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MIRËNJOHJE
Para se gjithash, dëshiroj të shpreh mirënjohje dhe falënderim për të
gjithë respondentët, të cilët kanë qenë të gatshëm ta ndajnë kohën e tyre
dhe të marrin pjesë në hulumtimin tonë, duke i plotësuar pyetësorët, të
cilët na kanë mundësuar të kemi të dhëna për të krijuar një pasqyrë më
gjithëpërfshirëse për shtjellimin e çështjeve të përfshira në këtë hulumtim.
Në mënyrë të posaçme e falënderoj Ambasadën Amerikane në Prishtinë
për përkrahjen financiare.
Falënderoj, poashtu anëtarët e stafit të QKSGJ-së: Sibel Halimi, udhëheqëse
e hulumtimit, Driton Parduzi, Luljeta Demolli, si dhe anketuesit, kontributi i të
cilëve ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm për realizimin e raportit.

Luljeta Vuniqi
Drejtoreshë Ekzekutive e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore
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Qëllimi i projektit
Qëllimi kryesor i këtij projekti është që të hulumtoj dhe trajtoj çështjet që
lidhen me të drejtat e trashëgimisë pronësore të grave në Kosovë. Qendra
Kosovare për Studime Gjinore poashtu me anë të këtij hulumtimi ka bërë
përpjekje t`i identifikoj qëndrimet, pengesat, sfidat dhe vështirësitë lidhur me
realizimin e kësaj të drejte kur është fjala për trashëgiminë. Më specifikisht,
QKSGJ-ja me anë të këtij hulumtimi ka pasur për qëllim arritjen e dy objekiva
bazë:
Objektivi 1: Analiza mbi rolin e normave tradicionale dhe ndikimin e
tyre në mirëqenien e grave në lidhje me trashëgiminë e tyre dhe të drejtat
pronësore.
Objektivi 2: Rritja e vetëdijësimit dhe njohurive në mesin e grave dhe
opinionit të gjerë publik në lidhje me trashëgiminë e grave dhe të drejtën e
pronës.

METODOLOGJIA
Qendra Kosovare për Studime Gjinore i ka shfrytëzuar informatat e
mbledhura për ta hartuar metodologjinë hulumtuese, me qëllim të matjes së
qëndrimeve të grave në Kosovë lidhur me “E Drejta e Trashëgimisë Pronësore
të Grave në Kosovë”.

Mostra
Në këtë hulumtim janë anketuar vetëm pjestarët e gjinisë femërore mbi
moshën 18 vjeçare. Në anketë janë përfshirë 1050 gra. Pjesa më e madhe e
hulumtimit është realizuar në vendbanimet me shumicë shqiptare, por pa
lënë anash edhe përfrshirjen e pakicave.
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Instrumenti i Hulumtimit1
Hulumtimi është realizuar në bazë të pyetësorit, që është hartuar nga
Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ) dhe është i ndarë në dy
blloqe. Qëndrimet e grave rreth trashëgimisë pronësore përmbajnë pyetje
që përpiqen të nxjerrin të dhëna nga gratë se cilat janë qëndrimet e tyre
për trashëgiminë pronësore në përgjithësi duke u fokusuar më shumë në
përcaktimin e sistemit vleror të shoqërisë kosovare. Ndërsa, blloku i dytë i
pyetjeve është koncentruar në grumbullimin e të dhënave sa i përket çështjeve
të besimit të grave në gjyqësorin për si përket trashëgimisë pronësore të
grave. Pyetësori ka qenë i një gjatësie mesatare dhe ka marrë kohë rreth 30
minuta për t’u plotësuar.
Hulumtimi në terren është zhvilluar me 1050 respodente në tërë territorin
e Kosovës në periudhën nëntor 2010– janar 2011.
Hulumtimi është bërë sipas metodës së rastit. Së pari është identifikuar
grupi i përafërt në secilën komunë. Mëpas është caktuar numri i anketave
dhe është organizuar trajnim për anketuesit specifkisht për çështjen e
trashëgimisë së grave në Kosovë. Kjo i ka parapirë caktimit të anketave që
duhen bërë në viset rurale dhe urbane të një komune, që reflekton këtë
përpjestim brenda komunës dhe në këtë linjë janë caktuar edhe pikënisjet e
sakta ku do të bëhen anketat.
Metoda e rastit është përzgjedhur për këtë hulumtim për shkak se në
Kosovë ka munguar një hulumtim i përgjithshëm i qëndrimeve të vet grave
për sa i përket realizimit të të drejtës së tyre për të trashëguar pronën.
Hulumtimi me gratë në Kosovë është kryer përmes intervistave të
drejtpërdrejta. Kjo metodë e zvogëlon dukshëm mundësinë e gabimeve,
sidomos pasi që pyetësorët e intervistave janë plotësuar nga anketuesit me
përvojë të QKSGJ-së.

