoqoftë, 
ka gjasë që procedura të kërkojë reformë ligjore ose administrative. Drejtori i Përgjithshëm 
i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Shqipëri ka nxjerrë Urdhrin nr. 1150/2019 “Për 
procedurën e korrigjimit të kartelave të pasurive të paluajtshme që janë prona bashkëshortore”, 
që përcakton procedurën e korrigjimit të të dhënave për pasuritë e paluajtshme. Zyrat 
kadastrale autorizohen që të bëjnë korrigjimin e informacionit me kërkesën e bashkëshortit, 
kur informacioni në regjistrin kadastral bie ndesh me dispozitat mbi regjistrimin e pasurisë së 
përbashkët të ligjit 111/2018 “Për kadastrën”, sipas të cilit pasuritë e fituara nga bashkëshortët 
gjatë martesës duhet të regjistrohen në bashkëpronësi të të dy bashkëshortëve (neni 45).

Duhet mbajtur parasysh nëse duhet të ekzistojë mundësia që punonjësi i zyrës kadastrale 
të vendosë në regjistër një shënim të përkohshëm mbrojtës lidhur me këto të drejta apo me 
të drejta të mundshme. Për shembull, ose (a) kur regjistruesi i tokës bëhet i vetëdijshëm, në 
çfarëdolloj mënyre, që pasuria është apo mund të jetë pasuri e fituar gjatë martesës, ose (b) 
kur kërkesa bëhet nga bashkëshorti i pambrojtur, por nuk është marrë ende një vendim.

Mund të jetë e nevojshme që një bashkëshort të kërkojë mbrojtje urgjente, për shembull, kur 
një bashkëshort ose një partner kupton se bashkëshorti ose partneri i regjistruar po përpiqet 
ta shesë ose ta hipotekojë pasurinë. Bashkëshortit të pambrojtur mund t’i duhet kohë që të 
mbledhë provat e nevojshme për të dëshmuar interesin në pasuri. Në rast se regjistruesi i tokës 
gjykon që ekziston një rast i diskutueshëm se bashkëshorti i pambrojtur ka interes në pasuri, 
edhe pse ende nuk kanë mundur që të paraqesin provat e nevojshme, është e logjikshme që të 
ekzistojë mundësia të bëhet një regjistrim mbrojtës. Kjo gjë do të paralajmërojë blerësin ose 
huadhënësin përpara se të jetë tepër vonë për bashkëshortin e pambrojtur. Disa juridiksione 
parashikojnë vendosjen në regjistër të paralajmërimeve, kufizimeve ose njoftimeve. Çdonjëri 
prej këtyre mund të jetë një mjet i mundshëm për mbrojtjen e interesit të bashkëshortit të 
paregjistruar për kohën deri sa të përfundojnë kërkesën. 

Në rastin (a), njoftimi për regjistrimin mund t’u dërgohet të dy bashkëshortëve për t’iu dhënë 
të dyve mundësinë që të bëjnë konfirmimin, ose në të kundërt, që pasuria të regjistrohet në 
emër të të dyve. 

Në rastin (b), kërkuesit mund t’i lihet njëfarë kohe për paraqitjen e provave në mbështetje të 
kërkesës.

4.5 Verifikimi paraprak 

Ndërsa në Udhëzuesin për Garantimin e Barazisë Gjinore në Praktikat Noteriale në 
Evropën Juglindore ka qenë e mundur që të përcaktohej në mënyrë deri diku të hollësishme 
nga këndvështrimi gjinor verifikimi paraprak që bëjnë noterët, rekomandimet përkatëse 
për punonjësit e zyrave kadastrale kërkojnë një kuadër që t’u mundësojë atyre të ofrojnë 
mbështetje për barazinë gjinore sa i takon të drejtave të pronës mbi bazën e të drejtave 
dhe përgjegjësive të përcaktuara qartë. Ky kuadër duhet të jetë specifik për vendin, dhe siç 
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4. Këto rekomandime jepen pa cenuar detyrat e ligjshme të punonjësve të zyrave kadastrale sipas ligjeve vendase në 
fuqi.

përmendet më lart, mund të kërkojë ndryshime ligjore dhe administrative. Rekomandimet 
vijuese synojnë mbrojtjen e palës më të dobët (zakonisht, bijave, motrave, grave, partnereve 
femra, të divorcuarave ose të vejave) gjatë bërjes së kërkesave, që rezultojnë nga trashëgimia 
ose transaksionet me tokën, pranë zyrave kadastrale.4

Me qëllim përcaktimin e gjendjes civile të kërkuesit(kërkuesve), kuadri ligjor dhe 
administrativ duhet t’u njohë zyrave kadastrale kompetencën që:
• të bëjnë pyetje lidhur me gjendjen civile të kërkuesit që shënohet në formularin e regjistrimit;
• t’i kërkojnë kërkuesit të dhëna të nxjerra nga regjistri i gjendjes civile;
• të bëjnë verifikimin e regjistrit kadastral me regjistrin e gjendjes civile.

