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“BREGDETI ASSOCIATION” THE COAST 

                   Defending Property, Pursuing Justice 
P.O. Box 258  • Tirana, ALBANIA 

• E‐mail: shoqatabregdeti@ yahoo.com Phone: 0355 693455112  

 
 

To: Dr. Jim Yong Kim  

President of The World Bank 

1818 H Street, NW 

Washington, DC 20433  

U.S.A.   

 

CC: Institucioneve demokratike  

 

 

28 shtator, 2012 

 

 

Shoqata “Bregdeti” Denoncon Raportin e Bankes Botërore, të Degës së Tiranës “Për rregullimin e 
problemeve me pronën private”  

 

Shkelqesia Juaj,   

 

Në një letër të mëparshme 
1
 ne kemi paraqitur ankesën në lidhje me faktin se raporti i Bankës 

Botërore në lidhje me çështjen e pronës private në Shqiperi (Raport 62 519-AL
2
, me tutje referuar si  

“raporti”), veçanërisht rekomandimet e tij, shkelin Nenin 181 lexuar së bashku me Nenin 41 të 

Kushtetutës të Shqipërisë  të vitit 1998. Neni 181  përcakton që çështja e kthimit të pronës duhet të 

zgjidhet brenda tre vitesh nga hyrja ne fuqi e Kushtetutës ( pra brenda vitit 2001), në perputhje me 

Nenin 41 të Kushtetutës që garanton të drejtën e pronës private dhe parashikon që prona mund të 

fitohet me anë të dhurimit, trashegimisë, blerjes ose ndonjë mënyre tjetër klasike të parashikuar nga 

Kodi Civil. 

 

Shoqata jonë përfaqëson interesat e pronarëve pronat e të cilëve janë konfiskuar nga regjimi komunist. 

që prej vitit 1993 kur Parlamenti Shqiptar aprovoi ligjin Nr. 7698 mbi kthimin e pronave dhe 

kompensimin e pronarëve të shpronësuar nga regjimi komunist
3
, ne, pronarët e ligjshëm, perveç 

njohjes të të drejtave të pronës, kemi qenë në betejë të vazhdueshme me një administratë dhe sistem 

thellësisht të korruptuar për  të marrë pronesinë e pronave tona. Shumica jonë akoma nuk e kanë 

arritur këtë. Me qindra raste janë në proces në Gjykaten Europiane të të Drejtave Njerëzore.  

  

 

                                                 
1 Leter nga Shoqata Bregdeti me 14 tetor 2011 dhe 14 Januar 2012 per Robert Zoellick, President i Bankes Boterore  
2 http:/www.worldbank.org.al  
3 Shih raportin, tabela 1, fq. 2 
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Një botim i dytë i Raportit në prill 2012 duket se “pranon komentet e marra nga organizatat e 

shoqërisë civile”. Observimi ynë është që situata po shkon drejt keqësimit
4
.  

 

Duke i dhënë përparesi ‘legalizmit’ të ndërtimeve pa leje dhe pronave të vjedhura, raporti ka për  

qëllim një rregullim të shpejtë të abuzimeve të 20 viteve të fundit. Në këtë mënyrë, raporti shkon 

përkundër Kushtetutës të Shqipërise dhe Gjykatës Europiane të të Drejtave Njerëzore. Për publikun 

shqiptar, raporti është dhe konsiderohet si mbeshtetje e qartë e kleptokratëve dhe korrupsionit.  

 

Duke sugjeruar kufizimin e ekzekutimit të Nenit 181 dhe shtyrjen e kthimit të gjithë llojeve të 

‘legalizimeve’ të pushtimeve të paligjshme, raporti shkel Kushtetuten. Sipas raportit, afati për kthimin 

duhet shtyrë deri ne 2020 ose thene ndryshe, kurrë :  raporti e pranon që për  shkak të pushtimeve të 

paligjshme, shpejt nuk do të mbetet asgje për  t’iu kthyer pronarëve të ligjshëm.  