1

8

Annex 1. Pyetësori me anë të së cilës është realizuar anketa.
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Konkluzionet
zz Krahas ekzistimit të infrastkturës ligjore, Kosova në kontekstin e të
drejtave të grave për trashëgimi përballet me zbatim të dobët të ligjit për
trashëgimi si dhe me vazhdimësinë e ekzisitmit të ligjeve të pashkruara.
Prandaj, 40.83 e grave të anketuara, mendojnë se trashëgimia ndonëse e
rregulluar me ligj, rregullohet sipas traditës dhe zakoneve në ndarjen e
pasurisë.
zz Derisa në të drejtën zakonore shqiptare, pozita e gruas ka qenë e
diskriminuar në aspektin e së drejtës së trashëgimisë, ligji aktual për
trashegiminë i Kosoves njeh barazinë gjinore në trashëgimi.
zz Edhe pse ligji ne fuqi njeh barazinë e plotë në trashëgimi, praktika juridike,
tregojnë se gjatë shqyrtimit të trashegimisë, sidomos kur gruaja është në
statusin e fëmijës së trashëgimlënësit, ajo në gjyq heq dorë nga e drejta e
trashëgimisë së saj.
zz Vonesat për t`i trajtuar lëndët e trashegimisë, stërzgjatja e procedurave
gjyqësore, vonesat për të ekzekutuar apo zbatuar vendimet gjyqësore dhe
problemet tjera procedurale ka bërë që shumë gra në Kosovë ta humbin
motivin për ta kërkuar të drejtën e tyre legjitime – trashëgiminë.
zz Është e rëndësishme që në çështjet e trashëgimisë të mbahet parasysh
prezumimi ligjor i bashkëpronësisë së dy bashkëshortëve, për pasurinë
e vendosur gjatë martesës. Për këtë është e nevojshme që gratë të
këmbëngulin në regjistrimin e pasurive të fituara gjatë martesës të
emër të të dy bashkëshortëve, pasi në praktikë, ndodh shpesh që ato të
regjistrohen vetëm në emër të burrit.
zz Për shkak të numrit të vogël të grave të përfshira në tregun e punës,
sipas hulumtimit del që edhe numri i tyre për të kontribuar materialisht
në buxhetin e familjes është më i vogël krahasur me burrat, andaj 42.36
përqind e burrave kontribuojnë më shumë se gratë në buxhetin familjar.
zz Një tregues tjetër i rëndësishëm i mospërfshirjës së grave në proceset
vendimmarëse në familje është poashtu edhe regjistrimi i pasurisë.
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Kësisoj, 41.5 për qind e të anketuarve kanë deklaruar se pasuria e tyre
është regjistruar në emër të burrave të tyre. 19.87 për qind e vajzave të
pamartuara kanë thënë se pasurinë e kanë të regjistruar në emër të babait,
ndërkaq 19.7 për qind e grave të martuara kanë thënë se pasuria është e
regjistruar në emër të babait të bashkëshortit.
zz Edhe përkundër ndryshimit në perceptimin mbi pasurinë dhe pronën,
toka vazhdon të mbetet pikë e ndjeshme në këtë relacion. Për këtë shkak,
54.9 për qind e grave trashëgimi e konsiderojnë tokën. 17.5 për qind e
grave mendojnë se të gjitha hyjnë në kategorinë e pasurisë, ndërkohë që
shtëpia si opcion i tretë nuk dallon shumë nga kategoria “të gjitha”.
zz Faktorët që ndikojnë në uljen e numrit të grave për të trashëguar
pronësinë, sipas respodenteve janë vazhdimësi e pozitës së pafavorshme
të gruas në shoqërinë kosovare. Në këtë kontekst rreth 43.6 për qind e tyre
deklarohen se kjo ka të bëjë me mohimin e të drejtave të grave, ndërkaq
29.2 për qind e grave mendojnë se ekziston frika për tjetërsimin e pasurisë
tek familja tjetër.
zz Në pyetjen “Kush duhet të trashëgojë pasurinë e prindërve”, 75.50 për
qind e të anketuarve janë pajtuar se pasuria e prindërve do të duhej
trashëguar nga të dy gjinitë pa dallim. Megjithatë, në opsionin sipas të
cilit djemtë duhet trashëguar më shumë sesa vajzat, 9.43 për qind kanë
shfaqur dëshirën që pasuria t`u trashëgohet nga djemtë. Sipas anketimit,
21. 4 për qind e grave mendojnë se djemtë duhen të jetë trashëgimtarët
e pasurisë, ndërkaq 0.90 për qind mendojnsë se një e drejtë e tillë u takon
vajzave.
zz Në mes vlerave materiale dhe atyre shpirtërore, gratë shpesh zgjedhin të
përcaktohen për vlerat shpirtërore. Për këtë shkak, në favor të sigurimit
të vizitës së tyre në gjini (opçinë) janë deklaruar 29.96 për qind. Ndërkaq
19.65 për qind e grave të anketuara kanë bindjen se gratë në Kosovë
preferojnë që t`ia lënë trashëgiminë vëllëzërve apo prindërve të tyre për
shkak të sistemit tradicional të organizimit të marrëdhënieve familjare,
kurse 7.21 për qind thonë se përkrahja i jepet fëmijës- djalë”
zz Gratë në Kosovë janë të vetëdijshme për pasojat që mund t`i kenë në rast
se ato kërkojnë realizmin e të drejtës së tyre për të trashëguar pronësinë.
Andaj, 31.03 për qind e grave druajnë se në rast të tillë mund të jenë të
10
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injoruara dhe gjykuara nga të afërmit dhe familja. 30.33 për qind e grave
për të njëjtën çështje mendojnë se në realizimin e kësaj të drejte mund
të pengohen nga anëtarë të tjerë të familjes si vëllëzërit apo të afërmit e
tyre, kurse 10.91 për qind mendojë se kjo çështje do të ishtë tejkaluar në
heshtje.
zz Megjithatë, brenga qendrore e grave për sa i përket çështjes së
trashëgimisë kundrejt institucionit të gjykatës dhe legjilacionit është se
ato nuk kanë njohuri për statistika zyrtare mbi efikasitetin e gjyqësorit sa
i përket shqyrtimit të lëndëve të trashëgimisë pronësore nga gratë. Sipas
tyre, sikur gratë të ishin të informuara për suksesin e këtyre lëndëve në
favor të grave, do të rritej edhe numri i grave, të cilat do të dëshironin që
këtë të drejtë në pamundësi për ta realizuar sipas zakonit, ta realizojnë
me Ligjin civil. Prandaj, gratë besojnë më masë të madhe se këto vendime
gjyqësore të cilat janë në favor të grave duhet të promovohen dhe të jenë
trasparente nga ana e gjyqësisë.
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Rekomandimet
zz Ministria e Drejtësisë, Agjensioni për Barazi Gjinore dhe mekanizmat
tjerë institucionalë për arritjen e barazisë gjinore dhe drejtat e njeriut, ta
monitorojnë zbatimin e ligjit të trashëgimisë.
zz OJQ-të, në bashkëpunim me mekanizmat institucionalë për arritjen e
barazisë gjinore, të iniciojnë fushata vetëdijesimi dhe informimi për të
drejtat e grave në trashëgimi.
zz Agjensioni për Barazi Gjinore dhe OJQ-të e grave të organizojnë trajnime
për gjykatësit/et me qëllim të rritjes së ndjeshmërisë ndaj rasteve të cilat
kanë të bëjnë me çështjet gjinore dhe trashëgiminë pronësore.
zz Ministria e Drejtësisë t’i mbështesë organizatat profesionale në zhvillimin
e studimeve dhe hulumtimeve të cilat do ta pasqyronin gjendjen reale të
shkallës së realizimit të së drejtës së grave në trashëgimi.
zz Qeveria e Kosovës të zhvillojë programe edukative të cilat në mënyrë të
veçantë do t’i përfshijnë gratë në viset rurale në mënyrë që ato të mund ta
realizojnë potencialin e tyre ekonomik.
zz Ministria e Ekonomisë dhe e Financave, në bashkëpunim me bankat në
Kosovë, t’iu mundësojë grave marrjen e kredive të volitshme dhe fillimin e
bizneseve të tyre, duke i ndihmuar ato me politika afirmative ekonomike
në forma të ndryshme të bashkëkreditimit dhe mikro-kredive me kamata
më të ulëta.
zz Agjensioni për Barazi Gjinore dhe mekanizmat institucionalë për arritjen
e barazisë gjinore dhe të drejtave të njeriut, të hartojnë dhe zbatojnë
programe dhe strategji afatgjata të cilat do të mund të ndikojnë në
ndryshimin e skemave dhe modeleve paragjykuese të sjelljes për rolet e
burrave dhe të grave në shoqëri.
zz Mekanizmat institucionalë për arritjen e barazisë gjinore dhe organizatat
joqeveritare ta bëjnë monitorimin e zbatimit të ligjeve dhe strategjive
të hartuara për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave njerëzore të grave dhe
vajzave.
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zz Qeveria e Kosovës ta sigurojë pjesëmarrjen e grave në procesin e krijimit
dhe realizimit të politikave qeveritare.
zz Qeveria e Kosovës ta vazhdojë ngritjen e kapaciteteve me qëllim të
funksionalizimit të plotë të mekanizmave institucionalë për arritjen e
barazisë gjinore në Kosovë.
zz Të bëhet koordinimi i bashkëpunimit midis Qeverisë së Kosovës, OJQ-ve që
merren me të drejtat e grave dhe Agjensioneve të Kombeve të Bashkuara
me qëllim të informimit të grave kosovare për legjislacionin mbi të drejtat
e tyre.
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Hyrje
Të drejtat e grave mbeten një nga sfidat kryesore për zhvillimin e shoqërisë
së Kosovës, në veçanti në lidhje me të drejtën e tyre për ta trashëguar pronën
dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë në ekonomi. Ligjet e Kosovës garantojnë
të drejtat e barabarta për burrat dhe gratë në Kosovë, por ndikimi i kulturës,
traditës, kushtet ekonomike dhe niveli i arsimimit kanë ndikuar kundër arritjes
së barazisë së paraparë me ligj.
Edhe pse të barabartë para ligjit, si rezultat i mentalitetit tradicional
shumë gra në Kosovë ende nuk e trashëgojnë pronën. Madje, të shpeshta
janë rastet kur ato heqin dorë në mënyrë vullnetare nga hisja familjare, duke
ua lanë mundësinë që këtë pasuri ta gëzojnë anëtarë të tjerë të familjes.
Qasja në të drejtat pronësore dhe trashëgimi pronësinë e pronës janë dy
nga faktorët e shumtë të përdorur për të treguar nivelin e barazisë së grave në
një shoqëri. Në këtë kontekst, analiza e paraqitur në vijim do të japë të dhëna
të mjaftueshme për të vërtetuar hipotezën se gratë në Kosovë vazhdojnë
të ndjejnë rëndë peshën e kulturës dhe traditës qoftë edhe nëpërmjet
qëndrimeve personale, sipas të cilave burrat janë ata, të cilët duhet ta bartin
barrën e përgjegjësisë pasurore.
Në Kosovë shpeshherë thuhet se gratë janë “fajtore” për pozitën e
tyre. Megjithatë, kur merret parasysh fakti se koncepti “gjini” nënkupton
determinim socio – kulturor, lë të nënkuptohet se qëndrimet e burrave dhe
grave ndërtohen në ritëm të njëjtë sa i përket roleve të tyre. Prandaj, nuk
është për t`u habitur nëse vetë gratë nuk duan që të trashëgojnë pronësinë
edhe pse e garantuar më ligj dhe me konventat ndërkombëtare për arritjen
e barazisë gjinore.
Andaj, pengesat qendrore të identifikuara për të ndryshuar këtë konstrukt
kulturor janë:
zz Zbatimi i dobët i ligjeve;
zz Mungesa e vetëdijes se ligjet ekzistojnë dhe të kuptuarit e pamjaftueshme
e opsioneve për kompensim ligjor dhe zgjidhja të kontesteve;
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zz Përhapja e qëndrimeve tradicionale dhe praktikave, shumë prej të cilave
drejtpërdrejt në kundërshtim me ligjet statutore dhe të drejtat e themelore
civile.
Kësisoj, “Në shumë familje shqiptare anembanë Kosovës (veçanërisht ato
që janë të varfra ose nga zonat rurale), gratë nuk trashëgojnë pronë kur u
vdesin baballarët ose burrat. Në shumicën e rasteve, në mungesë të vëllait
ose djalit, prona i jepet mashkullit më të afërt të personit të ndjerë”2.

2
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Konteksti
Përkundër disa të arriturave, gratë në Kosovë vazhdojnë të jenë në një
pozitë të pabarabartë në shumë sfera të jetës pikërisht duke u nisur nga mos
realizimi i të drejtës së trashëgimisë pronësore. Prandaj, “Gratë, përbëjnë
pjesën më të varfër të shoqërisë sonë. Varfëria në Kosovë ka arritur shkallën
në mbi 40 për qind, ndërkohë që brenda kësaj shifre 70 për qind e grave janë
të papuna, ndaj kjo e vështirëson dukshëm pjesëmarrjen e gruas në jetën
publike”3.
Janë tregues të shumtë që pasyqrojnë lidhshmërinë e ngushtë në mes
trashëgimisë pronësore dhe rolit social që kanë gratë në Kosovë. Madje,
mosndarja e trashëgimisë pronësore për gratë, arsimimi jo i barabratë në
relacion me meshkujt dhe shkalla jo e vogël e analfabetizmit janë pothuajse
në të njëjtat valë dhe reflektojnë mentalitetin tipik tradicional të shoqërisë
kosovare.
Andaj “14 për qind e femrave rurale, krahasuar me 4 për qind të meshkujve,
janë analfabete”4. Ndërsa rreth “12.5 për qind pranohet të jenë analfabetë
funksional”5
Poashtu, tregues shtesë i lidhshmërsisë së jetës së grave me trashëgiminë
pronësore është edhe përfaqësimi i pamjaftueshëm i pronësisë mbi
patundshmëritë dhe ndërmarrjet afariste, duke qenë se vetëm 8 për qind e
patundshmërive dhe 6 për qind e ndërmarrjeve janë në pronësi të grave6.
Sektori i ekonomisë është një prej sferave ku gratë mbesin të përfaqësuara
në nivel të pakënaqshëm. Një nga treguesit e këtij përfaqësimi jo të mirë
është pjesëmarrja në tregun e punës, që vlerësohet të jetë një nga më të
ulëtat në Evropë, ku vetëm rreth 35 për qind të grave që marrin pjesë aktive
në këtë treg7.
“Si rezultat i kësaj praktike shumë femra shqiptare të Kosovës nuk mund
të kenë kolateralin e nevojshëm për të marrë kredi nga bankat. Kjo nënkupton
se ato janë të privuara nga mundësia për të vepruar në mënyrë të pavarur nga
3
4
5
6
7

