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6. E DREJTA PRONËSORE 
 
“Zbatimi i drejtë i të drejtave pronësore është qenësor për të inkurajuar kthimet dhe 
trajtimin e barabartë të të gjitha bashkësive etnike.  Kjo kërkon që të ketë legjislacion 
efektiv dhe mekanizma efektiv për zgjidhjen e kontesteve pronësore; që pronarët e 
mirëfilltë të tokave të ndërtimit, komerciale dhe bujqësore të jenë në gjendje t’i marrin 
këto në pronësi efektive dhe se ka një sistem të mirëfilltë transferimi, zgjidhjeje të 
kërkesave pronësore dhe regjistrimi të pronave, si dhe parandalim i shitjeve të detyruara të 
pronave.” 
 
Në përgjithësi, respektimi dhe mbrojtja e të drejtës pronësore në pasurinë e patundshme 
(reale) është themelore jo vetëm për të mundësuar kthimet dhe për të mbrojtur të drejtat e të 
gjitha bashkësive etnike, por gjithashtu edhe për zhvillimin ekonomik të Kosovës.1 Për 
individët duhet të ndërtohet një jetë e qëndrueshme dhe subjektet duhet të ndërtojnë një 
biznes të suksesshëm, ata duhet të jenë në gjendje të gëzojnë të drejtën pronësore ---ose të 
kenë posedim të sigurtë—mbi pronën e patundshme me të drejtë të plotë të banimit, 
shfrytëzimit, posedimit ose pronësisë.  
 
 

                                                

Gjendja e tanishme  
 
Aktualisht, e drejta mbi pronën e patundshme (reale) në Kosovë nuk respektohet dhe 
mbrohet në mënyrë të mjaftueshme, megjithëse janë bërë përpjekje nga UNMIK-u dhe 
IPVQ-ja për përmirësimin e gjendjes. Derisa të kompletohet procesi i reformimit të 
regjistrimit dhe kadastrës për të drejtat pronësore mbi pasurinë e patundshme, Kosova mbetet 
pa një bazë të konsoliduar dhe relativisht të saktë të transaksioneve pronësore dhe atyre 
poseduese. Shfrytëzimi dhe posedimi i paligjshëm i pronës së banueshme dhe asaj të 
pabanueshme është bërë jo vetëm në ngjarjet e fundit por mbetet një problem mbarë kosovar. 
Këto fenomene si dhe shkatërrimi dhe vandalizmi në pasurinë e patundshme vazhdojnë për 
shkak se zbatimi i ligjeve, mjeteve dhe sanksioneve, të cilat janë paraparë që të ndalojnë apo 
rregullojnë shkeljet e të drejtave pronësore për arsye të ndryshme nuk funksionojnë, janë 
jofunksionale ose të shpërfillur. Vendbanimet jozyrtare, të banuara nga bashkësitë e 
rrezikuara, vazhdojnë të kërcënohen me eliminim apo rizhvillim që do të parandalonte 
bashkësitë që të qëndrojnë apo të kthehen në ato lokacione.      
 
 
Sfidat  
 

 
1 Ky standard zbatohet vetëm për pronë të patundshme. Shiko standardet për ekonomi për çështjet që kanë të bëjnë me 
trajtimet e pasurive të tundshme ose pronës intelektuale 
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IPVQ-ja, në bashkëpunim me UNMIK-un, mund të bëjë përparim të rëndësishëm drejt 
krijimit të respektimit adekuat dhe mbrojtjes së të drejtës pronësore, veçanërisht në lëmitë e 
potencuara dhe duhet të përballemi me katër sfidat vijuese:  
 

• Zbatim dhe aftësim efektiv. Vënia në jetë dhe zbatimi i kuadrit ligjor është me rëndësi 
në sigurimin e mbrojtjes së të drejtave pronësore dhe efektshmërinë e ligjeve. Organet 
kompetente duhet të vënë në jetë dhe të zbatojnë me vendosmëri këtë kuadër ligjor. 
Ajo që është me rëndësi në përmbushjen e këtij qëllimi, është kuptimi i hollësishëm i 
ligjit nga organet qeveritare, gjykatat dhe popullata.  Nevojat e tilla janë veçanërisht të 
rëndësishme në viset ku kemi posedim dhe shfrytëzim të paligjshëm të pasurisë dhe 
dallime në planifikim hapësinor dhe juridiksion në institucionet që ndërlidhen me 
pronën.       
 

• Koordinimi dhe bashkëpunimi: Nevojitet koordinim dhe bashkëpun më i mirë në mes 
të palëve të ndryshme përgjegjëse për aspekte të ndryshme të drejtës pronësore për 
promovimin e efektshëm të zbatimit të kuadrit ligjor.   

 
• Zhvillimi i qartësisë ligjore dhe qasjes strategjike. Për të racionalizuar kuadrin ligjor 

të ndërlikuar dhe të ndryshuar i cila ka të bëjë me pronën – duke përfshirë një 
përzierje të kompetencave të rezervuara dhe të bartura dhe kompetencat në nivelin 
qëndror dhe komunal duhet të zhvillohet një qasje e qartë dhe strategjike. 

 
• Krijimi i të dhënave të kompletuara: Të dhënat dhe informatat e pakompletuara dhe jo 

të sakta janë një tjetër pengesë për gëzimin e plotë të të drejtave pronësore.  
 
 

Detyrat prioritare  
 
Për t’i përmbushur standardet në mënyrë të suksesshme, Plani i zbatimit siguron që për çdo 
fushë detyrat që i janë caktuar IPVQ-së dhe që janë mbështetur nga UNMIK-u të përfshijnë 
këto sfida: 
 

• Grupi i ekspertëve: Plani i zbatimit kërkon nga IPVQ-të që menjëherë të zhvillojnë 
dhe krijojnë një grup të ekspertëve për t’i bashkuar palët kryesore që të sigurojnë 
koherencë në ligjet dhe politikat që lidhen me të drejtat pronësore. Ky grup i 
ekspertëve është paraparë që të integrohet në detyrat e Planit të zbatimit.  