 

Ekspertët e Bankës Botërore e dinë që kthimi i pronave është një çështje që shteti  shqiptar duhet ta 

kishte zgjidhur tashmë që prej fillimit të viteve ’90, në bazë të ligjit 7698 të vitit 1993, ose maksimumi 

në 2001 sipas nenit 181 të Kushtetutës të vitit 1998. Në këtë kuadër, çështja e rekomandimeve të tilla 

është për ta thënë në një gjuhë të lehtë, totalisht joprofesionale. Kjo nuk është vetem nje fyerje ndaj 

pronarëve të ligjshem. Kjo është një fyerje për idetë e drejtësisë dhe demokracisë dhe një mesazh i 

qartë për  vjedhesit, se ligji mund të shkelet  dhe se shkeljet në fund të fundit do të bëhen të rregullta 

dhe që menaxhimi i të drejtes të pronave duhet konsideruar (vetëm në Shqipëri) si një çështje politike, 

zgjedhja e së cilës varet nga vullneti i politikanëve të korruptuar. Një tallje e tillë paraqitet si një Raport 

dhe rekomandim i Bankës Botërore. 

 

Për fat të keq, ekspertet e Bankës Botërore kanë një famë të keqe në lidhje me projektet që kanë lidhje 

me pronat ne Shqiperi. Le të sjellim në vemendje vetëm një rast – prishjen e seleksionuar të 

ndërtimeve në Jalë
5
. 

 

Çështja e kthimit të pronave është trajtuar në mënyrë profesionale nga Gjykata Europiane e të 

Drejtave të Njeriut. Me 31 korrik 2012 Gjykata paraqiti një procedurë gjykimi pilot në lidhje me mos 

zbatimin e vendimeve administrative për  kompensimin e pronës të konfiskuar gjatë regjimit komunist 

në Shqipëri
6
. Duke vënë re që ankesat në atë rast specifik ishin një problem i përhapur në Shqipëri, 

Gjykata aplikoi një procedure gjykimi pilot, duke thënë që Shqiperia duhet të marrë masa të 

pergjithshme në mënyrë që të sigurojë në mënyrë të efektshme të drejtën e kompensimit brenda 18 

muajve nga data në të cilën gjykimi është përfunduar. Gjykata vuri në dukje që kompensimi financiar i 

autoriteteve nuk ishte një mënyrë efektive zbatimi, për  shkak të një sërë mangësish dhe mendon se 

skema dhe modalitetet e kompensimit  duhen rikonsideruar në kuadër të gjetjeve të Gjykatës dhe 

rasteve të saj ligjore.  

                                                 
4 E gjithe kjo pavaresisht pranimit të problemeve dhe deklarimit se Banka Boterore ka percjelle ne menyre të vazhdueshme 
pikepamjen se Qeveria e Shqiperise duhet të respektoje detyrimet ligjore perballe shtetasve të saj, perfshi të drejtat e 
pronareve të shpronesuar qe vijne nga Kushtetura, vecanerisht neni 181 qe garanton nje ‘zgjidhje të drejte’ të 
shpronesimeve dhe konfiskimeve  të meparshme siç deklarohet ne pergjigjen e letres tone nga Z. Lovovsky me date 31 tetor 
2011 
5 Shih auditin e brendshem të Bankes Boterore mbi kete ceshtje 
6 Rasti Manushaqe Puto dhe të tjere v. Shqiperia (numer aplikimi. 604/07,  34770/09,  43628/07, 46684/07), shih edhe 
deklaraten per shqyp « Pilot judgment concerning non-enforcement of administrative decisions awarding compensation for 
property confiscated under the communist regime in Albania » data 31.07.2012 
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Gjykata gjithashtu vuri ne dukje se zgjatjet e përsëritura në kohë të kthimit dhe kompensimit, siç kanë 

ndodhur deri me tani, nuk kontribuojnë në një zgjidhje të përshtatshme të problemeve të identifikuara 

dhe minojnë më tej besimin e publikut
7
. 

