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Tiranë, më 29 Mars 2016 

Drejtuar: 

Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë 

 

 

Kërkesë: 

Ligji 133/2015 15 datë 5.12.2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të 

Kompensimit të Pronave” 

E/I Nderuar, 

Shoqata Kombëtare “Pronësi me Drejtësi” ka ndjekur me shqetësim zhvillimet që lidhen me 

nismën më të fundit të Qeverisë dhe Kuvendit për të imponuar kufizime të të drejtës sonë 

kushtetuese për mbrojtjen e pronës, nëpërmjet miratimit të Ligjit nr 133/15 datë 5.12.2015 “Për 

Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”. 

Shoqata është përpjekur me të gjitha mjetet dhe mundësitë e saj që të bindë autoritetet të marrin 

parasysh në hartimin e këtij ligji shqetësimet dhe pritshmëritë e anëtarëve të saj, por fatkeqësisht 

pa sukses. Në këto kushte, duke mos pasur një tjetër zgjidhje, Ne i drejtohemi kësaj Gjykate të 

Nderuar me Kërkesën tonë për: 

Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Europiane 

për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut të Ligjit nr 133/15 datë 5.12.2015 “Për Trajtimin e 

Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”; 

dhe 

Pezullimi i zbatimit të Ligjit Ligjit nr 133/15 datë 5.12.2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e 

Procesit të Kompensimit të Pronave”. 

Për këtë qëllim, autorizojmë Av. Suela Mëneri, me Nr Lic 8079 (të dhënat e detajuara 

bashkëlidhur kësaj Kërkese) të na përfaqësojë në proçesin para Gjykatës Kushtetuese. 

Bashkëlidhur kësaj shkrese do të gjeni Kërkesën dhe Dokumentat në mbështetje të saj. Shoqata 

mbetet e gatshme, në dispozicionin Tuaj për të ofruar çdo informacion, a dokument të nevosjhëm 

për mbarëvajtjen e shqyrtimit të Kërkesës. 

Me Konsideratën më të lartë: 

RRAPO HAJREDIN DANUSHI 

Kryetar i Shoqatës Kombëtare “Pronësi me Drejtësi” 
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KËRKESË 

PËRPARA GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË 

SHQIPËRISË 

 

Subjekti Kërkues: Shoqata Kombëtare “Pronësi me Drejtësi”, Adresa: Kutia Postare 8195, 

Rruga “Qemal Stafa”, God 13, Shkalla 1, Ap 49, Tiranë 

Përfaqësuar prej: Av. Suela Mëneri, Nr Lic 8079, Anëtare e Dhomës së Avokatisë Tiranë, 

Rruga “Islam Alla”, God 67, Kati II, Dera 1, Tiranë – e autorizuar (autorizimi bashkëlidhur). 

Subjekte të Interesuara:  

Kuvendi i Shqipërisë, Adresa: Rruga “George W. Bush”, Kutia Postare 1010, Tiranë 

Ministria e Drejtësisë, Adresa: Bulevardi “Zogi I”, Tiranë, Kutia Postare 1000, Tiranë  

Objekti Kërkesës:  
 

Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën 

Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut të Ligjit nr 133/15 datë 5.12.2015 “Për 

Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” 

Pezullimi i zbatimit të Ligjit Ligjit nr 133/15 datë 5.12.2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe 

Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” 

Baza ligjore:  

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë - Preambula, Neni 3, Neni 4, Neni 15, Neni 17, Neni 18 1, Neni 

41, Neni 42, Neni 131, Neni 132, Neni 134 1, Neni 181  

Konventa Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut - Neni 1, Neni 6.1 (pjesa 

relevante), Neni 13, Neni 14, Neni 18, Neni 41, Neni 1 I Protokollit 1, Neni 1 i Protokollit 12. 

Bazë ligjore plotësuese - §§ 54 – 190 të kësaj Kërkese 

I. VEPRIMET KONKRETE TË AUTORITETEVE1 

                                                           
1 Detajet e Ligjit 133/15 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” janë 

paraqitur në përputhje me përshkrimin e bërë në Dokumentin Informues të përgatitur nga Departamenti i Zbatimit të 

Vendimeve të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, 15 Korrik 2015 (më tej referuar si: “Dokumenti 

Informues”) - Manushaqe Puto etj k. Shqipërisë dhe Driza k. Shqipërisë (si dhe grupi me 14 çështje të tjera) Masat e 

Përgjithshme për Zbatimin e Vendimeve të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut). Kopja e këtij dokumenti i 
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1 Më datë 23 Shkurt 2016 hyri në fuqi Ligji nr. 133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe 

Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” (më tej referuar si: “Ligji 133/2015”).  

Qëllimi i ligjit dhe fusha e zbatimit të ligjit 

2 Sipas nenit 1, Ligji 133/2015 përfaqëson vullnetin e shtetit për të zgjidhur një problem të 

mbetur pezull për një kohë të gjatë duke parashikuar një rregullim të drejtë të çështjeve të të 

drejtave pronësore që rrodhën prej shpronësimeve, shtetëzimeve, apo konfiskimeve të tokës, në 

përputhje me nenin 41 të Kushtetutës dhe nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës Europiane për të 

Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut (referuar mm tej si: “Konventa”). 

3 Ligji zbatohet për të gjitha kërkesat për kthim dhe kompensim të pronës që janë në proçes 

shqyrtimi në Agjensinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave si dhe për kërkesat e reja për 

kthim dhe kompensim të pronës, që do depozitohen në Agjensi brenda kufijve kohorë2 të 

parashikuar nga ky ligj. Për më tej, fusha e zbatimit të këtij Ligji shtrihet në vlerësimin dhe 

zbatimin e të gjitha vendimeve, që njohin të drejtën e kompensimit, të lëshuara nga autoritetet 

administrative dhe gjyqësore vendase, përfshirë vlerësimin e kompensimit të çështjeve që po 

shqyrtohen në Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut3 (më tej referuar si: “GJEDNJ”). 

4 Shpronësimet për të cilat shpërblimi i drejtë është shlyer, pasuritë që i janë dhuruar shtetit si 

dhe pasuritë e përfituara në kuadër të reformës agrare janë përjashtuar nga fusha e zbatimit të 

ligjit4. 

Mjetet e kompensimit 

5 Skema e kompensimit që prezanton Ligji 133/2015 parashikon në vendin e parë kompensimin 

financiar5. Madje, pjesa më e madhe e ligjit i dedikohet metodës së përllogaritjes së 

kompensimit, ose kompensimit të papaguar6. Ky fakt përforcohet prej parashikimit, që çdo 

pronë, e cila mbetet e lirë, pasi një pjesë e saj i kthehet pronarit të mëparshëm transferohet në 

fondin e kompensimit fizik, që të përdoret për kompensimin e pronarëve të tjerë7. 

6 Megjithatë, Ligji 133/15 e sfidon kompensimin financiar, kur parashikon, se kompensimi bëhet 

edhe (a) nëpërmjet kompensimit me pronë të paluajtshme të çfarëdolloji me vlerë të njëjtë, në 

pronësi të shtetit8; (b) nëpërmjet aksioneve në shoqëritë me pronar shtetin, ose aty ku shteti është 

                                                                                                                                                                                           
është bashkëlidhur Kërkesës. Në këtë rubrikë janë pasqyruar të gjitha ndryshimet që ka pësuar Projektligji deri në 

miratimin e tij nga Kuvend si Ligji 133/15... .  
2 Neni 3 § (1) i Ligjit 133/15. 
3 Neni 3 § (2) i Ligjit 133/15 “vlerësimin financiar të ankimeve që po shqyrtohen në GJEDNJ”.  
4 Neni 4 I Ligjit 133/15 
5 Shih të dhënat statistikore të dhëna nga pala shtetërore në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës (referuar 

më tej si: “Komiteti i Ministrave”), e cila gjendet bashkëlidhur në formë aneksi në versionin zyrtar të Vendimit të 

GJEDNJ për ankimin “Manushaqe Puto Etj k. Shqipërisë”. 
6 Shih ndryshimet që paraqet neni 6 i Ligjit 133/15 në raport me legjislacionin e mëparshëm. 
7 Shih fjalinë e fundit të nenit 6 § (5) të Ligjit 133/15. 
8 Neni 8 § 1(b) i Ligjit 133/15. 
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bashkëpronar me aksione që kanë vlerë të njëjtë me pasurinë e paluajtshme9; (c) nëpërmjet 

godinave që janë objekt privatizimi10, nëpërmjet kompensimit në natyrë me pronën e subjektit të 

shpronësuar11;nëpërmjet regjistrimit në ZRPP të së drejtës së parablerjes12.  

7 Në kapitullin që merret me trajtimin e kërkesave të pashqyrtuara parashikohet, se kthimi i 

pronës është i mundur dhe prioritet sa i takon kthimit të pronës (kompensimi në pronën e 

subjektit të shpronësuar) u jepet kërkesave për njohje të pronës, të cilat janë të patrajtuara ende13.  

8 Për më tej, edhe ankandet e parashikuara për të rritur burimet financiare për fondin e 

kompensimeve, ku mund të marrin pjesë të gjithë pronarët që kanë një vendim kompensimi të 

vlerësuar nga Agjensia përbën një tjetër mjet të kompensimit fizik14. 

Kompensimi financiar dhe metodat e përllogaritjes 

9 Sipas formulës së kompensimit që parashikon Ligji 133/15 vlerësimi i shumës, që do 

kompensohet bazohet në hartën e vlerës së pronës në kohën e hyrjes së ligjit në fuqi, duke marrë 

për referencë indeksin kadastral, sipas origjinës së pronës, që ndodhet më afër pronës që do 

kompensohet15. Nëse afër pronës që do kompensohet, në distancë të njëjtë prej saj shtrihen zona 

të ndryshme kadastrale, me vlera të ndryshme atëherë si zonë referimi do merret zona me vlerën 

më të lartë16. 

10 Nëse pasuria përbëhet nga një tokë dhe një ndërtesë, atëherë vlera e kompensimit do jetë sa 

vlera e ndërtesës dhe e tokës mbi të cilën është ndërtuar ajo. Vlerësimi për tokën do bazohet tek 

harta e vlerës së tokës, kurse për ndërtesat tek VKM per metodologjinë e vlerësimit të pasurive të 

paluajtshme në Republikën e Shqipërisë17. 

11 Vlera e aksioneve, e obligacioneve, e kompensimit financiar, apo e çdo forme tjetër 

kompensimi, përfshirë vlerën e pronës së siguruar sipas parashikimeve të këtij ligji për dhënien e 

pronave bujqësore, të cilat u janë akorduar më herët subjekteve të shpronësuara, apo 

trashëgimtarëve të tyre do zbritet prej shumës së vlerësuar për kompensim18. 

12 Metodologjia e përcaktuar në nenin 1 të Ligjit 133/15 ndiqet edhe kur përllogaritet vlera e 

pronave që njihen dhe` kompnesohen në natyrë në pronën e subjektit të shpronësuar19. 

                                                           
9 Neni 8 § 1(c) i Ligjit 133/15. 
10 Neni 8 § 1(d) i Ligjit 133/15. 
11 Neni 6 §(5), Neni 21 § 1, Neni 24 (2) i Ligjit 133/15. 
12 Neni 22 I ligjit 133/15. 
13 Neni 20 I Ligjit 133/15. 
14 Neni 14 I Ligjit 133/15. 
15 Nenet 6 §(1) dhe 6 §(4) t Ligjit 133/15. 
16 Neni 6 § (4) fjalia e fundit e Ligjit 133/15.  
17 Neni 8 §§(3) – (4) i Ligjit 133/15.  
18 Neni 6 §(5) i Ligjit 133/15. 
19 Neni 6 § (5) i Ligjit 133/15. 
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Kompensimi në natyrë dhe proçedurat e zbatueshme  

13 Ligji 133/15 njeh dy mënyra të kompensimit në natyrë: (a) kompensimin në natyrë në pronën 

e njohur20 dhe (b) kompensimin në natyrë me një tjetër pronë në pronësinë e shtetit21, pjesë e 

fondit të kompensimit fizik22.  

14 Prona mund të kthehet, nëse është e lirë dhe nuk i shërben interesit publik, ose nuk është e 

zënë sipas formave të tjera të përcaktuara në ligj23. Toka bujqësore mund të kthehet deri në 100 

ha24.  

15 Kthimi i pronës, ose siç përshkruhet mot a mot në ligj, kompensimi fizik në pronën e njohur 

është i kufizuar dhe prioritet u është dhënë rasteve në të cilat nuk është dhënë ende vendim për 

kthim, ose kompensim të pronës25.  

16 Për më tej, në rastet e ankesave të pashqyrtuara pronarët mund të kompensohen në natyrë me 

tokë, që ndodhet brenda zonave turistike26, apo me pasuri të tjera që janë në pronësi të shtetit, 

apo nën administrimin e shtetit27. 

Situatat e veçanta 

17 Situata e veçanta rradhiten në nenet 18, 23 dhe 24 të Ligjit 133/15. 

a. Mbivendosja e të drejtave të pronësisë 

18 Kur e drejta për kompensim është e mbivendosur, zbatimi i çdo vendimi të dhënë për 

kompensim kryhet vetëm për pjesët që nuk janë të mbivendosura. Agjensia do depozitojë një 

shumë në një llogari bankare deri sa të sqarohen interesat që përplasen. Palët mund t’a zgjidhin 

mosmarrëveshjen me ndërmjetësim, ose në rrugë gjyqësore28. 

b. Toka e zënë me ndërtime29 

                                                           
20 Neni 20 , neni 21 §(1) i Ligjit 133/15. 
21 Neni 8 §(1)b i Ligjit 133/15. 
22 Neni 12 §(1) i Ligjit 133/15. 
23 Ndryshimet e bëra sipas neit 25 të Ligjit 133/15. 
24 Neni 21 § (1) i Ligjit 133/15. 
25 Neni 20 I Ligjit 133/15. 
26 Neni 21 § (5) i Ligjit 133/15. 
27 Neni 21 § (6) i Ligjit 133/15. 
28 Neni 18 i Ligjit 133/15 
29 Silvana Doda “Çështje thelbësore të Legjislacionit për Legalizimet në Republikën e Shqipërisë. Çfarë mund të 

mësojmë prej eksperiencës Ballkanike? Revista e Mesdheut për Çështjet Sociale, Publikuar në Romë – Itali, Volumi 

5 Nr. 22. Sipas këtij publikimi të përmendur në dokumentin e vërejtjeve të ekspertëve të Komitetit të Ministrave të 

Këshillit të Europës datë 15 Korrik 2015, fq 14, “problemi i zënies së pronave të pronarëve legjitimë me ndërtime 

pa leje është një problem i gjerë në Shqipëri, që pengon kthimin e pronave pronarëve të ligjshëm. Sipas studimit 

janë llogaritur rreth 400 000 ndertime pa leje që nga viti 1991 deri në vitin 2014 në Shqipëri”. 
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19 Ligji 133/15 specifikon, se pronarët kanë të drejtë të kompensohen për pasuritë e vendosura 

në “zonat informale”30, ku janë ngritur ndërtime pa leje. Në territoret e tjera me objekte pa leje, 

për sa është e mundur, Agjensia i kompenson pronarët me pronë në pronën e njohur, e cila është 

e lirë. Kompensimi në natyrë nuk lejohet për tokën nën ndërtimet pa leje si dhe për hapësirën 

funksionale që i shërben këtij objekti31. 

c. Toka e pushtuar me ndërtime shtetërore 

20 Për tokat e njohura në favor të pronarëve, të cilat janë zënë nga ndërtime në pronësi të shtetit, 

apo nën administrimin shtetëror pronarëve do u njihet e drejta e parablerjes së godinave, nëse ato 

privatizohen, ose do kenë të drejtë të heqin dorë nga e drejta e parablerjes kundrejt kompensimit 

brenda 1 viti nga publikimi i Regjistrit. E drejta e parablerjes regjistrohet në Zyrën e Regjistrimit 

të Pasurive të Paluajtshme32. 

Autoritetet kompetente 

21 Zbatimi i Ligjit 133/15 i është besuar Agjencisë për Trajtimin e Pasurive (më tej referuar si: 

“Agjencia”) një subjekt i ri i së drejtës publike, i krijuar nëpërmjet transformimit të Agjencisë së 

Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, në varësi të Ministrit të Drejtësisë33. Agjencia ka 

kompetencë të shqyrtojë të gjitha kërkesat për kthim dhe kompensim të pronës, të depozituara 

para hyrjes së tij në fuqi dhe për të cilat ende nuk është marrë një vendim34 si dhe të bëjë 

vlerësimin financiar të vendimeve, që kanë njohur të drejtën e kompensimit, por pa përcaktuar 

shumën e kompensimit35. 

22 Agjencia për kërkesat e patrajtuara shqyrton gjithë dokumentacionin e depozituar nga 

subjektet e shpronësuara dhe konfirmon saktësinë dhe përputhshmërinë e tyre me këtë ligj e aktet 

nënligjore në fuqi36 si dhe me aktet ligjore dhe nënligjore ose vendimet gjyqësore në përputhje 

menenin 2 të këtij ligji, të cilat kanë shërbyer si bazë për shpronësimin, shtetëzimin, konfiskimin, 

ose marrjen e padrejtë të pronës nga shteti37 dhe del me vendim, nëse do e rrëzojë të drejtën e 

kthimit, a kompensimit, apo do e njohë atë. 

23 Agjencia gjithashtu është ngarkuar të verifikojë dhe të përllogarisë detyrimet financiare të 

shtetit ndaj subjekteve të shpronësuara, apo palëve të treta dhe për të depozituar për regjistrim në 

Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme të gjitha vendimet që trajtojnë pronën38. 

                                                           
30 Neni 24 i Ligjit 133/15. 
31 Neni 24.2 i Ligjit 133/15. 
32 Neni 22 1 i Ligjit 133/15. 
33 Neni 26 i Ligjit 133/15. 
34 Neni 26 §(1) a i Ligjit 133/15. 
35 Neni 26 §(1) b i Ligjit 133/15. 
36 Neni 26 §(1) a, pika “i” e Ligjit 133/15. 
37 Neni 26 §(1) a, pika “ii” i Ligjit 133/15. 
38 Neni 26 §(1) c - d i Ligjit 133/15. 
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24 Agjencia koordinon veprimtarinë e saj me institucione shtetërore të ndryshme39 Çdo 

institucion, veprimtaria e të cilit është e rëndësishme, apo lidhet drejtpërsëdrejti me njohjen, 

kthimin dhe kompensimin e pronës detyrohet të bashkëpunojë dhe të sigurojë informacionin, ose 

dokumentacionin e kërkuar nga Agjencia si dhe të bëjë të ditura shkaqet e pamundësisë për 

moskryerjen e detyrave, apo rekomandimeve të kërkuara. 

25 Agjencia kryen gjithashtu procedurat për identifikimin dhe inventarizimin e pasurive të 

paluajtshme në pronësi të shtetit, të cilat mund të përfshihen në fondin e kompensimit40. 

Agjencia bashkëpunon për këtë qëllim me institucionet të cilat administrojnë pasurinë shtetërore, 

apo pronën publike41. 

26 Organizimi, funksionimi i Agjencisë, dokumentat e kërkuara për procesin e trajtimit të 

pronave, Komisioni Ndërinstitucional për Identifikimin e Pronave që mund të transferohen në 

fondin e kompensimit fizik, procedurat dhe afatet e bashkëpunimit dhe komunikimit me 

institucionet e tjera shtetërore caktohen me Vendim të Këshillit të Ministrave42. 

27 Procedurat e mbledhjes, procesimit dhe administrimit të akteve të subjekteve të shpronësuara 

dhe përcaktimi i kritereve përzgjedhëse për krëkuesit, kërkesat e të cilëve nuk janë shqyrtuar 

ende caktohen me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë43.  

28 Struktura e Agjencisë miratohet nga Këshilli i Ministrave brenda një muaji nga hyrja në fuqi e 

Ligjit 133/15. Deri në miratimin e strukrurës Agjensia funksionon sipas strukturës ekzistuese44. 

Shqyrtimi i kërkesave 

29 Agjencisë i është besuar shqyrtimi i të gjitha kërkesave të regjistruara në Agjencinë e 

mëparshme si dhe shqyrtimi i kërkesave të reja të depozitura brenda 90 ditëve nga data e hyrjes 

së këtij ligji në fuqi45. Afati prej 90 ditësh nuk mund të rinovohet, a të rivendoset prej gjyqësorit, 

apo ndonjë autoriteti tjetër administrativ. 

30 Kërkesat që mbështeten tek “vërtetimet e faktit” do të refuzohen në përputhje me nenin 388 të 

Kodit të Procedurës Civile46. 

31 Procesi i shqyrtimit të kërkesave të depozituara para hyrjes në fuqi të këtij ligji përfundon 

brenda 3 viteve nga hyrja e tij në fuqi47. 