Në rast se ka të dhëna për ekzistencën e pronarëve të papërfshirë në bërjen e kërkesës, kuadri 
ligjor dhe administrativ duhet t’u njohë zyrave kadastrale kompetencën që të kërkojnë prova 
dhe dokumente plotësuese me qëllim sigurimin e ligjshmërisë dhe vlefshmërisë së kërkesës.

Ndër gjërat e tjera që duhen mbajtur parasysh me qëllim mbrojtjen e të drejtave dhe interesave 
të palëve më të dobëta, për të cilat mund të nevojiten ndryshime ligjore dhe administrative, 
përfshihet mundësia që zyrat kadastrale:
• të njoftojnë palën më të dobët për regjistrimin në mënyrë që t’i japin atij/asaj mundësinë 
për të ndërhyrë;
• t’u japin kërkuesve një afat të arsyeshëm për të paraqitur prova;
• të përdorin një shënim mbrojtës/regjistrim mbrojtës të përkohshëm.

Së fundi, për të ndihmuar në vlerësimin e kërkesave në të ardhmen, kuadri ligjor dhe 
administrativ duhet t’u mundësojë zyrave kadastrale që:
• në regjistrimet të përfshijnë të dhëna për aktin ligjor mbi blerjen e pasurisë, përfshirë datën 
e lëshimit;
• të informojnë publikun për të drejtat dhe detyrimet e pronarëve lidhur me regjistrimin e 
tokës.

Ndërsa hapësira që kanë punonjësit e zyrave kadastrale për të bërë verifikimin paraprak, 
është e kufizuar, personeli i regjistrimit duhet të jetë në gjendje që të japë informacion të 
qartë dhe të besueshëm për gjendjen civile dhe gjendjen e pasurisë, me qëllim mbrojtjen 
e palës më të dobët. Personeli i zyrave kadastrale, kësisoj, duhet të jetë në gjendje që të 
kërkojë paraqitjen e informacionit të mëtejshëm, nëse është e nevojshme, për të siguruar 
ligjshmërinë dhe vlefshmërinë e një transaksioni. Ligji duhet të mundësojë personelin e 
regjistrimit që të kërkojë prova dhe dokumente plotësuese, dhe t’i dërgojë njoftim lidhur me 
kërkesën cilitdo, nëse kjo gjë çmohet e nevojshme ose e përshtatshme. Personeli i zyrave të 
regjistrimit gjithashtu duhet të vlerësojë nëse regjistrimi i një pasurie në emër vetëm të njërit 
bashkëshort, kur ligji kërkon që ajo të regjistrohet në emër të të dy bashkëshortëve, përbën 
ndonjë formë mashtrimi, që mund ta bëjë transaksionin të paligjshëm. 
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5.1 Transparenca e regjistrave kadastralë kundrejt privatësisë 
së të dhënave 

Udhëzuesi Vullnetar për Qeverisjen e Përgjegjshme të Zotërimit të Tokës, Peshkoreve dhe 
Pyjeve në Kuadër të Sigurisë Kombëtare të Ushqimit (UVQZ) rekomandon që shtetet të 
krijojnë sisteme regjistrimi të përshtatshëm dhe të besueshëm, siç janë regjistrat kadastralë, 
të cilët ofrojnë informacion të aksesueshëm për të drejtat dhe detyrimet e posedimit, me 
qëllim rritjen e sigurisë së zotërimit dhe reduktimin e kostove dhe risqeve të transaksioneve. 
Është shumë i rëndësishëm fakti që UVQZ-ëja nënvizon se shtetet duhet të marrin masa për 
mbrojtjen e të drejtave të ligjshme të posedimit të bashkëshortëve, pjesëtarëve të familjeve 
dhe të tjerëve, të cilët nuk janë shënuar si mbajtës të të drejtave të posedimit në sisteme 
regjistrimi të tilla, si: regjistrat kadastralë. UVQZ-ëja më tej i inkurajon shtetet të sigurohen 
që informacioni për të drejtat e posedimit të jetë lehtësisht i disponueshëm për të gjithë, në 
varësi të kufizimeve për shkak të privatësisë. Nuk duhet që kufizime të tilla të parandalojnë në 
mënyrë të panevojshme shqyrtimin e hollësishëm nga ana e publikut, me qëllim identifikimin 
e transaksioneve të korruptuara dhe të paligjshme. Shtetet dhe aktorët joshtetërorë duhet të 
përpiqen për më tepër që të parandalojnë korrupsionin në procesin e regjistrimit të të drejtave 
të posedimit, duke i publikuar gjerësisht proceset, kushtet, tarifat dhe ndonjë përjashtim, si 
edhe afatet kohore për t’iu përgjigjur kërkesave për shërbime (CFS, 2012).