Krasniqi, Luljeta - Radio Evropa e Lirë “Roli i (pa) dukshëm i Gruas në Kosovë”. Intervistë me Luljeta Vuniqin.
UNICEF, Elena Galliano, Elena Volpi, dhe PRISM, ‘Arsimi në fëmijëri të hershme & Programi shkrim-lexim për
femra. Raporti përfundimtar, Vlerësimi afatmesëm, fq.5, 2004
MASHT, UNICEF dhe ESK ‘Shqyrtim i çështjeve gjinore në Kosovë’, 2002, fq.7
Po aty.
Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar. Studimi për Mospërfshirjen në Ballkanin Perëndimor. 28.07.06.
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meshkujt në ekonomi. Pikërisht sepse nuk kanë pasuri të trashëguar sikurse
gjinia e kundërt. Në të vërtetë, disa femra përpiqen të ushtrojnë të drejtën e
tyre për trashëgimin e pronës sipas ligjit, pesha e traditës dhe familja ndërhyn
për të bllokuar në mënyrë efikase çdo përfitim që mund të kenë ato duke e
bërë këtë”8.
Në këtë kontekst, mënyra ndarjes së pasurisë në familjen kosovare
përjashton nga vendimmarrja gruan, ndaj ndarja e pronës, zakonisht bëhet
pa e dëgjuar zërin e saj.
“Në masë të madhe, forma e ndarjes së pasurisë me pjesëmarrjen e
burrave, ka qenë, është dhe ndoshta edhe për shumë kohë do të jetë në
funksion”.
Janë dy kategori të ndarjes me pjesëmarrjen apo ndërmjetësimin e
burrave:
a)   Pjesëmarrja formale e burrave
b)  Pjesëmarrja e burrave për zgjidhjen e kontesteve.
Kjo formë e ndarjes më shumë bëhet për ta respektuar traditën9, sepse
palët trashëguese të pasurisë, kanë arritur marrëveshjen paraprakisht. “Pra,
pjesëmarrës, kryesisht në këto raste janë njerëz të farefisit apo burrave me
autoritet në komunitet. Akti i ndarjes së pasurisë mes vëllezërve, ka karakter
solemn. Sipas trendeve të fundit, mbahet edhe procesverbal, në të cilin
nënshkruhen të gjithë pjesëmarrësit.
Si zakonisht, motrat, vullnetarisht, heqin dorë prej trashëgimisë së
pasurisë”10. Për ndërtimin e një objekti afarist apo banimi kërkohen leje të
ndërtimit, ndërsa e drejta e pronësisë për të nuk është definuar, shkaku i
ndarjes zakonore, por jo sipas ligjeve ne fuqi dhe në këtë kontekst grave edhe
iu humbet e drejta për të kërkuar apo inicuar diçka në emrin e tyre.
Në rastin më të keq mund të ndodh që ndonjëri nga hisedarët në pasuri
të ketë vdekur vite më herët, ndaj kjo mund të krijojë probleme të mëdha
administrative sa i përket definimit të pronësisë.
8
9
10
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Kësisoj, mënyra tradicionale e organizimit të ndarjes së pasurisë vazhdon
të jetë për gratë faktor përjashtues nga vendimmarrja në kuadër të familjes
dhe njëkohesisht legjitimon dhe mban gjallë institucionin e farefisit.

Ndikimi i ligjeve të pashkruara në realizimin e të drejtës së grave në
trashëgiminë pronësore
Ligjet e pashkruara janë zhvilluar për t`i siguruar njerëzit, në mënyrë
që të krijohet një ndarje e drejtë. Kjo mënyrë e ruajtjes së rendit shoqëror u
bë pjesë edhe e sistemit të ligjeve të pashkruara, të cilat ndikuan në shumë
aspekte jetësore për të dy gjinitë. Mirëpo, krahas ekzistimit të infrastkturës
ligjore, Kosova në kontekstin e të drejtave të grave për trashëgimi përballet
me implementim të dobët të ligjit për trashëgimi si dhe me vazhdimësinë
e ekzisitmit të ligjeve të pashkruara. Prandaj, 40.61 e grave të anketuara,
mendojnë se trashëgimia ndonëse e rregulluar me ligj, rregullohet sipas
traditës. Por, në të kundërtën e kësaj mendojnë 36.03 për qind e grave të
anketuara, të cilat i besojnë ligjit.11
Ligjet e pashkruara janë koncize në kuptimin e orientimit të gjinive në
rolin e tyre social. Andaj, një nga thëniet që ilustron dallimet e roleve sociale të
përcaktuara në bazë të gjinisë është se “Burri ka gjak e gruaja gjini”. Identiteti
gjinor është i krijuar dhe i skalitur mirë nga ky ligj i pashkruar, i cili më pastaj
bëhet pjesë e mentalitetit.
Në ditët e sotme kur ekzistojnë ligjet kushtetuese, ligjet e pashkruara
mbeten në fuqi sidomos në rregullimin e marrëdhënieve familjare. Përcaktimi
i pozitave të anëtarëve të familjes, ceremonitë e ndryshme (dasma e rituale),
ndarja e trashëgimisë etj., vazhdon të kryhet në mënyrë arkaike dhe rezistuese
ndaj zhvillimeve bashkëkohore.
Në shoqërinë kosovare, poashtu Kanuni i Lekë Dukagjinit vazhdon të jetë
pjesë e pandashme e mënyrës së orientimit të vlerave socio-kulturore, sidmos
në disa regjione të Kosovës Prandaj, “Ligji i pashkruar thekson se burri është
koka e gruas, kështu që ai mund të ndëshkojë për mosbindje dhe për sjellje të
keqe”12, Vendosja e rregullit në familje i përket burrit, ndaj “Një lloj autoriteti
11
12

7.21 për qind e grave nuk janë pajtuar me qëndrimin “Edhe pse trashëgimia rregullohet me ligj, në të
shumtën e rasteve kjo rregullohet në praktikë sipas traditës” Me 5.68 për qind të tyre nuk janë pajtuar aspak,
5.46 janë deklaruar me “As pajtohem as nuk pajtohem” dhe 4.15 e grave janë deklaruar me “Nuk e di”,
Margaret Hasluck “Kanuni” (Ligji i pashkruar shqiptar), bleu I.
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koordinues është patjetër i nevojshëm kur shumë punëtorë që jetojnë nën një
çati, merren me detyra të ndryshme”. Kësisoj Ligji i pashkruar parashikon që çdo
familje t`i nënshtrohet një sistemi patriarkal13, qeverisje prej një zoti shtëpie, të
cilit i binden të tjerët.”14
Në ligjet e pashkruara, subjekti femëror është poashtu më shumë i
mbështjellur me petkun e moralit të kohës në të cilën është krijuar kjo
mendësi. Pjesa dërrmuese e ligjeve të pashkruara kur flitet për relacionet burrë
- grua ofrojnë qasjen tradicionale të organizimit të relacioneve gjinore me një
shtresëzim të theksuar gjinor. Si p.sh “Burri është koka, kurse gruaja është qafa”15.
Në këtë kontekst, gruas zakonisht i atribuohen fjalët, ndërkaq burrit të bëmatveprat. Kjo situatë më së miri përshkruhet me fjalën popullore
“Fjalët janë gra, veprat burra.”16 (populli).
Përshkrimi i rolit social të burrit edhe në literaturën e sotme është jashtë
shtëpisë. Prandaj e kundërta i dedikohet gruas, e cila zakonisht lidhet me sferën
e brendshme shtëpiake.
“Shpirti i shpisë është a gruja e vyeme”
Thënie popullore
Madje shumë studiues të ligjeve të pashkruara vendosin kontura
tradicionale të përshkrimit të rolit të gruas. Sipas tyre këto kanë “Porosi me
karakter përparimtar që tregon për vlerën dhe meritën, që ka gruaja për shtëpi
dhe familje”17. Menjëherë pas kësaj pason thënia që e mohon barazinë ndërmjet
burrit dhe gruas në familje.
“Vaj asaj shtëpie ku këndon pula e gjeli heshton”18
Thënie popullore
Portretizimi stereotip i gjinive është më së shumti i pranishëm në përshkrimin
e roleve sociale brenda familjes. Rolet në të cilat paraqiten djemtë në ligjet e
pashkruara shqiptare gëzojnë më shumë autoritet krahasuar me ato të vajzave.
13
14
15
16
17
18
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“Shqiptari kur jep fjalën ther djalin”
Thënie popullore
Sipas sociologut Talkot Parson “Rolet e anëtarëve janë të ndara në
aspektin gjinor: burrat hyjnë në profesione dhe gratë në “pseudo-profesionin”
e shtëpiakes. Puna shtëpiake shikohet si pseudo-profesion ngase nuk është
i rekrutuar përmes tregut të punës. Statusi i gruas së martuar, megjithatë
pretendon të burojë nga ai i burrit të saj: “baza më fundamentale e statusit të
familjes është statusi profesional i burrit dhe babait”19.
Prandaj, përcaktimi i rolit të gruas dhe burrit në shoqëritë e tilla duke
përfshirë edhe atë kosovare, është vazhdimësi edhe në krijimin e qëndrimit
të burrave dhe grave se për të drejtën e trashëgimit të pronës, për të vendosur
dhe për të trashëguar u takon burrave dhe djemve të familjes. Në këtë stad
të zhvillimit të shoqërisë kosovare, nga të dhënat e hulumtimit empirik del
se 30.13 për qind e grave nuk pajtohen se trashëgimia nuk nënkupton që
ato këtë të drejtë ta realizojnë vetëm në martesë. Prandaj,gratë e anketuara
në mënyrë të fuqishme mohojnë një qëndrim të tillë me 19.46 për qind20.
Prandaj, në shumicën e ligjeve të pashkruara të analizuara, vërehet saktësisht
se ku janë ndarë rolet mbi bazën e diktatit të tradicionales.
Autoriteti gjinor i shfaqur në ligjet e pashkruara e të analizuara qartëson
një autoritet femëror të paraqitur shpesh dhe një tjetër të shfaqur më rrallë,
por të fortë dhe që personifikohet me mashkullin.
Autoriteti është i ndarë në dy forma; autoriteti i të qenit i fuqishëm, i
guximshëm, dominant, me anë të të cilit është prezantuar mashkulli; përderisa
femra cilësohet si e butë, e kujdesshme, e ndjeshme, budallaqe, madje edhe
naive. Prandaj, proverbi “Ai që s'punon si burrë, rri e qanë si grua”, tregon
simbolikën tradicionale, sipas së cilës loti nuk shihet si një personifikim i
dhimbjes apo madje edhe i fisnikërisë, por i dobësisë, prandaj, gratë janë ato
që qajnë ndërsa “Burri një herë ka lindur, një herë edhe do të vdesë”21,. Ky
fenomen nga sociologët njihet si “tipizim seksual” mbi të cilën është ndërtuar
teoria e Sandra Bemit mbi skemën gjinore ku përshkruan rolin dhe rëndësinë
negative që del nga tipizimi seksual. “Tipizimi seksual, rezulton pjesërisht nga
19
20

21

Scot, John, “Status, Society and Power”, chapter on “Stratification and Power”.
Në këtë kontekst del që mbi gjysma e grave të anketuara (59.61) mohojnë qëndrimin se gruaja të drejtën
në pronë e realizon në familje të bashkëshortit, prandaj ajo nuk ka të drejtën e trashëgimisë” 23.8 për qind e
grave nuk pajtohen, derisa as nuk pajtohen as pajtohen janë deklaruar 9.61 për qind e respedenteve, me “Nuk
e di” kanë mbajtur qëndrimin 5.24 për qind e tyre dhe kanë refuzuar të përgjigjen 1.75.
Bem, Sandra “Women's Intellectual Contributions to the Study of Mind and Society”.
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asimilimi i konceptimit brenda skemës gjinore.
Roli shoqëror kuptohet si normë që përcakton se si duhet të sillet njeriu në
momente të caktuara dhe në mjedise të caktuara, prandaj ligjet e pashkruara
bëhen subjekt i analizës për të treguar se si roli social superior dhe inferior
brendësohet dhe orienton sjelljet e ardhshme të vetë individit, ndërkaq
procesi i arsimit dhe relacioni i fëmijëve me sistemin shkollor ndihmojnë në
formimin e identitetit gjinor si dhe në perceptimin e roleve gjinore.
Burri që është burrë, s`ka si bëhet si grua?!
Në këtë kontekst, del qartazi se edhe përkundër ekzistimit të ligjeve që
janë në fuqi, roli ligjeve të pashkruara ndikojnë fuqishëm në përcaktimin e
roleve sociale për burrat dhe gratë në Kosovë. Mendësi kjo, e cila ndikon edhe
në mënyrën e ndarjes së pasurisë dhe përcaktimin tradicional të ndarjes së
pasurisë e që nuk janë favorizuese për gratë në Kosovë.