                                                           
39 Neni 36 i Ligjit 133/15. 
40 Neni 12 §§ (2) – (3) i Ligjit 133/15. 
41 Neni 26 §(3) i Ligjit 133/15. 
42 Neni 26 §(5), neni 26 §(2), neni 26 §(3) neni 36 §(2) i Ligjit 133/15.  
43 Neni 28 §(2) i Ligjit 133/15.a 
44 Neni 32 §(2) i Ligjit 133/15. 
45 Neni 27 §(1) i Ligjit 133/15. 
46 Neni 27 §(3) i Ligjit 133/15. 
47 Neni 34 §(1) i Ligjit 133/15. 
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Shqyrtimi i kërkesave për të cilat ka një vendim48  

32 Brenda 6 muajve nga data e hyrjes në fuqi të Ligjit 133/15, Agjencia publikon Regjistrin e të 

gjitha vendimeve përfundimtare që gjenerojnë të drejtën e subjekteve të shpronësuara për tu 

kompensuar. Regjistri duhet të përmbajë edhe dokumentat që u mungojnë dosjeve respektive. 

Subjektet e interesuara duhet të depozitojnë dokumentacionin e nevojshëm brenda 6 muajve nga 

data e publikimit të këtij regjistri. Regjistri publikohet në faqen zyrtare (elektronike) të 

Agjencisë, në Fletoren Zyrtare dhe/ose në media. Rregullat për krijimin, mirëmbajtjen dhe 

administrimin e Regjistrit përcaktohen nga Këshilli i Ministrave me propozim të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Agjencisë49. 

33 Në rast se subjektet e shpronësuara nuk paraqesin dokumentacionin e nevojshëm, të kërkuar, 

apo kur Agjencia është objektivisht në pamundësi për të përllogaritur pronën bazuar në 

dokumentacionin e paraqitur, atëherë Agjencia do e përllogarisë vlerën e kompensimit, sipas 

çmimit më të ulët të evidentuar në hartën e vlerës për atë njësi administrative dhe për atë kategori 

prone50. 

34 Vlera e kompensimit për të gjitha vendimet përfundimtare që njohin të drejtën e kompensimit 

do përllogaritet nga Agjencia për një afat 3 vjeçar nga hyrja e ligjit në fuqi. Nëse Agjencia nuk e 

plotëson këtë detyrim brenda afateve, subjektet mund t’i drejtohen Gjykatës Administrative të 

Shkallës së parë për të bërë vlerësimin51. 

35 Vendimet e dhëna më herët do trajtohen me prioritet dhe vlerësimi do fillojë në mënyrë 

kronologjike, nga vendimi më i  hershëm tek vendimi përfundimtar më i ri52. 

Vendimmarrja 

36 Në përmbyllje të detyrave të veta, Agjencia del me vendim të shkruar të Drejtorit të 

Agjencisë, të arsyetuar në përputhje me kërkesat e Aktit Administrativ, të parashikuar në Kodin e 

Procedurave Administrative53. 

37 Çdo vendim gjyqësor, që ndryshon vendimin e Agjencisë për kthim, ose kompensim, ose që 

ndryshon vlerën e kompensimit i njoftohet Agjensisë dhe regjistrohet në regjistrin përkatës të 

vendim-marrjes, që mbahet nga Agjencia54. 

Agjencia publikon vendimin me mjete të përshtatshme55. 

                                                           
48 Vendimet më të hershme janë dhënë në zbatim të Ligjit të vitit 2004 “Për kthimin dhe kompensimin e Pronës” dhe 

Ligjit të vitit 1993 “Për kompensimin financiar ose fizik të ish pronarëve të pronave bujqësore, livadheve, kullotave, 

tokave pyjore dhe pyjeve”. 
49 Neni 16 §§(1) – (2) i Ligjit 133/15. 
50 Neni 16 §(4) i Ligjit 133/15. 
51 Neni 15 §§(1) – (2) i Ligjit 133/15. 
52 Neni 15 §(1) i Ligjit 133/15. 
53 Neni 27 §(50 i Ligjit 133/15. 
54 Neni 30 §(4) i Ligjit 133/15. 
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E drejta për tu ankuar 

38 Nëse vendimi nuk ankimohet brenda afateve kohore të parashikuara në ligj ai bëhet titull 

ekzekutiv. 

39 Çdo palë e interesuar dhe Avokatura e Shtetit ka të drejtë të ankohet kundër vendimeve të 

dhëna nga Agjensia për vlerësimin financiar të pronës në Gjykatën Administrative të Apelit, 

brenda 30 ditëve nga publikimi i vendimit dhe vetëm sa i takon vlerës së kompensimit56. 

Pagesat 

40 Tarifat lidhur me procesin e kthimit dhe kompensimit të prnave përcaktohen me urdhër të 

përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave57. Ligji megjithatë nuk qartëson 

nëse pagesat aplikohen që prej fillimit apo në fazat e mëvonshme të procesit. 

41 Vendimi i kompensimit nuk u nënshtrohet taksave, tarifave, zbritjeve etj58. 

Zbatimi i vendimeve 

42 Kompensimi i subjekteve fillon sapo vendimi të ketë marrë formë të prerë59. 

43 Agjencia, ose vetë të interesuarit e çojnë vendimin përfundimtar për regjistrim në Zyrën e 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme60. 

44 Duke mbajtuar parasyh fondet që ka në dispozicion Agjencia, kjo e fundit transferon në favor 

“të subjekteve të përcaktuara” duke e transferuar shumën e kompensimit në depozitën bankare të 

çelur për këtë qëllim61. Banka lëvron pagesën e depozituar në favor të subjekteve përfituese, me 

urdhër të Agjencisë62.  

45 Agjencia publikon edhe lsitën e subjekteve përfituese që do kompensohen nga fondi i 

kompensimeve për peirudhën përkatëse63. 

46 Procesi i pagesave për të gjithë vendimet që njohin të drejtën e kompensimit do përmbyllet 

brenda një afati prej 10 vitesh nga hyrja e ligjit në fuqi64. 

                                                                                                                                                                                           
55 Neni 16 §(1) i Ligjit 133/15. 
56 Neni 29 I Ligjit 133/15. 
57 Neni 28 §(5) i Ligjit 133/15. 
58 Neni 16 §(7) i Ligjit 133/15. 
59 Kjo nënkupton, pas kalimit të afatit 30 ditor për dorëzimin e ankimeve, ose kur palët e interesuara deklarojnë se 

ato nuk do ankohen, ose kur palët ankohen kur janë shteruar të gjitha shkallët e ankimit përfshirë edhe Gjykatën e 

Lartë. Neni 16 §(5) i Ligjit 133/15. 
60 Neni 30 §(1) i Ligjit 113/15 
61 Neni 11 §(4) i Ligjit 133/15. 
62 Neni 11 §(5) i Ligjit 133/15. 
63 Neni 11 §(2) i Ligjit 133/15. 
64 Neni 16 §(6) i Ligjit 133/15. 



Kërkesë:                               Shpallja e papajtueshme me Kushtetutën dhe Konventën e Ligjit 133/2015                     Shoqata Kombëtare 
“Pronësi me Drejtësi” 2016 

 

 
 10 

47 Për vendimet përfundimtare lidhur me të cilat është përcaktuar vlera e kompesnimit, por që 

kanë mbetur të pazbatuara, subjektet e shpronësuara do përfitojnë nga indeksimi sipas vlerës 

zyrtare të inflacionit dhe interesave bankare nga koha e njohjes së të drejtës së kompensimit e 

deri në momentin e kompensimit65. 

Fondi i kompensimit 

48 Më qëllim zbatimin e vendimeve që urdhërojnë të drejtën e kompensimit, Ligji 133/13 krijon 

një fond (Fondin e Kompensimit të Pronave)66. Ky fond përbëhet nga fondi finanaciar dhe fondi 

fizik i pronave. Fondi fizik i pronave përbëhet nga prona shtetërore, të cilat me VKM janë 

transferuar në fondin në fjalë dhe prona të pronarëve, të cilët janë kompensuar funanciarisht67.  

49 Burimet e fondit të kompensimit janë: 

a. Të ardhurat nga buxheti i shtetit; 

b. Të ardhurat nga shitja me ankand e pronave në pronësi të shtetit, të cilat janë pjesë e 

fondit të kompensimit fizik; 

c. Të ardhurat e siguruara nga transferimi i pronësisë së parcelave ndërtimore sipas ligjit të 

legalzimeve; 

d. Të ardhura të tjera të cilat sipas ligjeve dhe akteve nënligjore të veçanta transferohen në 

llogarinë e fondit të kompensimit të pronave; 

e. Donacione dhe të tjera të ardhura68. 

50 Fondi administrohet nga Agjencia dhe është objekt i procedurave të njëjta me buxhetin e 

shtetit69. 

51 Në buxhetin e shtetit miratohet çdo vit një fond, jo më i vogël se 50 miliard lekë për 10 vjet 

për implementimin e procesit të kompensimit të pronave70. 

52 Me qëllim që të rrisë burimet financiare të Fondit, Agjensia organizon shitje me ankand të 

pronave nga fondi i pronave. Të ardhurat transferohen në Fondin e Kompensimit. Të gjithë 

pronarët, të cilët disponojnë një vendim përfundimtar për kompensim mund të marrin pjesë në 

ankandin e organziuar për këtë qëllim71. Nëse procedurat e ankandit për një pronë dështojnë dy 

herë, atëherë bëhet ankand publik i pronës në fjalë72. Agjencia në çdo rast nuk lejohet t’a shesë 

një pronë në një vlerë më të ulët se ajo e parashikuar në hartën e vlerës së pronës73. Nëse prona 

                                                           
65 Neni 6 §(7) i Ligjit 113/15. 
66 Neni 9 i Ligjit 133/15. 
67 Neni 12 §(1) i Ligjit 133/15. 
68 Neni 10 §(3) i Ligjit 133/15 
69 Neni 10 §§(1) – (2) i Ligjit 133/15.  
70 Neni 11 §(1) i Ligjit 133/15. 
71 Neni 13 §(1) i Ligjit 133/15. 
72 Neni 13 §(2) i Ligjit 133/15. 
73 Neni 13 §(2) i Ligjit 133/15. 
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në fjalë nuk shitet as me ankand publik, ajo do vihet në dispozicion për kompensim fizik74 dhe 

do të përdoret për kompensimin e subjekteve që janë pajisur me një vendim përfudnimtar 

kompensimi.Për këtë qëllim pasuria e paluajtshme do të publikohet për 45 ditë dhe më pas do t’i 

jepet subjektit të shpronësuar që e ka kërkuar atë75. Çdo subjekt që aplikon për kompensim fizik 

duhet t’i bashkëlidhë aplikimit për kompensim fizik një deklaratë, se heq dorë nga pjesa e mbetur 

e kompensimit nëse deklarohet përfitues76.  

II. ANKESAT E PALËS KËRKUESE 

 

53 Pala Kërkuese77 ankohet se zgjidhjet e imponuara nëpërmjet Ligjit nr. 133/15 konsistojnë 

në një grup ndërhyrjesh në të drejtat e saj kushtetuese78 dhe të garantuara sipas 

Konventës79, të cilat janë të paligjshme80 dhe jo-proporcionale81.. Konkretisht: 

 

a. Kufizimet82 e imponuara nga parashikimet e Ligjit 133/15 lidhur me “Qëllimin dhe 

Fushën e Zbatimit të Ligjit83” janë të papajtueshme me nenet relevante të Kushtetutës të 

                                                           
74 Neni 14 §(1) i Ligjit 133/15. 
75 Neni 14 §(2) i Ligjit 133/15. 
76 Neni 14 §(3) i Ligjit 133/15. 
77 “Pronarët e shpronësuar forcërisht gjatë dhunës politike komuniste” (sipas përkufizimit të bërë në nenet 1 dhe 2 të 

këtij ligji), ose “pala kërkuese”, sipas kësaj Kërkese do identifikohen me ternin “kërkuesit” gjatë parashtrimit të 

ankesave në këtë Rubrikë për thjeshtësi argumenti. 
78 Shih në vijim § 54 të Kërkesës. 
79 Shih në vijim § 64 të Kërkesës. 
80 Argumentuar në §§ 230 – 265 të Kërkesës. 
81 Argumentuar në §§ 266 – 358 të Kërkesës. 
82 Sipas nenit 1, Ligji 133/15 kufizohet që të jetë në përputhje me nenin 41 të Kushtetutës si dhe me nenin 1 të 

Protokollit 1 të Konventës, pa pasur parasysh që ky ligj duhet të jetë në përputhje edhe me parimet themelore 

kushtetuese, me parimet e përgjithshme kushtetuese, me të gjitha të drejtat kushtetuese dhe ato të siguruara në 

Konventë të subjekteve brenda fushës së zbatimit të tij.  

Ligji 133/15 ligjëron kufzimet e të drejtave themelore kushtetuese të kërkuesve, duke i kualifikuar ata si “subjekte të 

shpronësuara”, ndonëse sipas nenit 1 dhe 2 të të njëjtit ligj kërkuesit gëzojnë disa karakteristika unike, që 

përmblidhen si vijojnë: “subjekte, të cilave u janë shpronësuar, shtetëzuar, ose konfiskuar pronat, sipas akteve 

ligjore nënligjore, vendimeve penale të gjykatave, apo të marra me çdo mënyrë tjetër të padrejtë nga shteti komunist 

prej datës 29.11.1944”. Sikurse kuptohet prej përkufizimit të neneve 1 dhe 2 të Ligjit 133/15, kërkuesit janë viktima 

të shkeljeve masive të të drejtave njerëzore. Në këtë kuptim si statusi i tyre ligjor, ashtu edhe shpërblimi i drejtë i 

dëmeve të pësuara prej tyre duhen përcaktuar në mënyrë të atillë që t’i shërbejnë tejkalimit të shkeljeve të të drejtave 

të tyre të përshkruara edhe sipas këtij ligji. 

Të përkufizuarit e statusit të kërkuesve jashtë kontekstit të qëllimit të këtij ligji (në nenin 5 § (9)) ka influencuar 

paraqitjen e një skeme për shpërblimin e drejtë të anëtarëve ta, e cila: 

a. kufizon me efekte prapavepruese të drejtën për pronën të kërkuesve, të cilët disponojnë tituj pronësie, të 

fituara me vendime përfundimtare mbi bazën e ligjeve më të hershme për kthimin dhe kompensimin e 

pronës. Konkretisht, ky ligj përfshin brenda fushës së zbatimit të vet, jo vetëm të drejtat e siguruara prej 

vendimeve përfundimtare për kompensim, të cilat i nënshtrohen vlerësimit sipas këtij ligji, por të gjitha të 

drejtat për kthim dhe kompensim, të fituara prej kërkuesve gjatë 23 viteve. Sipas këtij ligji, të gjitha 

pronat e kthyera, apo kompensuara me vendime përfundimtare të K.K.Kpronave dhe AKKP-s 

konsiderohen “përfitime të zbritshme” për qëllime të zbatimit të këtij Ligji. (shih nenin 6 § (6), nenin 7 § 

(2), nenin 25 §§ 4-5 të këtij Ligji).  



Kërkesë:                               Shpallja e papajtueshme me Kushtetutën dhe Konventën e Ligjit 133/2015                     Shoqata Kombëtare 
“Pronësi me Drejtësi” 2016 

 

 
 12 

rradhitura në § 54 (në Rubrikën Legjislacioni i Zbatueshëm, Kushtetuta e Republikës së 

Shqipërisë dhe nenet relevante të Konventës të rradhitura në § 64 (në Rubrikën 

Legjislacioni i Zbatueshëm, Konventa Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të 

Njeriut) të kësaj Kërkese; 

b. Kufizimet84 e imponuara nga parashikimet e Ligjit 133/15 lidhur me “Mjetet e 

Kompensimit85” janë të papajtueshme me nenet relevante të Kushtetutës të rradhitura në § 

                                                                                                                                                                                           
b. Imponon konceptim e “vlerës së pronës sipas indeksit kadastral që ajo ka pasur në momentin e 

shpronësimit”, pa saktësuar megjithatë, se cili  është “momenti i shpronësimit” për qëllime të zbatimit të 

këtij ligji; 

c. transformon natyrën e procedurave të zbatueshme për shqyrtimin e kërkesave nga procedura 

administrative, në procedura quasi gjyqësore, pa sanksionuar megjithatë rregullat për zhvillimin e këtyre 

procedurave në përputhje me garancitë e së drejtës kushtetuese (gjithashtu të siguruar në Konventë) për 

proces të rregullt dhe mjete juridike efektive. Një qasje e tillë, në vështrim të së drejtës për akses efektiv 

në procesin ankimor zhvlerëson efektivitetin e afateve kohore të parashikuara në ligj për përmbylljen e 

procesit. 

d. kushtëzon njohjen e pronës të kërkuesve, me të provuarit e pajtueshmërisë së dokumentacionit të ri (që 

duhet paraqitur prej tyre) me aktet e shpronësimeve të rradhitura në nenin 2 të tij (shih nenin 26 § 1(a) 

pika “ii”). Ky lloj kushti ligjor ngre barrën e provës për kërkuesit, duke kufizuar me efekte prapavepruese 

të drejtën e tyre për akses efektiv.  

e. u mohon aksesin me efekte prapavepruese të gjithë kërkuesve, që kanë aplikuar për njohje, kthim dhe 

kompensim prone - vite, madje dekada  - para hyrjes në fuqi të këtij ligji, të cilët kërkojnë njohje të 

pronave që përfshihen brenda fushës së zbatimit të nenit 25 të këtij ligji (shih nenin 20 të ligjit) dhe 

kërkueseve të cilëve u është njohur prona, por autoritetet kompetente nuk janë shprehur se prona e njohur 

do kompensohet (shih nenin 7 § ç); si dhe kërkueseve të cilët kërkojnë zbatimin e vendimeve 

përfundimtare sa u takon të drejtave të mbivendosura në mirëbesim; 

f. kufizon me efekte prapavepruese të drejtat që përfitojnë kërkuesit në raport me të drejtat që përfitojnë 

subjektet e ligjeve të rradhitura në Shtojcën I; 

Të gjitha këto kufizime sjellin si pasojë zhvlerësimin e ndjeshëm të pronës së kërkuesve, kufizimin dhe mohimin e 

së drejtës së tyre për akses ekfetiv; mohimin e së drejtës së tyre për mjete jurdike efektive; diskriminimin e tyre në 

raport me kreditorët e tjerë të shtetit dhe grupet e tjera sociale. Të tilla kufizime injorojnë dinjitetin njerëzor të 

kërkuesve dhe e izolojnë më tej këtë grupim shoqëror, duke thelluar hasmëritë e përçarjet brenda shoqërisë. Për këto 

arsye, shqyrtimi nga ana e Gjykatës Kushtetuese i pajtueshmërisë se këtyre masave kufizuese me parimet themelore 

dhe të drejtat kushtetuese si dhe ato të siguruara në Konventë të kërkuesve është ratione materiae i arsyeshëm. 
83 Neni 1 § (a) i Ligjit 133/15; Neni 3 § (1) i Ligjit 133/15; Neni 3 § (2) i Ligjit 133/15 “vlerësimin financiar të 

ankimeve që po shqyrtohen në GJEDNJ”; Neni 4 i Ligjit 133/15. Shih gjithashtu përshkrimin e këtyre neneve në §§ 

2-4 në Rubrikën “Veprimet Konkrete të Autoriteteve” më sipër. 
84 Ligji 133/15 imponon përfshirjen brenda kontekstit të kompensimit sipas nenit 181 të Kushtetutës, të të drejtës së 

kërkuesve për kthimin në natyrë të pronave, (e drejtë) e cila sipas ligjeve më të hershme mishëronte mjetin kryesor 

të dëmshpërblimit të këtij grupimi. Në këtë kuadër Ligji 133/15 zëvendëson  kthimin e pronës në natyrë me termin 

“kompensim fizik brenda pronës së njohur subjektit të shopronësuar”. Kjo është një përpjekje e ligjvënësit për t’i 

siguruar palës shtetërore mundësi të gjera për t’u justifikuar lidhur me zhveshjen e saj nga përgjegjësia për t’u kthyer 

kërkuesve pronat e origjinës, sipas ligjeve më të hershme për kthimin dhe kompensimin e pronave. Të shkarkuarit 

nga ky detyrim gjithashtu avantazhon palën shtetërore, për të shkrirë në fondin e pronave të veta - kundrejt formulës 

së imponuar nëpërmjet këtij ligji – edhe pronat e origjinës së kërkuesve. 

Për më tej, ky ligj nuk përmban as rregulla sa i takon hierarhisë së mjeteve të kompensimit. Ai i lejon shtetit 

diskrecion absolut në këtë pikë, ç’ka bie në kundërshtim me parimin themelor kushtetues të së drejtës, si baza e 

shtetit (shih § 79 më poshtë). Ky ligj nuk përmban as rregulla për dhënien e kompensimit me obligacione, apo me 

aksione në shoqëritë me kapital shtetëror, apo ku shteti është bashkëpronar.  