Në praktikë, mbështetja për barazinë gjinore sa i takon pronësisë dhe kontrollit mbi tokën 
kërkon që të dhënat të shkëmbehen në dy nivele. Të dhënat për pronarët, të ndara sipas gjinisë, 
që shkëmbehen në përputhje me legjislacionin mbi privatësinë e të dhënave, kanë rezultuar 
një mjet i rëndësishëm për vendimet lidhur me politikat dhe për vlerësimet e nevojës për 
ndryshime ligjore dhe administrative, me qëllim mbrojtjen e të drejtave të pronësisë dhe 
eliminimin e diskriminimit për shkak të gjinisë. Lejimi i aksesit tek informacioni për gjendjen 
civile të palëve të interesuara në kontekstin e transaksioneve me tokën, regjistrimeve të 
trashëgimisë ose të regjistrimeve të pjesshme në regjistrin kadastral, është gjithashtu shumë i 
rëndësishëm, ashtu siç është lejimi i aksesit tek informacioni për aktin ligjor origjinal mbi të 
cilin është bazuar blerja e pasurisë në fjalë, përfshirë datën e nënshkrimit ose lëshimit. Lejimi 
i aksesit tek informacione të këtij lloji duhet bërë sidoqoftë në përputhje me legjislacionin 
mbi mbrojtjen e të dhënave.

Nga njëra anë, regjistrimi i tokës duhet bazuar në një informacion të qartë dhe të besueshëm 
mbi gjendjen civile dhe gjendjen e pasurisë; por nga ana tjetër, duhet mbrojtur privatësia e 
pronarëve dhe duhet parandaluar shpërdorimi i të dhënave personale. Është e këshillueshme 
që emri(emrat) i pronarit(e pronarëve) dhe adresa apo përshkrimi i një pasurie të bëhen të 
aksesueshëm për publikun, kështu që pronarët e paregjistruar të kenë mundësi të verifikojnë 
statusin e regjistrimit të tyre, por duhet kufizuar aksesi tek informacioni për gjendjen civile 
dhe datëlindjen e pronarëve të regjistruar. Zyrat kadastrale kanë përgjegjësi të përgjithshme 
sa i takon regjistrimit, për efekt të të cilit ato duhet të verifikojnë të dhënat personale të 
kërkuesit. Lejimi i aksesit tek regjistrat e gjendjes civile do t’i mundësonte ato që të verifikonin 
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informacionin e dhënë dhe të bënin një hap më tej në mbrojtjen e të drejtave dhe interesave 
të palëve, përfshirë me qëllim mbrojtjen e barazisë gjinore (Fig. 3).  
Verifikimi i regjistrave të gjendjes civile, regjistrave kadastralë dhe arkivave të regjistrave 
kadastralë për hir të transparencës do ta lehtësonte këtë proces, por për këtë mund të jetë 
e nevojshme që, krahas një strategjie për mbrojtjen e privatësisë dhe të dhënave, të bëhen 
ndryshime ligjore. Në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, për shembull, është bërë i mundur 
shkëmbimi i të dhënave midis regjistrave të gjendjes civile dhe regjistrave kadastralë (FAO 
dhe GIZ, 2020). Komisioni Evropian ofron këshilla sa i takon praktikave për ndërlidhjen e 
regjistrave bazë ndërmjet sektorëve dhe ndërmjet kufijve (BE, 2013).

