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Më 25 shtator 2015,
193 Shtetet Anëtare 
të Organizatës 
së Kombeve të 
Bashkuara miratuan 
synime të reja 
globale për 15 vitet 
e ardhshme në 
Samitin e OKB-së 
për Zhvillimin e 
Qëndrueshëm në
Nju Jork.

TRANSFORMIMI
I BOTËS SONË:
PROGRAMI 2030
PËR ZHVILLIM TË
QËNDRUESHËM
PËRFSHIN 17
OBJEKTIVA TË
ZHVILLIMIT TË
QËNDRUESHËM
DHE 169 QËLLIME

KUSH ËSHTË PËRGJEGJËS 
PËR GJURMIMIN E 
TREGUESVE TË OZHQ-ve?

Agjencitë e kujdestarisë janë
përgjegjëse për udhëheqjen 
e koordinimit dhe drejtimin 
e procesit të monitorimit 
dhe raportimit në emër të 
partnerëve dhe palëve të 
tjera të interesit.
Të dhënat meta: Komisioni 
Statistikor i OKB-së ka 
publikuar të dhënat meta të 
shqyrtuara/zhvilluara nga 
agjencitë kujdestare për të 
17 objektivat.

ORGANIZATA E USHQIMIT 
DHE BUJQËSISË (FAO) 
ËSHTË AGJENCIA E 
KUJDESTARISË PËR 21 
TREGUES.

Programi 2030
është bërë referenca 
kryesore për politikat 
dhe programet e 
zhvillimit në nivel 
vendi.

Për të dhënat meta të treguesve 
të tokës, vizitoni:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
files/Metadata-05-0A-01.pdf

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
files/Metadata-05-0A-02.pdf

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
files/Metadata-01-04-02.pdf
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PSE DUHET NJË TREGUES LIGJOR PËR 
BARAZINË GJINORE NË PRONËSINË 
DHE KONTROLLIN MBI TOKËN?

Përfshirja e treguesit 5.a.2 pranon se 
barazia më e madhe në pronësinë dhe 
kontrollin mbi tokën kontribuon në 
efikasitetin ekonomik dhe ka efekte 
pozitive shumëfishuese për arritjen e një 
sërë OZHQ-ve të tjera duke përfshirë 
uljen e varfërisë (Objektivi 1), sigurinë 
ushqimore (Objektivi 2) dhe mirëqenia 
e familjeve, komuniteteve dhe vendeve 
(Objektivat 3, 11 dhe 16, ndër të tjera).

QËLLIMI 5.a

Të ndërmerren reforma për t’u dhënë 
grave të drejta të barabarta në burimet 
ekonomike, si dhe qasje në pronësi dhe 
kontroll mbi tokën dhe format e tjera të 
pronës, shërbimeve financiare, trashëgimisë 
dhe burimeve natyrore në përputhje me 
ligjet kombëtare.
Qëllimi 5.a matet nëpërmjet dy treguesve: 
një tregues sasior dhe një tregues cilësor, 
të cilët, kur maten së bashku, u lejojnë 
vendeve të monitorojnë ndikimin e 
reformës ligjore në pronësinë dhe/ose 
kontrollin mbi tokën nga gratë.

TREGUESI 5.a.1

(a) Përqindja e popullsisë me pronësi ose të 
drejta të sigurta mbi tokën bujqësore (nga 
popullata totale bujqësore), sipas seksit; 
dhe (b) pjesa e grave mes pronarëve ose 
bartësve të të drejtave të tokës bujqësore, 
sipas llojit të zotërimit.

TREGUESI 5.a.2

Përqindja e vendeve ku korniza ligjore   
(përfshirë ligjin zakonor) garanton të drejtat 
e barabarta të grave për pronësinë dhe/ose 
kontrollin mbi tokën.

FAO është agjencia kujdestare për këtë 
tregues dhe ka zhvilluar një metodologji 
raportimi në partneritet me agjencitë dhe 
partnerët kontribuues.
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ÇFARË   MJETI   KEMI PËR BARAZI GJINORE NË ZOTËRIMIN E TOKËS?

Udhëzime për forcimin e barazisë gjinore në 
praktikat noteriale Evropa Juglindore

Këto udhëzime janë adoptuar në nivel 
kombëtar dhe janë të disponueshme në gjuhët 
lokale:

Këto udhëzime janë të disponueshme në 
gjuhët lokale:

*Referencat për Kosovën do të kuptohen në kontekstin e Rezolutës 1244 
të Këshillit të Sigurimit (1999)

Udhëzime për forcimin e barazisë gjinore në 
regjistrimin e tokës Evropa Juglindore

Shqipëria 
Bosnjë dhe Hercegovinë 
Maqedonia e Veriut

Shqipëria 
Bosnjë dhe Hercegovinë 
Maqedonia e Veriut

Mali i Zi 
Serbia 
Kosova*

Mali i Zi 
Serbia 
Kosova*

Udhëzime vullnetare 
për qeverisjen e 
përgjegjshme të 
zotërimit të tokave, 
peshkimit dhe pyjeve 
në kontekstin e sigurisë 
ushqimore kombëtare

Programi 
2030 për 
zhvillim të 
qëndrueshëm

Udhëzimet rajonale për forcimin e barazisë gjinore në 
praktikat noteriale ofrojnë hapa të shpejtë dhe të lehtë, si 
dhe lista kontrolluese për t’u ndihmuar noterëve të ushtrojnë 
kujdesin e duhur në shërbimet që ata ofrojnë sipas ligjit, 
duke identifikuar dhe mbrojtur të drejtat e të gjitha grave 
dhe vajzave me interes ligjor në këtë shërbim. Ato gjithashtu 
ofrojnë informacion shtesë për noterët që dëshirojnë të 
përmirësojnë njohuritë dhe të kuptuarit e tyre për implikimet 
gjinore të shërbimeve që ata ofrojnë, si dhe këshilla se si të 
angazhohen në avokim.

Regjistrimi i tokës ka një rol të rëndësishëm në forcimin 
e barazisë gjinore në pronësinë dhe kontrollin mbi 
tokën. Udhëzimet nënvizojnë konsideratat kryesore për 
administrimin e tokës dhe zyrat e regjistrimit.

Qeverisja e tokës për 
gratë dhe burrat 
Udhëzues teknik për 
mbështetjen e arritjes së 
qeverisjes së përgjegjshme 
dhe me barazi gjinore të 
zotërimit të tokës

Udhëzues për 
Raportimin 
rreth treguesit 
5.a.2 të 
OZHQ-ve.

FAO dhe 
treguesit e 
OZHQ-ve: 
Arritja e 
Programit 
2030 për 
Zhvillim të 
Qëndrueshëm

Krijimi i një 
sistemi për 
regjistrimin e 
të drejtave të 
zotërimit dhe 
regjistrimin e parë

Qeverisje e 
përgjegjshme 
e pasurisë 
dhe drejtësisë 
parandaluese 
Udhëzues për 
noterët dhe 
praktikues të tjerë 
në administrimin e 
ofruesve të drejtësisë

