Shënimi i 09 Prillit – Dita e Kushtetutës së Kosovës
Ligjëratë me student Universitarë
“Garantimet Kushtetuese për të drejtat e barabarta pronësore”

Programi i USAID për të Drejtat Pronësore (PRP) në Kosovë është duke organizuar një
ligjëratë të përbashkët me student të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren për të shënuar ditën
e Kushtetutës së Kosovës-09 Prill, me temën”Garantimet Kushtetuese për të drejtat e barabarta
pronësore”.

Ligjërata do të mbahet më 10 Prill 2018 duke filluar nga ora 10.00 në sallën e vogël të
amfiteatrit në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren. Agjenda mund të gjendet në faqen në
vijim.

Përshkrim i shkurtër i Programit të USAID-it për të drejtat pronësore.
Programi i USAID-it për të Drejtat Pronësore ka mandatin për të përmirësuar sistemin e të
drejtave pronësore në Kosovë, për të forcuar sundimin e ligjit dhe për të nxitur rritjen
ekonomike dhe investimet. PRP realizohet në katër objektiva: (1) bashkërendim më i mirë
dhe përcaktim i prioriteteve të politikave në fushën e të drejtave pronësore në bashkëpunim të
ngushtë me aktorët përkatës; (2) përmirësimin e proceseve gjyqësore në lidhje me
pretendimet pronësore; (3) aftësi të zgjeruara për gratë që të ushtrojnë të drejtat e tyre
pronësore në praktikë; dhe (4) qasje më të madhe në informata dhe kuptim të të drejtave
pronësore.

Data: 10 Prill 2018
Vendi: Amfiteatri i vogël, Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren

AGJENDA
10.00 - 10.05

Fjalë hyrëse
➢ Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Zëvendës Rektor, Universiteti “Ukshin
Hoti” Prizren

10.05 – 10.15

Të Drejtat Kushtetuese: Neni 3 dhe 24 (Barazia para ligjit) dhe Neni
46 (Mbrotja e Pronës)
➢ Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Zëvendës Rektor, Universiteti “Ukshin
Hoti” Prizren

10.15 – 10.35

Të drejat e barabarta të grave në pronë
➢ znj. Merita Limani, USAID PRP

10:35 - 11:00

Diskutime/Sesion pyetjesh

11:00 – 11:05

Përmbyllje dhe pije në byfe të Universitetit
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