5.2 Ndërgjegjësimi

Në Evropën Juglindore, janë zhvilluar disa fushata ndërgjegjësimi lidhur me përfitimet e 
regjistrimit të të dy bashkëshortëve, por të dhënat statistikore tregojnë se kjo ende nuk i ka 
dhënë efektet e dëshiruara (shih Hyrjen). Ndërsa mbetet për t’u bërë një vlerësim i plotë i 
verifikimit paraprak që i bëjnë punonjësit e zyrave kadastrale kërkesave individuale, zyrat e 
regjistrimit mund të shpërndajnë informacion (p.sh. fletëpalosje, broshura, grupe faqesh të 
internetit) tek qytetarët, noterët, juristët dhe personeli i agjencive shtetërore përkatëse mbi 
rëndësinë e procedurave të regjistrimit mbi parimin e barazisë gjinore për zotërimin e tokës. 
Do të duhej që këto veprimtari t’u drejtoheshin si burrave, ashtu edhe grave, me qëllim që 
gratë të mbështeten mjaftueshëm nga familjet e tyre, nëse duan që të veprojnë në bazë të 
informacionit të dhënë. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për shembull, noterët dhe 
Agjencia për Kadastrën e Pasurive të Paluajtshme organizojnë ditë të hapura për publikun 
me qëllim dhënien e ndihmës ligjore dhe profesionale falas qytetarëve (BE, 2013).

5.3 Aksesi ndaj shërbimeve 

Aksesi ndaj shërbimeve të zyrave kadastrale luan një rol të rëndësishëm në barazinë gjinore 
sa i takon pronësisë dhe kontrollit mbi tokën. Tarifat e regjistrimit të tokës të aplikuara në 
mënyrë rritëse mbi bazën e numrit të pronarëve të cilët regjistrohen, për shembull, shërbejnë 
si frenim. Serbia e ka përmirësuar aksesin ndaj shërbimeve të zyrave kadastrale duke futur 
një tatim stimulues (një tarifë simbolike prej 3 eurosh), nëse bashkëshortët/partnerët 
regjistrohen si bashkëpronarë të një pasurie. Serbia gjithashtu ka ngritur qendra të lëvizshme 
të shërbimeve të regjistrimit, me qëllim përmirësimin e aksesit ndaj shërbimeve të regjistrimit 
të pasurisë për gratë, të varfrit dhe grupet e cenueshme në Serbi (FAO dhe GIZ, 2020). 

5.4 Strategjitë për barazinë gjinore 

Në strategjitë, që synojnë garantimin e barazisë gjinore sa i takon të drejtave të pronës, në 
mënyrë më të përgjithshme, mund të përfshihet përdorimi i masave të posaçme në formën 
e kuotave, me qëllim që gratë të jenë të përfaqësuara në administrimin e tokës. Masa të tilla 
mund t’i inkurajojnë gratë që t’i shfrytëzojnë këto shërbime, si edhe t’i ndihmojnë për të 
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kapërcyer stereotipat gjinorë lidhur me pronësinë mbi tokën. Trajnimet gjithashtu mund 
ta pajisin personelin me aftësinë për t’i kuptuar më mirë sfidat specifike, me të cilat mund 
të përballen gratë, partneret dhe bijat për sigurimin e pasurisë së tyre, dhe pasojat për 
barazinë gjinore. Ato gjithashtu mund ta fuqizojnë personelin e regjistrimit në ndërveprimet 
me kërkuesit meshkuj, sidomos kur bëhet fjalë për përcjelljen e informacionit lidhur me 
përfitimet që kanë bashkëshortët ose partnerët nga regjistrimi në bashkëpronësi. Kësisoj, 
kadastra ose kontraktuesi i saj duhet: 

• të bëjnë ndërgjegjësimin dhe trajnimin e punonjësve dhe të personelit në mënyrë që ata të 
kuptojnë pengesat me të cilat përballen gratë, hapat e veçantë që kërkohen, dhe si mund t’i 
kapërcejnë ato këto pengesa; 
• të sigurohen që ndër këto procedura të përfshihen hapa me qëllim mbrojtjen e të drejtave 
të të gjithëve, që në formularë të parashikohet hapësirë për regjistrimin e të gjithë mbajtësve 
të të drejtave (jo vetëm të kryefamiljarit) dhe që ngastrat e bashkëshortëve të regjistrohen në 
emër të të dy bashkëshortëve; 
• të sigurojnë ekuilibër gjinor të personelit; 
• të zhvillojnë dhe të realizojnë takime informative për gratë dhe burrat, dhe të sigurohen 
që gratë të jenë objektiv në çdo veprimtari të përcjelljes së informacionit dhe në çdo botim; 
• të krijojnë shërbimin e asistencës me telefon për të dhënë këshilla ligjore falas për gratë dhe 
mbajtësit e cenueshëm të të drejtave;
• të marrin në konsideratë kohën e kufizuar në dispozicion të grave dhe të mundësojnë 
aksesin ndaj shërbimeve përmes sigurimit të shërbimeve të lëvizshme dhe orëve përkushtuar 
atyre (FAO, 2017). 