 

Zotëri, në kuadër të famës të keqe të ekspertëve të Bankes Botërore në projektet e lidhura me pronat 

në Shqipëri dhe të metat e Raportit të prill 2012, ne ju parashtrojme nje ftese personale që të merrni 

ne konsiderate me urgjence dy çështjet e mëposhtme:  

 

I. Korrigjimin e rekomandimeve të raportit në perputhje me Kushtetutën Shqiptare, Konventën 

Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut, veçnërisht 

me gjykimin me të fundit pilot të saj në 30 korrik 2012;  

II. Reflektimin e ndryshimeve në strategjine dhe nivelin operacional të Zyrës të Bankes Botërore 

në Tiranë.  

 

I. KORRIGJIMI I REKOMANDIMEVE TE RAPORTIT  
 

a. Kthimi i pronave ka perparesi para ‘legalizimeve’ 

 

Raporti duhet që se pari të pranojë se kthimi i pronave ka përparesi para ‘legalizimeve’ të pushtimeve 

të paligjshme. Kjo nuk është thjesht e logjikshme. Kjo është edhe në perputhje me pikepamjet historike, 

ligjore, ekonomike dhe etike si dhe me koherencën e vetë raportit. 

 

Sipas pikëpamjes kronologjike dhe ligjore duhet vënë në dukje se Ligji Nr. 7698 i vitit 1993 mbi 

kthimin e pronave pronarëve të shpronësuar nga regjimi komunist ishte ligji i parë i aprovuar nga 

Parlamenti Shqiptar post-komunist në lidhje me këtë çështje. Ai ka të bëjë me gjithë llojet e pronave të 

paluajtshme. Ai shprehu aspiratat e popullit për të nisur një epoke të re të bazuar në njohjen dhe 

respektimin e të drejtave të pronës si një nga shtyllat e demokracisë.  

 

Para ketij ligji, ligji 7501 i vitit 1991, i nenshkruar nga presidenti i fundit komunist, Ramiz Alia, ishte nje 

nga aktet e fundit te regjimit komunist (shih tabelen  1 ne raport, rreshti 1). Ky ligj parashikon vetem 

rikthimin e tokes bujqesore. Ai nuk pranon te drejtat e prones te pronareve te shpronesuar nga regjimi 

komunist (neni.8). Tani, sipas nenit 181 te Kushtetutes te 1998 , ligjet qe kane lidhje me shpronesimin 

dhe konfiskimin para hyrjes ne fuqi te Kushtetutes kane force ligjore vetem nese nuk jane ne 

kundershtim me te. Kjo do te thote se neni 8 i ligjit 7501 eshte i pavlefshem dhe ky ligj ka vlere ligjore 

vetem per ceshtjet ku respekton te drejtat e prones nga pronaret e ligjshem. Gjithashtu, ligji 9235 i 

vitit 2004 mbi kthimin e kompensimin e pronave parashikon qe cdo dispozite ne ligje te meparshme qe 

jane perkunder ketij ligji deklarohen te pavlefshme. Raporti  nuk i permend keto zhvillime te 

rendesishme juridike dhe jep pershtypjen se ligji 7501 i vitit 1991 akoma perben nje pengese ligjore 

per kthimin e pronave, dhe kjo nuk eshte e vertete.  

 

 

 

                                                 
7 shih §116 të vendimit Puto 
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Raporti pranon se në shumicën e zonave të vendit, komisionet lokale që duhej te shpërndanin tokën 

në përputhje me ligjin 7501, respektuan të drejtën e pronës që ekzistonte para konfiskimeve të 

regjimit komunist dhe de facto injoruan nenin 8 të tij. Në vende ku një gjë e tillë nuk ndodhi vazhdojnë 

protestat sociale
8
.  

 

Duhet vene ne dukje se shumica e rasteve që janë në gjykatë aktualisht e kanë zanafillen nga mos ose 

keqzbatimi i ligjit 7698
9
. Në të vërtetë, praktikat e paligjshme dhe të korruptuara me token urbane ne 

qytete të medha dhe ekonomike dhe zona të çmuara turistike ne Tiranë, Durrës ose Vlorë iu hoqën 

pronareve të ligjshem të drejten e marrjes ne pronësi të pronës të tyre.  