Mjeti për 
vlerësim 
ligjor

Përmirësimi i 
mënyrave për të 
regjistruar të drejtat 
e zotërimit

Qeverisja e 
përgjegjshme e 
zotërimit dhe ligji

Udhëzues për avokatët 
dhe ofrues të tjerë të 
shërbimeve ligjore
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https://www.fao.org/3/cb5023b/cb5023b.pdf
https://www.fao.org/3/cb5574b/cb5574b.pdf
https://www.fao.org/3/cb5715b/cb5715b.pdf
https://www.fao.org/3/cb2857sq/cb2857sq.pdf
https://www.fao.org/3/cb2857bs/cb2857bs.pdf
https://www.fao.org/3/cb2857mk/cb2857mk.pdf
https://www.fao.org/3/cb5704b/cb5704b.pdf
https://www.fao.org/3/cb5717b/cb5717b.pdf
https://www.fao.org/3/cb5711b/cb5711b.pdf
https://www.fao.org/3/cb2857me/cb2857me.pdf
https://www.fao.org/3/cb2857sr/cb2857sr.pdf
https://www.fao.org/3/cb5711b/cb5711b.pdf
https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
https://www.oneworldcentre.org.au/global-goals/agenda-2030-and-the-sdgs/
https://www.oneworldcentre.org.au/global-goals/agenda-2030-and-the-sdgs/
https://www.oneworldcentre.org.au/global-goals/agenda-2030-and-the-sdgs/
https://www.oneworldcentre.org.au/global-goals/agenda-2030-and-the-sdgs/
https://www.fao.org/3/i3114e/i3114e.pdf
https://www.fao.org/3/i3114e/i3114e.pdf
https://www.fao.org/3/i3114e/i3114e.pdf
https://www.fao.org/3/i3114e/i3114e.pdf
https://www.fao.org/3/i3114e/i3114e.pdf
https://www.fao.org/3/i3114e/i3114e.pdf
https://www.fao.org/3/i3114e/i3114e.pdf
https://www.fao.org/3/I8785EN/i8785en.pdf
https://www.fao.org/3/I8785EN/i8785en.pdf
https://www.fao.org/3/I8785EN/i8785en.pdf
https://www.fao.org/3/I8785EN/i8785en.pdf
https://www.fao.org/3/I8785EN/i8785en.pdf
https://www.fao.org/3/i6919e/i6919e.pdf
https://www.fao.org/3/i6919e/i6919e.pdf
https://www.fao.org/3/i6919e/i6919e.pdf
https://www.fao.org/3/i6919e/i6919e.pdf
https://www.fao.org/3/i6919e/i6919e.pdf
https://www.fao.org/3/i6919e/i6919e.pdf
https://www.fao.org/3/i6919e/i6919e.pdf
https://www.fao.org/3/i6919e/i6919e.pdf
https://www.fao.org/3/i7559e/i7559e.pdf
https://www.fao.org/3/i7559e/i7559e.pdf
https://www.fao.org/3/i7559e/i7559e.pdf
https://www.fao.org/3/i7559e/i7559e.pdf
https://www.fao.org/3/i7559e/i7559e.pdf
https://www.fao.org/3/i7559e/i7559e.pdf
https://www.fao.org/3/cb8251en/cb8251en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8251en/cb8251en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8251en/cb8251en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8251en/cb8251en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8251en/cb8251en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8251en/cb8251en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8251en/cb8251en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8251en/cb8251en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8251en/cb8251en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8251en/cb8251en.pdf
https://www.fao.org/gender-landrights-database/legislation-assessment-tool/en/
https://www.fao.org/gender-landrights-database/legislation-assessment-tool/en/
https://www.fao.org/gender-landrights-database/legislation-assessment-tool/en/
https://www.fao.org/3/i7568e/i7568e.pdf
https://www.fao.org/3/i7568e/i7568e.pdf
https://www.fao.org/3/i7568e/i7568e.pdf
https://www.fao.org/3/i7568e/i7568e.pdf
https://www.fao.org/3/i5449e/i5449e.pdf
https://www.fao.org/3/i5449e/i5449e.pdf
https://www.fao.org/3/i5449e/i5449e.pdf
https://www.fao.org/3/i5449e/i5449e.pdf
https://www.fao.org/3/i5449e/i5449e.pdf
https://www.fao.org/3/i5449e/i5449e.pdf


KONFERENCA ONLINE e 
GIZ-it, FAO-s DHE UINL-it

COMING SOON

Konferenca e përbashkët online e GIZ-it, FAO-s dhe 
UINL-it me temë “Barazia gjinore në pronësinë dhe 
kontrollin mbi tokën në Ballkanin Perëndimor: e 
shkuara dhe e ardhmja”.
Ky event ofroi një të kuptuar të ri se si mundet 
bashkëpunimi rajonal mes aktorëve kombëtarë 
dhe partnerëve zhvillimorë të mbështesë arritjen e 
qëllimeve të OZHQ-ve. Kjo mundësoi shkëmbimin 
e njohurive, përvojave dhe praktikave të mira për të 
forcuar pronësinë dhe kontrollin e grave mbi tokën; 
dhe mësimet e nxjerra do të vazhdojnë të informojnë 
zhvillimin e partneriteteve të reja për barazinë 
gjinore në zotërimin e tokës në rajone të tjera.

Më shumë informacion në dispozicion në: 
https://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1445683/ 
and https://www.fao.org/3/cb7536en/cb7536en.pdf

Zyra Rajonale e FAO-s për Evropën dhe Azinë Qendrore do të vazhdojë t’i promovojë dhe përhapë këto 
mjete, praktika dhe iniciativa të mira në rajon dhe më gjerë. Mësimet e nxjerra nga Iniciativa Rajonale e 
Ballkanit Perëndimor mund të përsëriten dhe zgjerohen në pjesë të tjera të Evropës dhe Azisë Qendrore.

Iniciativa të reja të FAO-s për fuqizimin ekonomik të grave rurale në Shqipëri dhe Bosnjë dhe Hercegovinë.

 © FAO / Robert Atanasovski  © FAO / Robert Atanasovski
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PROCESI I RAPORTIMIT

Ekspertët ligjorë nga institucionet relevante kombëtare skanojnë të 
gjitha dispozitat ligjore ekzistuese për të përcaktuar ekzistencën e gjashtë 
treguesve të tërthortë të konsideruara si praktikë e mirë ndërkombëtare 
për garantimin e barazisë gjinore në pronësinë dhe kontrollin mbi tokën.

TREGUESI I TËRTHORTË A

Regjistrimi i përbashkët i tokës është i 
detyrueshëm ose inkurajohet përmes 
stimujve ekonomikë për çiftet e martuara 
dhe/ose të pamartuara.

TREGUESI I TËRTHORTË B

Pëlqimi i bashkëshortit për 
transaksionet e tokës.

TREGUESI I TËRTHORTË C

Të drejta të barabarta trashëgimore 
për gratë dhe vajzat.

TREGUESI I TËRTHORTË D

Alokimi i burimeve financiare 
për të rritur pronësinë dhe 
kontrollin e grave mbi tokën.

TREGUESI I TËRTHORTË E

Mbrojtja e të drejtave të grave mbi 
tokën në kontekste ku ligji e ka njohur 
shprehimisht të drejtën zakonore.

TREGUESI I TËRTHORTË F

Kuotat e detyrueshme për 
pjesëmarrjen e grave në 
institucionet e menaxhimit dhe 
administrimit të tokës.

FAO, si agjencia 
kujdestare, llogarit 
rezultatet dhe llogarit 
përqindjen e vendeve 
ku po bëhet përparim 
në kornizën ligjore 
(përfshirë ligjin 
zakonor) garanton të 
drejtat e barabarta të 
grave për pronësinë 
dhe/ose kontrollin mbi 
tokën.

Metodologjia u 
mbështet nga Grupi 
Ndërinstitucional 
dhe i Ekspertëve për 
Treguesit e OZHQ-
ve (IAEG- SDGs) 
në nëntor 2017 dhe 
treguesi u rrit në 
SHKALLËN II.