Zyrat kadastrale gjithashtu kanë rolin e tyre në shpërndarjen e informacionit. Botimi 
i udhëzuesve në një gjuhë të kuptueshme mund t’i ndihmojë përdoruesit të kuptojnë 
përfitimet që kanë nga regjistrimi në bashkëpronësi dhe të bëhen të vetëdijshëm për stimujsh 
në dispozicion të tyre. 

5.5   Ngritja e organeve profesionale dhe hartimi i kodit të sjelljes 
dhe i standardeve etike

Shoqatat e profesionistëve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar janë tejet të rëndësishme për  
nxitjen e identitetit social në nivel profesional, zhvillimin e etikës profesionale, të standardeve 
dhe të kodit të sjelljes, si edhe për shkëmbimin e informacionit dhe bashkëpunimin e 
ngushtë me organe të tjera përkatëse profesionale në dhoma të caktuara të noterëve, shoqatat 
e gjyqtarëve dhe shoqatat e avokatëve. Një rrjet rajonal në mbarë Evropën Juglindore, që 
inkurajon bashkëpunimin midis punonjësve të zyrave kadastrale dhe akademikëve të 
specializuar në ligjin për kadastrën, për shembull, mund të çojë në interpretimin dhe 
zbatimin e saktë dhe uniform të legjislacionit vendas, që mund të jenë të dobishme për 
barazinë gjinore.
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5. Eurogeographics, https://eurogeographics.org/our-members/, parë më 13 korrik 2020.
6. Rechtspfleger e BE-së/Greffier, https://eur-online.eu/en/, parë më 23 qershor 2020.

Autoritetet e regjistrimit të pasurive dhe të kadastrës në rajon marrin pjesë aktivisht në 
Grupin e Punës të UNECE-së për Administrimin e Tokës (WPLA), grup ndërqeveritar i 
përbërë nga politikëbërës dhe ekspertë. WPLA nxit sigurinë e zotërimit dhe ndërton regjistra 
kadastralë më të efektshëm, si edhe politika të qëndrueshme për tokën. Ky grup ofron një 
platformë asnjanëse për shkëmbimin e njohurive dhe diskutime midis qeverive dhe palëve të 
tjera, që shprehin interes për tokën, duke krijuar praktika të mira në çështje të regjistrimit të 
tokës, konsolidimit të tokës dhe menaxhimit të zonave informale. 

Regjistrat kadastralë në Evropën Juglindore janë pjesë e Eurogeographics5, siç janë Autoritetet 
Kombëtarë të Hartëzimit, Kadastrës dhe Regjistrave Kadastralë në Evropë. Eurogeographics 
ofron një sërë produktesh dhe shërbimesh,  si edhe ekspertizë që mbështet lundrimin, 
përgjigjen ndaj emergjencave, një treg të besueshëm e të sigurt të tokës dhe pasurive, si 
edhe shumë vendime dhe shërbime të tjera të qeverive dhe të biznesit. Punonjësit e zyrave 
kadastrale në Evropën Juglindore mund të bëhen gjithashtu pjesë e Federatës Ndërkombëtare 
të Topografëve (FIG). Punonjësit e zyrave kadastrale në Bullgari njihen si magjistratë 
(domethënë, gjyqtarë), ndërsa në disa vende evropiane, ndër kompetencat e punonjësve 
ligjzbatues (të zbatimit të ligjit) (Rechtspfleger, gjermanisht), në juridiksionin jashtëgjyqësor, 
përfshihet legjislacioni mbi regjistrat kadastralë (BE, 2008). Udhëzues të brendshëm për 
praktika të harmonizuara, siç është Libri i Bardhë për Rechtspfleger Evropianë (BE, 2008) 
mund të ofrojnë njëfarë orientimi, por unioni i tyre ndërkombëtar6 nuk e luan rolin e një 
shoqate ndërkombëtare të punonjësve të zyrave kadastrale, të ngjashëm me rolin e UINL-ësë 
sa i takon noterëve.