 

Struktura e raportit sugjeron që çështja e kthimit të pronave daton vetëm që nga 2004 (kapitulli 3 mbi 

“kthimi i pronave pas 2004” është pas kapitulli 2 mbi “legalizimet”). Kjo nuk është e vërtetë pasi ligji 

9235 i vitit 2004  në fakt është një amendament i ligjit Nr. 7698 të vitit 1993, siç shpjegohet edhe në 

tabelen 1 të raportit, rreshti 6
10

.  

 

Kthimi i pronave ka përparësi edhe nga pikepamja ekonomike. Megjithë meritat e pretenduara nga 

‘legalizimet’ e situatave të paligjshme, raporti pranon se paligjshmëria sjell pasiguri që është e keqe 

për investime. Pasiguria, sipas raportit, vjen nga fakti se legalizimet po bëhen pa zgjidhur fillimisht në 

mënyrë perfundimtare kthimin e pronës siç parashikohet në ligjin e vitit 1993 dhe Kushtetutën e vitit 

1998. Kështu që perfundimi logjik sipas logjikës të raportit duhet të jetë që kthimi i pronës duhet bërë 

para legalizimeve dhe në fakt duhej të ishte zgjidhur vite më parë. Meqe kjo gjë nuk ka ndodhur akoma, 

duket e logjikshme që kthimi i pronës duhet zgjidhur urgjentisht. Përkundrazi, raporti i jep përparesi 

legalizimeve siç duket ne kalendarin e propozuar. Duket si skizofrenike që të vihen në dukje 

arsye/justifikime ( keq zbatim i 7698, korrupsion, etj) dhe të paraqiten ‘zgjidhje’ për t’i legalizuar dhe 

përjetesuar ato në emer të pragmatizmit, siç bën Raporti. 

 

Problemet me pushtimet e paligjshme kishin të benin kryesisht me tre rrethe Tirana, Durrës dhe Vlorë 

(shih gjithashtu Tabelën 4 të raportit). Këto zona tërheqëse ekonomike dhe turistike ishin mbushur me 

‘biznesmenë’ që në mënyrë të paligjshme pushtuan toka dhe bënë ndërtime që me pas iua shiten 

palëve të treta apo i transferuan në mes tyre për të humbur gjurmët dhe fituar me miliona dollarë. 

Bazuar në këtë fakt  dalin dy pyetje të logjikshme të cilave Raporti nuk iu jep përgjigje: 

- Si të justifikohen ‘zgjidhjet’ ad hoc vetëm për këtë pjesë të pronareve të ligjshem (në krahasim 

me të tjerët në pjesë të tjera të vendit që kanë marre pronat e shtetëzuara nga komunizmi.  

- Si të justifikohet ‘legalizimi’ i pushtimeve të paligjshme që nuk u bene nga ‘njerëz në nevojë’ 

por nga ‘biznesmenë’ me mbeshtetjen dhe interesimin e politikanëve të korruptuar? 

 

 

                                                 
8  Me teper se  6000 vrasje janë raportuar qe nga viti 1991 nga Z. Gjin Marku, president  I Komitetit Kombetar të Pajtimit. Ato 
kanë lidhje me anarkine ne lidhje me pronën. 
9 Shih raportin e ECtHR per gjykimet pilot të 31.07.2012 
10 Aq e madhe duket të kete qene deshira per ‘t’i dhene perparesi’ legalizimeve saqe tabela 1 e raportit papritur ndryshon 
rendin kronologjik të meparshem dhe e vendos Tetor 2004 (ligji për legalizimet) para Korrik 2004 (amendament i ligjit të 
vitit 1993 mbi kthimin e pronave) 
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Legalizimet ne Shqiperi nuk rregullojne “ekstralegalitetin” si ne teorine e De Soto’s 
11

 por “illegalitetin”, 

pikërisht vjedhjen dhe abuzimin në kurriz të pronarëve të ligjshëm me të drejtën ekzistuese dhe të 

njohur për kthim dhe kompensim. Legalizimet (shpërblim për ilegalitetin/paligjshmerine) mund të 

bëhen vetem pasi të jenë kënaqur pronarët e ligjshëm. Edhe atehere madje, legalizimet duhen bërë 