Të gjitha ndryshimet lidhur me mjetet e kompensimit që pasqyron Ligji 133/15 kufizojnë me efekte prapaverpuese 

të drejtën për mbrojtjen e pronës së kërkuesve si dhe janë në kundërshtim me parimin kushtetues të së drejtës. Për 

më tej, ato nuk pasqyrojnë obligimet e palës shtetërore për të tejkaluar shkeljet e të drejtave të kërkuesve - të 

përshkruara në nenin 1 dhe neni 2 të këtij Ligji - në përputhje me të drejtat themelore të kërkuesve për dinjitet 
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54 (në Rubrikën Legjislacioni i Zbatueshëm, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe 

nenet relevante të Konventës të rradhitura në § 64 (në Rubrikën Legjislacioni i 

Zbatueshëm, Konventa Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut) të kësaj 

Kërkese; 

c. Kufizimet86 e imponuara nga parashikimet e Ligjit 133/15 lidhur me “Kompensimin 

Financiar dhe Metodat e Përllogaritjes87” janë të papajtueshme me nenet relevante të 

Kushtetutës të rradhitura në § 54 (në Rubrikën Legjislacioni i Zbatueshëm, Kushtetuta e 

Republikës së Shqipërisë dhe nenet relevante të Konventës të rradhitura në § 64 (në 

Rubrikën Legjislacioni i Zbatueshëm, Konventa Europiane për të Drejtat dhe Liritë 

Themelore të Njeriut) të kësaj Kërkese; 

d. Kufizimet88 e imponuara nga parashikimet e Ligjit 133/15 lidhur me “Kompensimin në 

Natyrë dhe Procedurat e Zbatueshme89” janë të papajtueshme me nenet relevante të 

                                                                                                                                                                                           
njerëzor e drejtësi shoqërore. Për këto arsye shqyrtimi nga ana e Gjykatës Kushtetuese i pajtueshmërisë se këtyre 

masave kufizuese me parimet themelore dhe të drejtat kushtetuese si dhe ato të siguruara në Konventë të kërkuesve 

është ratione materiae i arsyeshëm. 
85 Shih ndryshimet që paraqet neni 6 i Ligjit 133/15 në raport me legjislacionin e mëparshëm; Shih fjalinë e fundit të 

nenit 5 § (5) të Ligjit 133/15; Neni 8 § 1(b) i Ligjit 133/15; Neni 8 § 1(c) i Ligjit 133/15; Neni 8 § 1(d) i Ligjit 

133/15; Neni 6 §(5), Neni 21 § 1, Neni 24 (2) i Ligjit 133/15; Neni 20 I Ligjit 133/15; Neni 14 I Ligjit 133/15. Shih 

gjithashtu përshkrimin e këtyre neneve në §§ 5-8 në Rubrikën “Veprimet Konkrete të Autoriteteve” më sipër. 
86 Referuar formulës së imponuar nëpërmjet ligjit 133/15 për kompensimin financiar të kërkuesve, detyrimi financiar 

i shtetit ndaj këtij grupimi llogaritet sipas disa kritereve të reja, të paparishkuara në ligjet më të hershme me objekt të 

njëjtë, siç janë psh: vlerësimi sipas indeksit kadastral të kohës së shpronësimit të kërkuesve (shih nenin 6 § 1 pika a); 

diferenca midis totalit të vlerës së pronës së njohur me pronën e kthyer, apo kompensuar me vendime përfundimtare 

më të hershme, të cilat rivlerësohen sipas këtij ligji (shih nenin 6 §  3 të ligjit);  heqja e çdo “përfitimi të zbritshëm” 

(shih nenin nenin 6 §§ (5) - (6), nenin 7 § (2) dhe nenin 25 §§ 4-5 të këtij Ligji). Këto kritere vlerësimi mbështeten 

në një hartë të re të vlerës së pronës, e cila gjithashtu zhvlerëson pronat në krahasim me hartën e vlerës së pronës për 

për territorin e Republikës të vitit 2008 (hartë e cila aplikohet edhe nga GJEDNJ) pa u obliguar minimalisht nga 

ndonjë parim i mishëruar në këtë ligj, i cili do detyronte palën shtetërore të shmangte aplikimin e kritereve të 

dyfishta të vlerësimit të pasurive në fjalë në raport me pronat, që janë objekt i ligjeve të tjera. 

Zbatueshmëria e kritereve të sipërpërmendura sjell si pasojë zhvlerësimin deri në 200-fish të pronave, që u janë 

njohur kthyer dhe kompensuar kërkuesve me ligjet më të hershme Për më tej, ato nuk pasqyrojnë obligimet e palës 

shtetërore për të tejkaluar shkeljet e të drejtave të kërkuesve - të përshkruara në nenin 1 dhe neni 2 të këtij Ligji - në 

përputhje me të drejtat themelore të kërkuesve për dinjitet njerëzor e drejtësi shoqërore. Për këto arsye shqyrtimi nga 

ana e Gjykatës Kushtetuese i pajtueshmërisë se këtyre masave kufizuese me parimet themelore dhe të drejtat 

kushtetuese si dhe ato të siguruara në Konventë të kërkuesve është ratione materiae i arsyeshëm. 
87 Nenet 6 §(1) dhe 6 §(4) t Ligjit 133/15; Neni 6 § (4) fjalia e fundit e Ligjit 133/15; Neni 8 §§(3) – (4) i Ligjit 

133/15; Neni 6 §(5) i Ligjit 133/15; Neni 6 § (5) i Ligjit 133/15. Shih gjithashtu përshkrimin e këtyre neneve në §§ 

9-12 në Rubrikën “Veprimet Konkrete të Autoriteteve” më sipër. 
88 Ligji 133/15 u jep përparësi për t’u kompensuar fizikisht kërkuesve që kanë aplikuar para hyrjes së ligjit në fuqi si 

dhe kërkuesve që do aplikojnë rishtazi. Ky ligj i përjashton pothuajse nga e drejta për të përfituar kompesnim fizik të 

pronës, kërkuesit, të cilët kanë fituar tituj pronësie mbi bazën e vendimeve përfundimtare të lëshuara sipas ligjeve 

më të hershme për kthimin dhe kompensimin e pronës. Ky lloj kufizimi e zhvesh këtë kategori kërkuesish – 

veçanërisht - nga e drejta e kthimit në natyrë të pronës së vet. Sipas këtij ligji, kjo kategori kërkuesish fiton të drejtën 

e kompensimit fizik, vetëm në raste përjashtimore dhe konkretisht: kur dështon ankandi publik (shih nenin 14 § 1 i 

ligjit), ose për pjesën e patrajtuar të pronës së tyre (shih nenin 14 (1) dhe nenin 21 § 9).  

Për më tej, sipas Ligjit 133/15 edhe kërkuesit që kanë aplikuar për njohje, kthim dhe kompensim të pronës së tyre 

sipas ligjeve të mëparshme (si dhe ata që do aplikojnë rishtazi) kufizohen sipas nenit 6 § (6) i marrë në bashkim me 

nenin 21 § 4 të këtij ligji. Konkretisht, ata që aplikojnë për njohje dhe kthim të një prone të vetme, kjo pronë do u 

vlerësohet sipas nenit 6 § 1 pika b) i ligjit dhe do u kthehet fizikisht, vetëm ajo pjesë e pronës që i korrespondon 
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Kushtetutës të rradhitura në § 54 (në Rubrikën Legjislacioni i Zbatueshëm, Kushtetuta e 

Republikës së Shqipërisë dhe nenet relevante të Konventës të rradhitura në § 64 (në 

Rubrikën Legjislacioni i Zbatueshëm, Konventa Europiane për të Drejtat dhe Liritë 

Themelore të Njeriut) të kësaj Kërkese; 

e. Kufizimet90 e imponuara nga parashikimet e Ligjit 133/15 lidhur me “Situatat e 

Veçanta91” janë të papajtueshme me nenet relevante të Kushtetutës të rradhitura në § 54 

                                                                                                                                                                                           
përshkrimit sipas nenit 6 § 5 të.ligjit Ndërsa kur kërkuesit kanë dy a më shumë prona, të cilat u janë kthyer me 

vendime përfundimtare në bazë të ligjeve më të hershme, ata do kompensohen “duke mbajtur në konsideratë çdo 

përfitim të zbritshëm” (sipas nenit 6 §  (6), dhe/ose nenit 21 § 4). 

Ligji 133/15 nuk pasqyron rregulla të qarta lidhur me administrimin e fondit të tokës. Kjo paqartësi reflektohet në 

raportin ekzistues të krijuar midis nenit 5 § 3, nenit 12  dhe nenit 26 §  3 të Ligjit 133/15. Në asnjërin prej këtyre 

neneve nuk specifikohet, se cili autoritet disponon mbi pronën e fondit të tokës, nuk specifikohet, as sipas cilave 

parime realizohet shpërndarja e fondeve të tokës në favor të kërkuesve. Përkundrazi parashikohet që kalimi i tokave 

në fondin e tokës bëhet me VKM, vendim të ATP-s (neni 3 § 3), madje, sipas nenit 12 § (ç) kalimi i tokave në fond 

bëhet nga autoritete dhe me mënyra të tjera të përcaktuara në ligje dhe akte nënligjore të ndryshme. Sipas nenit 12 § 

(c) nuk dihet cili autoritet ka kompetencë t’i transferojë në fondin e tokës, tokat e mbetura të lira në zonat informale. 

Ligji 133/15 nuk parashikon, as parimet mbi të cilat do u kthehen kërkuesve tokat/trojet, që mbeten të lira nga pronat 

e zëna me ndërtime pa leje, territoret turistike, pronat e paluajtshme në administrim, apo pronësi të institucioneve 

shtetërore, trojet e zëna me ndërtime shtetërore, apo të dhëna nga shteti në përdorim, të përshkruara në nenin 21 §§ 

5-8, nenin 23 dhe nenin 24 të ligjit. Mungojnë në veçanti parashikimet, që mbrojnë të drejtat pronësore të kërkuese, 

prej rënies, ose humbjes së vlerës së pronës si pasojë e zbatimit të rregullave në fjalë.  

Më tej, Ligji 133/15 parashikon përfshirjen e “pronave të pafrytshme” në fondin e pronave që do përdoren për 

kompensim, duke lënë të hapur, imponimin e këtij mjeti kompensimi në vështrim të nenit 14 § (4). 

Të gjitha këto rregulla kufizojnë me efekte prapavepruese të drejtat pronësore të kërkuesve si dhe të drejtat e tyre për 

akses efektiv e mjete jurdike efektive. Për më tej, ato nuk pasqyrojnë obligimet e palës shtetërore për të tejkaluar 

shkeljet e të drejtave të kërkuesve - të përshkruara në nenin 1 dhe neni 2 të këtij Ligji - në përputhje me të drejtat 

themelore të kërkuesve për dinjitet njerëzor e drejtësi shoqërore. Për këto arsye shqyrtimi nga ana e Gjykatës 

Kushtetuese i pajtueshmërisë se këtyre masave kufizuese me parimet themelore dhe të drejtat kushtetuese si dhe ato 

të siguruara në Konventë të kërkuesve është ratione materiae i arsyeshëm. 
89 Neni 20, neni 21 §(1) i Ligjit 133/15; Neni 8 §(1)b i Ligjit 133/15; Neni 12 §(1) i Ligjit 133/15; Ndryshimet e bëra 

sipas neit 25 të Ligjit 133/15; Neni 21 § (1) i Ligjit 133/15; Neni 20 I Ligjit 133/15; Neni 21 § (5) i Ligjit 133/15; 

Neni 21 § (6) i Ligjit 133/15. Shih gjithashtu përshkrimin e këtyre neneve në §§ 13-16 në Rubrikën “Veprimet 

Konkrete të Autoriteteve” më sipër. 
90 Pronat e zëna nga pala shtetërore Parashikimet sipas nenit 25 § 1 pikat a) – c) të Ligjit 133/15 shfuqizojnë me 

efekte prapavepruese të drejtat e fituara nga kërkuesit nëpërmjet vendimeve përfundimtare më të hershme për 

kthimin e pronës. Konkretisht, kërkuesit, të cilët disponojnë Çertifikata Pronësie për pronat e tyre, të cilat u janë 

kthyer, por nuk i marrin dot në zotërim, sepse shteti vijon t’i mbajë nën administrimin e vet me arsye nga më të 

ndryshmet, tashmë sipas nenit 25 § 1 pika a) -c) trajtohen me efekte prapavepruese si prona që përdoren për interes 

publik. Si rrjedhojë e përjashtimeve të imponuara nga neni 25 § 1 pika a) – c) i ligjit, kërkuesit do detyrohen të 

pranojnë kompensim financiar sipas kushteve të parashikuara në nenin 6 § 1 pika b në bashkim me nenin 6 § (6) dhe 

nenin 21 §§ 3-4 të ligjit për këto pasuri, pa pasur asnjë mundësi për të kundërshtuar efektivisht statusin e tyre rast 

pas rasti. 

Mbivendosjet e tjera Për më tej, Ligji 133/15 nuk lejon as kthimin fizik të pronave të zëna me ligjet e rradhitura në 

“Shtojcën I” të tij (shih nenin 25 § 1 pika ç), pa saktësuar megjithatë  fushën e zbatimit të këtij parashikimi në raport 

me “pronat e zëna” sipas secilit prej ligjeve të rradhitura në Shtojcë, në veçanti në raport me Ligjin nr 7652 datë 

23.12.1992 “Për privatizimin e banesave shtetërore”, apo Ligjit nr 7698 datë 15.4.1003 “Për kthimin dhe 

Kompensimin e Pronave ish-pronarëve”.  

“Pronat e zëna” që specifikohen në Ligjin 133/15 në kuptim të nenit 25 § 1 pika ç) janë vetëm pronat e zëna me 

ndërtime pa leje, territoret turistike, pronat e paluajtshme në administrim, apo pronësi të institucioneve shtetërore, 

trojet e zëna me ndërtime shtetërore, pronat e përmbyura nga ndërtimi i hidrocentraleve dhe tokat e dhëna në 

përdorim (shih nenin 21 §§ 5-8, nenin 23 dhe nenin 24). Ligji 133/15 nuk përmban ndonjë parashikim, që obligon 

palën shtetërore të klasifikojë si “prona të zëna” për qëllime të zbatimit të nenit 25 § 1 pika ç, vetëm pronat e 
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(në Rubrikën Legjislacioni i Zbatueshëm, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe 

nenet relevante të Konventës të rradhitura në § 64 (në Rubrikën Legjislacioni i 

Zbatueshëm, Konventa Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut) të kësaj 

Kërkese; 

f. Kufizimet92 e imponuara nga parashikimet e Ligjit 133/15 lidhur me “Autoritetet 

Kompetente93” janë të papajtueshme me nenet relevante të Kushtetutës të rradhitura në § 

                                                                                                                                                                                           
përshkruara shprehimisht në këtë ligj, as nuk parashikon ndonnjë listë specifike pronash, por hesht në këtë pikë, 

duke u lënë autoriteteve të ATP-s një diskrecion të pacaktuar në zbatimin dhe interpretimin e nenit 25 § 1 pika ç dhe 

kufizimeve që i vendosen kërkuesve prej tij. 

Ligji 133/15 nuk përmban as parashikime të posaçme, të cilat do qartësonin kufirin ndarës midis fushës së zbatimit 

të nenit 25 § 1 pika a) – b) me fushën e zbatimit të nenit 25 § 1 pika ç, duke lënë një boshllëk mjaft dëmtues për 

kërkuesit. Si pasojë e këtij boshllëku ligjor mbetet i paqrartë “fati” i “pronave të zëna” me vendime më të hershme 

përfundimtare, të bazuara në ligjet e rradhitura sipas nenit 25 § 1 pika ç) të ligjit, të cilat sot zotërohen nga shteti dhe 

sipas parashikimeve të nenit 23 dhe nenit 25 § 1 pika a)- b) do përfshiehn brenda kontekstit të gjerë të interesit 

publik.  

Ndërtimet pa leje Ky ligj nuk e prek fushën e zbatimit të Ligjit 9482 datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin 

dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i cili me ndryshimet e pësuara vit pas viti - përfshirë edhe ato më të fundit me 

ligjin 62/2015 datë 11.6.2015 - është larguar ndjeshëm nga qëllimi fillestar për të cilin u miratua, pasi përfshin 

brenda fushës së zbatimit të vet, jo vetëm banesat, por edhe subjektet tregtare që kanë ndërtuar pa leje mbi pronat e 

kërkuesve deri në vitin 2014. Mungesa e një parashikimi, që kontrollon parashkrimin e të drejtave që gjeneron ligji i 

ndërtimeve pa leje në pronat e kërkuesve, në përputhje me të drejtën e këtyre të fundit për mbrojtjen e pronës përbën 

ndërhyrje në këtë të drejtë. I njëjti konstatim vihet re edhe sa i takon mungesës rregullimeve që shmangin 

ndryshimet e mëtejshme të fushës së zbatimit të ligjit në fjalë. 

Ky ligj nuk pasqyron as indikacionin e GJEDNJ-s për rritjen e barrës së ndërtuesve të paligjshëm, me qëllim që 

pronarëve t’u jepet shprblimi drejtë i dëmeve që kanë pësuar. As nuk u përgjigjet vlerësimeve të ekspertëve të 

Departamentit të Ekzekutimit të Vendimeve të GJEDNJ-s, të cilët i kërkojnë palës shtetërore të propopozojë një 

zgjidhje më efikase për mbivendosjet në keqbesim, përtej zgjidhjes gjyqësore, e cila do krijonte zvarritje të reja (shih 

§ 73 dhe § 76 më poshtë). 

Dëmshpërblimi për mbivendosjet e rradhitura shprehimisht në këtë ligj, realizohet duke i dhënë përparësi 

kompensimit financiar, sipas kufizimeve të përmendura në nenin 6 § (6), nenin 7 § 2 pika ç), nenin 20, nenin 21 §§ 4 

- 5 të ligjit.  

Sipas nenit 20 dhe nenit 23 të ligjit, të drejtën e kompensimit financiar e fitojnë, vetëm kërkuesit, të cilëve u është 

njohur dhe kthyer, a kompensuar prona në fjalë me vendime përfundimtare më të hershme. Sipas nenit 23 të ligjit 

kompensim financiar përfitojnë edhe kërkuesit që disponojnë vendime përfundimtare të kthimit të pronave si dhe 

Çertifikatë Pronësie për pronat që u janë kthyer me ligje më të hershme, por s’i kanë marrë dot në posedim, pasi 

shteti i ka dhënë ato në përdorim. Kjo kategori kërkuesish, sipas të njëjtit nen detyrohet në çdo rast të zgjedhë, që 

ose të kompensohet financiarisht, ose të durojë marrëdhënien kontraktore mes shtetit dhe palës që e ka tokën në 

përdorim, pa ndonjë dëmshpërblim të përmendur shprehimisht. 

Ndërkohë kërkuesve, që kanë aplikuar para hyrjes në fuqi të ligjit për njohje, kthim, kompensim të pronave të 

mbivendosura, të përshkruara në nenin 25 § 1 u refuzohet kërkesa 

Të gjitha këto rregulla kufizojnë me efekte prapavepruese të drejtat pronësore të kërkuesve si dhe të drejtat e tyre për 

akses efektiv e mjete jurdike efektive. Për më tej, ato nuk pasqyrojnë obligimet e palës shtetërore për të tejkaluar 

shkeljet e të drejtave të kërkuesve - të përshkruara në nenin 1 dhe nenin 2 të këtij Ligji - në përputhje me të drejtat 

themelore të kërkuesve për dinjitet njerëzor e drejtësi shoqërore. Këto rregulla nxisin diskriminimin e kërkuesve 

kundrejt përfituesve të paligjshëm në mirëbesim dhe në keqbesim të pronave të tyre të origjinës. Për këto arsye 

shqyrtimi nga ana e Gjykatës Kushtetuese i pajtueshmërisë se këtyre masave kufizuese me parimet themelore dhe të 

drejtat kushtetuese si dhe ato të siguruara në Konventë të kërkueve është ratione materiae i arsyeshëm. 
91 Neni 18 i Ligjit 133/15; Neni 24 i Ligjit 133/15; Neni 24.2 i Ligjit 133/15; Neni 22 1 i Ligjit 133/15. Shih 

gjithashtu përshkrimin e këtyre neneve në §§ 17-20 në Rubrikën “Veprimet Konkrete të Autoriteteve” më sipër. 
92 Ligji 133/15 parashikon një diskrecion mjaft të gjerë të Agjencisë së Trajtimit të Pronave e cila ka varësi nga 

Ministri i Drejtësisë. Ky ligj përjashton mundësinë e shqyrtimit gjyqësor të kërkesave për kthimin dhe kompensimin 

e pronës edhe pse, sipas këtij ligji proçesi i dëmshpërblimeve shtyhet me 3 – 10 vjet. 
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54 (në Rubrikën Legjislacioni i Zbatueshëm, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe 

nenet relevante të Konventës të rradhitura në § 64 (në Rubrikën Legjislacioni i 

Zbatueshëm, Konventa Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut) të kësaj 

Kërkese; 

g. Kufizimet94 e imponuara nga parashikimet e Ligjit 133/15 lidhur me “Shqyrtimin e 

Kërkesave95” dhe “Shqyrtimin e kërkesave për cilat ka një vendim96” janë të 

                                                                                                                                                                                           
Për më tej, Ligji 133/15 i’a atribuon Këshillit të Ministrave të përcaktuarit e rregullave për organizimin dhe 

funksionimin e ATP-s, të përcaktuarit e  dokumentave që duhet të paraqesë pala kërkuese në zbatim të këtij ligji, të 

përcaktuarit e rregullave të hollësishme për procedurën e bashkëpunimit dhe bashkërendimit të veprimtarisë së 

Agjencisë me institucionet e tjera. Shumë kompetenca procedurale i lihen edhe Drejtorit të Përgjithshëm të ATP-së 

në këtë drejtim. 