PROCESI DHE METODOLOGJIA E RAPORTIMIT 
PËR TREGUESIN 5.a.2 TË OZHQ-ve

GJASHTË TREGUESIT E TËRTHORTË:

Plotësim i pyetësorit 
duke treguar se ku 

janë gjetur treguesit 
e tërthortë

Verifikim dhe 
komunikim i 

rezultateve tek 
FAO

Kontroll 
i cilësisë 
nga FAO

5
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Identifikim dhe 
mbledhje e të 

gjitha burimeve 
relevante të 

politikave dhe 
ligjeve

Kontroll i të gjitha 
dokumenteve relevante 

për të vlerësuar nëse 
treguesi i tërthortë 

është e pranishme në 
kornizën ligjore dhe 
të politikave sipas 

udhëzimeve



Mbështetja e kësaj iniciative nga Departamenti i Çështjeve 
Ekonomike dhe Sociale të OKB-së (UN DESA) tregon se rezultatet e 
kësaj iniciative mund të rriten dhe të përshtaten për rajone të tjera për 
të arritur treguesin 5.a.2 të OZHQ-ve.
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INICIATIVA RAJONALE 
E BALLKANIT 
PERËNDIMOR:
E PËRZGJEDHUR SI 
PRAKTIKË E MIRË PËR 
OZHQ-TË NË VITIN 2021

Iniciativa rajonale e Ballkanit 
Perëndimor adreson sfidat 
që paraqiten në lidhje me 
qasjen e grave në pronësinë 
dhe kontrollin mbi tokën. Në 
Ballkanin Perëndimor janë krijuar 
ekipe gjinore me shumë palë 
të interesit dhe të përbëra nga 
specialistë të administrimit të 
tokës, politikëbërës të qeverisë, 
zyrtarë gjinorë, OJQ lokale dhe 
noterë, për të mbështetur procesin 
e forcimit të barazisë gjinore dhe 
përfshirjes sociale në të drejtat 
pronësore.

Në vitin 2013, të dhënat e 
zbërthyera sipas gjinisë të 
prodhuara nga secili vend treguan 
nivele të ulëta të pronësisë së 
femrave mbi tokën. Qeveritë e 
rajonit u befasuan kur mësuan se 
pronësia e femrave mbi tokën në 
disa vende ishte deri në 3 për qind 
dhe jo më shumë se 30 për qind në 
shumicën e rasteve. Përdorimi i të 
dhënave ekzistuese të regjistrimit 
të pronës tregoi se një informacion 
i tillë mund të jetë i dobishëm 
për informimin e dialogut me 
politikëbërësit për barazinë gjinore 
në të drejtat pronësore.

https://sdgs.un.org/partnerships/
partnerships-gender-equality-land-
ownership-and-control-good-practices-
western-balkans

Që nga viti 2015 dhe miratimi i Programit 2030, Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
në emër të Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim 
Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ), FAO dhe Unioni Ndërkombëtar 
i Noterëve (UINL) janë duke i fokusuar përpjekjet e tyre në dy 
objektiva parësorë: 

Lehtësimi i raportimit dhe monitorimit të vendit sipas treguesit 
5.a.2 të OZHQ-ve për barazinë gjinore në pronësinë dhe 
kontrollin mbi tokën; dhe
Kontributi në zbatimin e treguesit 5.a.2 të OZHQ-ve duke 
punuar me agjentët lokalë të ndryshimit.

Për Objektivin 1, rezultatet e vlerësimeve ligjore të kryera në vitet 2015 
dhe 2016 janë përditësuar në fillim të vitit 2020 për të mbështetur 
raundin tjetër të raportimit për OZHQ-të. Këto vlerësime u kryen duke 
përdorur Mjetin e Vlerësimit Ligjor të FAO-s (MVL) për zotërimin e 
tokës me barazi gjinore, i cili është krijuar posaçërisht për të zbatuar 
parimin e barazisë gjinore në Udhëzimet Vullnetare për Qeverisjen e 
Përgjegjshme të Pronësisë së Tokës, Peshkimit dhe Pyjeve në kontekstin 
e sigurisë kombëtare të ushqimit (VGGT) dhe për të lehtësuar 
raportimin e vendit sipas Treguesit 5.a.2 të OZHQ-ve. VGGT u 
miratuan në vitin 2012 nga Komiteti për Sigurinë Botërore të Ushqimit 
(CFS), duke i dhënë legjitimitet dhe autoritet rekomandimeve të 
politikave të tij. Zbatimi i MVL-së ka ndihmuar në identifikimin e disa 
pengesave ligjore dhe teknike për qasjen e grave në pronësinë e tokës 
dhe ka nxjerrë në pah disa nga sfidat për zbatimin. 
Për Objektivin 2, FAO dhe GIZ kanë krijuar partneritet me UINL 
për të identifikuar nevojat për kapacitete të noterëve dhe zyrave të 
regjistrimit në rajon dhe për të ndihmuar në kapërcimin e hendekut të 
zbatimit të identifikuar në Objektivin 1. 
Ky bashkëpunim ka çuar në publikimin e “Udhëzimeve për forcimin 
e barazisë gjinore në praktikat noteriale në Evropën Juglindore”. Këto 
udhëzime janë përshtatur në nivel lokal për t’i përshtatur me kornizën 
ligjore kombëtare dhe specifikat e secilit vend. Ky bashkëpunim ka 
çuar gjithashtu në ofrimin e trajnimeve kombëtare nën drejtimin 
e dhomave kombëtare të noterëve, për të lehtësuar përvetësimin e 
udhëzimeve në mbarë vendin.

PARTNERITETET DHE REZULTATET

1

2

6
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NIVELI I VENDIT
Treguesi 5.a.2 bazohet në 
Mjetin e Vlerësimit Ligjor 
të FAO-s (MVL) për barazi 
gjinore në pronësinë e tokës. 
MVL përfshin vlerësimin e 
masës në të cilën politika dhe 
korniza ligjore e një vendi 
mbështet marrëveshjet me 
barazi gjinore për zotërimin 
e tokës, duke e testuar atë 
kornizë kundrejt 26 treguesve 
të nxjerrë nga konsensusi 
ndërkombëtar, në veçanti 
Konventa për Eliminimin 
e të gjitha Formave të 
Diskriminimit kundër Grave 
(CEDAW), dhe praktikave 
të mira të pranuara 
ndërkombëtarisht, duke 
përfshirë VGGT.

Në nivel rajonal, vendet 
kanë ndarë rezultatet e 
vlerësimit të Treguesit 5.a.2 
të OZHQ-ve dhe MVL-ve 
përmes takimeve rajonale dhe 
publikimeve të përbashkëta.  
Kjo ka ndihmuar në krijimin 
dhe ruajtjen e mbështetjes 
për reformën ligjore dhe 
administrative dhe përpjekjet 
e tjera që do të ndërmerren 
në çdo vend.

Vlerësimi i Treguesit 5.a.2 
të OZHQ-ve dhe MVL-ja 
u ndihmojnë vendeve të 
identifikojnë ngjashmëritë 
dhe të ndajnë praktikat më të 
mira, si dhe të mësojnë nga 
përvojat e njëri-tjetrit.

NIVELI RAJONAL

PROCESI I RAPORTIMIT PËR TREGUESIN 
5.a.2 TË OZHQ-ve NË BALLKANIN 
PERËNDIMOR

MVL-ja i përfshin të gjashtë 
treguesit e tërthortë të 
OZHQ-ve dhe u mundëson 
vendeve të planifikojnë, 
prioritizojnë dhe zbatojnë 
reformat ligjore të nevojshme 
për të arritur barazinë gjinore 
si në ligj ashtu edhe në 
praktikë. 
Edhe pse nuk është një 
kërkesë e procesit të 
raportimit të treguesit 5.a.2 
të OZHQ-ve, vendet në 
Ballkanin Perëndimor e kanë 
aplikuar MVL-në si hapin 
e parë drejt raportimit për 
OZHQ-të, për të vlerësuar 
progresin e bërë drejt 
barazisë gjinore në pronësinë 
dhe kontrollin mbi tokën 
dhe për të identifikuar fushat 
ku nevojiten reforma të 
mëtejshme.