Ligji i Trashëgimisë në Kosovë dhe rregullimi i të drejtës së gruas për të
realizuar të drejtën e saj
Instituti i trashëgimisë është një ndër institutet më të vjetra të së drejtës në
botë. Në Kosovë dhe viset shqiptare në Ballkan po ashtu është karakteristike
për shkak të multikultrualizmit etnik dhe fetar që ka ekzistuar në këto vise.
Në Kosovë me vite kanë funksionuar disa rregulla zakonore dhe morale,
të cilat shumë pak i kanë përgjasuar marrëdhënieve juridiko- trashëgimore.
Ato më shumë kanë qenë adete prapanike, të cilat kanë vënë pozitë të
palakmueshme gruan, sidomos atë shqiptare. Në pozitë pak më të mirë ka
qenë gruaja serbe dhe ajo shqiptare katolike.
Në të drejtën zakonore shqiptare, pozita e gruas ka qenë e diskriminuar
në aspektin e së drejtës së trashëgimisë. Kanuni i Lekë Dukagjinit thotë se:
“Në rast se trashëgimtari është femër, atëherë duhet të kërkohet mashkulli
deri në shokën e 12 vetëm e vetëm që kjo pasuri të mos i ipet një femre”.
Mirëpo, një veprim të tillë nuk e njeh Ligji Civil. Ligjet të cilat i rregullojnë
çështjet trashëgimore dallojnë nga shteti në shtet. Në të kaluarën këto
marrëdhënie janë rregulluar me ligjin për marrëdhënie martesore dhe
22
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familjare. Ky ligj ka rregulluar në mënyrë të barabartë të drejtën e trashëgimisë
në Kosovë. Mirëpo, gjithmonë në praktikë nuk ka ekzistuar kjo barazi për
arsye historike të përmendura më lartë .
Megjithatë, sot ekziston ligji i posaçëm për trashëgimin në Kosovë dhe
në aspektin juridik është dukshëm i avancuar. Në aspektin e shprehjeve
juridike ligji ka një avancim, sepse në nenin 1. 4. të këtij ligji, emrat në gjininë
mashkullore nënkuptojnë edhe emrat në gjininë femërore dhe anasjelltas, pa
diskriminim. Po ashtu barazia në trashëgimi është e kodifikuar në nenin 3.1. “Të
gjithë personat fizikë në kushte të njëjta janë të barabartë në trashëgimi”.
LTK-ja në aspektin teorik rregullon pa diskriminim çështjen e të drejtës së
trashëgimisë nga gratë. Varësisht se në cilën pozitë sociale paraqitet gruaja,
ajo me këtë ligj ka një pozitë të barabartë me burrin.
Gruaja në këtë ligj rregullohet si trashëgimtare në rendin e parë, atëherë
kur ajo është bashkëshorte ose ka qenë në marrëdhënie jashtëmartesore më
trashëgimlënësin për 10 vite dhe ka pasur një fëmijë brenda pesë (5) viteve.
Në rendin e dytë të trashëgimit, ajo paraqitet atëherë kur është nëna e
trashëgimlënësit. Ndërsa në rendin e tretë, ajo paraqitet si trashëgimtare,
atëherë kur ajo është motra e trashëgimlënësit.
Ka edhe raste të tjera, kur trashëgimlënësi nuk ka të afërm të rendit të
parë, të dytë apo të tretë e kështu me radhë, atëherë nëse e afërmja e parë e
tij mund të jetë femër (mbesa, stërmbesa etj) ajo mundet të trashëgojë atë
nga trashëgimlënësin.
Në praktikë më së shumti hasim probleme atëherë kur si trashëgimtare
ligjore, femra paraqitet në rendin e dytë. Kur raporti i saj me trashëgimlënësin
është bashkëshortësia dhe se në martesë me të nuk ka fëmijë, atëherë
trashëgimia e gruas kontestohet nga trashëgimtarët e tjerë. Por, ky kontestim
nuk ka bazë ligjore, por ai mbështetet në tradita dhe zakone kulturore.
Poashtu problemi praktik i trashëgimtares ligjore vjen atëherë kur në
relacion me trashëgimlënësin ajo është e motra. Edhe ky problem nuk ka
bazë ligjore, por për arsye të sipërpëmendura kulturore nuk arrihet barazia.
Në praktikën juridike, përvojat e shumta tregojnë se gjatë shqyrtimit
të trashegimisë , sidomos kur gruaja është në statusin e fëmijës së
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trashëgimlënësit, ajo ose ato përmes deklaratave në gjyq heqin dorë nga e
drejta e trashëgimisë së tyre. Shumë rrallë ndodhë që motra në procedurën
gjyqësore të deklarohet se pasuria i takon asaj. Pra, edhe këtu kemi një
diskriminim jo formal, sepse sistemi normativ në shoqërinë kosovare përpos
që ka kufizuar të drejtën e saj për të trashëguar, ia mohon edhe të drejtën
e përcaktimit se kujt dëshiron t’ia falë pasurinë. Praktikisht nën presionin
e heshtur, ajo detyrohet të heqë dorë nga trashëgimi i pasurisë me qëllim
që ajo t`i bartet trashëgimtarit mashkull, ose para gjyqit të deklarohet se të
njëjtën ajo ia bartë apo ia dhuron vëllezërve të saj.
Një rast tjetër, i cili gjithashtu rregullohet me këtë ligj, por në praktikën
juridike krijon telashe, vjen atëherë kur trashëgimtarja paraqitet në rendin
e dytë të trashëgimit, pra kur trashëgimlënësi është bashkëshorti i saj dhe
në martesën e tyre nuk ka pasur fëmijë. Në këtë rast pos bashkëshortes
paraqiten prindërit e dekojusit (trashëgimlënësit). Sipas ligjit, pasuria duhet
të ndahet në mes gruas së tij dhe prindërve të tij në mënyrë të barabartë. Në
të shumtën e rasteve bashkëshortja shumë rrallë e realizon këtë të drejtë.
Kjo ndodhë atëherë kur masa e trashëgimisë, ta zëmë është shtëpia dhe se
dekojusi, bashkëshortja dhe prindërit e dekojusit kanë jetuar bashkarisht në
atë shtëpi. Por, në të njëjtin rast kur p.sh. në vend të prindërve të cilët kanë
vdekur para trashëgimlënësit, me radhë vijnë motrat dhe vëllezërit, atëherë
pasuria do të ndahet 50 për qind bashkëshortja dhe 50 për qind vëllezërit
dhe motrat.
LTK-ja në aspektin ligjor e ka rregulluar qartë dhe mirë rastin kur
pasuria që është objekt trashëgimie është krijuar bashkarisht. Kjo pjesë ka
të bëjë me martesën dhe pasurinë e përbashkët të krijuar në martesë mes
bashkëshortëve. Në këtë rast në praktikë ka probleme më të vogla sesa në
rastet e sipërpërmendura.
Në këtë kontekst, LTK-ja, i ka dhënë një përkufizim dhe një të drejtë reale
gruas dhe të drejtës së saj për trashëgimi. Pra, baza ligjore ekziston dhe është
e mjaftueshme. Në shoqërinë tonë ky ligj nuk gjen zbatimin në praktikë.
Shumë vendime të formës së prerë të dhëna nga gjykatat nuk përmbarohen
dhe nuk ekzekutohen. Mospërmbarimi dhe ekzekutimi bënë që këto raste të
revizionohen apo të parashkruhen.
Pra mungesa e një mekanizmi zingjiror, për t`i ekzekutuar apo zbatuar
dhe mbikëqyrë ligjet ka bërë që shumë gra në Kosovë ta humbin motivin për
24
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ta kërkuar të drejtën e tyre legjitime- trashëgiminë.
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I. Rezultatet e Hulumtimit në terren – Pjesa e parë
Përfshirja e grave dhe vajzave sipas tipologjisë së vendbanimit
(qytet – fshat)
Krijimi i qëndrimeve varësisht nga tipologjia e vendbanimeve sipas
analizave të ndryshme sociologjike dhe gjinore luan një rol të rëndësishëm
për të pasqyruar një dukuri në përmasa gjithëpërfshirëse. Në kontekstin e
analizimit të çështjes së trashëgimisë pronësore nga perpsektiva gjinore,
respektivisht identifikimi i qëndrimeve të grave dhe vajzave sipas vendbanimit
luan një rol të rëndësishëm për të përcaktuar trendin e ndryshimit të sistemit
të vlerave të shoqërisë kosovare për sa i përket ndarjes së pasurisë edhe gjinisë
femërore. Për shkak të lëvizjeve të mëdha të popullsisë brenda territorit të
Kosovës nga fshati në qytet, përfshirja e grave dhe vajzave në anketim nga
qytetet kanë qenë në përqindje më të lartë krahasuar me fshtarat. Në të
shumtën e rasteve, në kontekstin e analizimit të çështjeve që kanë të bëjnë
më gratë, treguesit primar të analizimit i referohen në bazë të qytetit, ngaqë
për shkak të ndikimit të disa faktorëve social, pritja për ndryshimin e disa
praktivave tradicionale në qytete është më e madhe. Mirëpo, “Migrimi masiv
urban i shqiptarëve nga zonat rurale ka shkaktuar një zhvendosje të madhe të
strukturave të familjeve patriarkale në të cilat rolet përcaktohen me rregulla të
rrepta të zakoneve dhe traditës”22. Edhe pse, jeta e qytetit, shpesh në banesa
të vogla dhe të dendura ka kontribuuar në prishjen e strukturës tradicionale
të familjes në Kosovë, megjithatë, nuk mund të flitet për ndryshime rrënjësore
për sa i përket dallimeve në mes fshatit dhe qytetit në analizimin e çështjes së
trashëgimisë pronësore nga gratë duke përfshirë ato të komunitetit shqiptar,
serb dhe rome, ashkali dhe egjiptas (më gjerësisht lidhur me ndarjen e
mostrës sipas vendbanimit shih grafikonin 1).