Të gjitha këto rregullime e zhvendosin kontekstin e procesit të kthimit dhe kompensimit të pronave nga një proces 

administrativ në një proces quasi gjyqësor. Ky ndryshim rrënjësor, megjithatë nuk shoqërohet me respektimin e 

garancive kushtetuese dhe atyre të Konventës për proces të rregullt dhe mjete jurdike efektive, sipas të cilave 

autoriteti quasi gjyqësor duhet të jetë një autoritet i pavarur, i paanshëm, që shqyrton kërkesat sipas një procedure ku 

respektohen parimet e kontradiktoritetit dhe barazisë së armëve në proçes, aksesit efektiv dhe të gjitha garancitë e 

tjera kushtetuese dhe ato të Konventës për një proces të rregullt dhe mjete juridike efektive. 

Po ashtu, sikurse vihet në dukje në vlerësimin e ekspertëve të Komitetit të Ministrave “transferimi i kaq shumë 

kompetencave nga Parlamenti tek qeveria duhet bërë në mënyrë të tillë që të mos cënohet parimi i sigurisë juridike, 

që qëndron në themelet e vlerësimeve të GJEDNJ-s (shih § 68 më poshtë).  

Nisur prej sa më sipër ndryshimet e imponuara nga ky ligj lidhur me çështjen e autoriteteve kompetente nuk 

pasqyrojnë as obligimet e palës shtetërore për të tejkaluar shkeljet e të drejtave të kërkuesve - të përshkruara në 

nenin 1 dhe neni 2 të këtij Ligji - në përputhje me të drejtat themelore të kërkuesve për dinjitet njerëzor e drejtësi 

shoqërore. Për këto arsye shqyrtimi nga ana e Gjykatës Kushtetuese i pajtueshmërisë se këtyre masave kufizuese me 

parimet themelore dhe të drejtat kushtetuese si dhe ato të siguruara në Konventë të kërkuesve është ratione materiae 

i arsyeshëm. 
93 Neni 26 i Ligjit 133/15; Neni 26 §(1) a i Ligjit 133/15; Neni 26 §(1) b i Ligjit 133/15; Neni 26 §(1) a, pika “ii” i 

Ligjit 133/15; Neni 26 §(1) c - d i Ligjit 133/15; Neni 36 i Ligjit 133/15; Neni 12 §§ (2) – (3) i Ligjit 133/15; Neni 

26 §(3) i Ligjit 133/15; Neni 26 §(5), neni 26 §(2), neni 26 §(3) neni 36 §(2) i Ligjit 133/15; Neni 28 §(2) i Ligjit 

133/15.a; Neni 32 §(2) i Ligjit 133/15. Shih gjithashtu përshkrimin e këtyre neneve në §§ 21 - 28 në Rubrikën 

“Veprimet Konkrete të Autoriteteve” më sipër. 
94 Ligji 133/15 përfshin brenda fushës së zbatimit të vet të gjitha kërkesat e depozituara para hyrjes së tij në fuqi 

(shih nenin 20 të ligjit). Megjithatë ky ligj kufizon ndjeshëm “pritshmëritë legjitime” dhe të drejtën për akses efektiv 

të kësaj kategorie kërkuesish në raport me ligjet më të herhsme me të njëjtin objekt. Këto kufzime mishërohen 

kryesisht në rregullat e reja procedurale për njohjen kthimin dhe kompensimin e pronës, barrën e provës, apo 

natyrën e shpërblimit të drejtë (analizuar më sipër).  

Konkretisht, sipas procedurave të reja, kërkesat e depozituara para hyrjes së ligjit në fuqi do refuzohen: 

-  nëse prona e pretenduar përfshihet brenda fushës së zbatimit të nenit 23 dhe nenit 25 të këtij ligji;  

- apo nëse prona e pretenduar lidhet me të drejta të mbivendosura në mirëbesim; 

- nëse kërkuesit nuk plotësojnë dosjet me dokumentacionin e ri të kërkuar me Urdhër të drejtorit të ATP-s 

(neni 28 § (a) b (ii)).  

Do refuzohet shqyrtimi i kërkesave për të cilat ka një vendim, i cili nuk urdhëron kompensim (shih nenin 7 § 2 pika 

ç të Ligjit 133/15). 

Do ulet në nivelin minimal masa e dëmshpërblimit të kërkuesve, që kanë aplikuar para hyrjes së ligjit në fuqi, nëse 

ata nuk paraqesin dokumentacionin e kërkuar nga ATP-ja, apo vetë ATP për shkaqe objektive është e pamundur të 

vlerësojë pronën (shih nenin 16 § 4 pikat a)- b). Sipas këtyre rregullimeve kërkuesit penalizohen, ndonëse 

përgjegjësinë për ruajtjen e dokumentacionit të dosjes e ka pasur pala shtetërore. Ligjvënësi nuk qartëson, as fushën 

e zbatimit të termit “pengesë objektive” për qëllime të zbatimit të nenit 16 § 4 pika b). 

Shqyrtimi i kërkesave të depozituara para hyrjes së ligjit në fuqi kalon në dy faza. Në fazën e parë “miratohen 

kërkesat për plotësimin e kërkesës” nga Drejtori i Përgjithshëm i ATP-së (shih nenin 28 § 2). Ligji nuk parashikon 

parime procedurale konform garancive të së drejtës për proces të rregullt dhe mjete juridike efektive lidhur me këtë 

fazë të shqyrtimit. Në fazën e dyrë kërkesat shqyrtohen në themel (shih nenin 26 § 1 pika a (ii). Mungojnë 
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papajtueshme me nenet relevante të Kushtetutës të rradhitura në § 54 (në Rubrikën 

Legjislacioni i Zbatueshëm, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe nenet relevante të 

Konventës të rradhitura në § 64 (në Rubrikën Legjislacioni i Zbatueshëm, Konventa 

Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut) të kësaj Kërkese; 

h. Kufizimet97 e imponuara nga parashikimet e Ligjit 133/15 lidhur me “Vendimmarrjen98”, 

“Të Drejtën për t’u Ankuar99” dhe “Zbatimin e Vendimeve100” janë të papajtueshme me 

                                                                                                                                                                                           
megjithatë rregullat e procedurës konform garancive të së drejtës për proces të rregullt dhe mjete juridike efektive 

edhe për këtë fazë të shqyrimit të kërkesave.  

Mungesa e rregullave të procedurës për dy fazat e shqyrtimit të kërkesave sa sipër ndikon inter alia natyrën e aksesit 

efektiv në procesin ankimor, afatet procedurale të caktuara sipas këtij ligji dhe zbatueshmërinë e kriterit përzgjedhës 

për kualifikim të kërkesave sipas nenit 26 § 1 pika a (ii) të ligjit. 

Edhe procesi i shqyrtimit të kërkesave për të cilat ka një vendim nuk bëhet sipas parimeve procedurale të mishëruara 

në ligj. Mungesa e këtyre rregullave ka ndikim të drejtëpërdrejtë në procesin  e zbatimit të kriterit të “përfitimeve të 

zbritshme”, sipas nenit 21 § 4, i cili kuptohet se përfshin edhe të gjitha vendimet përfundimtare, që nuk janë objekt i 

ndonjë kërkese sipas këtij ligji.  

Të gjitha këto rregulla kufizojnë me efekte prapavepruese të drejtat pronësore të kërkuesve si dhe të drejtat e tyre për 

akses efektiv e mjete jurdike efektive. Për më tej, ato nuk pasqyrojnë obligimet e palës shtetërore për të tejkaluar 

shkeljet e të drejtave të kërkuesve - të përshkruara në nenin 1 dhe nenin 2 të këtij Ligji - në përputhje me të drejtat 

themelore të kërkuesve për dinjitet njerëzor e drejtësi shoqërore. Për këto arsye shqyrtimi nga ana e Gjykatës 

Kushtetuese i pajtueshmërisë se këtyre masave kufizuese me parimet themelore dhe të drejtat kushtetuese si dhe ato 

të siguruara në Konventë të kërkueve është ratione materiae i arsyeshëm. 
95 Neni 27 §(1) i Ligjit 133/15; Neni 27 §(3) i Ligjit 133/15; Neni 34 §(1) i Ligjit 133/15. Shih gjithashtu 

përshkrimin e këtyre neneve në §§ 20 - 31 në Rubrikën “Veprimet Konkrete të Autoriteteve” më sipër. 
96 Neni 16 §§(1) – (2) i Ligjit 133/15; Neni 16 §(4) i Ligjit 133/15; Neni 15 §§(1) – (2) i Ligjit 133/15; Neni 15 §(1) 

i Ligjit 133/15. Shih gjithashtu përshkrimin e këtyre neneve në §§ 32- 35 në Rubrikën “Veprimet Konkrete të 

Autoriteteve” më siopër 
97 Ndonëse sipas nenit 27 § 5 të ligjit, vendimet e Drejtorit të Përgjithshëm të ATP-s duhet të jenë në përputhje me 

kriteret e Aktit Administrativ (sipas Kodit të Procedurave Administrative), vetë autoriteti i ATP-s nuk është i 

pavarur për qëllime të së drejtës për proces të rregullt. Në këtë kuptim, sado të arsyetuara të jenë vendimet e ATP-s, 

ato nuk janë produkt i shqyrtimit të kërkesave nga një autoritet i pavarur dhe i paanshëm, në përputhje me të drejtën 

e kërkuesve për proces të rregullt. Kësaj mangësie i shtohet edhe fakti, që Ligji 133/15 nuk parashikon rregulla 

proçedurale, të cilat do të siguronin respektimin e kontradikotiritetit, barazisë së armëve në proces, aksesit efektiv, 

gjykatës së caktuar me ligj (dhe garancive të tjera të së drejtës për process të rregullt) gjatë fazës së shqyrtimit të 

kërkesave nga ATP-ja. 

Të gjitha këto mangësi u japin kërkuesve të drejtën, që faktet e pretenduara prej tyre të përcaktohen nga një gjykatë, 

sipas të gjitha garancive të së drejtës për proces të rregullt. Në këtë kuptim, kontrolli gjyqësor i të gjitha vendimeve 

të ATP-s - si për rastet e ankimeve të parashikuara në nenin 19 të ligjit, ashtu edhe për ato të parashikuara në nenin 

29 të ligjit - nuk mund të kufizohet vetëm në kontrollin e ligjshmërisë së vendimeve në fjalë, ose në kontrollin e një 

aspekti të procedurës (duke kufizuar aksesin e kërkuesve për t’u ankuar lidhur me pjesën tjetër të procedurës). Pra, 

në rastin konkret ligjvënësi lejohet të revokojë aksesin efektiv të kërkuesve në procesin ankimor, vetëm nëse ndjek 

një qëllim legjitim dhe pasojat e revokimit të aksesit (shmangjes së një shkalle gjykimi) nuk vendosin barrë jo-

proporcionale mbi ta (shih §§ 97 – 98 të Kërkesës). Situata me të drejtën e ankimit do ishte ndryshe, nëse shqyrtimi i 

kërkesave sipas këtij ligji do të parashikohej të kryhej në përputhje me garancitë e së drejtës për proces të rregullt.  

Mungesa e garancive të së drejtës për proces të rregullt në fazën e shqyrtimit të kërkesave dhe në procesin 

vendimarrës ka nxitur edhe ekspertët e Deparamentit të Zbatimit të Vendimeve të GJEDNJ-s në Këshillin e Europës 

së shpresin shqetësim, se si do përballohet situata e ankesave të reja ndaj vendimeve nga gjykatat tona (§ 37 i 

Dokumentit informues). 

Në përmbledhje të sa u parashtrua, Ligji 133/15 imponon një proces vendimarrës që ndërhyn në të drejtat e 

kërkuesve për proçes të rregullt dhe respktim të së drejtës së pronës. Për më tej, ato nuk pasqyrojnë obligimet e palës 

shtetërore për të tejkaluar shkeljet e të drejtave të kërkuesve - të përshkruara në nenin 1 dhe nenin 2 të këtij Ligji - në 

përputhje me të drejtat themelore të kërkuesve për dinjitet njerëzor e drejtësi shoqërore. Për këto arsye shqyrtimi nga 
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nenet relevante të Kushtetutës të rradhitura në § 54 (në Rubrikën Legjislacioni i 

Zbatueshëm, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe nenet relevante të Konventës të 

rradhitura në § 64 (në Rubrikën Legjislacioni i Zbatueshëm, Konventa Europiane për të 

Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut) të kësaj Kërkese; 

i. Kufizimet101 e imponuara nga parashikimet e Ligjit 133/15 lidhur me “Pagesat102” dhe 

“Fondin e Kompensimit103” janë të papajtueshme me nenet relevante të Kushtetutës të 

rradhitura në § 54 (në Rubrikën Legjislacioni i Zbatueshëm, Kushtetuta e Republikës së 

Shqipërisë dhe nenet relevante të Konventës të rradhitura në § 64 (në Rubrikën 

Legjislacioni i Zbatueshëm, Konventa Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të 

Njeriut) të kësaj Kërkese. 

IV LEGJISLACIONI I ZBATUESHËM 

54 

1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë104 

54  Pjesa përkatëse e preambulës105, Neni 3106, Neni 4 1107, Neni 15108, Neni 17109, Neni 18 1110, Neni 

41111, Neni 42112, Neni 131113, Neni 132114, Neni 134 1115, Neni 181116.  

                                                                                                                                                                                           
ana e Gjykatës Kushtetuese i pajtueshmërisë se këtyre masave kufizuese me parimet themelore dhe të drejtat 

kushtetuese si dhe ato të siguruara në Konventë të kërkueve është ratione materiae i arsyeshëm. 
98 Neni 27 §(50 i Ligjit 133/15; Neni 30 §(4) i Ligjit 133/15; Neni 16 §(1) i Ligjit 133/15. Shih gjithashtu 

përshkrimin e këtyre neneve në §§ 36 - 37  në Rubrikën “Veprimet Konkrete të Autoriteteve” më sipër 
99 Neni 29 I Ligjit 133/15. Shih gjithashtu përshkrimin e këtij neni në §§ 38 - 39 në Rubrikën “Veprimet Konkrete të 

Autoriteteve” më sipër. 
100 Neni 16 §(5) i Ligjit 133/15; Neni 30 §(1) i Ligjit 113/15; Neni 11 §(4) i Ligjit 133/15; Neni 11 §(5) i Ligjit 

133/15; Neni 11 §(2) i Ligjit 133/15; Neni 16 §(6) i Ligjit 133/15; Neni 6 §(7) i Ligjit 113/15. Shih gjithashtu 

përshkrimin e këtyre neneve në §§ 42 – 47 në Rubrikën “Veprimet Konkrete të Autoriteteve” më sipër. 
101 Referimet e detajuara gjenden në §§ 230 -249 dhe §§ 341 – 358 të Kërkesës.  
102 Neni 28 §(5) i Ligjit 133/15; Neni 16 §(7) i Ligjit 133/15. Shih gjithashtu përshkrimin e këtyre neneve në §§ 40 -

41 në Rubrikën “Veprimet Konkrete të Autoriteteve” më sipër. 
103 Neni 9 i Ligjit 133/15; Neni 12 §(1) i Ligjit 133/15; Neni 10 §(3) i Ligjit 133/15; Neni 10 §§(1) – (2) i Ligjit 

133/15; Neni 11 §(1) i Ligjit 133/15; Neni 13 §(1) i Ligjit 133/15; Neni 13 §(2) i Ligjit 133/15; Neni 13 §(2) i Ligjit 

133/15; Neni 14 §(1) i Ligjit 133/15; Neni 14 §(2) i Ligjit 133/15; Neni 14 §(3) i Ligjit 133/15. Shih gjithashtu 

përshkrimin e këtyre neneve në §§ 48 - 52 në Rubrikën “Veprimet Konkrete të Autoriteteve” më sipër. 
104 Miratuar me ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 të Kuvendit Popullor. Miratuar me referendum më 22.11.1998 

Shpallur me dekretin nr. 2260, datë 28.11.1998 të Presidentit të Republikës, Rexhep Mejdani Ndryshuar me ligjin 

nr. 9675, datë 13.1.2007 Ndryshuar me ligjin nr. 9904, datë 21.4.2008 Ndryshuar me ligjin nr. 88/2012, datë 

18.09.2012 Ndryshuar me ligjin nr. 137/2015, datë 17.12.2015. 
105 Ne, Populli i Shqipërisë “…” me përgjegjësi për të ardhmen “…” me vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së 

drejtës, demokratik e social, për të garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut “…” me zotimin për mbrojtjen e 

dinjitetit dhe të personalitetit njerëzor, si dhe për prosperitetin e të gjithë kombit, për paqen, mirëqenien ‘…” dhe 

solidaritetin shoqëror “…” 
106  “…" dinjiteti i njeriut, të drejtat dhe liritë e tij, drejtësia shoqërore, rendi kushtetues, pluralizmi “…” janë 

baza e këtij sht 

eti, i cili ka për detyrë t’i respektojë dhe t'i mbrojë.  
107  E drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit.  
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1.1 Ligji Nr.8577, Datë 10.2.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatës 

Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” 

55  Neni 2117 Neni 27 e vijues118, Neni 29119, Neni 45120, Kreu VII neni 49 - 51121 

 

                                                                                                                                                                                           
108    1 Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të padhunueshme dhe 

qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik. 

       2 Organet e pushtetit publik, në përmbushje të detyrave të tyre, duhet të respektojnë të drejtat dhe liritë 

themelore të njeriut, si dhe të kontribuojnë në realizimin e tyre  
109    1 Kufizime të të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë Kushtetutë mund të vendosen vetëm me ligj për 

një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve. Kufizimi duhet të jetë në përpjesëtim me 

gjendjen që e ka diktuar atë.  

      2 Këto kufizime nuk mund të cenojnë thelbin e lirive dhe të të drejtave dhe në asnjë rast nuk mund të 

tejkalojnë kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut. 
110    1 Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit.  

      2 Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si “…” gjendja sociale ose përkatësia 

prindërore.  

      3. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendura në paragrafin 2, nëse nuk ekziston një 

përligjje e arsyeshme dhe objektive. 
111    1. E drejta e pronës private është e garantuar.  

2. Prona fitohet me dhurim, me trashëgimi, me blerje dhe me çdo mënyrë tjetër klasike të parashikuar në 

Kodin Civil.  

3. Ligji mund të parashikojë shpronësime, ose kufizime në ushtrimin e së drejtës së pronës vetëm për interesa 

publikë.  

4. Shpronësimet ose ato kufizime të së drejtës së pronës që barazohen me shpronësimin, lejohen vetëm 

përkundrejt një shpërblimi të drejtë.  

5. Për mosmarrëveshjet lidhur me masën e shpërblimit mund të bëhet ankim në gjykatë. 
112    1 Liria, prona dhe të drejtat e njohura me Kushtetutë dhe me ligj nuk mund të cënohen pa një proces të 

rregullt ligjor.  

2 Kushdo, për mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe të interesave të tij kushtetues dhe ligjorë, ose në rastin e 

akuzave të ngritura kundër tij, ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm 

nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.  
113    1 Gjykata Kushtetuese vendos për: a) pajtueshmërinë e ligjit me Kushtetutën ose me marrëveshjet 

ndërkombëtare, siç parashikohet në nenin 122; 
114    1  Vendimet e Gjykatës Kushtetuese kanë fuqi detyruese të përgjithshme dhe janë përfundimtare. Gjykata 

Kushtetuese ka vetëm të drejtën e shfuqizimit të akteve që shqyrton.  