MJETET E 
VLERËSIMIT 
LIGJOR (MVL) 
PËRFSHINË 
GJASHTË 
TREGUESIT E 
TËRTHORTË TË 
OZHQ-VE DHE 
INKURAJON 
VENDET 
T’U JAPIN 
PRIORITET 
REFORMAVE 
LIGJORE TË 
NEVOJSHME 
PËR TË ARRITUR 
BARAZINË 

ARRITJA E TREGUESIT 5.a.2 TË OZHQ-ve NË
BALLKANIN PERËNDIMOR DHE MË GJERË 
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NË MBËSHTETJE TË 
PROGRAMIT 2030

Treguesi 5.a.2 i OZHQ-ve  
FAO, Bashkëpunimi Gjerman 
për Zhvillim, UINL, Komisioni 
Ekonomik i Kombeve të 
Bashkuara për Evropën 
(UNECE), Grupi i Bankës 
Botërore dhe partnerë të tjerë 
të zhvillimit, po e mbështesin 
rajonin e Ballkanit Perëndimor 
për të forcuar barazinë 
gjinore në pronësinë dhe 
kontrollin mbi tokën dhe për 
të kontribuar në zbatimin dhe 
raportimin për treguesin 5.a.2 
të OZHQ-ve. 

HISTORI NGA NOTERËT
Noterët nga rajoni kanë 
identifikuar raste kur gratë 
e kanë humbur pronësinë e 
tyre mbi tokën për shkak të 
mungesës së legjislacionit ose 
procedurave të standardizuara 
nga organet legjislative, ose 
për shkak të vazhdimësisë së 
zakoneve diskriminuese. Në një 
numër të madh rastesh, gratë 
kanë hequr dorë nga të drejtat 
e tyre pronësore për shkak të 
presionit social, dhe me raste, 
për shkak të besimit se nuk 
kishin të drejtë të kishin tokë.

Në kuadër të Bashkëpunimit Gjerman për Zhvillim, projekti rajonal 
i GIZ-it “Reforma Ligjore për Zhvillimin Ekonomik në Ballkanin 
Perëndimor” vazhdon të mbështesë ministritë e drejtësisë, dhomat e 
noterëve dhe zyrat e regjistrimit në Evropën Juglindore për të zbatuar 
kornizën ligjore për fuqizimin ekonomik të grave, për t’u mundësuar 
noterëve të marrin parasysh të drejtat e grave në transaksionet 
ndërkufitare dhe që të zbatohet barazia gjinore në punën e përditshme 
të noterëve dhe zyrave të regjistrimit nëpërmjet asistencës teknike, 
shkëmbimeve rajonale, zhvillimit të kapaciteteve dhe ndërgjegjësimit.

UINL është i përkushtuar të luajë një rol kritik në arritjen e qëllimit. Si 
pjesë e Memorandumit të Mirëkuptimit FAO-UINL, nënshkruar më 8 
janar 2016, UINL ofron mbështetje teknike për përshtatjen kombëtare 
të udhëzimeve Rajonale për forcimin e barazisë gjinore në praktikat 
noteriale. Për më tepër, UINL zhvilloi një Udhëzues të ri Teknik 
VGGT për rolin e noterëve në mbështetjen e zbatimit të Udhëzimeve 
Vullnetare për Qeverisjen e Përgjegjshme të Zotërimit.

Ekipi shumë-disiplinor i FAO-s është i përkushtuar të mbështesë 
vendet për të monitoruar dhe vlerësuar progresin sipas treguesit 5.a.2 
të OZHQ-ve, duke përfshirë lehtësimin e bashkëpunimit ndër-rajonal 
dhe shkëmbimit të njohurive ndërmjet rajoneve të ndryshme.

PËR TË ARDHMEN

Seminar i mbajtur për Ballkanin Perëndimor, Përmirësimi i barazisë
gjinore drejt OZHQ 5.a.2, 14 shtator 2018, Romë, Itali

Lansimi i projektit të GIZ  
“Forcimi i fuqizimit ekonomik të grave” 
nëntor 2019, Tiranë, Shqipëri.
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EZULTATET E TREGUESVE TË TËRTHORTË TË OZHQ-ve DUKE PËRDORUR TREGUESIT 

E MVL-së NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Në janar 2020, rezultatet fillestare të vitit 2015 të MVL-së u përditësuan për t’i përafruar me metodologjinë 
zyrtare të përdorur për raportimin për OZHQ-të sipas Treguesit 5.a.2. Vendet e kanë gjetur aplikimin e 
MVL-së shumë të dobishme për lehtësimin e raportimit sipas Treguesit 5.a.2 të OZHQ-ve.

METODOLOGJIA 
E MVL-SË 

*Referencat për Kosovën do të kuptohen në kontekstin e Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit 4 (1999)

TREGUESIT MVL-SË/TREGUESIT 
E TËRTHORTË TË OZHQ-VE

SHQIPË-
RIA

BOSNJË 
DHE HER-
CEGO-VI-

NA

SERBIA
MAQE-

DONIA E 
VERIUT

MALI I ZI
KO- 

SOVA*

18(a)
Regjistrimi i përbashkët i tokës është i 
detyrueshëm ose inkurajohet për çiftet 
e martuara

3 0 2 2 2 3

18(b) 
Regjistrimi i përbashkët i tokës është i 
detyrueshëm ose inkurajohet për çiftet 
e pamartuara

0 0 2 2 2 2

17(a) Për transaksionet e tokës kërkohet 
pëlqimi i bashkëshortit/es 2 0 2 2 2 3

17(b) Për transaksionet e tokës kërkohet 
pëlqimi i partnerit/es 0 0 2 2 2 3

20(a)

E drejta e barabartë e bashkëshortëve/
eve ose partnerëve/eve të mbetur 
gjallë për një pjesë të pasurisë së 
bashkëshortit/es ose partnerit/es të 
vdekur

2 2 2 2 2 2

21(a) 

E drejta e barabartë e bashkëshortëve/
eve të mbetur gjallë për të drejtën e 
përdoruesit të përjetshëm të shtëpisë 
familjare

0 0 0 0 0 2

22(a) E drejta e barabartë në trashëgimi 
për djemtë dhe vajzat 2 2 2 2 2 2

22(b) E drejta e djemve dhe vajzave për të 
trashëguar pjesë të barabarta 2 2 2 2 2 2

9
Ndahen burime financiare për të rritur 
pronësinë dhe kontrollin e grave mbi 
tokën

1 1 0 0 0 0

10 Janë vendosur kuota për pjesëmarrjen 
e grave në institucionet 2 2 2 0 0 0

0

0.5 

 

1.5  

 

1 

 

1.5 

 

 

2 

 

3 

 

NA

Mungesa e treguesit

të tërthortë

Po zhvillohet një 

politikë që e përfshin 

treguesin e tërthortë

Është vendosur një 

politikë që e përfshin 

treguesin e tërthortë

Është vendosur një 

politikë që e përfshin 

treguesin

Projekt legjislacioni 

(projekt ligj ose 

tjetër) e përmban 

treguesin

Treguesi i tërthortë 

është e paraparë në 

ligjin parësor

Treguesi i tërthortë 

është e paraparë në 

legjislacionin dytësor

Treguesi i tërthortë 

nuk aplikohet

ARRITJA E TREGUESIT 5.a.2 TË OZHQ-ve NË
BALLKANIN PERËNDIMOR DHE MË GJERË 
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EZULTATET GLOBALE TË RAPORTIMIT PËR OZHQ-TË 
2019/2020

PËRMBLEDHJA E REZULTATEVE NGA PYETËSORËT E RAPORTIMIT PËR OZHQ 5.a.2

5.a.2 Përqindja e vendeve ku korniza ligjore (përfshirë ligjin 
zakonor) garanton të drejtat e barabarta të grave për pronësinë 

dhe/ose kontrollin mbi tokën

SERBIA (2020) 