22

Tawil, Edward “Të drejtat Pronësore në Kosovë: Një trashëgimi e Vështirë e Shoqërisë në Tranzicion”, shkurt
2009. fq. 22.
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Grafikoni 1: Përfshirja e grave të anektuara sipas vendbanimit

Statusi social i grave të anketuara
Cila është përvoja dhe perceptimi i grave të martuara, të pamartuara dhe
të veja për sa i përket çështjes së trashëgimisë pronësore.
Në këtë hulumtim janë përfshirë 68.12 për qind të martuara, 27.51 për
qind të pamartuara dhe 3.71 për qind të veja. Përfshirja më e madhe e grave
të martuara sesa ato të pamartuara dhe të veja, vjen ngase gratë me status
social “e martuar”, është konsideruar se mund të sjellin direkt përvojën e tyre
lidhur me realizimin e të drejtës së pronës, madje edhe ndarjen e pasurisë së
tyre fëmijëve djem dhe vazja. Mirëpo, më të kryqëzuar dallimin në qëndrimet
në mes grave të martuara del që gratë e martuara vazhdojnë të jenë më
tradicionale për sa i përket ndarjes së pronës së tyre. Derisa, vajzat e pamartuara
kanë krijuar ide më bashkëkohore për rregullimin e marrëdhënieve familjare,
hulumtimi vë në pah se edhe përkundër ndryshimeve në moshë dhe status
social këto dallime janë minimale nga ajo çfarë pritet.
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Grafikoni 2: Përfshirja e grave të anektuara sipas stausit

Nga kush sigurohen të ardhurat e familjes
Duke pasur parasysh dimensionin ekonomik për trajtimin e çështjes
së sigurimit të të ardhurave në buxhetin e familjes kosovare, analizuar nga
perspektiva gjinore mund të nxirret përfundimi se: “Vetëm “12.88 për qind
të grave dhe 46.94 për qind të burrave jetojnë kryesisht prej të ardhurave
personale nga puna e tyre. Varshmëria ekonomike është dy herë më e
pranishme te gratë sesa te burrat: 77 për qind e grave dhe 33 për qind e
burrave jetojnë nga të ardhurat që sigurohen nga ndonjë person tjetër”23.
Prandaj, për shkak të numrit të vogël të grave të përfshira në tregun e
punës, sipas hulumtimit edhe numri i tyre për të kontribuar materialisht në
buxhetin e familjes është më i vogël krahasur me burrat, andaj 42.36 përqind
e burrave kontribuojnë më shumë se gratë në buxhetin familjar. Mirëpo,
mënjëherë pas burrave rangohen fëmijët si kontribues të buxhetit familjar
me 12.88 për qind e që krahasuar me gratë 7.86 fëmijët kontribuojnë më
shumë. Andaj, varfëria e grave në Kosovë vazhdon të jetë e nivelit më ta lartë
krahasuar me burrat dhe më të rinjtë. Mirëpo, në opsionin “Burri dhe gruaja”
kanë deklaruar 14.63 për qind (për më tepër shih grafikonin).
23

Qendra Kosovare Për Studime Gjinore “Monitorimi i Mundësive të Barabarta për Gratë dhe Burrat në Kosovë”,
2006.
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Grafikoni 3.
Një tregues tjetër i rëndësishëm i mospërfshirjës së grave në proceset
vendimmarëse në familje është poashtu edhe regjistrimi i pasurisë. Kësisoj,
41.5 për qind e të anketuarve kanë deklaruar se pasuria e tyre është regjistruar
në emër të burrave të tyre. 19.87 për qind e vajzave të pamartuara kanë thënë
se pasurinë e kanë të regjistruar në emër të babait, ndërkaq 19.7 për qind e
grave të martuara kanë thënë se pasuria është e regjistruar në emër të babait
të bashkëshortit.
Siç shihet edhe nga grafikoni, regjistrimi i pasurisë në emër të gruas nuk e
kalon as 1 përqindëshin, derisa 7.64 për qind nuk kanë dhënë përgjigje lidhur
me këtë çështje, kundrejt 1.31 për qind e grave që kanë deklaruar se pasuria
e tyre është e regjistruar në emër të vëllezërve.
Është e rëndësishme që në çështjet e trashëgimisë të mbahet parasysh
prezumimi ligjor i bashkëpronësisë së dy bashkëshortëve, për pasurinë
e vendosur gjatë martesës. Për këtë është e nevojshme që gratë të
këmbëngulin në regjistrimin e pasurive të fituara gjatë martesës të emër të
të dy bashkëshortëve, pasi në praktikë, ndodh shpesh që ato të regjistrohen
vetëm në emër të burrit. Në rastin e trashëgimisë ligjore, pjesa e tyre cenohet
pasi nuk merret parasysh prezumimi ligjor.
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Grafikoni 4.

Kontrolli formal i grave mbi tokën ka rrënjët thellë në kulturën kosovare.
Çështja e ndarjes së tokës është vendosur në saje të statusit brenda familjes.
Prandaj edhe procesi i ndarjes së tokës është vendosur në saje të rregullave
sociale që përjashtojnë pjesëmarrjen e grave. Prandaj edhe sot kur pozita e
gruas duket paksa më e avancuar, çështja e trashëgimisë së tokës vazhdon të
mbetet njëra nga të drejtat më të paragjykuara deri në mohim.
Edhe përkundër ndryshimit në perceptimin mbi pasurinë dhe pronën,
toka vazhdon të mbetet pikë e ndjeshme në këtë relacion. Për këtë shkak,
54.9 për qind e grave trashëgimi e konsiderojnë tokën. 17.5për qind e grave
mendojnë se të gjitha hyjnë në kategorinë e pasurisë, ndërkohë që shtëpia si
opcion i tretë nuk dallon shumë nga kategoria “të gjitha”.
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Grafikoni 5.

32

Qendra Kosovare për Studime Gjinore

II. Qëndrimet e Grave për trashëgiminë pronësore –
Pjesa e dytë
Shoqëritë me një patriarklaitet të theksuar mohojnë subjektin femëror
si trashëgimtare e familjes, ngaqë është “Djali për emër, qika për zemër”. Pra,
djali cilësohet si një vazhdimësi e familjes, ruajtës i mbiemrit, prandaj sipas
një sentence popullore konsiderohet se “Babai që e lë djalin e mirë pas, nuk
vdes”24.
Mirëpo, fusha e studimeve gjinore tregonë se kjo mendësi bart në vete
rolin dhe rëndësinë në edukimin e brezave. Vajza e vogël rritet me idenë e
përsëritur që “vajza është e derës së huaj” dhe rëndësia që i jepet shkollimit
të saj është minimale në krahasim me djalin. Ndërsa, në anën tjetër djemtë
kryesisht rriten me idenë për rolin e tyre të kryefamiljarit siç e ilustron thënia
se “Burri për gruan është si çatia për shtëpinë”25.
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Grafikoni 6.
24
25

Ramabaja. Rushit: “Të dielën” faqe 25 marrë nga përmbledhja e proverbave të Ali R. Berishës dhe Luz Përnokaj
“Aforizma: të autorëve shqiptarë.
Thënie popullore
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Fuqinë e e traditës dhe zakoneve e ilustron edhe grafikoni ku shpjegohen
arsyet e heqjes dorë të grave nga e drejta për të trashëguar pronësinë.
Prandaj, për shkak të ndikimit të fuqishëm të traditës dhe zakoneve në
Kosovë, gratë heqin dorë nga e drejta për trashëguar pronësinë. Kësisoj
46.25 për qind mendojnë se rrethana të tilla ndikojnë në pamundësinë për
të kërkuar trashëgiminë, e cila u garantohet me ligj. Një qasje e tillë mund
të konsiderohet edhe si mungesë e njohurive dhe vetëdijes për të drejtat e
tyre në trashëgimi Madje 20.01 për qind e grave e pranojnë se se ju mungon
vetëdija dhe njohurit për të drejtat e tyre , 16.2 për qind e grave heqin dorë nga
trashëgimia, sepse nuk duan që një kerkesë e tyre t`i çregulloj marrëdhëniet
familjare dhe duke e cilësuar një kërkesë të tillë pazakonshme.
Në pyetjen se cili do të ishte reagimi në rastin kur femra do të kërkonte
pjesën e saj të trashëgimisë, 31.22 për qind e tyre janë deklaruar se “do të
kishte injorim nga të afërmit përfshirë dhe familja”. 30.57 për qind thonë se
“do të pengoheshin nga pjesa tjetër e familjes (vëllëzërit, apo edhe të afërmit).
Në këtë kontekst, hulumtimi me anë kësaj pyetje ka dhënë përqindje të lartë
të pengimit nga të afërmit për të realizuar këtë të drejtë të tyre (për më tepër
shih grafikonin 7).