5.6 Të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe shkëmbimi i informacionit

Çështjet lidhur me barazinë gjinore sa i takon pronësisë dhe kontrollit mbi tokën duhet 
të bëhen pjesë e trajnimit profesional, që iu nevojitet punonjësve të zyrave kadastrale për 
kualifikimin e tyre, dhe duhet të përfshihen në mundësitë e të mësuarit gjatë gjithë jetës, 
në kuadër të një strategjie për administrimin e tokës. Nga ana tjetër, fakultetet e drejtësisë, 
akademitë gjyqësore apo qendrat për arsimimin e gjyqtarëve, të nëpunësve civilë dhe 
të noterëve duhet të marrin në konsideratë rolin e zyrave kadastrale dhe të eksplorojnë 
mundësitë për bashkëpunim në projekte kërkimore të përbashkëta, projekte pilot, seminare 
dhe veprimtari trajnuese, me qëllim mundësimin e bashkëpunimit për barazinë gjinore. 
Të mësuarit përmes mjeteve të komunikimit elektronik (E-Learning) mund të luajë një rol 
të rëndësishëm në nivel kombëtar dhe nivel ndërkombëtar. Pjesëmarrja në konferencat, 
seminaret me veprimtari praktike dhe seminaret përkatëse do t’i mundësonte punonjësit e 
zyrave kadastrale të shkëmbenin përvojat dhe pikëpamjet me kolegët e tyre dhe anëtarët 
e komisioneve të hartimit të ligjeve. Pjesëmarrja në konferenca të tilla duhet mbështetur 
dhe financuar dhe punonjësit e zyrave kadastrale duhet të përditësohen lidhur me zhvillimet 
në fushën e tyre, për shembull, përmes buletineve në rrugë elektronike dhe rrjeteve dhe 
shoqatave të profesionistëve. Masa të tilla do të kontribuonin në mënyrë të rëndësishme në 
interpretimin dhe zbatimin uniform të ligjeve përkatëse dhe do të mbështesnin zotërimin e 
tokës mbi parimin e barazisë gjinore.
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5.7  Grumbullimi i të dhënave të ndara sipas gjinisë 

Grumbullimi dhe shpërndarja e të dhënave të ndara sipas gjinisë për transaksionet me 
pasuritë dhe regjistrimet është me rëndësi thelbësore për të kuptuar modelet në pronësinë 
dhe kontrollin mbi tokën dhe për të trajtuar hendekun gjinor. UVQZ-ëja rekomandon që, 
në kuadër të shkëmbimit më të gjerë të informacionit me publikun, regjistrat për të drejtat 
e posedimit duhet të vihen në dispozicion të agjencive shtetërore dhe të pushtetit lokal në 
mënyrë që të përmirësojnë shërbimet e tyre. Informacioni duhet të shkëmbehet në përputhje 
me standardet kombëtare dhe në të duhet të përfshihen të dhëna të ndara sipas të drejtave të 
posedimit (CFS, 2012). Ndër këto të dhëna duhet të përfshihet përqindja e grave të regjistruara 
në regjistrin e pasurive në pronësi të plotë apo në bashkëpronësi, ose përqindja e pasurive që 
disponohen. Sipas rastit, duhen grumbulluar të dhëna për forma të tjera të zotërimit të tokës 
(për shembull, të drejtat e përdorimit dhe të drejtat e kontrollit). Në kontekstin e Axhendës 
2030, grumbullimi i të dhënave të ndara sipas gjinisë për zotërimin e tokës përfshihet në 
disa indikatorë, përfshirë indikatorin 5.a.1 të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm 
(OZHQ) për përqindjen e popullsisë së përgjithshme agrare me të drejta pronësie ose të 
sigurta mbi tokën bujqësore, sipas gjinisë; dhe (b) përqindjen e grave në radhët e pronarëve 
apo të mbajtësve të të drejtave mbi tokën bujqësore, sipas llojit të posedimit. Indikatori 1.4.2 
i Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) grumbullon informacion edhe për 
përqindjen e popullsisë së përgjithshme në moshë të rritur me të drejta të sigurta të zotërimit 
të tokës, (a) me dokumentacion të njohur ligjërisht, dhe (b) kush i percepton të drejtat e veta 
mbi tokën si të sigurta, sipas gjinisë dhe llojit të zotërimit.

Në rajon, të dhënat e ndara sipas gjinisë aktualisht nxirren nga sistemet e teknologjisë së 
informacionit (IT) për regjistrimin e pasurive dhe kadastrën. Shqyrtimi i të dhënave tregon 
një rritje të përgjithshme të përqindjes së grave të regjistruara si pronare në regjistrat e 
pasurive gjatë periudhës 2013-2019 (FAO dhe GIZ, 2020). 