me objektiva dhe kritere të përcaktuara mirë. Ashtu siç e pranon edhe Raporti, duhet që gjithashtu të 

këtë kufizim në kohe. Nëse qëllimi është që të ndihmohen njerëzit në nevojë, shteti mundet gjithashtu 

të përdorë siperfaqet e tij për këtë gjë. Por, ashtu siç e dinë edhe ekspertët e Bankës Botërore, 

legalizimet në Shqipëri në shumicën e tyre nuk kanë të bëjne aspak me ‘drejtesinë sociale’. Ato janë 

thjesht shpërblim për vjedhje dhe pasurim personal të mafias dhe politikanëve në kurriz të pronarëve 

të ligjshëm. Rekomandimi i raportit që Qeveria ta ndryshoje këtë në të ardhmen është thjesht fjale 

boshe dhe dëshirë nese nuk ka një shtyse që ta detyrojë Qeverinë ta bëjë këtë gjë. 

 

Raporti në menyrë abuzive e krahason situatën në Shqipëri me masat e marra nga Qeveria 

Maqedonase pas termetit të Shkupit. Kjo është fyerëse, pasi praktikat e korruptuara të autoriteteve 

Shqiptare krahasohen me nje Veper të Zotit në mënyrë që të justifikohet adoptimi i të njëjtave 

kufizime të kthimit të pronës. Nëse Maqedonia do të merret si shembull, në do të sugjeronim si 

reference ligjin e kthimit të pronave të konfiskuara nga regjimi i meparshem, i aprovuar me urgjence 

pas rekomandimit të fuqishëm të Fondit Monetar dhe Bankës Botërore në Prill 1998.  

 

Pesimizmi i raportit për kthimin e pronës (shih §15 të raportit) dhe optimizmi për legalizimet (shih §14 

të raportit) është (duke perdorur nje gjuhe të bute) jo profesional dhe i papranueshëm.  

 

b. Kthimi fizik i pronës ka përparësi para kompensimeve 

 

Siç parashikohet në ligj, kthimi i pronës është ndreqja e parë e gabimeve të së kaluarës. Përparësia e 

saj duhet mbështetur edhe për arsye financiare si dhe sociale. 

 

Ligji 9235 i 29.07.2004 parashikon që: 

  

- Së pari, kthimi i pronës (shih neni 6 dhe 8). 

- Së dyti, kompensimi në natyre me pronë të të njejtit lloj dhe vlere (neni. 11.1.a) 

- Së treti, kompensimi në natyrë me pronë të një lloji tjetër po me vlerë të njëjtë (neni. 11.1.b) 

- Së katerti, kompensim me pjesëmarrje me vlerë të njëjtë në shoqeri kapitali shtetëror apo aty 

ku shteti është bashkë-pronar (neni. 11.1.c) 

- Së pesti, vlera e objektit nga privatizimi (neni. 11.1.ç) 

- Së gjashti, kompensim monetar (neni. 11.1.d). 

 

Kthimi fizik i pronës pra duhet të jetë përparesi edhe sipas konsideratave financiare dhe sociale. Pse 

duhet që taksapaguesit shqiptarë të paguajnë për pasurimin e njerëzve që pushtojnë tokë ose 

ndëtojnë pa leje, duke shkaktuar një pamundësi për t’iu kthyer pronën pronarëve të ligjshëm? Pse 

duhet që taksapaguesit e vendeve donator të paguajnë për projekte që nuk kanë asnjeherë sukses, 

                                                 
11 Një referencë tjeter abusive është “Misteri i kapitalit”. De Soto nuk predikon legalizmin e pronës të vjedhur por legalizmin 
e pushtimit të tokes të qeverisë. Shih Hernando de Soto, The mistery of Capital, Great Britain 2001, veçanërisht « The 
obstacles to legality » kapitullin 2 « The mistery of missing information ». 
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ashtu siç e pranon edhe vete Raporti
12

, per shkak të mungeses të vullnetit politik per të menaxhuar në 

mënyrë korrekte pronën dhe për t’ia kthyer pronarëve të ligjshëm? 