Cilli do (mund) të ishte reagimi në rastet kur femra do kërkonte pjesën
e saj të trashëgimisë?
Grafikoni 7.
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Një sërë pengesash sociale në lidhje më pozitën e grave në Kosovë lidhen
me të drejtën e tyre për të trashëguar. Këto pengesa ndodhin për shkak të
mentalitetit patriarkal të familjes kosovare, sipas të cilit pasuria e shtëpisë
duhet t`i mbetet në duart e djemve, meqë “gruaja i përket derës së burrit”.
Prandaj, faktorët që ndikojnë në uljen e numrit të grave për të trashëguar
pronësinë, sipas respodenteve janë vazhdimësi e pozitës së pafavorshme
të gruas në shoqërinë kosovare. Në këtë kontekst rreth 43.6 për qind e tyre
deklarohen se kjo ka të bëjë me mohimin e të drejtave të grave, ndërkaq 29.2
për qind e grave mendojnë se ekziston frika për tjetërsimin e pasurisë tek
familja tjetër, meqë në Kosovë, martesa patrilokale është njëra nga format
më të shpeshta të të jetuarit të çift.
Gratë mendojnë se për faktin se pasuria nuk është e regjistruar në emër
të tyre, atëherë edhe ndikimi indirekt i pjesëmarrjes në ndarjen e saj është
evident. 6.55 për qind e grave mendojnë se ka mungesë të madhe të grave në
vendimmarrje, jo vetëm në familje, por edhe në institucione të tjera relevante
dhe ku do të mund të luanin rol në ndryshimin e mentalitetit sa i përket
ndarjes së pasurisë.
Gratë duket të jenë të vetëdijëshme se ka një mungesë të madhe të
arsimimit dhe se ky fakt ka ndikim në masë të madhe që ato të mos kenë
njohuri elementare për sa i përket të drejtave lidhur me trashëgiminë, gjë që
i bënë ato të jenë në pozitë të pabarabartë në raport me burra kur vjen deri
te ndarja e pasurisë26.

26

6.11 për qind e grave deklarohen se arsimimi paraqet njërën nga faktorët që ndikojnë në uljen e numrit të
grave për të trashëguar pronësinë, derisa 1.09 për qind e grave kanë rrumbullaksuar alternativën që gratë
nuk kanë mundësi për të menaxhuar trashëgiminë dhe 1 për qind nuk kanë informacion pse një situatë e
tillëdominon në shoqërinë kosovarë.
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Grafikoni 8.

Në pyetjen nëse “Në rrethin tuaj ka ekzistuar ndonjë rast që trashëgimia
t`i ndahet edhe vajzës”, 41.48 për qind e grave deklarohen se nuk iu ka
ndodhur asnjëherë, përderisa 23.14 për qind kanë pohuar që raste të tilla t`u
kenë ndodhur në fqinjësi. Me “nuk e di” janë deklaruar 16.38 për qind e grave,
kundrejt 15 .28 për qind, të cilat kanë deklaruar se një përvojë të tillë e kanë
hasur në familjen e tyre.
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Në rrethin tuaj, a ekziston ndonjë që trashëgimia t’i ndahet edhe vajzës
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Grafikoni 9

Kush duhet të trashëgoj pasurinë e prindërve
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Grafikoni 10.
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Në pyetjen “Kush duhet të trashëgojë pasurinë e prindërve”, 75.50 për qind
e të anketuarve janë pajtuar se pasuria e prindërve do të duhej trashëguar
nga të dy gjinitë pa dallim. Megjithatë, në opsionin sipas të cilit djemtë duhet
trashëguar më shumë sesa vajzat, 9.43 për qind kanë shfaqur dëshirën që
pasuria t`u trashëgohet nga djemtë. Sipas anketimit, 21. 4 për qind e grave
mendojnë se djemtë duhen të jetë trashëgimtarët e pasurisë, ndërkaq 0.90
për qind mendojnsë se një e drejtë e tillë u takon vajzave.

Edhe nëse sigurohet me ligj e drejta për trashëgimi, unë prap do të
vendos që pasuria t’i takojë djemve të familjes
1.53%
6.33%
16.81%

Plotësisht pajtohem
Pajtohem

23.80%

As pajtohem as nuk pajtohem
16.16%

Nuk pajtohem
Aspak nuk pajtohem
Nuk e di

7.21%

PP
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Grafikoni 11.

Në krahasim me grafikonin (10) e mësipërm ku respodentet kanë qenë të
gatshëm që trashëgiminë pronësore t`ia bartnin të dy gjinive (75.50 %), 16.81
për qind e respondentëve mendojnë se edhe nëse e drejta e trashëgimisë
precizohet me ligj, sërish pasurinë do t`ia linin në trashëgim djemve. Madje të
bashkuar në opsionin “pajtohem” (16.16), del se 32.97 për qind e që krahasuar
me opsionin “nuk pajtohem” që kap përqindjen prej 28.17 për qind dhe
“Aspak nuk pajtohem” 23.8 përqind e që në total mohimi i kësaj pikëpamje
është 51.97 për qind derisa as nuk pajtohen as pajtohen 7.21 përqind dhe
nuk kanë njohuri është 6.33 përdind.
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Periudha e investimit të pasurisë familjare tek fëmijët dhe më pastaj
ndarjes së pasurisë është poashtu njëra nga mbështetjet më të rëndësishme
që i bëhen vajzave dhe djemve. Një dallim në mendime vërehet tek koha se
kur duhet investuar dhe ndarë pasuria për të dy gjinitë. Sipas grafikonit 12
mendohet se të rinjve me t`u martuar duhet ndarë pasuria. Gratë e anketuara
kanë deklaruar se në këtë periudhë, femrat kanë nevojë më shumë për pasuri
sesa meshkujt.
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Grafikoni 12

Analizuar nga perspektiva gjinore, burrat kanë më shumë nevoj për
trashëgimi kur krijojnë familjen e tyre krahasur me gratë. Përderisa gratë
konsiderohen si kujdestare të fëmijëve, burrave duhet t`u sigurohen të
ardhura për të krijuar mirëqenie për familjen.
Megjithatë, sipas praktikave sociale tradicionale, gratë më së shumti heqin
dorë nga trashëgimi i pasurisë, ngase konsiderohet se ato janë trashëgimtare
të pasurisë së burrit të tyre.
Në kategorinë e shkollimit, sipas grave të anketuara 19.25 për qind
mendojnë se ivestimi i pasurisë familjare trashëgimia më shumë ju duhet
femrave gjatë shkollimit kundrejt 17.33 për qind, të cilat mendojnë se ajo
u duhet meshkujve. Ndonëse përqindje e ulët, megjithatë krahasuar me
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kategoritë e tjera, ekziston një tendencë e vogël e ndryshimit të qasjes ndaj
mënyrës së shkollimit të femrave dhe meshkujve.

Pse gratë në Kosovë preferojnë që t’ia lënë trashëgiminë vëllezërve
apo prindërve të tyre
Konsiderojnë që pasuria e tyre
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Grafikoni 13.

Gratë në Kosovë heqin dorë nga e drejta e tyre për trashëgiminë për
shkak të ndikimit të fuqishëm të traditës dhe zakonit që parapërcaktojnë
rolet e të qenurit “burrë” apo “grua”. Vet gratë nuk bëjnë shumë përpjekje e
kanë iniciativën për të ndryshuar këtë mendësi të strukturës shoqërore për
shkak të faktorëve të sipërpërmendur. Ato “konsiderojnë që pasuria e tyre
janë marrëdhëniet stabile me vëllëzërit dhe prindërit e tyre”. Me këtë qasje
janë pajtuar 27.3 për qind e të anketuarve. Në mes vlerave materiale dhe atyre
shpirtërore, gratë shpesh zgjedhin të përcaktohen për vlerat shpirtërore.
Për këtë shkak, në favor të sigurimit të vizitës së tyre në gjini (opçinë) janë
deklaruar 26.01 për qind. Ndërkaq 19.7 për qind e grave të anketuara kanë
bindjen se gratë në Kosovë preferojnë që t`ia lënë trashëgiminë vëllëzërve
apo prindërve të tyre për shkak të sistemit tradicional të organizimit të
marrëdhënieve familjare, kurse 7.2 për qind thonë se përkrahja i jepet fëmijësdjalë”27.
27
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Në pyetjen sesa përkrahen vajzat nga prindërit lidhur me të drejtën
trashëgimore, përqindja më e madhe e grave të anketuara kanë deklaruar se
“përkrahen pjesërisht”, përderisa 24.45 për qind e tyre mendojnë se “aspak
nuk përkrahen”. Ndërkaq me mendimin se “as nuk përkrahen as përkrahen”
janë 17.25 për qind.28

28

Për më tepër shih grafikonin.
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Sa janë femrat dhe meshkujt trashëgimtarë të pasuirsë në Kosovë
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Të pyetura sesa përqindje gratë dhe burrat në Kosovë e kanë trashëguar
pasurinë, respodentët siç shihet edhe në grafikon, (15) në përqindje më të
lartë kanë prezantuar më shumë burrat sesa gjininë e tyre. Kësisoj, vetëm 10
për qind e grave e kanë trashëguar pasurinë, ndërkaq të njëjtën gjë e kanë
bërë 80 për qind e burrave.
Si rezultat i kësaj pabarazie për sa i përket trashëgimisë pronësore, shumë
gra të Kosovës nuk mund të ketë kolateralin e nevojshëm për të marrë kredi nga
bankat.29 Kjo nënkupton se ato janë të privuara nga mundësia për të vepruar
në mënyrë të pavarur nga meshkujt në ekonomi. Në të vërtetë, disa femra
përpiqen të ushtrojnë të drejtën e tyre për trashëgimin e pronës sipas ligjit,
por pesha e traditës dhe familja ndërhyn për të bllokuar në mënyrë efikase
çdo përfitim të tyre. “Një shembull nga Komuna e Deçanit në jugperëndim të
Kosovës në mënyrë të qartë e ilustron ketë pikë. Një femër nga fshati Isniq u
kthye nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë vesh se një kushëriri
të saj i ishte dhënë toka të cilën ajo e kishte trashëguar ligjërisht, për të
paguar një gjak. Edhe pse emri i saj si trashëgimtare ishte i regjistruar si duhet
në listat poseduese, ajo nuk ishte në gjendje që të marrë në posedim tokën
e as të shes atë sepse kushëriri do t`i bllokonte këto veprime”30. Pra, shumë
29
30
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dukuri patologjike si dhuna në familje, sipas hulumtimeve të shumta që janë
realizuar vijnë si rezultat i mos realizimit të kësaj drejte nga ana e grave.