MAQEDONI E VERIUT (2020) 

BOSNJË DHE HERCEGOVINË (2020)

MALI I ZI (2020)

Burimi: FAO. 2021. Portali i Treguesve të OZHQ-ve

TREGUESI I TËRTHORTË  A Regjistrimi i përbashkët Gjendet

TREGUESI I TËRTHORTË  B Pëlqimi i bashkëshortit/es Gjendet

TREGUESI I TËRTHORTË  C Trashëgimia Gjendet

TREGUESI I TËRTHORTË  D Ndarja e mjeteve Nuk gjendet

TREGUESI I TËRTHORTË  E Sistemet zakonore për zotërimin e tokës N/A

TREGUESI I TËRTHORTË  F Kuotat në administrimin e tokës Gjendet

Nivele të larta të garancive të barazisë gjinore 
në pronësinë  dhe/ose kontrollin mbi tokën

Gjenden 4 Treg-
ues të tërthortë

0 1 2 3 4 5 6

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

5

5

5

5

5

5

6

5

5

ZIMBABVE

VIET NAM

UZBEKISTAN

URUGUAY

TOGO

ZVICËR

SUEDI

SURINAME

SLLOVAKI

SERBI

RUANDA

KATAR

PORTUGALI

PERU

PARAGUAI

PAKISTAN

MAQEDONI E VERIUT

NIGER

NIKARAGUA

MJANMAR

MALI I ZI

MALI

MALAUI

MADAGASKAR

LIBERI

KENIA

JORDANI

ITALI

GUATEMALË

GANË

KOSTA RIKË

KOLUMBI

BOSNJË DHE
 HERCEGOVINË

BOLIVI

BJELLORUSI

AZERBAIXHAN

TREGUESI I TËRTHORTË  A Regjistrimi i përbashkët Nuk gjendet

TREGUESI I TËRTHORTË  B Pëlqimi i bashkëshortit/es Nuk gjendet

TREGUESI I TËRTHORTË  C Trashëgimia Gjendet

TREGUESI I TËRTHORTË  D Ndarja e mjeteve Nuk gjendet

TREGUESI I TËRTHORTË  E Sistemet zakonore për zotërimin e tokës N/A

TREGUESI I TËRTHORTË  F Kuotat në administrimin e tokës Nuk gjendet

Nivele të ulëta të garancive të barazisë gjinore 
në pronësinë dhe/ose kontrollin mbi tokën

Gjenden 2 Treg-
ues të tërthortë

TREGUESI I TËRTHORTË  A Regjistrimi i përbashkët Gjendet

TREGUESI I TËRTHORTË  B Pëlqimi i bashkëshortit/es Gjendet

TREGUESI I TËRTHORTË  C Trashëgimia Gjendet

TREGUESI I TËRTHORTË  D Ndarja e mjeteve Nuk gjendet

TREGUESI I TËRTHORTË  E Sistemet zakonore për zotërimin e tokës N/A

TREGUESI I TËRTHORTË  F Kuotat në administrimin e tokës Nuk gjendet

Nivele mesatare të garancive të barazisë gjinore 
në pronësinë dhe/ose kontrollin mbi tokën

Gjenden 3 Treg-
ues të tërthortë

TREGUESI I TËRTHORTË  A Regjistrimi i përbashkët Gjendet

TREGUESI I TËRTHORTË  B Pëlqimi i bashkëshortit/es Gjendet

TREGUESI I TËRTHORTË  C Trashëgimia Gjendet

TREGUESI I TËRTHORTË  D Ndarja e mjeteve Nuk gjendet

TREGUESI I TËRTHORTË  E Sistemet zakonore për zotërimin e tokës N/A

TREGUESI I TËRTHORTË  F Kuotat në administrimin e tokës Nuk gjendet

Nivele mesatare të garancive të barazisë gjinore 
në pronësinë dhe/ose kontrollin mbi tokën

Gjenden 3 Treg-
ues të tërthortë

PARTNERITETE PËR BARAZI GJINORE NË
PRONËSINË DHE KONTROLLIN MBI TOKËN
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REKOMANDIME TË 
PËRGJITHSHME   

Të bëhet bilanci i progresit të 
arritur që nga vlerësimet e fundit 
dhe raportimi për OZHQ-të, dhe 
të bëhen përgatitje për raundin 

vijues të raportimit për OZHQ-të.

Të vendoset lidhja digjitale e 
regjistrave për të thjeshtuar punën 

dhe koordinimin ndërmjet noterëve 
dhe zyrave të regjistrimit.

Të ndryshohet legjislacioni 
për të garantuar të drejtën e 

bashkëshortit/es të mbetur gjallë 
për të drejtën e përdoruesit të 

përjetshëm të shtëpisë familjare.

Në vendet ku ligji gjeneron të 
drejta dhe detyrime pronësie 

për partnerët që bashkëjetojnë, 
të lehtësohet identifikimi dhe 
regjistrimi i këtyre të drejtave.

Të mbështetet matja dhe zbatimi i 
treguesit 5.a.1 të OZHQ-ve për të 
siguruar që kadastrat e pasurive të 
paluajtshme të mbledhin të dhëna 
të ndara sipas gjinisë për pronarët 
e tokave dhe për mbajtësit e tjerë 

të të drejtave mbi tokën.

Dhomat Kombëtare të Noterëve 
duhet të vazhdojnë të mbështesin 

shpërndarjen dhe zbatimin 
e përshtatjes kombëtare të 
“Udhëzimeve rajonale për 
forcimin e barazisë gjinore 

në praktikat noteriale” për të 
qartësuar detyrimet e noterëve në 
lidhje me barazinë gjinore dhe për 

të harmonizuar praktikat në të 
gjitha zyrat noteriale.

ARRITJA E TREGUESIT 5.a.2 TË OZHQ-ve NË
BALLKANIN PERËNDIMOR DHE MË GJERË 
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*Referencat për Kosovën do të kuptohen në kontekstin e

Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit (1999)

Të dhënat e zbërthyera sipas gjinisë gjenerohen 
nga sistemet e TI-së për regjistrim të pronës 
dhe kadastrave në Ballkanin Perëndimor.
 
Pëlqimi i bashkëshortit/es është i detyrueshëm 
për çdo transaksion që përfshin pasurinë 
bashkëshortore; bashkëshortët e menaxhojnë dhe 
disponojnë pronën bashkëshortore bashkërisht 
dhe në mënyrë faktike në Shqipëri, Serbi, 
Maqedoni të Veriut, Mal të Zi dhe Kosove*.
 
Regjimi i paracaktuar pronësor për pronën 
e fituar gjatë një bashkësie faktike të krijuar 
ligjërisht (bashkëjetesë) është bashkëpronësia 
ose pronësia e përbashkët në Bosnjë dhe 
Hercegovinë, Mal të Zi, Serbi, Maqedoni të 
Veriut dhe Kosove*. 
 
Regjistrimi i përbashkët i tokës në pronësi 
të përbashkët të çifteve të martuara është 
i detyrueshëm ose inkurajohet nëpërmjet 
stimujve ekonomikë në Shqipëri, Mal të Zi, 
Maqedoni të Veriut dhe Serbi.
 
Procedura e thjeshtuar për regjistrimin e 
përbashkët sipas detyrës zyrtare të të dy 
bashkëshortëve (pronësisë së përbashkët), 
bazuar në certifikatën e martesës dhe në 
deklaratën e të dy bashkëshortëve për 
regjistrimin e mëvonshëm të bashkëshortit/es të 
paregjistruar për pronat e fituara gjatë martesës, 
në Serbi prej 8 qershorit 2018.
 