• Zbatimi: Një detyrë tjetër kryesore e cila kërkohet në Planin e zbatimit është zbatimi 
i menjëhershëm, me vendosmëri dhe i vazhdueshëm i ligjeve jodiskriminuese, 
rregulloreve dhe vendimeve që parandalojnë apo saksionojnë posedimin apo 
shfrytëzimin e paligjshëm. Për këtë do të nevojitet përfshirja e palëve të ndryshme, 
duke përfshirë edhe komunat, gjykatat dhe policinë.  
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• Vlerësimi dhe planet e veprimeve: Ky grup i ekspertëve apo i organeve përgjegjëse 
do të vlerësojë gjendjen aktuale dhe do të përpilojë plane veprimi gjatë 9 muajve të 
ardhshëm për reforma legjislative, për reforma që sigurojnë zgjidhjen efektive të 
kontesteve të pronës bujqësore dhe asaj komerciale dhe për dorëzimin e dosjeve të 
HPD/HPCC. Në veçanti, për të rregullimin e vendbanimeve jozyrtare janë paraparë 
strategji afatshkurte, afatmesme dhe afatgjate.  

• Kompletimi i shënimeve: Sipas Planit të zbatimit kërkohet kompletimi i një sërë 
veprimesh deri në fillim të vitit 2005, për të mundësuar një regjistrim komplet dhe 
funksional të të drejtave të pasurisë së patundshme, duke siguruar resurset e 
nevojshme teknike, përpjekjet për sigurimin e qasjes apo kthimin e të gjitha 
shënimeve dhe të dhënave relevante dhe përfshirjen e tyre në regjistër dhe përfshirja e 
vendbanimeve jozyrtare në analizat kadastrale.  

 
Duke ditur se për arritjen e disa prej këtyre standardeve të parashtruara në këtë plan IPVQ-të 
duhet të bëjnë përpjekje në mirëbesim dhe duhet të ndërmarrin veprime të provueshme për të 
kërkuar bashkëpunim me Beogradin, arritja e këtyre standardeve duhet të matet duke i marrë 
parasysh këto përpjekje.  
 
 
Trashëgimia Kulturore: 
 
Gjendja e tanishme 
 
Sulmet e fundit që rezultuan me dëmtime serioze të objekteve kulturore dhe religjioze kanë 
vënë në pah nevojën që IPVQ-të të trajtojnë çështjen e ruajtjes së trashëgimisë kulturore në 
bashkëpunim me të gjithë palët relevante, si shrehje e angazhimit të tyre të ripërtëritur për 
një Kosovë shumëetnike. Gjendja e tanishme, në mes tjerash është rezultat i mungesës së 
tolerancës ndërmjet bashkësive në përgjithësi dhe mungesë e respektit për trashëgiminë 
kulturore të bashkësive të ndryshme veçanërisht në Kosovë. Mosmarrja e përgjegjësisë nga 
organet vendase për të nxitur respektin për trashëgiminë kulturore dhe mungesa e besimit në 
nivelin administrativ dhe politik ka frenuar progresin e dialogut ndërmjet bashkësive në 
Kosovë në çështjet e trashëgimisë kulturore.  

 
 
Sfidat 
 
Që IPVQ-të të arrijnë objektivin e nxitjes së respektit për trashëgiminë kulturore për të gjitha 
bashkësitë në Kosovë dhe për të menaxhuar mbrojtjen, ruajtjen dhe restaurimin e 
trashëgimisë kulturore në mënyrë efektive dhe të drejtë, do të jetë e nevojshme të trajtohen 
këto fusha:  

 
• Ajo politike dhe ekzekutive. Udhëheqësia politike dhe ekzekutive në Kosovë 

duhet të dënojë aktet e dhunës dhe shkatërrimin e objekteve kulturore dhe 
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religjioze, të ndërmerr hapa për rindërtimin e objekteve dhe të ndërmerr veprime 
shembullore kundër keqbërësve.  

• Edukimi dhe vetëdijësimi. Për të nxitur respektin për trashëgiminë e përbashkët 
kulturoren të Kosovës, IPVQ-ja duhet të nxjerrë një politikë të qartë të integrimit 
dhe ruajtjes si dhe një fushatë për vetëdijësimin e edukimit ku në shënjestër do të 
ketë opinionin e gjërë dhe zyrtarët qeveritarë.  

• Krijimi i legjislacionit dhe politikave. Legjislacioni i tanishëm duhet të 
zëvendësohet me një të ri që i përmbush standardet evropiane dhe që siguron 
mbrojtje dhe mjete efektive. Duhet të zhvillohet një politkë e qartë e cila cakton 
prioritetet dhe përgjegjësitë në mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore.  

• Krijimi i kuadrave. Për të zbatuar në mënyrë efektive ligjin dhe politikat që 
ndërlidhen me trashëgiminë kulturore, duhet zhvilluar më tej ekspertizën e stafit 
në institucionet trashëgimore.  

• Pjesëmarrja dhe krijimi i besimit. Për të respektuar dhe ruajtur të drejtat e 
bashkësive të ndryshme në Kosovë, përfaqësuesit e të gjitha bashkësive duhet të 
përfshihen në institucionet e trashëgimisë kulturore dhe duhet të konsultohen 
lidhur me çështjet kyçe të trashëgimisë kulturore.  

 
 
Detyrat prioritare:  
 
 Për t’i përmbushur standardet në mënyrë të suksesshme, Plani i zbatimit përfshin këto 
përgjigje për t’i trajtuar këto sfida:  
 

• Restaurimi dhe rindërtimi: Restaurimi dhe rindërtimi i objekteve të dëmtuara duhet 
të merret me seriozitet me përfshirjen e bashkësive të ndikuara dhe me pronarët e 
pasurisë.  

• Edukimi dhe politika: Për t’i trajtuar problemet e mospërfilljes dhe mungesës së 
respekti, Plani i zbatimit parasheh që IPVQ-ja të zhvillojë një qasje të integruar të 
mbrojtjes që pastaj do t’u shpërndahet opinionit në përgjithësi, zyrtarëve qeveritarë 
dhe poseduesve të trashëgimisë perms fushatave të edukimit dhe vetëdijësimit.  

• Hartimi dhe zbatimi i legjislacionit: Plani i zbatimit parasheh që IPVQA-ja, me 
ndihmën e Këshillit të Evropës dhe pas konsultimeve me të gjitha bashkësitë në 
Kosovë, të hartojë dhe të zbatojë legjislacionin mbi trashëgiminë kulturore që 
është në përputhje me standardet evropiane.  

• Përgatitja e listës dhe objekteve të restauruara: Plani i zbatimit parasheh përgatitjen 
e listës së të gjitha objekteve të trashëgimisë kulturore në Kosovë e cila do të 
miratohet nga një komision shumëetnik.  