5.8 Përmbledhje e praktikave të mira në regjistrimin e tokës në  
Evropën Juglindore 

Në vitin 2020, FAO dhe GIZ botuan një fletëpalosje të përbashkët titulluar “Arritja e indikatorit 
5.a.2 të OZHQ-ëve në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë” (FAO dhe GIZ, 2020). Kjo 
fletëpalosje jep një tablo të përgjithshme të bashkëpunimit me noterët dhe zyrat e regjistrimit 
në Evropën Juglindore, si dhe një përmbledhje të praktikave të mira në regjistrimin e tokës 
në rajon. Në mënyrë të veçantë:

• Në Evropën Juglindore, të dhënat e ndara sipas gjinisë nxirren nga sistemet e teknologjisë 
së informacionit (IT) për regjistrimin e pasurive dhe kadastrën. 
• Në Bosnjë-Hercegovinë, Mal të Zi, Serbi, Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë*, regjimi pasuror 
i paracaktuar për pasuritë e fituara gjatë një bashkimi me pëlqim dypalësh të njohur me ligj 
(bashkëjetesë) është bashkëpronësia ose pronësia e përbashkët. 

* Ky përkufizim nuk cenon pozicionet lidhur me statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 të Këshillit 
të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për Deklarimin e 
Pavarësisë së Kosovës.
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• Në Shqipëri, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi, regjistrimi në bashkëpronësi i 
tokës, që zotërojnë bashkërisht çiftet e martuara, është i detyrueshëm ose inkurajohet përmes 
stimujve ekonomikë. 
• Qysh nga data 8 qershor 2018, në Serbi është thjeshtuar procedura për regjistrimin ex 
officio në bashkëpronësi të të dy bashkëshortëve (pronësi e përbashkët), duke e bazuar 
regjistrimin e mëpasshëm të bashkëshortit të paregjistruar për pasuri të fituara gjatë martesës 
në certifikatën e martesës dhe në deklarimin e të dy bashkëshortëve. 
• Në Serbi është aplikuar reduktimi i tarifës për regjistrimin e pasurisë përmes një takse 
stimulues, që është thjesht një tarifë simbolike prej 3 eurosh, gjë që synon të stimulojë dhe të 
rrisë pronësinë dhe kontrollin e grave mbi tokën, në rastet kur të dy bashkëshortët/partnerët 
regjistrohen si bashkëpronarë të pasurisë, dhe për regjistrimin e pasurisë së personave me 
aftësi të kufizuara (ligji i Serbisë për tatimet e administratës publike). 
• Në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë janë ngritur qendra të lëvizshme të shërbimeve të 
regjistrimit. 
• Në Shqipëri, ligji 111/2018 “Për kadastrën” e bën të detyrueshëm regjistrimin në 
bashkëpronësi të pasurisë së fituar gjatë martesës. Në vijim të këtij ligji u miratua Urdhri nr. 
1150, datë 3 qershor 2019, që përcakton procedurën për korrigjimin e të dhënave të kartelave 
të pasurive të paluajtshme, kur pjesa përkatëse e pronësisë midis bashkëshortëve ka qenë e 
regjistruar vetëm në emër të njërit prej bashkëshortëve. 
• Në Maqedoninë e Veriut, noterët dhe Agjencia për Kadastrën e Pasurive të Paluajtshme 
organizojnë ditë të hapura për publikun me qëllim dhënien e ndihmës ligjore dhe profesionale 
falas qytetarëve. 
• Në Serbi, Shqipëri dhe Kosovë*, është bërë i mundur shkëmbimi i të dhënave midis 
regjistrave të gjendjes civile dhe regjistrave të pasurive të paluajtshme, gjë që lehtëson 
procedurat e trashëgimisë dhe transferimet e pronësisë. Kjo planifikohet të bëhet edhe në 
Bosnjë-Hercegovinë. 
• Kosova* ka miratuar Udhëzimin Administrativ (GRK) nr. 02/2020 për regjistrimin falas 
të pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të të dy bashkëshortëve. Në Kosovë*, 
regjistrimi në bashkëpronësi inkurajohet përmes stimujve ekonomikë, meqenëse Agjencia 
Kadastrale nuk i aplikon tarifat për regjistrimin, nëse të dy bashkëshortët kërkojnë regjistrim 
në bashkëpronësi.
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A përfshihet noteri në bërjen e kërkesës për regjistrim?

A ekziston mundësia që punonjësit e zyrave kadastrale 
të shqyrtojnë me imtësi themelësinë e dokumenteve publike (të noterizuar)?