Në Serbi është futur një ulje e tarifës së 
regjistrimit të pronës përmes një tatimi 
stimulues që kushton vetëm një tarifë simbolike 
prej 3 eurosh, me qëllim stimulimin dhe rritjen 
e pronësisë dhe kontrollit të grave mbi tokën, 
në rastet kur të dy bashkëshortët/partnerët 
janë të regjistruar si bashkëpronarë të pronës 
dhe për regjistrimin e pronës së personave me 
aftësi të kufizuara (Ligji i Serbisë për tatimet në 
administratën publike).
 

Ka autoritete të emëruara për të udhëhequr 
raportimin për Treguesin 5.a.2. në Maqedoni të 
Veriut, Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Mal të Zi.
 
Qendrat mobile të shërbimit të regjistrimit u 
krijuan në Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe 
Republika Srpska.
 
Në Shqipëri, ligji 111/2018 “Për kadastrën” e 
bën të detyrueshëm regjistrimin e përbashkët 
të pasurisë bashkëshortore. Kjo u pasua nga 
miratimi i urdhrit nr. 1150, datë 3 qershor 2019, 
i cili përcakton procedurën e korrigjimit të të 
dhënave të dosjeve të pasurive të paluajtshme, 
kur pjesa përkatëse e pronësisë ndërmjet 
bashkëshortëve regjistrohej vetëm në emër të 
njërit prej bashkëshortëve.
 
Noterët dhe Agjencitë e Kadastrës dhe Pasurive 
të Patundshme organizojnë ditë të hapura për 
të ofruar ndihmë juridike dhe profesionale 
falas për qytetarët në Maqedoninë e Veriut.
 
Regjistrat civilë dhe regjistrat e pronave janë 
të ndërveprueshëm, çka lehtëson procedurat 
e trashëgimisë dhe transferimin e pronësisë në 
Serbi, Shqipëri dhe Kosove*. Kjo planifikohet 
edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë.
 
Projekti ka rritur ndërgjegjësimin  për përfitimet 
e regjistrimit të të dy bashkëshortëve në të gjitha 
vendet e Ballkanit Perëndimor.
 
Rregullorja për ndryshimet në Rregulloren për 
përcaktimin e shpërblimeve dhe tarifave për 
noterët në Bosnjë dhe Hercegovinë, Republika 
Srpska vendos një zbritje për tarifat e noterëve 
kur bashkëshortët fitojnë ose transferojnë 
pasurinë bashkëshortore.
 
Kosove* ka miratuar Udhëzimin Administrativ 
(QRK) Nr. 02/2020 për regjistrimin falas të 
pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të 
të dy bashkëshortëve. Regjistrimi i përbashkët 
inkurajohet përmes stimujve ekonomikë në 
Kosovë*, pasi që Agjencia Kadastrale nuk aplikon 
tarifa për regjistrim nëse të dy bashkëshortët 
kërkojnë regjistrim të përbashkët.

PRAKTIKA TË MIRA NGA
BALLKANI PERËNDIMOR

PARTNERITETE PËR BARAZI GJINORE NË
PRONËSINË DHE KONTROLLIN MBI TOKËN
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KOSOVË*, 2019

NDIKIMI NË SHIFRA 2013 KUNDREJT 2019

BOSNJË DHE HERCEGOVINË,
FEDERATA E BOSNJË DHE HERCEGOVINËS, 2013

BOSNJË DHE HERCEGOVINË, REPUBLIKA SRPSKA, 2013

BOSNJË DHE HERCEGOVINË,
FEDERATA E BOSNJË DHE HERCEGOVINËS, 2019

29.97% e shënimeve
me gra si pronare
ose bashkë-pronare
• 33.20% Banja Luka
kryeqyteti (më e larta)
• 19.46% Komuna e
Sokolac (më e ulëta)

17.04% e shënimeve
me gra si pronare
ose bashkë-pronare 
• 17.24% Prishtinë
kryeqyteti (më e larta)
• 8% Komuna e Drenasit
(më e ulëta)

*Referencat për Kosovën do të kuptohen në kontekstin e Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit (1999)

33.83% e shënimeve
me gra si pronare
ose bashkë-pronare
• 34.58% Banja Luka
kryeqyteti (më e larta)
• 22.23% Komuna e
Trnovo (më e ulëta)

> 45%

> 45%

> 45%

> 45%

30% - 45%

30% - 45%

30% - 45%

30% - 45%

15% - 30%

15% - 30%

15% - 30%

15% - 30%

< 15%

< 15%

< 15%

< 15%

Zona rurale

Zona rurale

Zona rurale

Zona rurale

17.86% e shënimeve
me gra si pronare
ose bashkë-pronare 
• 18.47% Prishtinë
kryeqyteti (më e larta)
• 9.2% Komuna e
Malishevës (më e ulëta)

BOSNJË DHE HERCEGOVINË, REPUBLIKA SRPSKA, 2019

KOSOVË*, 2013

Autoriteti Federal Gjeodezik. 2013.
Harta e Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës,
Bosnje dhe Hercegovin 

Administrata Republikane Gjeodezike. 2013.
Harta e Republikës Srpska, Bosnje dhe
Hercegovinë 

Agjencia Kadastrale
e Kosovës. 2013.
Harta e Kosovës 

Agjencia Kadastrale
e Kosovës. 2019.
Harta e Kosovë

26,84 % e shënimeve
me gra si pronare
ose bashkë-pronare
• 37.81% Sarajevë
kryeqyteti (më e larta)
• 20.17% Komuna e
Buzim (më e ulëta)

38.33% e shënimeve
me gra si pronare
ose bashkë-pronare
• 42.84% Sarajevë
kryeqyteti (më e larta)
• 20.23% Komuna e
Buzim (më e ulëta) 

> 45% > 45%
30% - 45% 30% - 45%
15% - 30% 15% - 30%
< 15% < 15%
Zona rurale Zona rurale

Autoriteti Federal Gjeodezik. 2019.
Harta e Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës,
Bosnje dhe Hercegovin 

Administrata Republikane Gjeodezike. 2013.
Harta e Republikës Srpska, Bosnje dhe
Hercegovinë 

ARRITJA E TREGUESIT 5.a.2 TË OZHQ-ve NË
BALLKANIN PERËNDIMOR DHE MË GJERË 
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25.99% e shënimeve
me gra si pronare
ose bashkë-pronare
• 31% Podgorica
kryeqyteti (më e larta)
• 15% Komuna e
Rozhajës (më e ulëta)

16.63% e shënimeve
me gra si pronare
ose bashkë-pronare
• 18% Shkupi
kryeqyteti (më e larta)
• 7% Komuna e
Poloskës (më e ulëta)

Burimi për hartat: Sistemet e TI-së për regjistrim të pronës dhe kadastrat, 2013 dhe 2019

31.73% e shënimeve
me gra si pronare
ose bashkë-pronare
• 35.72% - Beograd Kryeqyteti
• 51.3% Komuna e Stari Grad
(më e larta)
• 13,38% - Komuna e Preshevës

32% e shënimeve
me gra si pronare
ose bashkë-pronare
• 37% Rajoni jugor
(më e larta)
• 24% Rajoni verior
(më e ulëta)

27.27% e shënimeve
me gra si pronare
ose bashkë-pronare
• 34.01% Shkupi
kryeqyteti (më e larta)
• 13.96% Komuna e
Poloskës (më e ulëta)

> 45%

> 45%

> 45%

> 45%

> 45%

> 45%

30% - 45%

30% - 45%

30% - 45%

30% - 45%

30% - 45%

30% - 45%

15% - 30%

15% - 30%

15% - 30%

15% - 30%

15% - 30%

15% - 30%

< 15%

< 15%

< 15%

< 15%

< 15%

< 15%

Zona rurale

Zona rurale

Zona rurale

Zona rurale

Zona rurale

Zona rurale

35.50% e shënimeve
me gra si pronare
ose bashkë-pronare
• 39.47% - Beograd Kryeqyteti
• 58.44% Komuna e Adës
(më e larta)
• 14,73% - Komuna e Preshevës