 

c. Kompensimi financiar me vleren e tregut 

 

Kur bëhet kompensimi financiar ai duhet të jetë vetëm me vlerën e tregut! Argumentet ligjore dhe 

morale e mbështesin këtë gjë.  

 

Kompensimi i drejtë dhe në vlerën e tregut janë parashikuar në Kushtetutë (neni 41) dhe në ligjin e 

vitit 2004 (neni. 13.2) si dhe në jurisprudencën e Gjykatës Europiane të të Dretave Njerëzore 

(shembulli më i fundit ne grupin e rastit Puto). Injorimi i këtyre parimeve dhe rregullave thelbësore siç 

bën raporti kur sugjeron një kompensim financiar të kufizuar mund të quhet amatorizëm.  

 

Pretendimi për shembuj ‘ekuivalente’ kompensimi të reduktuar në vende të tjera të Europes lindore 

nuk vlen pasi asnjë prej tyre nuk reflekton të njëjtin realitet si në Shqiperi, ku shkaku i kompensimit 

financiar të reduktuar është legalizimi masiv i pushtimeve dhe ndertimeve të paligjshme. Ne i sfidojmë 

ekspertet e Bankës Botërore që të na citojne edhe një rast të vetëm shqiptar ku kompensimi financiar i 

pronareve të ligjshem ishte i nevojshem per shkak se kthimi i  pronës nuk ishte i mundur sepse prona 

përdorej tashme për INTERES PUBLIK !  Kjo është një arsye më tepër për të mos pranuar një 

kompensim më të ulet se vlera e tregut.  

 

 

d. Kapacitete të përshtatshme institucionale për të zgjidhur kthimin e 

pronës 

 

Për të zgjidhur lëmshin e krijuar për qellime të qarta pasurimi, ne së pari dhe mbi të gjitha kemi nevojë 

për një vullnet politik për ta bërë këtë. Një vullnet i qartë përkthehet më pas në kapacitete të 

përshtatshme institucionale.  

 

“Historia e suksesit” e ALUIZNI, agjencia e legalizimeve, siç raportohet, ilustron faktin që nëse ka një 

vullnet gjendet një rrugëzgjidhje. Vullneti për të legalizuar me shpejtesi pushtimet dhe ndërtimet e 

paligjshme u perkthye në kapacitete institucionale madhore dhe para për këtë agjenci krahasuar me 

ato që përdoren për kthimin dhe kompensimin e pronave. Vetëm duke konsideruar këtë rast nuk ka 

besueshmeri ‘fatalizmi’ dhe ‘heqja dorë’ ne lidhje me kthimin e pronave. Raporti duhet të nxjerrë 

përfundimet e duhura në lidhje me këtë fakt: kthimi i pronave kërkon vullnet politik dhe kapacitete 

institucionale të përshtatshme.  

 

Do të ishte nje iniciativë shumë e mirë e Bankës Botërore financimi i një mbështetje të vërtetë të 

kapaciteteve institucionale për kthimin e pronave ( siç është identifikuar tashmë në Raport) në mënyrë 

që të zgjidhet ky problem si një çështje urgjente. Të gjitha sugjerimet për ta shtyrë kthimin e pronave 

për vitin 2020 (e ku ka me vone se kaq?) janë humor tallës. Kjo gje krijon përshtypjen se Banka 

Boterore po shpreson për  moshimin, dorëzimin dhe humbjen e kujtesës që në menyre ‘natyrale’ të 

zgjidhë ‘problemin’ e kthimit të pronës. Mund të jetë interesante të dihet që kjo ‘zgjidhje’ ishte 

sugjeruar edhe nga presidenti i fundit komunist Ramiz Alia kolegeve të tij në një nga mbledhjet e fundit 

                                                 
12Shih diskutimin e projekteve IPRO dhe LAMP 
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të byrose politike komuniste ku ai shpjegoi se si të merret fuqia ekonomike dhe të nxirren jashtë loje 

pronarët e ligjshem
13

.  