Duhet bërë  vlerësimi

Duhet përcaktuar 
veri�kimi paraprak Duhet bërë  vlerësimi

PO

PO JO

PO JO

A lejohen në regjistra paralajmërimet, ku�zimet 
apo njo�imet?

A mund të refuzohet regjistrimi i shitjes pasi 
është bërë noterizimi?

 A është sa më sipër e mja�ueshme për të 
mbrojtur palën më të dobët, dhe a nuk e lëkund 
kjo besimin e palëve të treta në regjistrin 
kadastral?

A ekziston mundësia që punonjësi i zyrës kadastrale 
të luajë rol në kryerjen e veri�kimit paraprak që, 

sipas përcaktimit të udhëzuesit për noterët, iu lihet noterëve?

Duhet bërë reformë ligjore

Nevojitet veri�kim paraprak, 
siç përcaktohet tek 

udhëzuesi për noterët

JO

PO JO

A lejohet vendosja e paralajmërimeve, 
ku�zimeve apo njo�imeve në regjistra?

A ekziston mundësia që punonjësit e zyrave 
kadastrale ta njo�ojnë palën më të dobët për 
regjistrimin?

A ekziston mundësia që kërkuesve t’u lihet kohë 
për paraqitjen e provave?

A ekziston mundësia që këto masa ta mbrojnë 
mja�ueshëm palën më të dobët?

PO JO

Duhet bërë reformë administrative

PO JO

DERI NË ÇFARË MASE KANË TË DREJTË PUNONJËSIT E ZYRAVE 
KADASTRALE TË PËRCAKTOJNË LIGJSHMËRINË?

A PËRBËN MASHTRIM APO PALIGJSHMËRI TJETËR REGJISTRIMI I PASURISË VETËM 
NË EMËR TË NJËRIT PRONAR, KUR KA MË SHUMË SE NJË?

Duhet përcaktuar 
veri�kimi paraprak

Fig. 1. Roli i punonjësve të zyrave 
kadastrale në zotërimin e tokës mbi 
bazën e parimit të  barazisë gjinore.
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A është emri i pronarit në regjistër i aksesueshëm për publikun?

Duhet përcaktuar 
veri�kimi paraprak

PO

PO JO

PO JO

A ekziston mundësia që pronari i paregjistruar të 
bëjë kërkesë për regjistrim në bashkëpronësi pa 
pëlqimin e pronarit të regjistruar dhe pa urdhër 
gjyakate?
A ekziston mundësia që kjo të jetë një procedurë 
ex-o�cio pa urdhër gjykate?

Nevojiten vlerësime / rishikime dhe 
mundësisht reformë ligjore/administrative

JO

DERI NË ÇFARË MASE KANË TË DREJTË PUNONJËSIT 
E REGJISTRIMIT TË PËRCAKTOJNË LIGJSHMËRINË?

A EKZISTON MUNDËSIA QË NË REGJISTRIMET EKZISTUESE TË SHTOHEN EDHE PRONARËT E PAREGJISTRUAR?

Nevojiten vlerësime / rishikime 
dhe mundësisht 

reformë ligjore/administrative

Nevojiten vlerësime / rishikime 
dhe mundësisht 

reformë ligjore/administrative

Fig. 2. Çështje lidhur me korrigjimin e 
regjistrimeve ekzistuese.
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Bazojeni regjistrimin e tokës në informacion të qartë 
e të besueshëm për gjendjen civile dhe gjendjen e pasurisë 

Mbroni privatësinë e pronarëve dhe 
parandaloni keqpërdorimin e të dhënave personale

Në regjistrin kadastral, gjendja civile dhe datëlindja 
nuk duhet të jenë të dukshme për publikun

Ku�zoni lejimin e aksesit tek informacioni 
sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave

Merrni në konsideratë kushtet ligjore, që lidhen me parime të llojeve 
të ndryshme për regjistrimin dhe shkëmbimin e të dhënave

TRANSPARENCA E REGJISTRAVE KADASTRALË KUNDREJT PRIVATËSISË SË TË DHËNAVE

Bëjeni emrin(emrat) e 
pronarit(pronarëve) dhe adresën apo 

përshkrimin e pasurisë të aksesueshëm 
për publikun

Bëni lidhjen e regjistrave të gjendjes civile me regjistrat kadastralë 

Bëjeni aktin ligjor mbi blerjen e pasurisë, përfshirë 
datën e nënshkrimit ose lëshimit, të dukshëm në 

regjistrat kadastralë 

Fig. 3. Çështje të privatësisë së të 
dhënave lidhur me regjistrat kadastralë.
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