MAQEDONIA E VERIUT, 2013

 MALI I ZI, 2013  MALI I ZI, 2019

SERBIA, 2013 SERBIA, 2019

MAQEDONIA E VERIUT, 2019

Kadastra dhe Administrimi
i Pronës Shtetërore. 2013.
Harta e Malit të Zi 

Agjencia për Kadastër
të Pasurive të Paluajtshme. 2013.
Harta e Maqedonisë së Veriut

Enti Republikan Gjeodezik
i Serbisë. 2013.
Harta e Republikës së Serbisë 

NDIKIMI NË SHIFRA 2013 KUNDREJT 2019

Kadastra dhe Administrimi
i Pronës Shtetërore. 2019.
Harta e Malit të Zi 

Agjencia për Kadastër
të Pasurive të Paluajtshme. 2019.
Harta e Maqedonisë së Veriut

Enti Republikan Gjeodezik
i Serbisë. 2019.
Harta e Republikës së Serbisë 

PARTNERITETE PËR BARAZI GJINORE NË
PRONËSINË DHE KONTROLLIN MBI TOKËN

14



FORCIMI I BARAZISË GJINORE 
NË PRAKTIKAT NOTERIALE

SHQETËSIME TË PËRBASHKËTA

*Referencat për Kosovën do të kuptohen në kontekstin e Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit (1999)

Mbetet një kontrast i fortë mes zonave urbane dhe 
rurale, me klientët në zonat urbane që janë shumë 
më të vetëdijshëm për të drejtat dhe detyrimet e 
tyre dhe për pasojat ligjore të vendimeve të tyre 
sesa klientët në zonat rurale.
Mungesa e dispozitave ligjore për organizimin e 
regjistrimit të bashkësive faktike, regjistrimin e 
të drejtave të tyre pronësore dhe bartjen e pronës 
e vështirëson identifikimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave pronësore të partnerëve nga noterët.
Digjitalizimi i dokumenteve është i nevojshëm për 
të lejuar qasjen në kohë reale.

Udhëzimet duhet të përfshihen në kurrikulën e 
noterëve në trajnim.
Dhomat kanë një rol të rëndësishëm për të luajtur 
në harmonizimin e praktikave duke:

• qartësuar disa pika kyçe në lidhje me zbatimin 
e ligjit;

• organizuar trajnime për barazinë gjinore; dhe

• përcjellë informacionin tek Ministria e 
Drejtësisë dhe duke siguruar dëshmive të 
hendekëve dhe mospërputhjeve ligjore.

Çështjet kyçe Rekomandime

Dhoma e Noterëve: MAQEDONI E VERIUT

Bashkësitë faktike:
Ato njihen, por nuk ka detyrim ligjor për regjistrimin e tyre, gjë 
që krijon vështirësi për noterët për kontrollin e ekzistencës së 
bashkësive të tilla.

Lidhja elektronike e noterëve me Zyrën për Menaxhimin e 
Regjistrave dhe Ministrinë e Brendshme.

Dhoma e Noterëve: MALI I ZI

Bashkësitë faktike:
Ligji i shtrin të drejtat pronësore të çifteve të martuara edhe tek 
çiftet që jetojnë në bashkësi faktike, por nuk ka asnjë dispozitë 
ligjore që organizon regjistrimin e këtyre bashkësive ose bartjen e 
të drejtave pronësore.

Ndryshimi i ligjit për regjistrimin e kadastrës shtetërore 
për të qartësuar procedurën për regjistrimin e të drejtave 
pronësore brenda bashkësive faktike.
Të krijohet një regjistër për bashkësitë faktike.

Dhoma e Noterëve: KOSOVA*

Bashkësitë faktike:
Ato njihen por korniza ligjore nuk organizon regjistrimin e 
bashkësive faktike dhe bartjen e të drejtave pronësore.
Qasja në dokumente online:
Noterët nuk kanë qasje në regjistrin civil dhe as në të dhënat 
kadastrale.

Të sqarohet statusi i bashkësive faktike në kornizën ligjore për 
të lehtësuar regjistrimin dhe identifikimin e të drejtave dhe 
detyrimeve që rrjedhin nga këto bashkësi.
Të krijohet një regjistër i bashkësive faktike me pronësi të 
përbashkët të bashkëshortëve dhe partnerëve.
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FORCIMI I BARAZISË GJINORE 
NË PRAKTIKAT NOTERIALE

Çështjet kyçe Rekomandime

Dhoma e Noterëve: SHQIPËRIA

Transaksionet dhe procedurat e trashëgimisë mbi tokën 
bujqësore:
Ndarja e tokës në vitin 1991 është bërë me emrin e kryefamiljarit 
dhe i referohej numrit të familjarëve që ishin në certifikatën e 
familjes së tij në gusht 1991. Certifikata e pronës regjistrohet 
vetëm në emër të kryefamiljarit, duke specifikuar llojin e 
bashkëpronësisë (familje bujqësore).
Megjithatë, ky informacion nuk është përditësuar që atëherë. 
Noterët duhet të kontrollojnë certifikatën e familjes së vitit 
1991 për të parë anëtarët e familjes bujqësore dhe gjithashtu 
certifikatën e sotme familjare dhe të kontrollojnë nëse familjes 
bujqësore i janë shtuar anëtarë të rinj. Përveç kësaj, njerëzit 
brenda një njësie familjare bujqësore vazhdojnë të kenë të drejta 
mbi tokën edhe nëse martohen jashtë njësisë, por të drejtat e 
tyre për tokën nuk kontrollohen gjithmonë nga noterët kur toka 
transferohet.

Të përafrohet kuadri ligjor i Shqipërisë me kërkesat 
e Certifikatës Evropiane të Trashëgimisë, krijuar nga 
Rregullorja Evropiane e Suksedimit 650/2012 (e cila ka 
hyrë në fuqi në vitin 2016). Të organizohen trajnime të 
përbashkëta ndërmjet noterëve dhe zyrave të kadastrës.
Të ngrihet një grupi teknik pune i përbërë nga Dhoma e 
Noterisë, akademikë dhe praktikantë për të identifikuar 
zgjidhjet e problemeve praktike dhe për t’u angazhuar në 
advokim.

Dhoma e Noterëve: BOSNJA DHE HERCEGOVINA

Praktikat tradicionale:
Ato mbeten të përhapura në zonat rurale. Noterët kanë për 
detyrë të këshillojnë palët për të drejtat e tyre dhe pasojat ligjore 
të vendimit të tyre, edhe kur klientët kanë marrë tashmë vendime 
përpara se të hyjnë në zyrat noteriale.

Pëlqimi i bashkëshortit/es për transaksionet e tokës:
Pëlqimi i bashkëshortit për një transaksion që përfshin pasurinë 
bashkëshortore nuk është një kërkesë ligjore në Bosnjë dhe 
Hercegovinë.

Udhëzimet për forcimin e barazisë gjinore në praktikat 
noteriale mund të përdoren si udhëzime nga komisioni 
disiplinor i Dhomës së Noterëve në rastet disiplinore, për të 
përcaktuar nëse një noter ka ushtruar kujdesin e duhur në 
lidhje me barazinë gjinore.
Udhëzimet mund të përfshihen në kurrikulën e trajnimit të 
noterëve në trajnim.
Reforma ligjore është e nevojshme për të siguruar që para 
bartjes së pronës të kërkohet pëlqimi i bashkëshortit/es.
Të ndryshohet ligji për të siguruar regjistrimin e përbashkët të 
pasurisë që është në pronësi të përbashkët të bashkëshortëve 
dhe partnerëve.