      2 Vendimet e Gjykatës Kushtetuese hyjnë në fuqi ditën e botimit në Fletoren Zyrtare. Gjykata Kushtetuese 

mund të vendosë që ligji ose akti tjetër normativ të shfuqizohet në një datë tjetër. Mendimi i pakicës botohet bashkë 

me vendimin. 
115    1  Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje vetëm me kërkesë të: 

f)  “…” organizatave të tjera;  

2 Subjektet e parashikuara nga nënparagrafët “…” f “…” të paragrafit 1 të këtij neni mund të bëjnë kërkesë 

vetëm për çështje që lidhen me interesat e tyre. 
116   1 Kuvendi brenda dy deri tre vjeteve nga hyrja ne fuqi e kesaj Kushtetute nxjerr ligje per rregullimin e drejte 

te çeshtjeve te ndryshme qe lidhen me shpronesimet dhe konfiskimet e kryera para miratimit te kesaj Kushtetute, 

duke u udhehequr nga kriteret e nenit 41.  
117 Funksioni i Gjykatës Kushtetuese. 
118 Regjistrimi i kërkesës; Përmbajtja e kërkesës; Dokumente që i bashkëlidhen kërkesës; Afati i paraqitjes së 

kërkesës; Shqyrtimi paraprak i kërkesës. 
119 Dokumente që i bashkëlidhen kërkesës.  
120 E drejta për pezullim 
121 Procedurat e Veçanta  “Procedura për shqyrtimin e pajtueshmërisë së ligjeve ose të akteve të tjera normative me 

Kushtetutën dhe me marrëveshjet ndërkombëtare”  
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1.2 Mbi Gjykimin Kushtetues dhe Funksionimin e Administratës (Pjesa e Parë) 

Rregulla Procedurale mbi Gjykimin Kushtetues 
 
56  Neni 4122  

 

1.3 Praktika përkatëse e Gjykatës Kushtetuese në lidhje me Legjislacionin për 

Pronësinë 

57 Në kontekstin e rishikimit të kushtetutshmërisë së legjislacionit pas hyrjes së tij në fuqi, në 

disa raste Gjykata Kushtetuese është kërkuar të vendosë nëse disa nga dispozitat e Ligjit për 

Pronësinë të vitit 1993 apo 2004 ishin në pajtim me Kushtetutën. 

58 Në vendimet Nr. 4, datë 08.04.1994, Nr.7 datë 14.9.1994 Gjykata Kushtetuese ka interpretuar 

kontekstin e ligjit për kthimin dhe kompensimin e pronave, si një ligj që “përshkohet nga parimi 

sipas të cilit shteti merr përsipër (detyron vetveten) t'u kthejë ish-pronarëve, dmth, t'i ripronësojë 

ata me ato prona që faktikisht dhe juridikisht është e mundur të kthehen, mbasi ekzistojnë 

efektivisht e janë në fondin e pronësisë shtetërore, ose mbahen pa arsye të përligjura nga të 

tjerët”. Gjykata Kushtetuese ka vënë në dukje gjithashtu se: “shfuqizimi i legjislacionit të 

miratuar nga regjimi komunist për rreth 50 vjet, nuk mund të çojë në rivendosjen e marrëdhënieve 

të pronësisë siç kanë qenë në vitin 1944, as në shpërblimin e plotë të dëmeve të pësuara, për arsye 

të ndryshimeve objektive në kohë e për shkaqe të justifikuara juridike”. 

59 Në vendimin Nr.12 datë 21.03.2000 , Gjykata Kushtetuese ka rikonfirmuar qëndrimin e vet në 

raport me çështjen e kthimit dhe kompensimit të pronave, duke u shprehur se: “Kushtetuta, me 

detyrimet që përmend në nenin 181 të saj, që për një periudhë 2-3 vjeçare të nxirren ligje për 

rregullimin e drejtë të çështjeve të ndryshme që lidhen me shpronësimet e konfiskimet e kryera 

para miratimit të Kushtetutës, duke u udhëhequr nga kriteret e nenit 144 të saj, nënkupton 

angazhimin për një rregullim më të mirë të këtyre çështjeve, gjithnjë në interes të të 

shpronësuarve dhe të konfiskuarve. Prandaj, edhe vetë tendenca e legjislacionit të periudhës pas 

vendosjes së pluralizmit në Shqipëri, është orientuar nga mbrojtja e interesave të ish-pronarëve 

për të minimizuar padrejtësitë e bëra ndaj tyre nga shteti totalitar”.   

60 Në Vendimin Nr. 4 datë 17.04.2000, Gjykata Kushtetuese plotësoi kontekstin e interpretimit 

të Ligjit nr.7698, datë 15.04.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish pronarëve” duke 

u shprehur, se “Me miratimin e këtij ligji, ligjvënësi bëri një përpjekje për të ndrequr, në 

përputhje me frymën e së drejtës në përgjithësi e të normave ndërkombëtare, ato padrejtësi të 

krijuara nga shteti i asaj kohe, i cili, zhveshi arbitrarisht nga e drejta e pronësisë një kategori jo 

të vogël qytetarësh”.  

                                                           
122 Pranimi administrativ i kërkesave. 
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61 Në Vendimin Nr. 30, datë 01.12.2005, Gjykata Kushtetuese ka interpetuar çështjen e kthimit 

dhe kompensimit të pronave duke pasur parasysh edhe praktikën e vendeve të tjera. Konkretisht, 

ajo ka vënë në dukje se: “çështjeve të tilla u është kushtuar një vemendje e posaçme edhe nga 

jurisprudenca evropiane.Duke iu referuar kësaj jurisprudence konstatohet se ajo , në çdo rast, 

ka mbështetur qëndrimin se e drejta për pronë, në kuptimin kushtetues dhe të rregullave të së 

drejtës ndërkombëtare, nuk identifikohet me rikthimin e pronës të marrë nga ana e regjimeve 

totalitare. Procesi i kthimit dhe kompensimit të pronave në vendet e tranzicionit paskomunist nuk 

bazohet në të drejtën e pronës, por në parimin e ndershmërisë dhe të drejtësisë dhe, për më 

tepër, në parimin e shtetit social.123 Këtij qëndrimi i është përmbajtur përgjithësisht praktika e 

të gjithë vendeve që janë ndeshur me të njëjtin fenomen. Më tej. “parimi i drejtësisë kërkon që të 

merren në konsideratë jo vetëm interesat e ish-pronarëve dhe të trashëgimtarëve të tyre, por 

gjithashtu edhe ato të anëtarëve të tjerë të shoqërisë, si edhe interesi publik në tërësi. Kështu, 

parimi i drejtësisë dhe ai i proporcionalitetit, nuk kërkojnë ... të kthejnë të drejtat e pronësisë për 

të gjithë ish-pronarët a trashëgimtarët e tyre apo t’i kompensojë ata me vlerën e plotë.”124 

Objektivi i kthimit të të drejtave të pronës nuk është fshirja e të gjitha padrejtësive, por zvogëlimi 

i tyre. Kthimi i të drejtave të pronës nuk duhet të shkaktojë padrejtësi të tjera”.125  

62 Lidhur me natyrën e shpërblimit të drejtë Gjykata Kushtetuese në Vendimin Nr.12 datë 

21.03.2000 ka qartësuar natyrën e shpërblimit të dëmit pronarëve, duke i’u referuar frymës së 

ligjit nr.7698, datë 15.04.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve”, i cili “ 

në tërësinë e tij synon të rregullojë, për aq sa është e mundur, padrejtësitë e bëra shtetasve të 

cilët u zhveshën në mënyrë të padrejtë nga pronësia, nëpërmjet shtetëzimeve, konfiskimeve, 

shpronësimeve dhe me çdo mënyrë tjetër, për periudhën nga 29 nëntori 1944 e më pas”. Këtë 

koncept Gjykata e ka plotësuar më tej në Vendimin Nr. 30 datë 1.12.2005, ku është shprehur se: 

“Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenet 41 dhe 181, ka pranuar kriteret e “rregullimit të 

drejtë” dhe të “shpërblimit të drejtë”. Nga këto kritere kushtetuese rezulton se kriteri për 

shpërblimin ose kompensimin në dobi të ish-pronarit nuk mund të jetë i plotë, por i drejtë” si dhe 

në Vendimin Nr. 35 datë 10.10.2007, ku shprehet se: “”Analiza dhe interpretimi nga Gjykata 

Kushtetuese e disa prej koncepteve kushtetuese që kanë të bëjnë me “interesin publik” dhe me 

“shpërblimin e drejtë” si dhe respektimi i parimeve të drejtësisë, të proporcionalitetit, apo të 

shtetit social përbëjnë njëkohësisht dhe kufijtë kushtetues të hapësirës së vlerësimit, mbi të cilat 

duhet të orientohet ligjvënësi, për respektimin e së drejtës së pronës” 126. 

63 Sipas Vendimit Nr. 27 datë 26. 05. 2010 dhe Nr. 43 datë 6.10 2011, Gjykata Kushtetuese ka 

shfuqizuar si të papajtueshme me Kushtetutën disa nga dispozitat e Ligjit të Pronave të vitit 

2004, të ndryshuar, që autorizonin Drejtorin e Agjencisë Qendrore të rishqyrtonte, anulonte dhe 
                                                           
123 Referenca është në një vendim të Gjykatës Kushtetuese Gjermane. Shih më gjerë Gerechtigkeit und 

Socialstaatlichkeit. BverfGE 84,91 (121, 130).  
124 Vendimi nr. 2002-12-01, datë 25.3.2003 i Gjykatës Kushtetuese të Letonisë. 
125 Vendimi P1.US 1/98, datë 22.9.1998 i Gjykatës Kushtetuese të Republikës Çeke. 
126 Vendim i Gykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nr.30, datë 01.12.2005. Përmbledhje e vendimeve të 

Gjykatës Kushtetuese, viti 2005, fq.254. 
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shfuqizonte kryesisht vendimet e Komisionit. Gjykata Kushtetuese ka rikonfirmuar se “vendimet 

e Komisionit janë të afta të vendosin ndaj individëve pritshmëri ligjore të barabarta me atë të 

krijuar në bazë të një vendimi gjykate që njeh të drejtat e pronësisë së një individi”. 

Rrjedhimisht, ato vendime që janë akte administrative brenda kuptimit të këtij nocioni ligjor, 

janë drejtpërdrejt objekt rishikimi gjyqësor. Për më tepër, meqë këto vendime janë bërë 

“përfundimtare dhe të zbatueshme”, nuk mund t’i nënshtrohen rishikimit nga Drejtori i 

Agjencisë, i cili nuk “mishëron karakteristikat e një organi gjyqësor ose organi quasi gjyqësor”. 

2. Konventa Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut 

 

64 Neni 1127, Neni 6.1 (pjesa relevante)128, Neni 13129, Neni 14130, Neni 18131, Neni 41132, Neni 1 

I Protokollit 1133, Neni 1 i Protokollit 12134. 

 

2.1 Kërkesat e Gjykatës Europiane ndaj palës shtetërore në Vendimin “Manushaqe Puto 

Etj Kundër Shqipërisë” datë 31 Korrik 2012. 

 

65 

a. Të evitohen ndryshimet e vazhdueshme legjislative135; 

                                                           
127 Detyrimi për të respektuar të drejtat e njeriut Palët e Larta Kontraktuese i sigurojnë çdokujt brenda juridiksionit të 

tyre të drejtat dhe liritë e përcaktuara në Titullin I të kësaj Konvente. 
128 E drejta për një proces të rregullt 1. Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe 

brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar me ligj, e cila do të vendosë si për 

mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij të natyrës civile, ashtu edhe për bazueshmërinë e çdo 

akuze penale në ngarkim të tij.  
129 E drejta për zgjidhje efektive Çdokush, të cilit i janë shkelur të drejtat dhe liritë e përcaktuara në këtë Konventë, 

ka të drejtën e një zgjidhjeje efektive para një organi kombëtar, pavarësisht se shkelja është kryer nga persona që 

veprojnë në përmbushje të funksioneve të tyre zyrtare. 
130 Ndalimi i diskriminimit Gëzimi i të drejtave dhe i lirive të përcaktuara në këtë Konventë duhet të sigurohet, pa 

asnjë dallim të bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, mendimet politike ose çdo mendim tjetër, 

origjina kombëtare ose shoqërore, përkatësia në një minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo status tjetër. 
131 Kufiri i zbatueshmërisë së kufizimeve të të drejtave Kufizimet e lejuara sipas kësaj Konvente ndaj të drejtave 

dhe lirive të sipërpërmendura nuk do të zbatohen për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat janë parashikuar. 
132 Shpërblimi i drejtë Kur Gjykata konstaton se ka pasur një shkelje të Konventës ose të protokolleve të saj dhe, 

nëse e drejta e brendshme e Palës së Lartë Kontraktuese lejon të bëhet vetëm një ndreqje e pjesshme, Gjykata, kur 

është e nevojshme, i akordon shpërblim të drejtë palës së dëmtuar.  
133 Mbrojtja e pronës Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë së tij. Askush nuk 

mund të privohet nga prona e tij, përveçse për arsye të interesit publik dhe në kushtet e parashikuara nga ligji dhe 

nga parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare. Megjithatë, dispozitat e mëparshme nuk cënojnë të drejtën e 

Shteteve për të zbatuar ligje, që ato i çmojnë të nevojshme për të rregulluar përdorimin e pasurive në përputhje me 

interesin e përgjithshëm ose për të siguruar pagimin e taksave ose të kontributeve ose të gjobave të tjera. 
134 Ndalimi i përgjithshëm i diskriminimit 1. Ky Protokoll do të hyjë në fuqi ditën e parë të muajit që pason 

mbarimin e një periudhe prej dy muajsh pas datës në të cilën shtatë Shtete anëtare të Këshillit të Evropës do të kenë 

shprehur pëlqimin e tyre për t’u lidhur me Protokollin, sipas dispozitave të nenit 8. 2. Askush nuk duhet të 

diskriminohet nga një autoritet publik për ndonjë nga arsyet e parashikuara në paragrafin 1. 
135 Prg. 110 i Vendimit - Gjykata çmon se Shteti i paditur duhet të marrë masa të përgjithshme prioritare, me qëllim 

sigurimin në mënyrë efektive të të drejtës për kompensim ndërsa vendos balancë të drejtë midis interesave të 

ndryshme në fjalë (shihni, për shembull Burdov (nr. 2), të cituar më lart, § 125). Në bazë të monitorimit nga Komiteti 

i Ministrave, Shteti i paditur mbetet i lirë të zgjedhë mjetet me të cilat do të përmbushë detyrimin e tij ligjor sipas 

Nenit 46 të Konventës, me kusht që këto mjete të jenë të pajtueshme me përfundimet e caktuara në vendimin e 



Kërkesë:                               Shpallja e papajtueshme me Kushtetutën dhe Konventën e Ligjit 133/2015                     Shoqata Kombëtare 
“Pronësi me Drejtësi” 2016 

 

 
 23 

b. Të bëhet i disponueshëm informacion i saktë dhe i besueshëm dhe të analizohen me 

kujdes të gjitha implikimet ligjore dhe financiare136; 

c. Të krijohen mjete kompensimi të kënaqshme dhe të evitohen kriteret procedurale të 

pavolitshme137; 

d. Transparencë e plotë dhe efektivitet në procesin vendim-marrës138; 

e. Caktimi i afateve ligjore të detyrueshme reale dhe parashikimi i burimeve financiare 

dhe njerëzore të mjaftueshme139; 

f. Rritja e barrës së pronarëve të paligjshëm që kërkojnë të legalizojnë të drejtat e 

pronësisë në pronat e ish-pronarëve, si dhe në pronat shtetërore140; 

                                                                                                                                                                                           
Gjykatës (shihni Scozzari dhe Giunta kundër Italisë [GC], nr. 39221/98 dhe 41963/98, § 249, GJEDNJ 2000-VIII). 

Gjykata vëren fillimisht se legjislacioni aktual mbi pronësinë është ndryshuar shpesh, të paktën shtatë herë gjatë 

periudhës 2004-2010. Ndërsa ndryshimet legjislative mund të reflektojnë një situatë të përmirësuar, kompleksiteti i 

dispozitave legjislative, ndryshimet e shpeshta të tyre, si dhe praktika e papajtueshme gjyqësore që rezulton nga to, 

do të kontribuojë në mënyrë të pashmangshme në një mungesë të përgjithshme të sigurisë juridike. Shteti i paditur 

duhet të shmangë ndryshimet e shpeshta të legjislacionit dhe të shqyrtojë me kujdes të gjitha implikimet ligjore dhe 

financiare përpara se të paraqesë ndryshime të mëtejshme.  
136 Prg. 111 i Vendimit -  Siç u pranua nga Qeveria në Planin e saj të Veprimit, autoritetet nuk kishin informacion të 

saktë dhe të besueshëm në lidhje me numrin e përgjithshëm të vendimeve administrative që njihnin të drejta te 

pronësisë dhe dhënien e kompensimit, sipas rastit, të cilat ishin miratuar që prej vitit 1993. Ekzistenca e të dhënave të 

sakta që duhet të reflektojnë edhe ndryshimet e bëra me anë të rishikimit gjyqësor, do t’i jepte mundësinë autoriteteve 

të llogarisnin dhe analizonin faturën e përgjithshme të kompensimit, si dhe implikimet financiare të mekanizmit të 

kompensimit. 
137 Prg 112 i Vendimit - Përgatitja e një baze të dhënash dhe llogaritja e faturës globale të kompensimit duhet të 

shoqërohet nga një skemë e qartë kompensimi e hartuar me kujdes. Skema e kompensimit e cila nuk duhet të ketë 

procedura të ngarkuara përputhshmërie, për shembull detyrimin që një ankues të aplikojë për kompensim në vitin e 

ardhshëm në rast të një kërkese të pasuksesshme në një vit pararendës, duhet të marrë në konsideratë parimet e 

praktikës së Gjykatës në lidhje me zbatimin e Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit Nr. 1 (shihni paragrafët 90-92 më 

lart). 
138 Prg 113 - 114 i Vendimit - Më tej, Gjykata vëren se skema e kompensimit duhet të trajtojë përfundimet e nxjerra 

sipas Nenit 13 të Konventës. Në veçanti, ajo thekson ngarkesën tejet të rënduar në buxhetin e shtetit që përfaqëson 

kompensimi financiar. Përfundimet e mësipërme kërkojnë qartë një rishqyrtim të modaliteteve për pagesën e 

kompensimit financiar që zbatohet aktualisht. Rishikimi dhe përditësimi i hartave të vlerës duhet t’i nënshtrohet 

kritereve transparente dhe shpjeguese, duke marrë parasysh zhvillimin e tokës dhe luhatjet e tregut. Gjykata nxit 

autoritetet me prioritet që të fillojnë shfrytëzimin e formave të tjera alternative të kompensimit të parashikuara nga 

Ligji për Pronësinë i vitit 2004, të cilat eventualisht do të lehtësonin presionin ndaj buxhetit dhe/ose do të paraqisnin 

mënyra t tjera kompensimi. 

Procesi i vendimmarrjes për llojin e kompensimit që do të jepet kërkon transparencë dhe efikasitet maksimal, me 

synim rritjen e besimit të publikut. Do të ishte në interes të përgjithshëm që rezultatet të bëheshin publike dhe të 

shpërndaheshin përmes mjeteve të ndryshme, të aksesueshme të komunikimit. Është thelbësore që vendimet e 

autoriteteve të përmbajnë arsye të qarta dhe të mjaftueshme dhe t’i nënshtrohen rishikimit gjyqësor në rast 

mosmarrëveshjeje. 
139 Prg 116 -117 i Vendimit - Krejt në ndryshim nga propozimet në Planin e Veprimit të Qeverisë që nuk kishte 

përmendur afate konkrete, Gjykata nuk mund të theksojë mjaftueshëm rëndësinë e caktimit të afateve realiste, 

statutore dhe detyruese në lidhje me çdo hap të procesit. Shtyrjet e shpeshta të afateve , siç ka ndodhur deri tani, nuk 

kontribuojnë në një zgjidhje të shpejtë të problemeve të identifikuara dhe dëmtojnë më tej besimin e publikut.  

Është e rëndësishme që, me qëllim garantimin e zbatimit efektiv të masave të përgjithshme, në dispozicion të 

autoriteteve kompetente të vihen burime të mjaftueshme njerëzore dhe materiale dhe të garantohet bashkërendimi 

midis institucioneve të ndryshme, me synim shkëmbimin e informacionit. Sa herë që të jetë e mundur, autoritetet 

mund të shqyrtojnë mundësinë e shkurtimit të burimeve, duke bashkuar institucione të ndryshme, me qëllim 

shmangien e mbivendosjeve dhe zvogëlimin e kostove dhe shpenzimeve operative. Krijimi i strukturave të reja 

institucionale nuk duhet të konsiderohet si një shtresë tjetër e procesit por duhet të justifikohet plotësisht.  
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g. Krijimi i një sistemi transparent dhe efektiv të regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme141; 

h. Mbajtja e diskutimeve të gjëra publike142; 

2.2 Vlerësime të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Europës për Ligjin 133/15143 

 

66 Edhe pse Ligji 133/15 ka pësuar disa ndryshime prej projektligjit fillestar të dorëzuar në 

Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës në Qershor 2015144, përsëri këto ndryshime nuk e 

kanë prekur thelbin e tij. Në këtë kuptim pjesa më e madhe e vlerësimeve të bëra bga Komiteti i 

Ministrave të Këshillit të Europës mbetet relevante. 