Kujt do t’ia bartni trashëgiminë
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Grafikoni 16

Në të gjitha pyetjet e shtruara kur është opsioni të dy gjinitë, gratë
kanë treguar gatishmërinë për një mendësi më përparimtare për sa i përket
pyetjeve për trashëgiminë pronësore. Megjithatë, nëse fokusohemi në
analizimin e opsioneve në mes djemve/ meshkujve dhe vajzave dalin të
dhëna interesante për përgjigje reale siç ndodh në grafikonin.
Nga gratë e anketuara u konstatua se gjendja reale e grave në relacion
me të drejtën e tyre për të trashëguar është mjaft e vështirë krahasuar me
burrat në Kosovë. Në pyetjen se kujt do t`ia ndajnë trashëgiminë, gratë me
60.92 për qind janë përgjigjur se këtë do ta bëjnë në përpjestim të barabartë
në mes të dy gjinive. 31.88 për qind e grave preferojnë më shumë pasurinë
t`ia bartnin djemve sesa vajzave, ndërkaq 31. 88 për qind e tyre trashëgiminë
do t`ia bartnin djemve kundrejt 3.93 për qind të grave të anketuara, të cilat
pasurinë do t`ia bartnin vajzave të tyre. Pra 27.95 përqind e respodentëve do
t`ia bartnin pasurinë e tyre djemve më shumë sesa vajzave, ndërkaq 2.4 për
qind e grave janë deklaruar me “Nuk e di”.
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Megjithatë, gratë në Kosovë janë të vetëdijshme për pasojat që mund t`i
kenë në rast se ato kërkojnë realizmin e të drejtës së tyre për të trashëguar
pronësinë. Andaj, 31.03 për qind e grave druajnë se në rast të tillë mund të
jenë të injoruara nga të afërmit dhe familja. 30.33 për qind e grave për të
njëjtën çështje mendojnë se në realizimin e kësaj të drejte mund të pengohen
nga anëtarë të tjerë të familjes si vëllëzërit apo të afërmit e tyre, kurse 10.91
për qind mendojë se kjo çështje do të ishtë tejkaluar në heshtje (për më tepër
shih grafikonin 17).
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Nëse trashëgimtari i vetëm në familjen tuaj të ngushtë është vajza juaj
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Me një përqindje të lartë 93.01 për qind, gratë janë deklaruar në favor të
lënies së pasurisë vajzës, nëse ajo është e vetmja trashëgimtare edhe nëse ajo
është e martuar. Gratë e anketuara nuk hezitojnë t`ia bartnin trashëgiminë e
tyre vajzave, por vetëm nëse familjes i mungon anëtari mashkull i familjes.
Në shumicën e rasteve, me trashëgimi nënkuptohej vetëm e drejta e
gruas me të kërkuar trashëgiminë në shtëpinë e prindërve të saj. Megjithatë,
gratë vazhdojnë të jenë të privuara për realizim të ulët të të drejtës në
trashëgiminë e pasurisë së krijuar në martesë. Në këtë kontekst, 49.8 për qind
e grave të anketuara kanë deklaruar se gratë duhet ta kërkojnë të drejtën
për trashëgimi edhe të prindërve edhe në pasurinë e përbashkët të krijuar
më bashkëshortin. Mirëpo, krahasur me trashëgiminë e prindërve me atë të
përbashkët me burrin (veçanërisht në rast të shkurorizimit), gratë me 29.3 për
qind i japin përparësi opsionit të pasurisë së përbashkët dhe vetëm 10.3 për
qind pasurisë së prindërve.
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Grafikoni 19.
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III. Besimi i grave në gjyqësorin lidhur me trashëgiminë
pronësore – Pjesa e tretë
Problemi i mosrealizimit të të drejtave pronësore nga gratë është
e ndërlidhur edhe me çështje të tjera siç është zbatimi i dobët i ligjeve
në fuqi, vetëdija e ulët e gjyqtarëve për sa i përket trajtimit të lëndëve që
lidhen me të drejtat e grave në kontekstin e trashëgimisë pronësore, taksat
e larta për inicimin e procedurës për bartjen e trashëgimisë në emër të të dy
bashkëshortëve, mosekzekutimi i lëndëve dhe tej zgjatja e gjykimeve me vite
etj. I gjithë ky vakuum institucional ndikon në mënyrë indirekte në fuqizimin e
zakoneve dhe traditës, të cilat janë të disfavorshme për realizimin e të drejtës
së trashëgimisë pronësore nga ana e grave në Kosovë.

Nëse femra kërkon të drejtën e saj për trashëgimi, sa është përkrahur
nga organet shtetërore
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Grafikoni 20.
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36.03 për qind e grave të anketuara mendojnsë se femra është përkrahur
pak në realizimin e të drejtës pronësore nga organet përgjegjëse. Por, 20.31
për qind e tyre mendojn se gratë janë mbështetur në masë të mjaftueshme.
Për dallim prej tyre janë 12.66 për qind e respondentëve që kanë deklaruar
se gratë janë të papërkrahura nga organet shtetërore në rast se marrin një
vendim për të kërkuar realizimin e të drejtës së saj për të trashëguar pasurinë.
Madje, 9.61 për qind kanë deklaruar se “organet shtetërore anojnë nga ana e
burrit përkundër ligjeve në fuqi”. Poashtu, 9.83 për qind e respodenteve kanë
deklaruar se nuk ka njohuri sa i përket kësaj çështjeje.
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Grafikoni 21

Respodentet nuk kanë dëshmuar të kenë përvojë për sa i përket inicimit
të ndonjë shqyrtimi të lëndës në çështjen e trashëgimisë. Prandaj, me një
shkallë vlerësimi nga 1 deri në 731, gratë besojnë pak se këto vendime janë të
drejta për sa i përket çështjës së trashëgimisë nga ana e tyre. Siç shihet edhe
31
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në grafikon, kjo çështje ka marrë velrësimin më të lartë me notën 4.
Mirëpo, në të njëjtën kohë gratë mendojnë se ligji aktual që e rregullon
sferën e trashëgimisë pronësore është përmbajtësor. Por, gratë besojnë se
vendimet e gjykatave për çështjet e trashëgimisë pronësore duhet sillen
brenda afatit kohor racional. Prandaj 23 për qind këtë çështje e kanë vlerësuar
me notën 7, ndërkaq 19.1 i kanë dhënë notën 6.
Gratë konsiderojnë se ndonëse e drejta e trashëgimsië së tyre është e
rregulluar me ligj, implementimi i saj në praktikë është i dobët.
Në pyetjen nëse u është mohuar e drejta e garantuar me ligj, 28.4 për
qind e tyre e vlerësojnë me notën 7. (Për më tepër shih grafikonin 22)

Bindja e grave se u është mohuar e drejta e garantuar për trashëgimi
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Gratë mendojnë se niveli i lartë i korrupsionit brenda gjykatave ndikon
negativisht në inicimin e realizimit të të drejtës së tyre për të trashëguar. Një
bindje e tillë nga ana e respondenteve ndikon poashtu edhe në uljen e numrit
49
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të inicimit të procedurave për të kërkuar të drejtën e tyre për trashëgimi.
Megjithatë, edhe përkundër problemeve të paraqituara në kontekstin
kulturor për arritjen e sukseshme të realizimit të të drejtës për trashëgimi,
gratë vazhdojnë të besojnë në Ligjin për Barazi Gjinore si një Ligj, i cili nëse
implementohet do të ishte në dobi të tyre, jo vetëm në fushën e të drejtës në
trashëgimisë, por në përgjithësi në përmirësimin e pozitës së saj në shoqërinë
kosovare.

Besimi i grave në ligjin për barazi gjinore
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Grafikoni 23

Megjithatë, brenga qendrore e grave për sa i përket çështjes së
trashëgimisë kundrejt institucionit të gjykatës dhe legjilacionit është se ato
nuk kanë njohuri për statistika zyrtare mbi efikasitetin e gjyqësorit sa i përket
shqyrtimit të lëndëve të trashëgimisë pronësore nga gratë. Sipas tyre, sikur
gratë të ishin të informuara për suksesin e këtyre lëndëve në favor të grave,
do të rritej edhe numri i grave, të cilat do të dëshironin që këtë të drejtë
në pamundësi për ta realizuar sipas zakonit, ta realizojnë me Ligjin civil32.
Prandaj, gratë besojnë më masë të madhe se këto vendime gjyqësore të cilat
32
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Për më tepër shih grafikonin e paraqitur për çështjen “Informimi i dobët në statistikat zyrtare mbi efikasitetin
e opunës së institucioneve gjyqësore sa i përket trashëgimisë pronësore nga gratë”.

Qendra Kosovare për Studime Gjinore

janë në favor të grave duhet të promovohen dhe të jenë trasparente nga ana
e gjyqësisë.
Në anë tjetër, gratë më të pyetura se sa janë të ndjeshme nga aspekti
gjinor institucionet gjyqësore në shqyrtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me
realizimin e trajtimit të lëndëve kur është fjala për trashëgiminë pronësore
nga ana e grave, ato shfaqin një dozë skepticizmi.

Informimi i dobët në statistikat zyrtare mbi efikasitetin e punës së
institucioneve gjyqësore sa i përket trashëgimisë pronësore nga gratë
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ANNEX: PYETËSORI
Numri serik __________________
Inicialet e anketuesit ____________
Data_______________________
Komuna_____________________

E Drejta e Trashëgimisë Pronësore të Grave në Kosovë

Prishtinë, 2010

E Drejta e Trashëgimisë Pronësore të Grave në Kosovë
I. Shënimet demografike
1) Mosha ___________ (shëno vjetët)

2) Vendlindja
_________________________
3) Vendbanimi
1) Qytet
2) Fshat
4) Shkalla e arsimimit
1) Pa shkollë
2) _________ (shëno numrin e viteve të përfunduara të shkollimit)
3) Magjistër/Doktor shkence/Specialist
				
5) Statusi martesor
1) E pamartuar
2) E martuar
3) E ndarë (shkurorëzuar)
4) E ve
5) Bashkëjetesë
6) Përkatësia etnike
1) Shqiptare
2) Serbe
3) Boshnjake
4) Turke
5) RAE
6)Tjetër (specifikoje): _______________________
7) Sa janë të ardhurat mujore të familjës suaj? ______________
8) Nga kush sigurohen këto të ardhura?
Gruaja
Burri
Fëmijët
Tjetër __________________________

9) Në emër të kujt është e regjistruar pasuria?
(Nëse respodentja është e pamartuar në emër të kujt dhe nëse është respodentja e martuar në emër të kujt?)
Komenti juaj
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ANNEX: PYETËSORI
II. Qëndrimet e grave rreth trashëgimisë pronësore
10) Sipas mendimit tuaj, Pse gratë nuk e kërkojnë të drejtën e tyre për trashëgimi?
Vetëm një përgjigje
1

Respekti për përkatësinë

2

Zakonet/ praktikat sociale

3

Mosbezdisja e Prindërve/ Vëllezërve

4

Mungesë e vetëdijes për të drejtat e tyre

5

Mungesa e këmbëngulësisë

6

Varësi e parashikuar tek prindërit pas martesës

7

NUK E DI

99

PA PËRGJIGJE

11) SIPAS MENDIMIT TUAJ, CILËT JANË FAKTORËT QË NDIKOJNË NË ULJEN E NUMRIT TË GRAVE PËR TË TRASHËGUAR PRONËSINË (trego kartelën nr. 1)
Tri zgjedhje sipas rëndësisë
1

Frika e transformimit të pronësisë tek familja tjetër

2

Mohim i të drejtave të gruas

3

Mungesa e pjesëmarrjes së grave në organet vendimmarrësve

4

Regjistrimi i tokës në emër të burrit

5

Diskriminimi në ligje dhe sistemi ligjor i komplikuar

6

Mungesa e arsimimit

7

Izolimi nga komuniteti apo edhe vet fqinjët

8

Pamundësia e tyre për te menaxhuar me pasurinë

9

Pamundësia e marrjes se huave bankare për te mbajtur dhe zgjeruar pasurinë e saj

10

Mungesa e vullnetit ligjor për të përkrahur gratë

11

TJERA (Ju lutem specifikoni): ...............................................………….....