• Zbatimi:  Zbatim i menjëhershëm dhe i vazhdueshëm i ligjeve jodiskriminuese, i 
rregulloreve dhe vendimeve, parandalimi ose sanksionimi i ndërhyrjeve të 
paautorizuara ose rrënimi i trashëgimisë së ndërtuar kulturore.    
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1. TË DREJTAT PRONËSORE JURIDIKE 
 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

1.1 IPVQ themelon një grup të ekspertëve, duke përfshirë 
komunat dhe agjencionet e UNMIK-ut, për ta ndihmuar 
koordinimin e zhvillimit, zbatimit efektiv dhe zbatimit të 
ligjeve që ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtave pronësore 
juridike. 

Qeveria, 
Komunat 

Shtylla I, 
Shtylla II, 
Shtylla III, 
Shtylla IV 
(AKM), ZKL 

Mars 2004 1. Ekziston legjislacioni që është në 
pajtim me standardet evropiane. 

1.2 Të përpilohet evidenca e ligjeve që kanë të bëjë me të 
drejtat reale pronësoro-juridike të nivelit qëndror dhe 
lokal, dhe ligjeve të cilat aktualisht gjinden në fazën e 
hartimit të tyre. Shpërndan konspektet e ligjeve aktive. 

Qeveria, 
Komunat, 
Gjykatat 

ZKL, MAPH, 
MBPZHR, 
MSHP, Shtylla 
II (DÇA) 
Shtylla III, 
Shtylla IV 
(AKM) 

Prill 2004 
Shpërndarja 
bëhet në gusht 
2004 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

1.3 Bazuar në inventarizimin sipas pikës 1.2, të jetë 
kompletuar vlerësimi /analiza dhe plani i punës për 
reformën ligjore e cila nevojitet për mbrojtjen e të 
drejtave mbi pronësinë, siç janë të drejtat pronësore dhe 
të posedimit, banimit dhe shfrytëzimit, deri te prona 
banesore dhe jo-banesore. Ky vlerësim/analizë dhe plan i 
punës duhet të përfshijë edhe reformën e cila nevojitet 
për:  
(a) për të rregulluar çështjet që kanë të bëjnë me pronën 
shoqërore 
(b) shfrytëzimin e tokës; 
(c) sigurimin e qasjes së barabartë në pasurinë e 
patundshme pa diskriminim mbi çfarëdo baze dhe me 
barazi të plotë, përfshirë edhe për gratë, dhe në pajtim me 
standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.  
(d) reformën e nevojshme për të siguruar mbrojtjen e të 
drejtave pronësore të paregjistruara mbi patundshmëritë, 
ose mënyra tjera të sigurisë së mbajtjes së pronës sikur që 
janë ato që nevojiten për regullimin e vendbanimeve 
joformale1.  
[Kjo do të bëhet përmes organit të ekspertëve të 
themeluar sipas pikës 1.1] 

Qeveria, 
Komunat  

ZKL, MAPH, 
MBPZHR, 
MSHP, Shtylla 
II, Shtylla III, 
Shtylla IV, 
(AKM)  

Korrik  2004 

1.4 Miratimin e legjislacionit përkatës mbi pronën sipas 
planit të punës. 

Kuvendi, 
Komunat 

ZKL, MAPH, 
MBPZHR, , 
MSHP, Shtylla 
II, Shtylla III, 
Shtylla IV 
(AKM) 

Fundi i vitit 
2005 

 

                                                 
1 Vendbanimet joformale janë vendbanime njerëzore të cilat nuk u mundësojnë banorëve të gëzojnë të drejtat e tyre për një standard të përshtatshëm të jetesës, në 
veçanti banim të përshtatshëm. Si të tilla, vendbanimet joformale mund të kenë karakteristikat si në vijim: (a) zotërim joformal ose jo të sigurtë të pronësisë; (b) 
qasje joadekuate ose privim në shërbime elementare; (c) pjesëmarrje joadekuate ose mos-pjesëmarrje në qeverisje; (d) rrezikueshmëri deri në diskriminim. 
Ndërtimet ilegale dhe strehimi i financuar nga qeveria nuk do të thotë se kualifikohen si pjesë të vendbanimeve joformale.  
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

1.5 Harton dhe zbaton legjislacionin mbi pasurinë e 
patundshme, duke respektuar dhe në pajtim me 
standardet për të drejtat e njeriut, siç janë procesi i 
rregullt gjyqësor dhe mos-diskriminimi. Kjo përfshinë 
zbatimin e mjeteve juridike të kërkuara me ligj. 

Gjykatat, 
ministritë, 
komunat 

Shtyllat I, II, III 
dhe IV (AKM), 

Në vijim e sipër 

1.6 Miratimi dhe implementimi i plotë i kornizës 
rregullative – jo diskriminuese dhe me ndjeshmëri gjinore 
- për planifikimin hapsinor në nivelin qëndror dhe 
komunal, i cili merr parasysh në mënyrë adekuate 
rregullimin e vendbanimeve joformale dhe mirret me 
ndërtimet ilegale.  

Qeveria, 
MAPH, 
Komunat 

Të gjitha 
ministritë tjera, 
Shtylla II, ZKL, 
Shtylla IV 
(AKM) 

Fundi i vitit 
2005për 
miratim, në 
vijim e sipër 
për zbatimin  

1.7 Themelon mekanizmat për studimin, vlersimin dhe 
kompenzim për të definuar vlerën e pasurive për të 
mundësuar kompenzimin e pronës në rastet e shkeljes së 
të drejtës pronësore nga autoritetet.    

Qeveria, 
MAPH, 
MSHP/AKK 
MBPZHR, 
MEF 

Shtylla e II 
(DÇA dhe 
DÇPB),  
Shtylla e IV 
(AKM)  

Mes të vitit -
2005 

1.8 Trajnon dhe ngrit vetëdijen e opinionit publik dhe 
zyrtarëve qeveritarë për legjislacionin mbi 
patundshmëritë, duke përfshirë një qasje të barazisë 
gjinore. (shih edhe 2.5, 3.1, 6.6) 

IPVQ, 
Komunat  

IGJK, ShtyllaII, 
Shtylla I, 
Shtylla IV 
(AKM) 
 

Në vijim e sipër 
 

2.1 Vendimet administrative të DÇPB-së dhe vendimet e 
KKPB –së të zbatuara, (shiko më poshtë 5.1 – 5.4), dhe 
pronat u janë kthyer në posedim faktik poseduesve të 
ligjshëm. 