67 Në pjesën e parë të Dokumentit, Komiteti i Ministrave bën një vlerësim të përgjithshëm të 

mënyrës si janë reflektuar në Projektligj (sot Ligji 133/15) kërkesat e parashtruara nga Gjykata 

Europiane e të Drejtave të Njeriut (më tej referuar si: “GJEDNJ”) në Vednimin Pilot 

“Manushaqe Puto Etj. K. Shqipërrisë”. Konkretisht: 

68 Lidhur me kërkesën për evitimin e ndryshimeve të shpeshta ligjore, Departamneti i Zbatimit 

të vendimeve ka vënë në dukje se: “shumë elementë të procesit u janë lënë në kompetencë 

akteve nënligjore. Të tillë elementë janë: hartimi i formularëve standarte për aplikim dhe 

përcaktimi i dokumentave të nevojshëm; rregullat e organizimit dhe strukturimit të Agjensisë; 

rregullat dhe procedurat për kompensimin fizik si dhe caktimin e kushteve përzgjedhëse për 

kërkesat e pashqyrtuara. Transferimi i kaq shumë kompetencave nga Parlamenti tek qeveria 

duhet bërë në mënyrë të tillë që të mos cënohet parimi i sigurisë juridike, që qëndron në themelet 

e vlerësimeve të GJEDNJ-s145”.  

69 Lidhur me kërkesën që të bëhet i disponueshëm informacion i saktë dhe i besueshëm dhe të 

analizohen me kujdes të gjitha implikimet ligjore dhe financiare, Departamneti i Zbatimit të 

                                                                                                                                                                                           
140 Prg 115 i Vendimit - Procesi i kompensimit të ish pronarëve për shkak të Ligjeve për Pronësinë duhet të 

karakterizohet nga kompensimi i ish pronarëve në bazë të Ligjit të Legalizimit. Në lidhje me këtë të fundit, Shteti i 

paditur mund të rishqyrtonte rritjen e pjesës së kostos që legalizimi i ka sjellë ankuesve në masën që do të ishte i aftë 

të rregullonte kompensimin financiar të paguar ish pronarëve. 
141 Prg 115 i Vendimit - Nga ana tjetër, Shteti i paditur duhet të garantojë ekzistencën e një sistemi transparent dhe 

efektiv të regjistrimit të pronave, duke përfshirë të dhëna të sakta, të unifikuara hartografike, me qëllim mundësimin, 

thjeshtimin dhe lehtësimin e transaksioneve të ardhshme ligjore.  
142 Prg 118 i Vendimit - Gjykata çmon se shkalla e problemit dhe masat e sugjeruara më lart, mbi një bazë tërësisht 

treguese, së bashku me nevojën për zgjidhje të plotë dhe praktike, mund të trajtoheshin më mirë, nëse do t’i 

nënshtroheshin diskutimeve të gjera publike, me qëllim grumbullimin e një perceptimi të gjerë rreth nivelit të 

kompensimit që Shteti pritet të paguajë realisht dhe formave të ndryshme të kompensimit.  
143 Manushaqe Puto etj k. Shqipërisë dhe Driza k. Shqipërisë (si dhe grupi me 14 çështje të tjera) Masat e 

Përgjithshme për Zbatimin e Vendimeve të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut) Dokument informues i 

përgatitur nga Departamenti i Zbatimit të Vendimeve të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, 15 Korrik 2015 

(më tej referuar si: “Dokumenti Informues”). 
144 Kopje e Projektligjit “Për trajtimin e Pronës dhe Përmbylljen e Procesit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave” 

dorëzuar nga pala shtetërore në Departamentin e Zbatimit të Vendimeve të GJEDNJ në Qershor 2015 gjendet 

bashkëlidhur kësaj Kërkese. 
145 § 30 i Dokumentit Informues. 
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vendimeve ka vënë në dukje se: “mbetet e pasigurtë shtrirja e pretendimeve ekzistuese (jo vetëm 

e pretendimeve që nuk janë shqyrtuar, por edhe e pretendimeve që përplasen, apo lidhen me të 

njëjtën pasuri). Shteti duhet të sigurojë informacion lidhur me impaktin që këto çështje të hapura 

priten të kenë tek fatura financiare përfundimtare; tek afatet e caktuara dhe gjithashtu në 

përllogaritjen e të ardhurave që do futen në Fondin e Pronave nga shitja e pronave, apo formave 

të tjera të sigurimit të të ardhurave që i përkasin këtij fondi146.  

70 Për më tej, nuk duhet anashkaluar që një ligj i ri, patjetër do u hapë rrugën proceseve të reja 

gjyqësore, qoftë sa i takon rishikimit të të gjitha pretendimeve, qoftë sa u takon të drejtave 

konfliktuese, apo të mbivendusura të pronësisë. Do të ishte e dobishme që shteti të bëjë një 

vlerësim mbi impaktin që ngarkesa e re punës do të ketë tek gjykatat si dhe të japë ndonjë 

informacion lidhur me masat ndihmëse që synon të marrë në këtë kuadër147.  

71 Së fundmi, legjislacioni parashikon se pronarëve do t’u kthehet prona, vetëm nëse është e lirë. 

Shteti nuk ka dhënë shpjegime rreth arsyeve që kanë shtyrë të bëjë këtë zgjedhje dhe si ka ai 

ndërmed të evitojë trajtimin e mundshëm të diferencuar148”. 

72 Lidhur me kërkesën, që të krijohen mjete kompensimi të kënaqshme dhe të evitohen kriteret 

procedurale të pavolitshme, Departamneti i Zbatimit të Vendimeve ka vënë në dukje se: “duke 

qenë se: “formula e propozuar për kompensim kosiderohet ndërhyrje në të drejtën e pronës së 

ankuesve - pra ndërhyrje që implikon zbatueshmërinë e nenit 1 Protokolli 1 të Konventës - duhen 

dhënë shpjegime që mundësojnë vlerësimin e pajtueshmërisë së kësaj formule me parimin e 

proporcionaloitetit. Duke pasur parasysh kërkesat e Konventës dhe analizat e bëra nga Gjykata sa 

i takon kësaj çështjeje kërkohet, që shteti të bëjë të ditur më qartë logjikën dhe arsyet për 

zgjedhjen e bërë149. 

73 Disa aspekte të procedurës duken komplekse, konkretisht, kushtet për parashikimin e 

kompensimit financiar. Për në tej, transferimi për zgjidhje gjyqësore të pretendimeve të 

mbivendosura e bën procesin tejet të zvarritur. Gjithashtu, dokumentacioni i kërkuar për 

përllogaritjen e vendimeve për kompensim financiar është parashikuar të përcaktohet nëpërmjet 

legjislacionit dytësor. Kërkohet që autoritetet të japin më shumë informacione në këtë drejtim, të 

cilat janë bindëse për të siguruar, se dokumentacioni i kërkuar nuk bëhet pengesë për t’a rënduar 

procesin (për t’a bërë të pavolitshëm procesin)150”. 

74 Lidhur me kërkesën për transparencë të plotë dhe efektivitet në procesin vendim-marrës, 

Departamneti i Zbatimit të vendimeve ka vënë në dukje se: “Transparenca e zgjidhjes që ka 

zgjedhur vetë pala shtetërore është e kufizuar, sepse shumë nene që lidhen me procesin e kthimit 

                                                           
146 § 31 i Dokumentit Informues. 
147 § 32 i Dokumentit Informues. 
148 § 33 i Dokumentit Informues. 
149 § 34 i Dokumentit Informues. 
150 § 35 i Dokumentit Informues. 
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dhe kompensimit të pronave mbështeten në miratimin e akteve nënligjore, përmbajtja e të cilave 

mbetet ende për tu identifikuar. Efektiviteti i procesit varet fort prej mënyrës së strukturimit dhe 

funksionimit në praktikë të institucionit që do merret me këtë proces. Pala shtetërore duhet të 

shpjegojë në mënyrë të detajuar logjikën e zgjedhjes së vet për të krijuar një mekanizëm 

krejtësisht të ri. Gjithashtu nuk është shpjeguar në mënyrë të detajuar se si ka ndërmend pala 

shtetërore të shpërndajë (të bëjë publike sa më gjërësisht) informacionet e rëndësishme lidhur me 

ndryshimet e reja ligjore. Që transparenca të jetë e plotë nevojitet një regjistër i unifikuar i 

pronave. Të dhënat kartografike të regjistrit të vendimeve përfundimtare duhen përfunduar 

brenda një viti. Gjithashtu, duke qenë se procesi i mbulimit të regjistrimit të pasurive nuk është 

përmbyllur kërkohet informacion i përditësuar në përputhje me plan-veprimin151”. 

75 Lidhur me kërkesën për caktimin e afateve ligjore të detyrueshme reale dhe parashikimin e 

burimeve financiare dhe njerëzore të mjaftueshme, Departamneti i Zbatimit të vendimeve ka 

vënë në dukje se: “...rregullat që lidhen me kompensimin fizik, sëbashku me nevojën për të 

vlerësuar të gjitha çështjet që janë shqyrtuar njëherë, sëbashku me çështjet që janë në shqyrtim 

dhe çështjet e reja, që do depozitohen venë në pikpyetje mundësinë e respektimit të afateve të 

parashikuara në Projektligj, ndonëse burimet njrëzore për këtë qëllim do të shtohen. Për më tej, 

shtesa stafi duhet të ketë edhe nëpër gjykata, sa kohë numri i ankimeve ndaj vendimeve 

administrative do të shtojë volumin e punës së këtyre të fundit. Adresimi i problemeve të 

mësipërme siç duhet është i domosdoshëm, sepse afatet kohore pritet të mos rrespektohen dhe 

kjo do bëjë, që të shtohen ankesat për zvarritje të procesit si dhe për të tjera probleme para 

gjykatave152”.  

76 Lidhur me kërkesën për rritjen e barrës së pronarëve të paligjshëm që kërkojnë të legalizojnë 

të drejtat e pronësisë në pronat e ish-pronarëve, si dhe në pronat shtetërore, Departamneti i 

Zbatimit të vendimeve ka vlerësuar se: “GJEDNJ vuri në dukje se ndërtuesit pa leje duhet të 

paguajnë më shumë për legalizmet me qëllim që pronarët të marrin kompensim të drejtë për 

pronat e e tyre të zëna me ndërtime pa leje. Kërkohen shpjegime të detajuara lidhur me faktin se 

sa është marrë parasysh një zgjidhje e tillë153”. 

77 Lidhur me kërkesën për krijimin e një sistemi transparent dhe efektiv të regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme, Departamneti i Zbatimit të Vendimeve ka vënë në dukje se: “detyrimi 

për të regjistruar vendimet përfundimtare duket se është një hap pozitiv për krijimin e një sistemi 

transparent dhe efektiv të regjistrimit të pasurive sikurse kërkohet edhe nga GJEDNJ. Duhet 

qartësuar megjithatë, se cilat nënkuptohen të jenë palët e interesuara që lejohen të kërkojnë 

regjistrimin e një vendimi154. Prohjektligji duhet të jetë më specifik lidhur me faktin se si 

publikimi i vendimeve do të jetë në koherencë me Regjistrin ekzistues të Agjensisë. Të paturit e 

                                                           
151 § 36 i Dokumentit Informues. 
152 § 37 i Dokumentit Informues. 
153 Fq 14 e Dokumentit (pjesa e vlerësimeve pas § 58).  
154 Fq 16 e Dokumentit (pjesa e vlerësimeve pas § 85). 
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një regjistri qendror të vetëm për të gjitha vendimet duket se është i domosdoshëm për të evituar 

konfuzionin155”.  

78 Lidhur me kërkesën për mbajtjen e diskutimeve të gjëra publike, Departamneti i Zbatimit të 

Vendimeve ka vënë në dukje se: “mbetet rrënjësor zhvillimi i debateve të gjera publike për të 

siguruar mbështetjen e publikut dhe pretenduesve lidhur me çdo qasje që është zgjedhur të 

miratohet nga pala shtetërore si dhe lidhur me implementimin brenda afateve kohore të 

parashikuara të ligjit në fjalë156”. 

79 Përveç sa u më sipër, lidhur me nenet specifike të Projektligjit (sot Ligji 133/15) Komiteti i 

Ministrave ka vlerësuar se pala shtetërore: 

- Nuk ka paraqitur një raport shpjegues i cili jep një arsyetim të thelluar të shkaqeve, që 

kanë çuar në zgjidhjet e dhëna prej saj157: 

- Nuk ka dhënë shpjegime lidhur me logjikën, që shoqëron zgjedhjen e bërë prej saj sa i 

takon hierarhisë së mjeteve të kompensimit158;  

- Nuk ka dhënë arsye të justifikuara lidhur me mënyrën e re të të përllogaritjes së 

kompensimit financiar, në veçanti sa i takon faktit, që kompensimi edhe pse i 

përllogaritur sipas vlerës aktuale të tregut do të jetë më i ulët për tokat kategoria e të 

cilave ka ndryshuar prej datës së shpronësimit (psh nga tokë bujqësore në truall)159. 

- Nuk ka dhënë shpjegime rreth arsyeve të trajtimit të diferencuar sa u takon procedurave 

të kompensimit fizik të pronarëve që disponojnë një vendim kundrejt pronarëve që kanë 

aplikuar për vendim160; 

- Nuk ka dhënë shpjegime sa u takon zgjidhjeve që do u jepen skenarëve të mundshëm si: 

(a) mbingarkesa e punës së gjykatave, nëse mbajmë parasysh që GJEDNJ ka konstatuar 

në rastin Luli dhe Marini se zvarritja e proceseve është problem i përhapur në Shqipëri; 

(b) pamundësia për të zgjidhur gjyqësisht rastet, kur të dyja palët, për shkak të gabimeve 

të autoriteteve shtetërore kanë fituar të drejta pronësore në mirëbesim mbi të njëjtën 

pasuri; (c) krijimi i vështirësive shtesë, sa kohë shumë dokumenta të nevojshme për 

pronën do ishin në disponim të Agjensisë, por jo të palëve161; 

- Nuk ka shpjeguar në mënyrë të detajuar logjikën e zgjedhjes së vet për të krijuar një 

mekanizëm krejtësisht të ri, si Agjensia e Trajtimit të Pronës162; 

- Nuk ka dhënë shpjegime si është përllogaritur afati i shqyrtimit të dosjeve163; 

                                                           
155 Fq 15 e Dokumentit (pjesa e vlerësimeve, pas § 75). 
156 § 38 i Dokumentit Informues. 
157 § 26 i Dokumentit Informues 
158 Fq 11 e Dokumentit (pjesa e vlerësimeve, pas § 45). 
159 Fq 12 e Dokumentit (pjesa e vlerësimeve, pas § 49). 
160 Fq 13 e Dokumentit (pjesa e vlerësimeve, pas § 53). 
161 Fq 15 e Dokumentit (pjesa e vlerësimeve, pas § 58). 
162Fq 16 e Dokumentit (pjesa e vlerësimeve, pas § 65). 
163 Fq 15 e Dokumentit (pjesa e vlerësimeve, pas § 68). 
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- Nuk ka dhënë informacion, nëse do lejohet e drejta e ankimit edhe sa i takon 

pranueshmërisë së pretendimeve për kompensim si dhe ndaj procedurave të ndjekura nga 

Agjensia për dhënien e vendimeve164;  

- Nuk ka dhënë shpjegime të detajuara rreth shkaqeve që shpunë në përllogaritjen e afatit 

kohor për përmbylljen e procesit165; 

- Nuk janë dhënë shpjegime lidhur me mënyrën e përllogaritjes së fondit në dispozicion 

për përmbylljen e procesit të kthimit dhe kompensimit të pronave. As nuk jkanë dhënë 

informacione të detajuara lidhur me mënyrën si është llogaritur fondi prej 5 miliardë 

lekësh në vit166. 

2.3 Praktika relevante e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut 

Të përgjithshme 

 

80 Pjesa relevante e nenit 17 të Kushtetutës sonë parashikon:  

 

...   
      2 Këto kufizime nuk mund të cënojnë thelbin e lirive dhe të të drejtave dhe në asnjë rast nuk mund të 

tejkalojnë kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut. 

 

81 Prej kuptimit literal të këtij neni kuptohet se, pala shtetërore gëzon një diskrecion të gjerë për 

të ndërhyrë në të drejtat themelore të siguruara nga Kushtetuta, duke imponuar tek subjektet e së 

drejtës që ka nën juridiksion kufizime ligjore, të cilat sidoqoftë nuk lejohen të tejkalojnë 

kufzimet e lejuara në Konventë.   

82 Çështja e kufizimeve të lejuara sipas Konventës realizohet sipas disa parimeve të 

interpretuara me kujdes në jurisprudencën e GJEDNJ-s, veçoritë më thelbësore të të cilave janë 

rradhitur në këtë rubrikë, me qëllim që pala kërkuese të qartësojë bazën e ankesave të veta.  

83 Megjithatë, para se të kalojmë tek çështjet e veçanta brenda kësaj rubrike, duhet të kujtojmë, 

se për shkak të traditave të ndryshme ligjore dhe kulturore të vendeve anëtare në Konventë ka 

qenë e vështirë të identifikohen standarte unforme të të drejtave të njeriut për rajonin e Europës. 

Prandaj, Konventa u parashikuaa si niveli më ulët i vlerave të përbashkëta të vendeve anëtare në 

sigurimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut167. Në këtë kuptim baza ligjore për 

mbrojtjen e të drejtave të njeriut të mishëruara në Konventë qëndron në themelet e brishta të 

konsesusit të shteteve, duke nxitur nevojën që GJEDNJ të sigurojë fleksibilitetin e nevojshëm për 

të evituar konfrontimet e rrezikshme midis shteteve anëtare në Konventë dhe Gjykatës nga njëra 

anë si dhe për të balancuar sovranitetin e vendeve anëtare me obligimet e tyre sipas Konventës 

                                                           
164 Fq 15 e Dokumentit (pjesa e vlerësimeve, pas § 77). 
165 Fq 16 e Dokumentit (pjesa e vlerësimeve, pas § 85). 
166 Fq 18 e Dokumentit (pjesa e vlerësimeve, pas § 90). 
167 Jacobs & White – The European Convention on Human Rights – Oxford, 2006, fq. 52-54. 
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nag ana tjetër168. Një qëllim i tillë arrihet nëpërmjet marzhit të vlerësimit169 që u lihet shteteve në 

dipozicion për të manovruar. 

84 Në vijë logjike të sa u tha më sipër GJEDNJ ka avancuar edhe parimet interpretuese të 

Konventës, duke vënë në dukje ndër të tjera, se makinera e mbrojtjes e siguruar nga Konventa ka 

natyrë subsidiare në raport me sistemin e brendshsëm të vendeve anëtare. Sipas parimit të 

subsidiaritetit, çdo shtet duhet të vendosë vetë në mënyrë demokratike, se çfarë është e 

përshtatshme për të170. 

85 Këto veçori të sistemit të kontrollit të Konventës ndikojnë në zbatueshmërinë e nenit 17.2 të 

Kushtetutës, përsa shmangin riskun, që legjislacioni i miratuar nga autoritetet kompetente mos 

imponojë kufizime të të drejtave kushtetuese të subjekteve, që bien poshtë cakut të vlerave të 

përbashkëta të vendeve anëtare në sigurimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Më tej, 

janë neni 4.2 dhe neni 122 i Kushtetutës që sigurojnë se kufizimet e imponuara nëpërmjet ligjeve 

të ndryshme nuk do bien në kundërshtim me parimet themelore kushtetuese, parimet e 

përgjithshme kushtetuese dhe marrëveshjet ndërkombëtare ku vendi ynë është palë. 

86 Gjithë sa u parashtrua më sipër na mundëson të kuptojmë, se kontrolli kushtetues i kufizimeve 

që mbart legjislacioni ynë i brendshëm është i një rëndësie parësore, kur bëhet fjalë për 

perspektivën e përmirësimit (forcimit) të sistemit të mbrojtes së të drejtave të njeriut në vendin 

tonë. Kontrolli i siguruar nga Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut nëpërmjet GJEDNJ-s 

nga ana tjetër mbetet i një rëndësie thelbësore për të mos lejuar, që ky sistem të bjerë poshtë 

standartit minimal të përbashkët, i cili mund të favorizojë arbitraritetin shtetëror dhe nxisë 

destabilitet shoqëror.  