12

NUK E DI

99

PA PËRGJIGJE

12) Sipas mendimit tuaj kush duhet të trashëgoj pasurinë e prindërve?
Vetëm një përgjigje
1

Djemtë

2

Vajzat

3

Të dy gjinitë

4

NUK E DI
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13) Në Vendin tuaj, Çfarë nëNkuptohet me trashëgimi?
Ju lutem rrumbullakoni
1

Toka

2

Shtëpia

3

Bagëtia

4

Florit

5

Paratë e Gatshme

6

Biznesin

7

TJERA (Ju lutem specifikoni): ...............................................………….....

8
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14) sIPAS MENDIMIT TUAJ, PSE GRATë Në KOSOVë PREFEROJNë Që T`IA lënë TRASHëGIMINë VëLLëZëRVE APO PRINDëRVE Të TYRE?
Ju lutem rrumbullakoni
1

Konsiderojnë që pasuria e tyre janë marrëdhëniet stabile me vëllëzërit dhe prindërit e tyre

2

Sigurimi i vizitës së tyre apo ardhja e tyre në gjini (obqin)

3

Vetëdija e ulët e tyre

4

Mungesë informimi për të drejtën e tyre për të trashëguar

5

Përkrahja që i jepet fëmijës djalë

6

Mentaliteti tradicional

7

TJERA (Ju lutem specifikoni): ...............................................………….....

8
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15) SA PËRKRAHEN VAJZAT NGA PRINDËRIT e tyre lidhur me tË drejtËn trashËgimore tË tyre?
Vetëm një përgjigje
1

Aspak nuk përkrahen

2

Përkrahen pjesërisht

3

As nuk përkrahen as përkrahen

4

Përkrahen pjesërisht

5

Përkrahen plotësisht

5
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ANNEX: PYETËSORI
16) Kush mund të jenë trashëgimtarët më të shpeshtë?
Femrat

%

Meshkujt

% (shëno me përqindje)

17) Ju lutem A mund të na tregoni se ju kujt do t`ia bartni trashëgiminë?
Vetëm një përgjigje
1

Djemve

2

Vajzave

3

Do t`ia ndaj në përpjestim të barabartë të gjithë fëmijëve

5

NUK E DI

99

PA PËRGJIGJE

18) NËse trashëgimtarI i vetëM në familjen tuaj të ngushtë është vajza juaj, si do të veproni?
Vetëm një përgjigje
1

Vajza do të bëhej trashëgimtare e pakontestueshme e pronës edhe nëse ajo do të martohet

2

Trashëgimia do të shkonte tek familja më e gjerë (axhallarët, apo djemtë tjerë që bartin të njëjtin
mbiemër tuajin apo edhe më gjerë).

3.
4.
99

Tjetër
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19) Cili do të (mund) të ishte reagimi në rastet kur femra do të kërkonte pjesën e saj të trashëgimisë?
Vetëm një përgjigje
1

Do të pengohej nga pjesa tjetër e familjes (vëllezërit apo edhe të afërmit)

2

Do të kishte injorim nga të afërmit përfshirë familjen e saj

3

Do të kërcënohej

4

Do të kishte pajtim të heshtur

5

Nuk do të kishte ndonjë pengesë

6
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20) në cilin rast femrat do të duhej ta kërkonin të drejtën për trashëgimi?
Vetëm një përgjigje
1

Në trashëgiminë e prindërve

2

Në pasurinë e përbashkët me burrin e saj (veçanërisht në rast të shkurorëzimit)

3

Në të dy rastet

4

Në asnjërin prej këtyre rasteve

5

Tjetër _____________

6
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21) nëse femra kërkon të drejtën e saj për trashëgimi, sa është e mbrojtur dhe përkrahur nga organet shtetërore për të vepruar ashu
përkundër mospajtimeve të familjes së saj apo tjerëve?
Vetëm një përgjigje
1

Është e përkrahur në masë të mjaftueshme

2

Është pak e përkrahur

3

As e përkrahur as papërkrahur

4

Nuk përkrahet

5

Organet shtetërore anojnë nga ana e burrit përkundër ligjeve në fuqi

5
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22) Ju lutem, shprehni shkallën e pajtueshmërisë suaj me qëndrimet në tabelën e mëposhtme:

Plotësisht pajtohem

Pajtohem

As pajtohem as nuk pajtohem

Nuk pajtohem

Aspak nuk pajtohem

Nuk e di

Reff/PP

1

Bashkëshortja e trashëgimlënësit heq dorë në favor të
fëmijëve, respektivisht djemve

1

2

3

4

5

6

9

2

Në disa raste, bashkëshortja e trashëgimlënësit, edhe
nëse nuk ka fëmijë, heq dorë nga trashëgimia në favor
të kunetërve apo pjesëtareve meshkuj të familjes së
bashkëshortit të ndjerë.

1

2

3

4

5

6

9

3

Në rastet kur trashëgimtarët janë vetëm femra, të gjitha
trashëgojnë në mënyrë të barabartë, shumë rrallë heqin
dorë nga trashëgimia.

1

2

3

4

5

6

9

4

Edhe pse trashëgimia rregullohet me ligj, në të shumtën e
rasteve kjo rregullohet në praktikë edhe sipas traditës.

1

2

3

4

5

6

9

5

Taksat për shpenzimet e procedurës janë të larta, dhe për
ketë shkak mund të jetë pengesë për inicimin e procedurës
për shqyrtimin e trashëgimisë, me ç’rast vështërsohet edhe
pozita e gruas.

1

2

3

4

5

6

9

Edhe nëse sigurohet me ligj e drejta për trashëgimi, unë
prapë do të vendos që pasuria t`i takoj djemve të familjes,
ngaqë ata janë trashëgimtarët e familjes

1

2

3

4

5

6

Gruaja të drejtën në pronë e realizon në familje
të bashkëshortit, prandaj ajo nuk ka të drejtën e
trashëgimisë.

1

2

3

4

5

6

6

7

9

9
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23) Në rrethin tuaj, a ekziston ndonjë rast që trashëgimia t`i ndahet edhe vajzës
Vetëm një përgjigje
1

Më ka ndodhur në fiqnjësi

2

Në familjen time

3

Nuk më ka ndodhur asnjëherë

4

Nuk pritet që të ndodh kurrë

5
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Komenti juaj
(Nëse përgjigja është negative, kërko shpjegim, pse ndodh një situatë e tillë)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
24) Në cilën periudhë konsideroni që është e nevojshme trashëgimia
Femra
1

Që prej lindjes së fëmijëve

2

Gjatë shkollimit

3

Në martesë

4

Tjetër (specifiko)

5
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Meshkuj

III. Besimi i grave në gjyqësorin lidhur me trashëgiminë pronësore
Besimi i grave në pavarësinë dhe paanshmërinë e gjyqësisë, ndjshmëria gjinore në gjyqësinë e Kosovës, besimi i grave në barazi të të gjithë qytetarëve para ligjit;
funksionimi i shtetit ligjor dhe mundësisë së realizimit të të drejtave në mbrojtje ligjore.
A. Vlerësoni rëndësinë e secilit indikator për arritjen e pavarësisë dhe paanshmërinë e gjyqësisë në shkallën prej 1 deri në 7 (Numri 1 nënkupton se ky indikator nuk
është aspak i rëndësishëm për arritjen e marrjes së trashëgimisë pronësore arritjen e pavarësisë dhe paanshmërinë ndërsa 7 se është shumë irëndësishëm).
B. Vlerësoni ndjeshmërinë gjinore në gjyqësinë në Kosovë duke pasur para sysh përmbajtjen e indikatorit (1 nënkupton «nuk ka ndjeshmëri nga aspekti gjinor i
gjyqësorit në Kosovë», ndërsa 7 nënkupton se «ka ndjeshmëri të lartë nga aspekti gjinor i gjyqësorit në Kosovë»).

E Drejta e Trashëgimisë Pronësore të Grave në Kosovë

(A) Rëndësia e paanshmërisë
dhe pavarësisë së gjyqësisë

(B) Ndjeshmëria gjinore në
gjyqësinë në Kosovë

Besimi i grave se vendimet gjyqësore janë të drejta

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Besimi i grave se vendimi gjyqësorë do të zbatohet brenda një afati racional

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Besimi i grave në pavarësinë e gjykatave

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Besimi i grave në mosekzistimin e korrupsionit brenda gjykatave

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Bindja subjektive e grave se u është mohuar e drejta e garantuar për
trashëgimi

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Besueshmëria i grave në barazi gjinore para ligjit

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Informi i dobët në statistikat zyrtare mbi efikasitetin e punës së
institucioneve gjyqësore sa i përket trashëgimisë pronësore nga gratë

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Promovimi dhe tranaparenca e fitimit të pronësisë së grave nga ana
gjyqësore

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Të dhëna për anketuesin/esen
Komuna ________________________________________
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Emri dhe mbiemri i anketuesit_________________________________________
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