Shtylla II 
(DÇPB) 

Komunat, 
Shtylla I, 
(Policia), 
Gjykatat 

Në vijim e sipër  2. Poseduesit e kundërligjshëm 
janë dëbuar nga pronat dhe kjo 
pronë i është kthyer pronarëve të 
ligjshëm. 
  

2.2 Gjykatat komunale i zgjidhin kërkesat dhe i zbatojnë 
vendimet kundër poseduesve të kundërligjshëm, e të cilat 
nuk bijnë në kompetencën DÇPB-së dhe KKPB –së, duke 
respektuar masat mbrojtëse sipas procesit të rregullt 
gjyqësor. (Shih 3 më poshtë). 

Gjykatat   Shtylla I,
(Drejtësia), 
IGJK, Shtylla II 
(DÇPB) 

Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

2.3 Organet komunale i zbatojnë pa diskriminim 
rregulloret e tyre, siç janë ato për rregullimin e 
ndërtimeve, për të sanksionuar dhe parandaluar 
posedimin e kundërligjshëm të pronës banesore dhe jo-
banesore. 

Komunat MAPH,
MBPZHR, 
Shtylla II 

 Në vijim e sipër  

2.4 Zhvillon, implementon dhe përdor skemat alternative 
të banimit publik në një formë jo-diskriminuese, për 
njerëzit e rrezikuar ekonomikisht, përfshirë edhe ata të 
dëbuar nga pronat banesore dhe femrat.  

Komunat, 
MAPH, MPMS 

Shtylla II, 
(përfshirë 
DÇPB) 

Nëntor 2004 
dhe në vijim e 
sipër  

2.5 Zhvillon dhe implementon fushatë për informim 
publik për pasojat e posedimeve të kundërligjshme dhe 
shfrytëzimi i pronës së banimit, bujqësore dhe 
komerciale.  

Komunat, 
MAPH, 
MBPZHR 

ZKM   Qershor 2004
dhe në vijim e 
sipër 

3.1 Parasheh dhe zbaton aftësime efektive për gjyqtarët e 
gjykatave komunale lidhur me kompetencën e 
institucioneve.      

Gjykatat, IGJK Shtylla I, 
(Drejtësia), 
Shtylla II 
(DÇPB ), 
Shtylla III, 
Shtylla IV 
(AKM) 

Maj 2004 për 
projektim dhe 
në vijim e sipër 

3.2 Nxjerrja me kohë dhe konsistente e aktgjykimeve mbi 
kërkesat pasuroro-juridike. 

Gjykatat  MSHP, DAGJ, 
Shtylla I 
(Drejtësia) 

Në vijim e sipër  

3.3 Publikime dhe shpërndarje të ligjeve dhe vendimeve 
gjyqësore, duke përfshirë krijimin e një baze të të 
dhënave për vendimet gjyqësore/precedentit gjyqësor 
(shiko edhe Standardin për Funksionimin e Institucioneve 
Demokratike, 6.14) 

MSHP/DAGJ  Gjykatat,
Shtylla I 
(Drejtësia), 
Shtylla II 
(Gazeta 
Zyrtare) 

Në vijim e 
sipër, prill 2005 
për krijimin e 
një baze të të 
dhënave  

3.4 Bën analizën/vlerësimin dhe pastaj i ndan resurset 
adekuate për shqyrtimin gjyqësor dhe ekzekutimin e 
vendimeve përkatëse. 

MSHP/DAGJ 
dhe Gjykatat 

Shtylla I 
(Policia)  

Shtator 2004 

3. Gjykatat komunale zgjidhin 
çështjet pronësore juridike pa 
diskriminim ndaj pakicave dhe e 
bëjnë këtë në shkallë që mund të 
krahasohet me sistemet gjyqësore 
evropiane. 
 

3.5 Gjykatat komunale nuk bëjnë vërtetimin e 
shitblerjeve të kundërligjshme.  

Gjykatat, 
MSHP/AKK 

Shtylla I 
(Drejtësia), 
ZKL 

Në vijim e sipër 
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Draft 31 Mars 2004 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

3.6 Gjykatat dhe prokurorët publik i përcjellin dhe 
ndjekin penalisht deliktet që kanë të bëjnë me shkeljet e 
të drejtës së pronësisë.  

Gjykatat, 
Prokurorët 
Publik 

Shtylla I 
(Policia dhe 
Drejtësia) 

Në vijim e sipër 

4.1 Lidhë marrëveshje me agjencitë dhe aranzhime tjera 
të nevojshme për të zbatuar vendimet e komunave, 
DÇPB/KKPB-së etj në lidhje me pronën. 

Policia, 
Komunat 

Shtylla I, 
Shtylla II  

Mesi i vitit 
2004 

4. Policia zbaton këto vendime në 
mënyrë rutinore dhe pa 
diskriminim. 
 4.2 Policia krijon sisteme tjera, si ato për të monitoruar 

zbatimin, mbledhjen e të dhënave statistikore, dhe për të 
bërë korrigjimet që nevojiten për të siguruar zbatim me 
kohe, dhe jo-diskriminues2 dhe në lidhje me çështjet 
gjinore. 

Policia 
 

Shtylla I 
(policia), 
Shtylla III 
(Ngritja e 
Kuadrove) 

Në vijim e sipër 

5. Drejtoria për Çështje Pronësore 
Banesore dhe Komisioni për 
Kërkesa Pronësore Banesore i kanë 
zgjidhur lëndët e grumbulluara në 
mënyrë të efektshme. 

5.1 Resurse adekuate (fondet – duke përfshirë fondet e 
BKK-së – dhe anasjelltas) të ndara për DÇPB-në dhe 
KKPB-në  

Kuvendi  Shtylla e II 
Z/PSSP 

Maj 2004 

5.2 Organet përkatëse në mbarë Kosovën bashkëpunojnë 
dhe e koordinojnë punën me DÇPB/KKPB-në dhe 
respektojnë të drejtat e konfirmuara me vendimet e 
KKBP-së (duke përfshirë të drejtat pronësore dhe të 
banimit). Në veçanti, policia i ofron përkrahje adekuate 
DÇPB -së në ekzekutimin e dëbimit. 