 

e. Përputhja me jurisprudencen e ECtHR   

 

Ekspertet dhe Raporti i Bankës Botërore nuk ka pse të eksperimentojnë zgjidhje ‘pragmatike’ ad hoc në 

Shqipëri. Ata duhet t’i përmbahen respektimit të të drejtave njerezore, Kushtetutës Shqiptare dhe 

vendimeve  dhe sugjerimeve për  me tej të ECtHR (gjykimet pilot). Raporti ka nevoje të rishikohet në 

kuadër të jurisprudencës të ECtHR  dhe të korrigjohet  në përputhje me të. Kjo domethënë që afati  

për  kthimin e pronës duhet të jetë i njëjtë si ai i identifkuar nga ECtHR (18 muaj) dhe jo në vitin 2020. 

Gjithashtu kthimi i pronës duhet të këtë përparësi para kompensimeve; forma të tjera të 

kompensimeve të parashikuara ne ligj duhen perdorur dhe kompensimi financiar duhet bërë vetem me 

vlerën e tregut.  

 

 

II. NDRYSHIME TE NEVOJSHME TE BANKA BOTERORE SHQIPERI 
 

Për të pasur besueshmeri gjithë ndihma monetare e Bankes Boterore dhe donatoreve për Qeverinë 

Shqiptare duhet kushtëzuar dhe matur përkunder suksesit të Qeverisë në përfundimin e kthimit të 

pronës në përputhje me jurisprudencen e ECtHR  dhe normalizimin e menaxhimit të pronës (pra 

mundja e korrupsionit në të gjitha nivelet). Për të arritur këtë qellim, perfaqesuetit e Bankes Boterore 

në Tirane duhet të respektojnë të drejtat themelore dhe Kushtetutën e Shqipërisë. Të ashtuquajturat 

zgjidhje ‘pragmatike’ që nuk respektojnë të drejtat  njerëzore themelore i dobësojnë me tej themelet e 

Shtetit Shqiptar dhe nuk i shërbejnë interesave të qeverisjes të mirë dhe integrimit Europian të popullit 

Shqiptar. 

 

Konsultimi me përfaqesues të pronareve të ligjshem duhet të jetë sistematik në lidhje me çdo projekt 

të Bankës Botërore që ka lidhje me pronat si dhe Raporti. Kjo gje nuk ka ndodhur deri më tani. 

 

Projektet e mëparshme duhet t’i nënshtrohen një ekzaminimi kritik serioz. Dështimet duhen 

identifikuar dhe diskutuar dhe duhen nxjerrë konkluzione që duhen marre parasysh kur fillohen 

projekte të tjera ne lidhje me pronat.  

 

Zoteri, për  të qenë sa më të plotë, ne mund t’iu dërgojmë  me kërkesën tuaj një version me shënime 

të raportit që permban kritikat tona të detajuara. Gjithashtu ekspertet tanë ligjore janë të 

disponueshëm për  më teper informacion dhe veprim. Nese ju ose ekipi juaj i besuar do të planifikojne 

një vizitë në Shqipëri, ne mund t’iu shoqerojmë dhe do t’iu tregojmë impaktin negativ të disa prej 

projekteve të financuara nga Banka Boterore. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Raportuar ne http://www.facebook.com/note.php?note_id=142436519159213 , konsultuar ne 16 shtator  2012 
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Për suksesin e mëtejshem të politikave të Bankës Botërore në Shqipëri  dhe besueshmërinë para 

popullit Shqiptar si dhe donatorëve është jetësore të korrigjohet Raporti dhe ekzekutimi i projekteve të 

ardhshme të bëhet në përputhje me Kushtetutën Shqiptare dhe të drejtat themelore njerëzore. Kritika 

dhe zhgenjimi ynë me Raportin është proporcionale me shpresën që kemi në institucionet 

nderkombetare si ky i juaji që të imponojnë respektimin e vlerave demokratike themelore nga klasa 

politike shqiptare në shumicen e saj e korruptuar. Ju sigurojmë për  qëllimin tonë të patundur që të 

përfshihemi në menyre aktive në gjetjen e një zgjidhje për  këtë problem.  

 

 

I juaji, 

 

 

 

Për Shoqatën ”Bregdeti” 

Kryetari 

Niko Nesturi 

 