2.3.1 Jurisprudenca e GJEDNJ lidhur me sistemin e kufizimeve të të drejtave të garantuara 

në Konventë 

87 Kur Gjykata identifikon, se pala shtetërore ka ndërhyrë në një të drejtë të parashikuar në 

Konventë - siç janë në rastin konkret e drejta për një proces të rregullt neni 6 §1 i Konventës, e 

drejta për mbrojtjen e pronës neni 1 Protokolli 1 i Konventës, e drejta për mjete juridike efektive 

neni 13 i Konventës, e drejta për ndalimin e diskriminimit neni 14 i Konventës dhe neni 1 i 

Protokollit 12 të Konventës - ajo kryen hetime të mëtejshme për të vlerësuar, nëse një ndëhyrje e 

tillë mund të justifikohet, duke u mbështetur në disa strandarte të parashikuara në Konventë dhe 

të përpunuara në jurisprudencën e saj171. Sipas standartit të parë kërkohet që ndërhyrja të jetë e 

                                                           
168 Helen Fenwick – Civil Liberties and Human Rights, Cavendish Publishing Limited, London, 2005, fq.34-37 
169 The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on Human Rights, 

Council of Europe, 2000, fq. 5 
170 Van Dijk and Van Hoof – Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen – 

Oxford 2006, fq. 74. 
171 Van Dijk and Van Hoof – Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen – 

Oxford 2006, fq. 334. 
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ligjshme172. Sipas standardit të dytë kërkohet që ndërhyrja të ndjekë një qëllim legjitim, i cili 

përshkruhet në mënyrë shteruese në nenet respektive për çdo të drejtë të garantuar në Konventë, 

që shoqërohet me një klauzolë kufizuese173. Së treti kërkohet, që masat ndërhyrëse të vlerësohen 

si të nevojshme në një shoqëri demokratike174.  

88 Lidhur me standardin e ligjshmërisë së kufizimeve të të drejtave të parashikuara në Konventë, 

jurisprudenca e GJEDNJ parashikon disa komponentë, që thuhen se lidhen ngushtësisht me 

nocionin e “cilësisë së ligjit”175. Konkretisht, rregullimet ligjore, që parashikojnë masa 

kufizuese duhet të jenë të aksesueshme për qytetarët, ç’ka nënkupton, se “ligji duhet të japë 

udhëzime të përshtatshme për qytetarët sa i takon zbatimit, sipas rrethanave të neneve që 

rregullojnë situata të caktuara”176. Në këtë pikë mjafton, që legjislacioni të jetë në dispozicion të 

qytetarëve bashkë me këshillat e ekespertëve ligjorë177. 

89 Së dyti, ligji duhet të formulohet në mënyrë të tillë që t’u mundësojë qytetarëve të shikojnë me 

preçizion, qëllimin dhe fushën e zbatimit të çdo parashikimi, me qëllim që ata të jenë në gjendje 

të rregullojnë siç duhet sjelljet e tyre. Gjykata ka vënë në duke se: “qytetarëve duhet t’u jepet 

mundësia – qoftë edhe me këshillim të përshtatshëm – të parashikojnë, në një masë që është e 

arsyeshme në prani të rrethanave, pasojat që pas-sjell një sjellje e caktuar178”. Testi i 

parashikueshmërisë, ose preçizionit është një garanci për qytetarët, nëpërmjet të cilit kërkohet që 

legjislacioni të jetë “mjaftuehsmërisht i qartë” dhe prçiz, me “indikacione të mjaftueshme” sa i 

takon zbatueshmërisë së masave me karakter kufizues179. 

90 Së treti, standardi i ligjshmërisë kërkon që të ofrohen garanci të përshtatshme kundër 

abuzimeve duke caktuar me qartësi kufijtë e shtrirjes së diskrecionit të autoriteteve dhe rrethanat 

në të cilat do ushtrohet ky diskrecion180. Këto dy kushte analizohen duke pasur parasysh qëllimin 

legjitim të masës kufizuese, me qëllim që individit t’i sigurohet mbrojtje e përshtatshme prej 

ndërhyrjeve arbitrare181. Testi i parashikueshmërisë, ose preçizionit shërben si një garanci 

vendimtare, kur vlerësohet nocioni i “vetë thelbit” të së drejtës për akses në gjykatë, sipas nenit 6 

§ 1 të Konventës182. 

                                                           
172 Po aty fq 336. 
173 Po aty fq 339. 
174 Po aty fq 340. 
175 Silver Etj k. Mbretërisë së Bashkuar, Vendim i datës 25 Mars 1983 §86-88; Rekvenyi k. Hungarisë, Vedim i 

datës 20 Maj 1999 §24, etj.  
176 Larissis Etj k. Greqisë, Vendim i datës 24 Shkurt 1998 § 40; Landvreugd k. Hollandës, Vendim i datës 4 Qershor 

2002, § 54. 
177 Sunday Times k. Mbretërisë së Bashkuar, Vendim i datës 26 Prill 1979.  
178 Landvreugd k. Hollandës, Vendim i datës 4 Qershor 2002, § 54. 
179 Huvig k. Francës, vendimj i datës 24 Prill 1990 § 32. 
180 Valenzuela Contreras k. Spanjës, Vendim i datës 30 Korrik 1998  §§ 59 – 60. 
181 Olsson k. Suedisë, Vendim i datës 24 Mars 1988, § 61. 
182 Pérez de Rada Cavanilles k. Spanjës, Vendim i datës 28 Tetor 1998 § 47. 
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91 Gjykata Europiane shumë rrallë ka konstatuar shkelje të Konventës duke i’u referuar “qëllimit 

legjitim183”. Kjo për arsye, se vlerësimi i këtij standardi zakonisht realizohet në bashkim me 

zbatueshmërinë e testit të proporcionalitetit si pjesë përbërëse e standartit të kufizimeve “të 

nevojshme në një shoqëri demokratike184”. 

92 Gjykata ka theksuar, se: “arsyet e sjella nga shtetet e paditura për të justifikuar ndërhyrjet 

(kufizimet) duhet të jenë “relevante dhe sufiçente185”. Testi i arsyeve relevante, i cili lidhet me 

standartin e qëllimit legjitim zakonisht mund të plotësohet pa vështirësi nga pala shtetërore186. 

Në ndryshim, testi i arsyeve sufiçente kërkon një analizë më të kujdesshme të faktorëve ku 

përfshihen natyra, ashpërsia dhe efektet e masave penguese in tandem me çdo dëm të pritshëm 

që i shkaktohet të drejtës së çdo qytetari187. Pra, testi i arsyeve sufiçente lidhet ngushtë me 

vlerësimin e proporcionalitetit të kufizimit. Nëse arsyet e kufizimit të sjella nga pala shtetërore 

nuk janë sufiçente, atëherë balanca proporcionale konsiderohet e prishur188. 

93 Përveç kufizimeve të parashikuara shprehimisht, fusha e zbatimit të të drejtave të garantuara 

në Konventë mund t’u nënshtrohet edhe kufizimeve të qenësishme189. Baza e kufizimeve të 

qenësishme nuk gjendet në ndonjë formulim tekstual, por sipas teorisë së “kufizimeve të 

qenësishme”, kufizimet që i bëhen disa të drejtave të parashikuara në Konventë nuk 

konsiderohen “ndërhyrje”, me arsyetimin, se ato janë të “rrënjosura” në fushën e zbatimit të 

garancive të këtyre të drejtave190. Ndonëse GJEDNJ nuk i zbaton gjërësisht kufizimet e 

qenësishme, përsëri ato gjenden të zbatuara në lidhje me të drejtën për akses në gjykatë sipas 

nenit 6 § 1 i Konventës, fjalisë së parë të nenit 1 Protokolli 1 të Konventës, nenit 13 të 

Konventës etj191. 

94 Sipas nenit 18 të Konventës shteteve u ndalohet të përdorin kufizimet e lejuara sipas 

Konventës për qëllime të ndryshme prej atyre që janë parashikuar. Thelbi i ankesave sipas nenit 

18 të Konventës qëndron në të vlerësuarit se, në qoftë se supozohet që kufizimet - sipas shkaqeve 

të parashikuara në nenet relevante të Konventës - janë të justifikuara, a janë imponuar ato 

(kufizimet) me sinqeritet, në përputhje me shkakun e lejuar dhe jo për qëllime të tjera192. Gjykata 

e ka pranuar tashmë, se neni 18 i Konventës nuk u referohet qëllimeve që shkelin të drejtat dhe 

liritë e garantuara në Konventë, por i referohet çdo qëllimi që është i ndryshëm prej qëllimeve 

                                                           
183 Van Dijk and Van Hoof – Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen – 

Oxford 2006, fq 340. 
184 Po aty. 
185 Po aty, fq 341.  
186 Po aty. 
187 Po aty. 
188 Po aty, fq 342. 
189 Van Dijk and Van Hoof – Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen – 

Oxford 2006, fq 343. 
190 Po aty. 
191 Po aty. 
192 Van Dijk and Van Hoof – Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen – 

Oxford 2006, fq 1098. 
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për të cilat janë lejuar kufizimet e të drejtave dhe lirive të garantuara në Konventë193. Sipas nenit 

18 kërkohen të përcaktohen motivet që kanë nxitur autoritetet për të marrë masat kufizuese të 

debatuara. Së dyti duhet provuar, se këto motive nuk janë në përputhje me qëllimet e kufizimeve 

të lejuara sipas çdo neni specifik të Konventës. Çështja e mirëbesimit/keqbesimit, ndonëse nuk 

është parashikuar shprehimisht në nenin 18 përfshihet në procesin e të vlerësuarit të ndërhyrjes, 

sipas këtij neni194. Neni 18 zbatohet edhe për kufizimet e qenësishme. Mungesa e kritereve të 

përpunuara sa i takon testit të kufizimeve të qenësishme, siç është psh testi i proporcionalitetit 

sugjeron që neni 18 mund të jetë një kriter i rëndësishëm për të vlerësuar masat kufizuese të 

lejuara si të qenësishme195.  

2.3.2 Jurisprudenca relevante e GJEDNJ lidhur me nenin 6.1 të Konventës dhe kufizimet e 

lejuara sipas këtij neni196 

95 Në  çështjen “Golder”197 GJEDNJ bëri referim tek “sundimi i ligjit”, si një prej tipareve të 

trashëgimisë së përbashkët shpirtërore të vendeve anëtare të KE, si dhe kur interpretoi nenin 6/1 

ajo bëri referim tek objekti dhe fusha e zbatimit të KEDNJ. Duke vepruar kështu, GJEDNJ vuri 

në dukje se: ” në çështjet civile askush nuk mund të perceptojë sundimin e ligjit pa mundësinë e 

aksesit në gjykatë”. Sipas saj, neni 6 duhet lexuar në dritën e dy parimeve ligjore: (1) çdo 

pretendim civil duhet të paraqitet para një gjykate (si një prej parimeve themelore universale të 

njohura nga ligji), (2) parimin e së drejtës ndërkombëtare publike që ndalon refuzimin e bërjes 

drejtësi. Nisur prej sa më sipër e drejta për akses në gjykatë është pjesë përbërse e procesit të 

rregullt. Pra, GJEDNJ konkludoi, se “neni 6§1 i siguron gjithkujt të drejtën që çdo pretendim 

lidhur me të drejtat dhe detyrimet e veta civile t’a depozitojë para një gjykate apo tribunali”. 

96 E drejta e aksesit në gjykatë duhet të jetë praktike dhe efektive. Kjo do të thotë se e drejta për 

akses përfshin të drejtën që zgjidhja e mosmarrëveshjeve të bëhet nga një gjykatë kompetente198. 

97 Që aksesi në gjykatë të jetë efektiv nuk mjafton vetëm që gjykata të ketë juridiksion për të 

shqyrtuar themelet e mosmarrëveshjes. Gjykatat duhet të kenë juridiksion të plotë. Kjo do të 

thotë që çdo gjykatë duhet të ketë kompetencë të gjykojë pranueshmërinë dhe themelin e 

mosmarrëveshjes për të siguruar zgjidhje gjyqësore të mosmarrëveshjes. Në çështjen Le Compte, 

Van Leuven dhe De Meyere199, Gjykata ka theksuar, se “nevoja për fleksibilitet dhe efiçencë... 

mund të justifikojë ndërhyrjen paraprake të autoriteteve administrative, apo profesionale dhe a 

fortiori të autoriteteve gjyqësore, që nuk plotësojnë kriteret e nenit 6 prg 1 të Konventës me 

                                                           
193 Po aty, fq 1099. 
194 Po aty, fq 1096. 
195 Po aty. 
196 Practical Guide on Admissibility Criteria, Këshilli i Europës §§ 226 – 257. Zbatueshmëria e nenit 6 §1 të 

Konventës referuar nga GJEDNJ në Vendimin Pilot Manushaqe Puto Etj k. Shqipërisë, datë 31 Korrik 2012.  
197 “Golder kundër Mbretërisë së Bashkuar”, Ankimi nr.4451/70, datë 21 Shkurt 1975. 
198 “W, B, & R kundër Mbretërisë së Bashkuar”, Ankimet nr. 9749/82, nr.9840/82, nr. 10496/83, datë. 8 korrik 1987 

etj. 
199 Le Compte, Van Leuven dhe De Meyere k. Belgjikës, Ankim nr  7238/75, date 23 Qershor 1981. 
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detaje. Megjithatë, “në të tilla rrethana” Konventa kërkon praninë e njërit prej dy sistemeve: ose 

aturoitetet që kanë juridiksion duhet të plotësojnë vetë kriteret e nenit 6.1, ose kur ato nuk i 

plotësojnë këto kritere duhet të bëhen subjekte të kontrollit të mëtejshëm nga një autoritet 

gjyqësor me juridiksion të plotë, i cili siguron shqyrtim të çështjes në përputhje me të gjitha 

garancitë e nenit 6.1 të Konvetës”. 

98 GJEDNJ në  çështjen “Schmautzer200” konkludoi se “ankimi i vendimit administrativ në 

gjykatën administrative nuk plotësonte kriteret e procesit të rregullt, pasi gjykata administrative 

nuk kishte juridiksion të plotë për të rishikuar dhe shfuqizuar vendimin administrativ, si për 

shkaqe që lidheshin me përcaktimin e rrethanave ashtu edhe për ato që lidheshin me thelbin e 

mosmarrëveshjes”. Në  çështjen “De Geouffre De La Pradelle201” GJEDNJ u shpreh se, “nëse 

ligji që rregullon aksesin në gjykatë është shumë kompleks dhe aq i paqartë sa të krijojë pasiguri 

juridike, aksesi në gjykatë mund të thuhet se nuk është efektiv”. 

99 Pra, sikurse u parashtrua dhe më lart, Gjykata ka konkluduar, se e drejta për akses në gjykatë i 

korrespondon një detyrimi pozitiv të shteteve, pasi nisur nga thelbi i vet kjo e drejtë vendos 

shtetet para detyrimit që të miratojnë ligje, akte nënnligjore, të cilat mund të pësojnë ndryshime 

në kohë apo në renditje, sipas nevojave dhe burimeve të komunitetit dhe individëve202. Në këtë 

kontekst shtetet gëzojnë një marzh vlerësimi sa u takon kufizimeve të së drejtës për akses në 

mënyrë të qenësishme dhe në përputhje me vetë thelbin e së drejtës203. 

100 Ndonëse e drejta për akses në gjykatë nuk është një e drejtë absolute, sikurse Gjykata e ka 

theksuar në çështjen Golder204, kufizimet nuk konsiderohen  ndërhyrje në vetë thelbin e së drejtës 

në fjalë, përsa ato ndjekin një qëllim legjitim dhe përsa ekziston një marrëdhënie e arsyeshme 

proporcionaliteti midis mjeteve dhe qëllimit që synohet.  

101 Në rastin e legjislacionit me efekte prapavepruese, i cili ka si qëllim të ndikojë në zgjidhjen 

e mosmarrëveshjeve ku njëra palë është pala shtetërore, detyrimi për të respektuar parimin e 

shtetit të së drejtës kërkon që çdo arsye e pretenduar se justifikon një masë të tillë duhet trajtuar 

me shkallën më të lartë të mundshme të maturisë205. Prania e riskut financiar nga ana e palës 

shtetërore nuk e përligj një ndërhyrje ligjore të tillë206. Edhe në një situatë ku ka një numër të 

konsiderueshëm kërkesash ligjore me pretendime për shuma të konsiderueshme parash ndaj 

                                                           
200 “Schmautzer kundër Austrisë”, Ankimi nr. 15523/89, dt. 23 tetor 1995 etj. 
201 De Geouffre De La Pradelle kundër Francës, Ankimi nr. 12964/87, dt. 16 dhjetor 1992 wtj. 
202E. Brems – The Margin of Appreciation Doctrine in the Case-Law of the European Court of Human– 

Rights (1996) 56  
203 Fayed k Mbretërisë së Bashkuar, Vendim i datës. 21.Shtator 1994, § 65; Bakan k Turqisë, Vendim i datës 12 

Qershor 2007, § 66. 
204 Golder v. Mbretërisë së Bashkuar, Vendim i datës 21 Shkurt 1975, § 38. 
205 Stran Greek Refineries dhe Stratis Andreadis kundër Greqisë, Vendim date 9 Tetor 1994 § 49, etj. 
206 Zielinski and Pradal dhe Gonzalez ETJ k. Francës, Vendim datë 28 Tetor 1999, etj.  
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palës shtetërore, e cila ka nxitur nevojën për ndryshime të reja legjislative, masat e marra duhet 

të jenë përputhje me nenin 6 § 1 të Konventës207.  

102 Ndryshimet procedurale, të cilat kufizojnë të drejtën për tu ankuar mund të kenë efekte 

prapavepruese mbi çështjet që janë në shqyrtim, por edhe të tilla kufizime i nënshtrohen testit 

sipas të cilit të tilla kufizime duhet t’i shërbejnë një qëllimi legjitim, nuk duhet të cënojnë thelbin 

e të drejtës për akses në gjykatë dhe duhet të jenë proporcionale208. 

2.3.3 Jurisprudenca relevante e GJEDNJ lidhur me zbatueshmërinë e nenit 13 të Konventës 

dhe kufizimet e lejuara sipas këtij neni 209 

103 Zbatueshmëria e nenit 13 varet prej të provuarit (a) se ankesat kryesore nuk janë deklaruar të 

papajtueshme me Konventën ratione materiae 210 dhe se (b) ato janë të debatueshme në dritën e 

jurisprudencës së Gjykatës për pranueshmërinë211. 

104 Gjatë të provuarit të pajtueshmërisë me Konventën të ankesave (pretendimeve) kryesore, 

Gjykata analizon fushën e zbatimit ratione materiae të së drejtës së pretenduar për të kuptuar, 

nëse pretendimi kryesor lidhet me një të drejtë konkrete të parashikuar në Konventë. Në këtë 

kuadër Gjykata ka vërejtur, se mungesa e një parashikimi kufizues në nenin 13 nuk do të thotë se 

e drejta për mjete juridike efektive është një e drejtë absolute, porse kjo e drejtë do të 

interpretohet së bashku me kufizimet e saj të qenësishme212. Logjika e jurisprudencës sa u takon 

kufizimeve të qenësishme të kësaj të drejte bazohet në natyrën “pozitive” të detyrimeve të Shtetit 

sipas nenit 13. Fusha e detyrimeve pozitive caktohet në varësi të natyrës së ankimit, përfshirë 

natyrën e të drejtës konkrete të pretenduar213.  

105 Gjatë të provuarit të debatueshmërisë së pretendimeve, Gjykata ka qëliim që të evitojë 

trajtimin abstrakt të termit debatueshmëri, prandaj ajo e shqyrton rast pas rasti këtë nocion, duke 

treguar vëmendje të posaçme tek faktet e veçanta dhe natyra e çështjeve ligjore të ngritura. Në 

çështjen Powell dhe Rayner214, Gjykata është bindur për nevojën e zbatimit të të njëjtit cak në 

parim sa i takon konceptit “haptazi i pabazuar” dhe “i padebatueshëm”215. Në këtë pikë Gjykata 

                                                           
207 Multiplex k. Kroacisë, Vendim i dates 10 tetor 2003, etj. 
208 Van Dijk and Van Hoof – Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen – 

Oxford 2006, fq 576 
209 Shih gjithashtu “Practical Guide on Admissibility Criteria”, Këshilli i Europës §§ 60 – 86. 
210 Neni 13 nuk mund të shqyrtohet i shkëputur, por vetëm në bashlim me një apo disa të drejta dhe liri substanciale 

të Konventës (nenet 2-12, ose neni 14 apo parashikimet substanciale të Protokolleve shtetsë). Shih, Vendimin e 

datës 27 Prill 1988 për çështjen “Boyle and Rice, § 85-86, etj. 
211 Pierre-Boch k. Francës, Vendim i datës 21 Tetor 1997, etj. 
212 Leander k. Suedisë § 79, Vendim i datës 26 Mars 1987, etj. 
213 Toimi k. Suedisë , Vendim (Decision) i datës 31 Gusht 2004 për Ankimin nr  55164/00. 
214 Powell dhe Rayner k. Mbretërisë së Bashkuar, Vendim i datës 21 Shkurt 1990 § 33, etj.  
215 Me fjalë më të thjeshta, kur një ankim lidhur me një shkelje substanciale të Konventës deklarohet haprazi i 

pabazuar, Gjykata synon t’a rrefuzojë debatueshmërinë e atij ankimi sipas nenit 13 mbi bazën e të njëjtit arsyetim, 

duke e shpallur të pazbatueshëm nenin 13.  
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duke e përfshirë testin e debatueshmërisë së pretendimeve brenda vlerësimit të çdo neni konkret, 

që ka një klauzolë kufizuese ka vendosur një cak të lartë për zbatueshmërinë e nenit 13216. 