Komunat, 
MSHP/DAGJ, 
Policia, 
Gjykatat 

Shtylla II 
(DÇPB) 
Shtylla I 

Korrik 2004 
dhe në vijim e 
sipër 

5.3 Krijon një sistem të njoftimit për kërkesat në mes të 
DÇPB/KKPB -së dhe gjykatave të rregullta (Shih edhe 3 
më lartë). 

MSHP/DAGJ  Shtylla II
(DÇPB) 

Korrik 2004 
dhe në vijim e 
sipër 

5.4 DÇPB dhe KKPB e kanë mbaruar gjykimin e 
kërkesave duke respektuar procesin e rregullt gjyqësor 
dhe në mënyrë jo diskriminuese. 
 

Shtylla 
II(DÇPB) 

 Në fillim të 
vitit 2005 

 

5.5 DÇPB dhe KKPB i zbatojnë vendimet e veta duke e 
respektuar procesin e rregullt gjyqësor dhe në mënyrë jo 
diskriminuese. 

Shtylla II 
(DÇPB) 

Policia Fundi i vitit 
2005 

 

                                                 
2 Në tërë këtë standard, termi “jo-diskriminues” i referohet kuptimit të diskriminimit sipas konventave ndërkombëtare. Me theks të veçantë, në diskriminimin mbi 
baza racore, etnike, gjinore, pronësore, fetare. 
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Draft 31 Mars 2004 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

5.6 Përgaditë planin e punës për institucionet e Kosovës 
për të pranuar dorëzimin e lëndëve dhe pronave nën 
administrimin të DÇPB/KKPB –së 

Komunat, 
Gjykatat, 
MSHP/AKK 

Shtylla I 
(Drejtësia), 
Shtylla II 
(DÇPB), 
Shtylla IV 
(AKM) 

 
Janar 2005 

6.1 Vlerëson efikasitetin e strukturave/mekanizmave 
ekzistuese për implementim dhe zbatim që kanë të bëjnë 
me rregullimin e shfrytëzimit të pronës bujqësore dhe 
komerciale, duke përfshirë përputhjen me standardet dhe 
rregullativën evropiane të të drejtave të njeriut, 
veçënarisht që kanë të bëjnë me mos diskriminim dhe 
barazinë gjinore. Finalizon dhe implementon një plan të 
punës për t’i forcuar ato, përfshirë edhe nxjerrjen e ligjit 
të nevojshëm.  

Qeveria, 
MAPH, MSHP 
(AKK), 
MBPZHR, 
Komunat, 
Gjykatat, 
Policia, 
Kuvendi 

Shtylla I, 
Shtylla IV 
(AKM) 

Maj 2004, dhe 
në vijim e sipër 

6.2 Zbaton pa diskriminim ligjet ekzistuese që rregullojnë 
shfrytëzimin e paautorizuar, posedimin e kundërligjshëm 
dhe/ose kultivimin e kundërligjshëm të tokës bujqësore 
ose komerciale, duke përfshirë mjetet juridike të 
shqyrtimit.  

Komunat, 
Gjykatat, 
Policia 

Shtylla II, 
MSHP/DAGJ, 
MAPH, 
MBPZHR, 
Shtylla IV 
(AKM) 

Në vijim e sipër 

6.3 Autoritetet komunale, policia, dhe gjykatat 
koordinohen në mes veti sipas nevojës.   

Komunat, 
MSHP/DAGJ 

Shtylla I 
(Policia), 
Shtylla II, 
Shtylla IV 
(AKM) 

Maj 2004 

6. Ka një sistem efektiv për 
zgjidhjen e kontesteve për pronat 
bujqësore dhe komerciale. 
 

6.4 Organet  e ndërmjetësimit të cilët garantojnë 
mbrojtjen kundër diskriminimit mbi baza etnike, gjinore, 
etj, siç janë Komisionet e Ndërmjetësimit, janë 
shfrytëzuar për zgjidhjen e konflikteve (shiko gjithashtu 
standardin për Sundimin e Ligjit, 15.1). 

Komunat, 
Gjykatat 

Shtylla II Në vijim e sipër 

7. Është krijuar dhe funksionon 
regjistri i të drejtave pronësore dhe 
janë kompletuar inçizimet 
kadastrale të komunave. 

7.1 Kompleton evidencën e instrumenteve subsidiare të 
nevojshme për zbatimin e sistemit të regjistrimit të të 
drejtave pronësore, duke përfshirë ato që nevojiten për 
sigurimin e mjeteve juridike efikase dhe mekanizmat për 
llogaridhënje. 

MSHP (AKK) MBPZHR, 
ZKL, Shtylla 
IV (AKM) 

Mars 2004 
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Draft 31 Mars 2004 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

7.2 Miraton dhe zbaton pa diskriminim instrumentet 
subsidiare, duke siguruar që mjetet efikase juridike 
(rishqyrtimi dhe ankesa) dhe mekanizmat përgjegjës të 
jenë funksionale. Informimi për organet përkatëse, siç 
është  Zyra Kadastrale Komunale (ZKK) 

MSHP (AKK)  ZKL, Shtylla 
IV (AKM), 
Shtylla II 

Qershor 2004 

7.3 Ofron për çdo Zyrë Kadastrale Komunale (ZKK-le) 
resurse të mjaftueshme teknike, njerëzore dhe fizike për 
të ofruar qasje efikase, transparente dhe jo-diskriminuese 
në shërbimet publike. 

MSHP (AKK), 
MEF 

Shtylla II Gusht 2004 

7.4 Trajnim ligjor dhe teknik për stafin e themeluar të 
Zyreve të Kadastrës Komunale dhe Agjencionit Kadastral 
të Kosovës 

MSHP (AKK)  Mesi i vitit 
2005, dhe në 
vijim e sipër 

7.5 Kërkesa aktive për arritjen e qasjes në të gjitha të 
dhënat përkatëse mbi pronën, duke përfshirë të dhënat 
kadastrale dhe gjyqësore, të pranishme në Serbi. 

UNMIK, IPVQ MSHP/AKK Sa më shpejt që 
është e mundur 

7.6 Krahason të dhënat e regjistruara së fundi nga të 
dhënat mbi pronën me ato të cilat janë plotësisht të 
arritshme dhe të shfrytëzueshme në Kosovë. Në 
bashkëpunim me UNMIK-un, krijon kritere për 
përcaktimin e vlefshmërisë juridike të çfarëdo ndryshimi 
relevant dhe plotësimeve të bëra në këto të dhëna. 