Dhoma e Noterëve: SERBIA

Bashkësitë faktike:
Ato njihen, por nuk ka detyrim ligjor për regjistrimin e tyre, gjë 
që krijon vështirësi për noterët për kontrollin e ekzistencës së 
bashkësive të tilla.

Zbatimi i ligjit të ri për regjistrim të përbashkët të 
detyrueshëm:
As ligji dhe as aktet nënligjore nuk rregullojnë trajtimin tatimor të 
pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve.

Disa universitete po planifikojnë të prezantojnë module për 
barazinë gjinore dhe grupet e cenueshme. Kjo duhet të 
shtrihet në të gjithë vendin.
Të forcohet bashkëpunimi me zyrat e regjistrimit.
Është i nevojshëm ndryshimi i ligjeve tatimore që rregullojnë 
trajtimin tatimor të pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve 
dhe që i referohen tatimit në pronë, tatimit në kalimin e të 
drejtave absolute dhe rimbursimit të TVSH-së.
Të forcohet korniza ligjore për bashkësitë faktike duke nxjerrë 
një udhëzim për regjistrimin e këtyre bashkësive.
Të krijohet një regjistër i bashkësive faktike.
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Në fillim të vitit 2019, Qeveritë e Azerbajxhanit, Armenisë dhe Gjeorgjisë 
shprehën interes për të kryer një shqyrtim të kornizave të tyre ligjore 
kombëtare kundrejt matjeve përfaqësues të Treguesit 5.a.2 të OZHQ-ve.  
Në vijim të këtij bashkëpunimi të suksesshëm në Ballkanin Perëndimor, 
FAO dhe GIZ zgjeruan partneritetin e tyre në Kaukazin e Jugut për të 
lehtësuar raportimin sipas treguesit 5.a.2 të OZHQ-ve.

1. Prezantimi i metodologjisë së MVL-ve raportimit për OZHQ-të tek 
përfaqësuesit e institucioneve kombëtare të administrimit të tokës dhe 
zyrave të statistikave, organizatave të përfshira në promovimin e barazisë 
gjinore dhe palëve të tjera të interesit
Këto punëtori siguruan një mundësi për të vlerësuar progresin e arritur dhe 
hapat e ndërmarrë nga qeveritë kombëtare për të forcuar barazinë gjinore, 
si në bazë të ligjit ashtu edhe në praktikë. Teksa të tre vendet kanë miratuar 
strategji gjinore dhe janë angazhuar në reformën ligjore, pjesëmarrësit 
identifikuan një sërë pengesash të vazhdueshme kulturore dhe administrative 
për arritjen e barazisë gjinore në pronësinë dhe kontrollin mbi tokën. Këto 
diskutime siguruan një bazë të shëndoshë për një analizë të thelluar të 
politikës dhe kornizës ligjore kundrejt treguesit të tërthortë të treguesit 5.a.2 
të OZHQ-ve, dhe për të inkurajuar diskutimet kombëtare rreth politikave, 
opsioneve administrative dhe ligjore të disponueshme për të përshpejtuar 
arritjen e gjinisë barazi në praktikë.
 
2. Në bashkëpunim me institucionet relevante kombëtare, u identifikuan 
ekipe të ekspertëve ligjorë kombëtarë, me përvojë në të drejtat pronësore 
dhe të drejtat e njeriut.
Këta ekspertë u trajnuan për mjetet dhe metodologjitë e vlerësimit për të 
siguruar qëndrueshmëri në shqyrtimin e kornizës ligjore kombëtare. Gjatë 
një periudhe prej 20 ditësh ata mblodhën të gjitha instrumentet relevante, 
duke përfshirë politikat, projekt politikat, ligjet, projektligjet dhe rregulloret, 
dhe i kontrolluan këto dokumente për të përcaktuar nëse treguesit e 
tërthortë janë integruar në kornizën ligjore apo janë në proces të integrimit 
përmes adoptimit të masave të politikave ose reformave ligjore. Rezultatet 
e vlerësimeve konfirmojnë se megjithëse ekzistojnë disa garanci të barazisë 
gjinore në pronësinë dhe/ose kontrollin mbi tokën në kornizën ligjore, vendet 
e rajonit duhet të vazhdojnë përpjekjet e tyre për të arritur nivele më të larta 
garancish dhe të sigurojnë që në praktikë burrat dhe gratë të përfitojnë në 
mënyrë të barabartë nga mbrojtja që ofron ligji për të drejtat e tyre pronësore.
 
3. Prezantimi i rezultateve dhe validimi
Rezultatet u prezantuan në fillim të vitit 2020 në seminaret kombëtare në 
Azerbajxhan dhe Gjeorgji. Seminari kombëtar i planifikuar në Armeni u shty 
për shkak të shpërthimit të COVID-19.

SHIKIMI PËRTEJ BALLKANIT 
PERËNDIMOR: VLERËSIMET 
LIGJORE NË KAUKAZIN JUGOR

Punëtoria azere

ARRITJA E TREGUESIT 5.a.2 TË OZHQ-ve NË
BALLKANIN PERËNDIMOR DHE MË GJERË 
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REZULTATET E MVL-SË

METODOLOGJIA 
E MVL-SË 
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Mungesa e treguesit

të tërthortë

Po zhvillohet një 

politikë që e përfshin 

treguesin e tërthortë

Është vendosur një 

politikë që e përfshin 

treguesin e tërthortë

Është vendosur një 

politikë që e përfshin 

treguesin

Projekt legjislacioni 

(projekt ligj ose 

tjetër) e përmban 

treguesin

Treguesi i tërthortë 

është e paraparë në 

ligjin parësor

Treguesi i tërthortë 

është e paraparë në 

legjislacionin dytësor

Treguesi i tërthortë 

nuk aplikohet

TREGUESI I MVL-SË Armeni Azerbajxhan Gjeorgji

18(a)
Regjistrimi i përbashkët i tokës është i 
detyrueshëm ose inkurajohet për çiftet 
e martuara

0 0 0

18(b) 
Regjistrimi i përbashkët i tokës është i 
detyrueshëm ose inkurajohet për çiftet 
e pamartuara

0 0 0

17(a)
Për transaksionet e tokës kërkohet 
pëlqimi i bashkëshortit/es

2 2 0

17(b)
Për transaksionet e tokës kërkohet 
pëlqimi i partnerit/es

0 0 0

20(a)

E drejta e barabartë e bashkëshortëve/
eve ose partnerëve/eve të mbetur 
gjallë për një pjesë të pasurisë së 
bashkëshortit/es ose partnerit/es të 
vdekur

2 2 2

21(a) 

E drejta e barabartë e bashkëshortëve/
eve të mbetur gjallë për të drejtën e 
përdoruesit të përjetshëm të shtëpisë 
familjare

2 0 0

22(a) 
Equal right to inherit for sons and 
daughters

2 2 2

22(b)
E drejta e barabartë në trashëgimi për 
djemtë dhe vajzat

2 2 2

9
Ndahen burime financiare për të rritur 
pronësinë dhe kontrollin e grave mbi 
tokën

0 0 0

10
Janë vendosur kuota për pjesëmarrjen 
e grave në institucionet e menaxhimit 
dhe administrimit të tokës

0 0 0
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ARRITJA E
TREGUESIT 5.a.2
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DHE MË GJERË

2022

Emërtimet e përdorura dhe materialet e prezantuara në këtë 

dokument nuk nënkuptojnë shprehjen e ndonjë opinioni nga ana e 

Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë të Kombeve të Bashkuara në 

lidhje me statusin ligjor të ndonjë vendi, territori, qyteti ose zone ose 

të autoriteteve të veta, ose në lidhje me caktimin e kufijve ose ndarjeve 

të tij administrative. Vijat e ndërprera në harta përfaqësojnë vija të 

përafërta kufitare për të cilat mund të mos ketë ende marrëveshje të 

plotë.