MSHP/AKK, 
ZKK-le (Zyra 
Kadastrale 
Komunale) 

ZKL, Shtylla II 
(DÇPB ) 

Fillimi i vitit 
2005 

7.7 Përfshin vendbanimet joformale dhe ndërtimet e pa-
përfunduara në ekspertizat e kadastrës komunale. 

MSHP/AKK, 
ZKK-le 

Shtylla IV 
(AKM) 

Fillimi i vitit 
2005 
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Draft 31 Mars 2004 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

8.1 Njohja publike nga autoritetet komunale (dhe 
qëndrore) se banorët e vendbanimeve joformale3 janë 
pjesë përbërëse e komunitetit. 

Komunat ZKM, Kuvendi Në vijim e sipër  

8.2 Bazuar në ligje dhe rregullore, përpilon dhe zbaton 
udhëzime mbi planifikimin hapësinor se si të marrin 
parasyshë prezencën e vendbanimeve joformale dhe të 
drejtat e banuesve pa diskriminim, ose paanshmëri mbi 
baza gjinore, dhe në suazatë  standardeve ndërkombëtare 
të pranuara.  

MAPH, 
Komunat 

MBPZHR, 
Shtylla III, ZKL

Tetor 2004 dhe 
të vijojë më pas 

8.3 Trajnime për autoritetet për planifikim hapësinor dhe 
organet tjera përkatëse, të bazuara në udhëzime.  

MAPH Komunat Fundi i vitit 
2004 të fillon 
dhe të vijojë më 
pas 

8. Organet komunale i ndërprejnë 
planet zhvillimore të tyre të 
kundërligjshme ose të 
pajustifikueshme për tokat publike 
në të cilat janë krijuar për njëkohë 
të gjatë vendbanimet joformale nga 
ana e bashkësive të pakicave ose 
grupeve të rrezikuara. 

8.4 Autoritetet komunale në mënyrë aktive marrin 
parasyshë alternativat për opcionet e planifikimit 
hapsinor ose ekspropriimit i cili do të cenojë 
vendbanimet joformale dhe do të ofrojnë mekanizma 
efikas të rishqyrtimit dhe ankimit kundër aktvendimeve.  

Komunat, 
Qeveria 

MAPH, 
MBPZHR 

Në vijim e sipër 

                                                 
3 Vendbanimet joformale janë vendbanime njerëzore të cilat nuk u mundësojnë banorëve të gëzojnë të drejtat e tyre për një standard të përshtatshëm të jetesës, në 
veçanti banim të përshtatshëm. Si të tilla, vendbanimet joformale mund të kenë karakteristikat si në vijim: (a) zotërim joformal ose jo të sigurtë të pronësisë; (b) 
qasje joadekuate ose privim nga shërbimet elementare; (c) pjesëmarrje joadekuate ose mos-pjesëmarrje në qeverisje; (d) rrezikueshmëri deri në diskriminim. 
Ndërtimet ilegale dhe strehimi i financuar nga qeveria nuk do të thotë se kualifikohen si pjesë të vendbanimeve joformale. 
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Draft 31 Mars 2004 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

8.5 Në rastet kur në mënyrë të ligjshme cenohen të 
drejtave e banuesve të vendbanimeve joformale, komunat 
i kompensojnë banuesit, përfshirë edhe atë që mbeten të 
zhvendosur, dhe këtë e bëjnë në mënyrë të duhur, pa 
diskriminim dhe pa subjektivitet nga aspekti gjinor dhe 
me mundësi të rishqyrtimit. 

Komunat, 
Qeveria 

Shtylla II Në vazhdim e 
sipër 

9.1 Zotohen publikisht për përmirësimin e kushteve të 
vendbanimeve joformale dhe ngrisin zërin kundër atyre 
që kërkojnë t’i heqin ato. 

ZKM, 
Komunat, 
Partitë Politike  

 Mars 2004 dhe 
në vijim e sipër 

9.2 Themelimi i një grupi të palëve të interesit për të 
përpiluar dhe mbikëqyrur zbatimin e një strategjie 
afatgjate dhe afatmesme dhe planit të punës për mbarë 
Kosovën (duke përfshirë legjislacionin zbatues) për 
rregullimin e vendbanimeve joformale bazuar në 
vlerësimin e bërë në 9.3.  

Qeveria Komunat,
Shtylla III, 
ZKK (Zyra për 
Kthim dhe 
Komunitete) 

 

 

 Maj 2004 dhe 
në vijim e sipër 

9.3 Vlerësimi i kryer me ekspertët vendas dhe 
ndërkombëtarë mbi gjendjen aktuale të vendbanimeve 
joformale në Kosovë dhe banorëve të tyre i paraqitet 
grupit të themeluar në 9.2. 
 

MAPH, 
Qeveria, 
Komunat  

Shtylla II, 
ZKK, Shtylla 
III (?) 

Tetor 2004 

9.4 Organet e IPVQ-së në bashkëpunim me UNMIK-un 
zhvillojnë dhe zbatojnë masa afat shkurtëra për të 
ndihmuar  banorët aktual dhe ata të zhvendosur të 
vendbanimeve joformale për t’u kthyer dhe jetuar në 
shtëpitë e tyre pa u diskriminuar. [Këto masa do të 
mbështesin strategjinë afatshkurtër dhe afatgjatë të 
hartuar sipas pikës 9.2] 

MAPH, 
Komunat, 
MSHP, 
MBPZHR  

ZKK, ZKL, 
Shtylla III 

Në vijim 

9. Vendbanimet joformale të 
grupeve të rrezikuara të pakicave 
janë rregulluar dhe përligjur. 

9.5 Zbaton fushatat për vetëdijësim lidhur me dobitë e 
integrimit të vendbanimeve joformale në planet e 
zhvillimit urban dhe për orientimin e komunitetit drejt dy 
caqeve: drejt zyrtarëve qeveritarë dhe opinionit të 
përgjithshëm publik. 

MAPH Shtylla II, ZKK Të fillojë në 
tetor 2004 dhe 
të vijojë 
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Draft 31 Mars 2004 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

9.6 Në pritje të rregullimit zyrtar të vendbanimeve 
joformale, autoritetet komunale sigurojnë qasje jo-
diskriminuese në shërbime themelore për banorët e tyre.  
 

Komunat Shtylla II Në vijim e sipër  

 
 
2. MBROJTJA E TRASHËGIMISË KULTURORE 
 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

1. Trashëgimia kulturore e Kosovës 
respektohet si trashëgimi e 
përbashkët e të gjitha bashkësive 
etnike, fetare dhe gjuhësore të 
Kosovës. 
 

1.1 Zhvillon politikë të integruar të ruajtjes, të 
mbështetur nga Këshilli i Evropës, për ruajtjen e 
trashëgimisë kulturore, e cila përfshinë trashëgiminë 
arkitekturale, trashëgiminë arkeologjike dhe 
trashëgiminë e tundshme. Një qasje e tillë duhet të 
përfshijë edhe planin e punës për arsimim, 
vetëdijësim, restaurim, dhe mbrojtje të trashëgimisë 
kulturore në Kosovë. 

MKRS Shtylla II, KE, 
MAPH, MSHP, 
MBPZHR, 
Komunat, 
UNESCO 

Qershor  2004 
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Draft 31 Mars 2004 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

1.2 Fushata e përgjithshme zhvilluar dhe zbatuar dhe e 
orientuar ndaj rinisë dhe nxënësve shkollor. Strategjia 
duhet të jetë e fokusuar në promovimin e koncepteve si 
në vijim:  
• Që çdo send i trashëgimisë kulturore dhe natyrore 

është unike dhe se humbja e cilitdo send përbën 
humbje definitive dhe varfërim të pakthyeshëm për 
trashëgiminë kulturore të Kosovës.   

• Ajo trashëgimi kulturore është pasuri e përgjithshme, 
që duhet të gëzohet nga të gjithë dhe të mbrohet në 
atë mënyrë që të mund t’ju bartet gjeneratave të 
ardhshme; 

• Që studimi, njohja dhe mbrojtja e trashëgimisë 
natyrore dhe kulturore në Kosovë janë bartëse të 
mirëkuptimit të ndërsjellë në mes të bashkësive në 
Kosovë4 

 

MKRS, 
MASHT 
 
 

Shtylla II, KE, 
UNESCO 

Fundi i vitit 
2004 dhe në 
vijim e sipër 

1.3 Zbatimi dhe zhvillimi i fushatave të veçanta të 
vetëdijësimit të drejtuara për zyrtarët qeveritarë dhe 
poseduesit/pronarët që e mbajnë këtë trashëgimi 
kulturore.  
 

MKRS Shtylla II, KE, 
UNESCO 

Fundi i vitit 
2004 dhe në 
vijim e sipër 

1.4 Korrigjimin e teksteve shkollore për të përfshirë 
kontributin e Kosovës për trashëgiminë kulturore 
botërore përmes trashëgimisë arkitekturale dhe 
arkeologjike dhe heqjen e çdo elementi të urrejtjes 
shoqërore në kontekst të trashëgimisë kulturore.  

MASHT, 
Komunat 

Shtylla II, KE Të vendoset 
nga MASHT 

 

                                                 
4 Këto koncepte janë nxjerrë nga Rekomandimet e UNESCO-së lidhur me rekomandimet për mbrojtjen në nivel kombëtar të trashëgimisë kulturore dhe natyrore, 
UNESCO Dokumenti 17 C/107, 15 nëntor 1972. 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

 1.5 Liderët politik, publikisht e inkurajojnë respektimin e 
trashëgimisë kulturore të Kosovës dhe dënojnë aktet e 
vandalizmit, dëmtimit ose shkatërrimit të 
vendeve/objekteve të trashëgimisë kulturore. 

Të gjitha 
IPVQ-të, 
Partitë Politike, 
Shoqëria 
Civile, mediat  

 Në vijim e sipër 

2.1 Projekt-ligji i gatshëm ose i miratuar për “Mbrojtjen 
dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore”, me pjesëmarrjen e 
të gjitha bashkësive etnike, fetare, dhe gjuhësore të 
Kosovës. Me këtë ligj përcaktohen obligimet e qeverisë 
për të siguruar që trashëgimia kulurore e të gjitha 
bashkësive të ruhet, mbrohet dhe të ketë përkrahje të 
duhur në pajtueshmëri me standardet e aplikueshme 
ndërkombëtare (shiko gjithashtu 3.1 më poshtë). 
 
 
 
 

MKRS, 
Kuvendi 

Shtylla II, ZKL, 
KE 

Tetor 2004 

2.2 Identifikon, përgatitë dhe zbaton akte nënligjore të 
nevojshme për qeverinë për të ndihmuar në ruajtjen 
efikase të sendeve dhe vendeve të trashëgimisë kulturore 
të të gjitha bashkësive. Me këtë ligj përcaktohen 
përgjegjësitë e institucioneve qeveritare dhe komunale 
për të lehtësuar të drejtën e bashkësive të Kosovës që 
vendet me rëndësi fundamentale për trashëgiminë e tyre 
kulturore, historike dhe fetare [të shenjta], të jenë të 
ruajtura, të kthyera dhe mbrojtura. (shiko të drejtat 
pronësore, 1.4 dhe 1.5; dhe 3.1 si më poshtë). 
 

MKRS, 
Komunat, 
MAPH, 
MBPZHR 

Shtylla II, ZKL Fundi i vitit 
2004 

2. Të gjitha bashkësitë kanë të 
drejtë ta ruajn, kthejnë dhe t’i 
mbrojnë vendet që janë të 
rëndësishme për trashëgiminë e 
tyre kulturore, historike dhe fetare 
me ndihmën e organeve përkatëse 
(IPVQ), në pajtim me standardet 
evropiane.  
 

2.3 Mekanizmat e formuar sipas ligjeve të miratuara sipas 
pikës 2.1 dhe 2.2, përfshirë edhe ato që ofrojnë mjetet 
juridike (për rishqyrtim dhe ankesë)  
 

MKRS, 
Institutet për 
Mbrojtjen e 
Monumenteve, 
Instituti i 
Arkeologjisë 

Shtylla II, KE, 
Komunat 

Mesi i vitit 
2005 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

2.4 Përgatitë një regjistër të vendeve të trashëgimisë, i cili 
merr në konsideratë të gjitha vendet e rëndësisë 
themelore për trashëgiminë kulturore, historike dhe fetare 
[të shenjta] të të gjitha bashkësive të Kosovë. Regjistrimi 
duhet të miratohet nga një komision shumëetnik, i cili 
është i paraparë me ligji sipas pikës 2.1 dhe do të 
shqyrtojë ankesat kundër vendimeve për përjashtimin e 
këtyre vendeve nga evidenca.   

MKRS, 
Institutet për 
Mbrojtjen e 
Monumenteve, 
Instituti i 
Arkeologjisë 

Shtylla II, KE, 
Komunat 
UNESCO 

Mesi i vitit 
2005 

2.5 Zhvillon një politikë për ndarjen e fondeve në kuadër 
të buxhetit ekzistues për të përkrahur ruajtjen e vendeve 
të trashëgëmisë kulturore.  

MKRS, 
Komunat 

Shtylla II, 
Donatorët, 
OJQ-të 

Mars 2004 

2.6. Aktet ligjore, nënligjore dhe ekzekutive të organeve 
dhe institucioneve qendrore të IPVQ-ve dhe komunave, 
lidhur me planifikimin hapsinor dhe urban, janë në 
harmoni me konceptet e mbrojtjes së trashëgimisë 
kulturore, siç është paraqitur më lart (shiko të “drejtat 
pronësore” 1.5)  

MAPH, 
komunat 

MKRS, 
MBPZHR,  

Mesi i vitit 
2005 

2.7 Zbatimi i programit të ngritjes së kapaciteteve lidhur 
me legjislacionin dhe politikën për (a) personelin dhe 
ekspertët e trashëgimisë kulturore në Institutet për 
Mbrojtjen e Monumenteve (IMM-të), institucionet 
arkeologjike, muzetë dhe institucionet tjera që kanë të 
bëjnë me trashëgiminë kulturore dhe (b) autoritetet 
komunale. 

MKRS, 
Institutet për 
Mbrojtjen e 
Monumenteve, 
Instituti i 
Arkeologjisë, 
Komunat 

Shtylla II, KE, 
UNESCO 

Në vijim  e 
sipër 

2.8 Pakicat etnike përfshihen në seksionin e trashëgimisë 
kulturore të Departamentit të Kulturës, IMM, 
institucionet arkeologjike, muzetë dhe institucionet tjera 
që kanë të bëjnë me trashëgiminë. 

MKRS, 
Institutet për 
Mbrojtjen e 
Monumenteve, 
Instituti i 
Arkeologjisë 

Shtylla II Fundi i vitit 
2004 

 

2.9 Organet për zbatimin e ligjit, që punojnë me 
bashkësitë, ofrojnë mbrojtjen që kërkohet për të siguruar 
se vendet e trashëgimisë kulturore mbrohen si duhet. 

Policia Shtylla I,
Komunat, 
Shtylla II 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

3.1 Autoritetet relevante sigurojnë se të gjithë personat 
dhe bashkësitë në Kosovë, do të kenë mbrojtje të 
barabartë nga Ligji mbi trashëgiminë kulturore, dhe se 
nuk do të ketë diskriminim në zbatimin e këtij ligji 

MKRS, 
Kuvendi 

Shtylla II, ZKL, 
KE 

 

3.2 Mjetet juridike adekuate (përfshirë edhe procedurën e 
rishqyrtimit dhe sipas ankesës) dhe sanksionet kundër 
diskriminimit ose trajtimit të favorizuar janë paraparë me 
ligjin përkatës për ruajtjen e vendeve dhe objekteve të 
trashëgimisë kulturore. (Shih 2.1 dhe 2.2 më lartë). 

MKRS, 
Kuvendi, 
Komunat 

Shtylla I, 
Shtylla II  

Fundi i vitit 
2004 

3.3. Mjetet juridike dhe sanksionet ligjore duhet të 
zbatohen në mënyrë efektive nga organet qëndrore dhe 
komunale, policia dhe gjykatat. 

Komunat, 
Gjykatat, 
Policia  

Shtylla I, 
Shtylla  II 

Kah mesi i vitit 
2005 

3.4 Udhëzimet dhe politikat e hartuara për çështjet e mos 
diskriminimit në çështjet e trashëgimisë kulturore (shiko 
standardin mbi sundimin e ligjit). 
 

MKRS, 
Institucionet 
për mbrojtjen e 
monumenteve, 
Instituti 
arkeologjik, 
komunat 

Shtylla II, 
UNESCO  
 
 
 

Në fund të vitit 
2004 

3.4 Autoritetet komunale dhe qëndrore parandalojnë dhe 
nuk bëjnë eksproprijime arbitrare dhe diskriminuese të 
pronës së kualifikuar si trashëgimi kulturore. 

Komunat, 
MSHP 

Shtylla e II, 
KE, UNESCO 

Në vijim e sipër 

3. Nuk ka diskriminim ose trajtim 
të privilegjuar të pasurisë së 
trashëgimisë kulturore të asnjërës 
bashkësi.  
 

3.5 Shkatërrimi dhe vandalizmi i qëllimshëm i vendeve 
ose objekteve të trashëgimisë kulturore hetohet në 
mënyrë efektive dhe sanksionohet në pajtim me ligjin. 

Policia, 
Gjykatat, 
MKRS 

Shtylla I, 
Shtylla II, ZKL 

Në vijim e sipër  

 
 
 
Fjalorth: 
 
KE  Këshilli i Evropës 
KKPB  Komisioni për Kërkesa Pronësore Banesore 
DÇPB  Drejtoria për Çështje Pronësore Banesore 
IGJK   Instituti Gjyqësor i Kosovës 
AKM  Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit 
MBPZHR Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural  
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MKRS  Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 
MAPH  Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor  
MASHT Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 
MPMS  Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale 
MSHP  Ministria e Shërbimeve Publike 
DAGJ  Departamenti për Administrim Gjyqësor  
AKK  Agjencioni Kadastral i Kosovës 
ZKK  Zyrat Kadastrale Komunale 
ZKL  Zyra e Këshilltarit Ligjor  
ZKM   Zyra e Kryeministrit  
ZKK  Zyra për Kthim dhe Komunitete 
Z/PSSP  Zyra e PSSP 
KM  Kryeministri  
PSSP   Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm 
UNESCO Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë 
 


	Në përgjithësi, respektimi dhe mbrojtja e të d�
	Gjendja e tanishme
	Aktualisht, e drejta mbi pronën e patundshme \(�
	
	Detyrat prioritare
	Gjendja e tanishme


	1. TË DREJTAT PRONËSORE JURIDIKE
	ZKM
	Shtylla I (Policia)
	Shtylla II
	ZKM, Kuvendi
	Komunat
	Shtylla II
	2. MBROJTJA E TRASHËGIMISË KULTURORE