106 Neni 13 vendos edhe një garanci shtesë për individët217. Konkretisht, sipas procesverbalit të 

punimeve paraprake të Konventës, neni 13 ka si qëllim të sigurojë mjete nëpërmjet të cilave 

individët mund të sigurojnë riparim në nivel të brendshëm për shkeljet e të drejtave të tyre të 

parashikuara në Konventë, përpara se t’i drejtohen Gjykatës për mbikqyrje218. Sipas 

jurisprudencës së Gjykatës, aty ku individi ngre një pretendim të debatueshëm, se është viktimë e 

shkelje së të drejtave të Konventës, autoritetet vendase duhet t’i sigurojnë atij një mjet juridik që 

të gjykojë pretendimet e tij dhe, nëse është e përshtatshme t’i sigurojnë atij riparim. 

107 Sipas nenit 13 të Konventës, “autoriteti” i cili do shërbejë si mjet juridik në dispozicion nuk 

ka nevojë të jetë domosdoshmërisht një autoritet gjyqësor, megjithatë nëse nuk është gjykatë, si 

kompetencat, ashtu edhe garancitë procedurale që siguron ai analizohen si faktorë relevantë për 

të përcaktuar efektivitetin ose jo të mjetit në fjalë.219 Së dyti, Gjykata, kur vlerëson efektivitetin e 

mjeteve juridike lejon të vlerësuarit kumulativ në favor të autoriteteve, në kuptimin që edhe nëse 

asnjë mjet juridik në veçanti nuk i plotëson pritshmëritë e nenit 13, të paktën agregati i mjeteve 

juridike të parashikuara sipas legjislacionit vendas duhet t’a bëjë një gjë të tillë220.  

108 Me qëllim që të nxjerrë në pah thelbin e kërkesave të nenit 13, Gjykata ka bërë referim tek 

parimi i mbrojtjes efektive, i cili është një prej parimeve të Konventës, që e ka orgjinën në 

kushtetutat e vendeve anëtare. Zbatimi i këtij parimi në kuptim të nenit 13 parashikon, se: 

“veprimi i mjeteve juridike vendase nuk duhet penguar nga veprimet, apo mosveprimet e 

autoriteteve të shteteve palë221”. Për më tej, nocioni i efektivitetit interpretohet se siguron ose 

parandalimin  e shkeljes së pretenduar, ose riparim të mjaftueshëm, përfshirë kompensimin e 

viktimës së shkeljes222. Sipas parimit të efektivitetit ankuesit duhet të shterojnë vetëm mjetet 

juridike që janë në dispozicion si në teori, ashtu edhe në praktikë, mjete të cilat ata mund t’i venë 

vetë në lëvizje – me fjalë të tjera, mjete që janë të aksesueshme, në gjendje për të lehtësuar 

shqyrtimin e ankesave të tyre dhe për të ofruar perspektivë të arsyeshme suksesi223.  

109 Sipas jurisprudencës ndërkombëtare dhe asaj të Gjykatës, kur testohen disponibiliteti dhe 

aksesueshmëria e mjeteve juridike nuk mjafton që viktimat e shkeljeve të provojnë se mundësia 

për sukses është e vogël, se proceset ankimore janë të vështira dhe të kushtueshme. Pra, thelbi i 

                                                           
216 Plattform Artze fur das Leben k. Austrisë, Vendim i datës 21 Qershor 1888 §§ 34 – 39, etj. 
217 Kudla k. Polonisë, Vendim i datës 26 Tetor 2000, § 152, etj. 
218 Botim me Përmbledhje të “Travaux Preparatoires” të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, Volumi II fq 

485 dhe fq 490 si dhe Volumi I, fq 651. Cituar në Vendimin e datës 26 Tetor 2000 për çështjen Kudla, prg 152. 
219 Toimi k. Suedisë , Vendim (Decision) i datës 31 Gusht 2004 për Ankimin nr  55164/00, etj. 
220 Kudla k. Polonisë, Vendim i datës 26 Tetor 2000, § 157 dhe Toimi k. Suedisë, Vendim (Decision) i datës 31 

Gusht 2004. 
221 Kudla k. Polonisë, Vendim i datës 26 Tetor 2000, § 157, etj. 
222 Kudla k. Polonisë, Vendim i datës 26 Tetor 2000, § 158, etj. 
223 Rachevi k. Bullgarisë, vendim i dates 23 Shtator 2004 § 63. 
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testit nuk synon të analizuarit e pritshmërive të suksesshme, por të verifikuarit, nëse sitemi i 

shtetit të paditur është në gjendje të sigurojë ndihmë efektive, kur supozohet se pretendimet e 

palës ankuese janë të mirëqena. Kjo vlerësohet në kontekstin e legjislacionit dhe rrethanave 

dominuese224.  

110 Për më tej, ekzistenca e mjeteve juridike duhet të jetë mjaftueshmërisht e sigurtë si në teori, 

ashtu edhe në praktikë. Në këtë pikë Gjykata duhet të marrë realisht në konsideratë, jo vetëm 

praninë formale të mjeteve juridike, por edhe kontekstin e përgjithshëm ligjor dhe social ku 

operojnë këto mjete si dhe rrethanat personale të ankuesit225.  

111. Është konstatuar në praktikë, se një mjet juridik nuk është efektiv ndër të tjera, nëse gjykatat 

vendase nuk kanë juridiksion për shqyrtimin e mosmarrëveshjes226; gjykatave vendase u mungon 

dukshëm pavarësia227; gjykatat vendase nuk kanë kompetencë të sigurojnë riparim të 

mjaftueshëm dhe të përshtatshëm për viktimat228; pala shtetërore nuk disponon një sistem të 

mjaftueshëm të mbrojtjes juridike229; ekziston një tërësi precedentësh të përsëritur dhe të bazuar 

kundër palës ankuese230. 

112 E drejta për akses në gjykatë bëhet iluzive, nëse ankuesi ka mundësi të fillojë proces 

gjyqësor, por legjislacioni e pengon atë të paraqesë pretendimet e veta (Kutic k. Kroacisë)231. 

Interpretuar në këtë mënyrë, neni 6 § 1 duket sikur në një masë të gjerë merr përsipër funksionet 

e nenit 13 të KEDNJ (e drejta për mejete juridike efektive) madje shkon edhe më tej. Së pari, 

sepse parashikon të drejtën për t’u ankuar në gjykatë, së dyti sepse zbatohet për përcaktimin e të 

gjitha të drejtave dhe detyrimeve civile, dhe jo vetëm të atyre që lidhen me një prej të drejtave 

dhe lirive që parashikohen në Konventë. Megjithatë, neni 13 mbetet i rëndësishëm për ato raste 

të shkeljes së të drejtave, të cilat sipas jurisprudencës së strasburgut, nuk janë të drejta civile për 

qëllime të zbatimit të nenit 6 § 1, si dhe për rastet e shkeljes të kriterit të kohës së arsyeshme të 

vetë nenit 6. 

                                                           
224 Addivar Etj k. Turqisë, Vendim i datës 1 Prill 1999 §§ 68 -69 dhe Khashiyev and Akayeva v. Russia, Vendim i 

dates 24 Shkurt 2005 §§ 116- 117. 
225 Khashiyev and Akayeva v. Russia, Vendim i dates 24 Shkurt 2005. 
226 Draft Nenet Për Mbrojtjen Diplomatike – Organizata e Kombeve të Bashkuara Neni 15 “Përjashtimi nga detyrimi 

i shterimit të mjeteve juridike”. Shpjegimet në fq 78 (referenca fundore nr 208). 
227 Draft Nenet Për Mbrojtjen Diplomatike – Organizata e Kombeve të Bashkuara Neni 15 “Përjashtimi nga detyrimi 

i shterimit të mjeteve juridike”. Shpjegimet në fq 79 (referenca fundore nr 210). 
228 Draft Nenet Për Mbrojtjen Diplomatike – Organizata e Kombeve të Bashkuara Neni 15 “Përjashtimi nga detyrimi 

i shterimit të mjeteve juridike”. Shpjegimet në fq 79 (referenca fundore nr 212). 
229 Draft Nenet Për Mbrojtjen Diplomatike – Organizata e Kombeve të Bashkuara Neni 15 “Përjashtimi nga detyrimi 

i shterimit të mjeteve juridike”. Shpjegimet në fq 79 (referenca fundore nr 213). 
230 Draft Nenet Për Mbrojtjen Diplomatike – Organizata e Kombeve të Bashkuara Neni 15 “Përjashtimi nga detyrimi 

i shterimit të mjeteve juridike”. Shpjegimet në fq 79 (referenca fundore nr 211). 
231 Kutyic k. Kroacisë, Vendim i datës 1 mars 2002. 
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2.3.4 Jurisprudenca relevante e GJEDNJ lidhur me zbatueshmërinë e nenit 14 të Konventës, 

nenit 1 Protokolli 12 dhe kufizimet e lejuara sipas këtyre neneve 232 

113 Ashtu sikurse neni 13 edhe neni 14, sipas formulimit nuk siguron një të drejtë të pavarur, në 

rastin konret të drejtën për lirinë ndaj diskriminimit. Megjithatë, pas hyrjes në fuqi të Protokollit 

të 12-të në vitin 2004, e drejta për lirinë prej diskriminimit u trajtua në nenin 2 të këtij Protokolli 

si e drejtë e pavarur233. 

114 Marzhi i vlerësimit që u lejohet shteteve për të justifikuar ndërhyrjet e tyre është i  ngjashëm 

me marzhin e vlerësimit sipas kufizimeve të neneve 8-11 të Konventës234, pasi GJEDNJ heton 

për të vlerësuar nëse ekziston ndonjë justifikim objektiv dhe i arsyeshëm për trajtimin e 

pabarabartë, për praninë e ndonjë qëllimi legjitim, për praninë e ndonjë marrëdhënieje të 

arsyeshme proporcionaliteti midis mjeteve dhe qëllimeve235. 

115 Ndonëse neni 14 përcakton, se diskriminimi është një çështje objektive, GJEDNJ vuri në 

dukje se, duhet bërë një dallim midis termit diferencë dhe diskriminim si dhe konkludoi, se jo 

çdo trajtim i diferencuar është patjetër diskriminim sa kohë që ekziston një bazë objektive dhe e 

arsyeshme, që e justifikon trajtimin e diferencuar236. Prandaj duhet vendosur një balancë e drejtë 

e drejtë midis mbrojtjes së të drejtave të komunitetit dhe respektimit të drejtave themelore të 

individit.  

116 Për të vendosur një kufi ndarës midis trajtimit të diferencuar dhe diskriminimit, GJEDNJ ka 

vlerësuar nëse praktika në fjalë konsiderohet si jo-diskriminuese sipas legjislacioneve të shteteve 

të tjera palë237. Megjithatë, konsensusi i shteteve palë lidhet me parimin e subsidiaritetit: aty ku 

kufiri midis trajtimit të diferencuar dhe diskriminimit është vështirë të vendoset, GJEDNJ nuk 

zëvendëson qëndrimin e vet me atë të shteteve të tjera, përveç kur një dallim më objektiv mund 

të gjendet në praktikën e shteteve të tjera238. 

                                                           
232 Shih gjithashtu “Practical Guide on Admissibility Criteria”, Këshilli i Europës §§ 60 – 86. 
233 Van Dijk and Van Hoof – Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen – 

Oxford 2006, fq 990 dhe 1028. 
234 .St.J. Macdonald – The margin of appreciation in the jurisprudence of the ECHR, in International Law at the time 

of its codification, Essays in honour of Roberto Ago, Milano, 1987, fq. 187, 208. 
235 Steven Greer argumenton megjithatë, se ekzistojnë “disa dallime të mprehta si: sipas nenit 14 nuk bëhet testi “i 

“parashikueshmërisë në ligj”, fakti, që sipas nenit 14 interesi publik është thjesht çështje përkufizimi dhe fakti që 

nenin 14 nuk implikon parimin e demokracisë. The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the 

European Convention on Human Rights, Council of Europe, 2000.  
236 E. Brems – The Margin of Appreciation Doctrine in the Case-Law of the European Court of Human– 

Rights (1996) 56. 
237 Frette k. Francës, Vendim i datës 26 Shkurt 2002. 
238 S. Greer – The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on Human 

Rights, Council of Europe, 2000, fq. 5 
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2.3.5 Jurisprudenca relevante e GJEDNJ lidhur me zbatueshmërinë e nenit 1 Protokolli 1 të 

Konventës dhe kufizimet e lejuara sipas këtij neni 239 

117 Në rastin Gasus Dosier-und Fördertechnic GmbH Gjykata theksoi, se nocioni “pronë” ka 

një kuptim autonom, i cili nuk kufizohet vetëm në të mirat fizike, materiale. Elementi kryesor, që 

identifikon pronën në të vërtetë është vlera ekonomike e së drejtës ose e interesit pronësor240. 

Kur masat, që ndërmarrin autoritetet e një shteti nuk kanë ndikim, ose nuk e prekin këtë vlerë 

ekonomike nuk bëhet fjalë për përgjegjësi në zbatim të nenit 1 Protokolli 1241.  

118 Përveç vendimeve gjyqësore përfudnimtare, “pritshmëri legjitime për pronë”, që mbrohet 

prej nenit 1 Protokolli 1 janë aktet normative të cdo Shteti Palë, të cilat kanë për objekt vetë 

pronën242.Në këtë kuptim vlen të theksohet, se asnjë shtet nuk bëhet përgjegjës në zbatim të 

Konventës, pse ai nuk miraton ligje, që gjenerojnë të drejta pronëse. Megjithatë, kur një Shtet 

Palë miraton një ligj të tillë, i cili sjell pritshmëri tek qytetarët për të fituar të drejta pronësie, 

atëherë ky shtet ka përgjegjësi të sigurojë zbatimin në praktikë të këtij ligji243, përndryshe bëhet 

përgjegjës për shkelje të së drejtës për gëzim paqësor të pronës (neni 1 i Protokollit 1 të 

Konventës).  

119 Ndërhyrja e shtetit përmes normave të reja legjislative, të cilat krijohen në mënyrë të 

veçantë për t’i shpëtuar përgjegjësisë së këtij të fundit nga detyrimet, që i lindin ndaj individit 

dhe subjekteve juridike, janë konsideruar nga GJEDNJ si shkelje të së drejtës së gëzimit paqësor 

të pronës në kuadrin e rregullit të parë. Në çështjen Stran Greek Refineries dhe Stratis 

Andreadis kundër Greqisë më 1994 ankuesi kishte lidhur një kontratë me shtetin grek më 1972 

(që në atë kohë ishte nën kontrollin e diktaturës ushtarake), për ndërtimin e një rafinerie për 

përpunimin e vajit. Shteti nuk arriti të përmbushte një pjesë të detyrimeve të tij që i takonin në 

bazë të kontratës. Me ndërrimin e sistemit në një sistem demokratik, shteti grek konstatoi se, 

kontrata binte ndesh me ekonominë kombëtare dhe e prishi atë. Në këto kushte lindën 

mosmarrëveshje dhe kompetenca i’u dha një gjykate arbitrazhi, e cila vendosi në favor të Stran. 

Shteti për të mos zbatuar vendimin nxorri një ligj të ri, me anë të të cilit vendimin e arbitrazhit e 

deklaronte të pavlefshëm dhe të pazbatueshëm. Ankuesi i’u drejtua Gjykatës Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut, e cila konkludoi, se: “ligjet që miratohen me qëllimin e vetëm, që shteti të 

sigurojë avantazhe nuk kanë efekte prapavepruese. Miratimi në rastin konkret i një ligji, 

nëpërmjet të cilit synohej evitimi i detyrimit të shtetit në fjalë për të zbatuar një vendim gjyqësor 

                                                           
239 Shih parimet e së drejtës për gëzimin paqësor të pronës, sipas nenit 1 Protokolli të Konventës referuar nga 

GJEDNJ në Vendimin Pilot Manushaqe Puto Etj k. Shqipërisë, date 31 Korrik 2012.  
240 P.Van Dijk, F.Van Hoof, A.Van Rijn and L.Zwaak(eds.); “Theory and Practice of the European Convention on 

Human Rights” - Fourth Edition, Intersentia 2006, fq. 866. 
241 Po aty. 
242 Ramadhi kundër Shqipërisë, Vendim i datës 13 Nëntor 2007, § 67. 
243 Beshiri k. Shqipërisë”, Vendim i datës 22 Gusht 2006. 
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përfundimtar, i cili ndër të tjera gjeneronte pritshmëri për gëzim paqësor të pronës për palën 

ankuese e cënoi në thelb këtë të drejtë244. 

120 Privimi245 nga e drejta e pronësisë është një ndërhyrje e drejtpërdrejtë, ose e tërthortë e 

autoriteteve shtetërore në thelbin dhe përmbajtjen e së drejtës së pronës, nëpërmjet veprimeve a 

mosveprimeve arbitrare, që kanë si qëllim zhvlerësimin dhe mohimin në thelb të pasurisë246. Me 

këtë përkufizim do të kuptojmë se privimi nga e drejta e pronës nuk është thjesht një ndërhyrje 

në posedimin e pasurisë apo kontroll i së drejtës së pronës, por privimi qëndron në zhvlerësimin 

e të drejtave ligjore të pronës247. 

121 Jurisprudenca e GJEDNJ lidhur me kufizimet e së drejtës së pronës siguron kritere të qarta 

sa i takon vlerësimit të ligjshmërisë së ndërhyrjeve në këtë të drejtë, duke përfshirë edhe (a) 

testin e bazës ligjore (i cili është i ngjashëm me standardin e kufizimeve “të bazuara në ligj”), (b) 

testin e interesit legjitim, (c) testin interesit publik, (d) testin e balancës së drejtë dhe (e) testin e 

proporcionalitetit248. Zhvillimi i praktikës ka njohur gjithashtu edhe testin e aksesueshmërisë dhe 

precizionit/ parashikueshmërisë si pjesë të testit të ligjshmërisë si dhe testin e pritshmërive 

legjitime si pjesë e qenësishme e testit të proporcionalitetit249. 

 122 “Interesi publik” është një koncept i gjerë, i cili merr përmasa dhe forma të ndryshme në 

bazë të situatave të caktuara. Për të nuk ka përkufizim përfundimtar250, sepse nuk është e mundur 

të renditen brenda një përkufizimi të gjitha arsyet dhe rrethanat, se çfarë është ose jo “interes i 

komunitetit”, i cili prevalon mbi “interesin e individit”. Për këtë arsye, “interesi publik” 

interpretohet rast pas rasti, në varësi të atyre ndërhyrjeve në të drejtën e pronës, të cilat shtetet i 

konsiderojnë si ndëhrhyrje në “interes publik251”. Praktika ka vërtetuar megjithatë, se probleme 

të caktuara, në shoqëri të ndryshme interpretohen ndryshe dhe për këtë Gjykatës, përveç 

standarteve të përgjithshme i duhet të krijojë dhe standarte për situata të caktuara, të cilat rrjedhin 

                                                           
244 Stran Greek Refineries dhe Stratis Andreadis k. Greqisë, Vendim i datës 9 Dhjetor 1994, § 68. 
245 Beshiri k. Shqipërisë”, Vendim i datës 22 Gusht 2006, § 76. 
246 Grgić.A,Mataga.Z,Longar.M,dhe Vilfan.A, Manuali nr.10 “E drejta e pronës sipas Konventës Europiane për të 

Drejtat e Njeriut”,Këshilli i Evropës,2007, fq. 10. 
247 Po aty. 
248 Van Dijk and Van Hoof – Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen – 

Oxford 2006, fq 334. 
249 Po aty. 
250 Interesi publik është një koncept dinamik, i cili ndryshon. Për shkak të zhvillimit të jetës shoqërore, politike e 

ekonomike të një vendi, kapërcimi i kufijve territorialë dhe ndërveprimet midis shteteve, bëjnë që çfarë sot nuk 

përbën “interes publik”, mund të jetë në interes të publikut nesër e anasjelltas. Për këtë asrsye nuk ka një përcaktim 

përfundimtar mbi konceptin e ‘Interesit publik”. P.Van Dijk,F.Van Hoof, A.Van Rijn and L.Zwaak(eds.); “Theory 

and Practice of the European Convention on Human Rights” - Fourth Edition, Intersentia 2006, fq. 868 
251 Gjykata nuk merret me interpretimin e nocionit “interes publik”, ajo vetëm analizon arsyetimin e një ngjarje 

konkrete, apo një situate të caktuar që prej shtetit interprehohet se mbart një interes për të gjitë komunitetin, duke e 

ka detyruar atë të marrë një vendim për të ndërhyrë në të drejtën e pronës së individit. P.Van Dijk,F.Van Hoof, 

A.Van Rijn and L.Zwaak(eds.); “Theory and Practice of the European Convention on Human Rights” - Fourth 

Edition, Intersentia 2006, fq. 869 
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nga histori dhe politika të ngjashme midis vendeve252. Në një deklaratë të mbajtur për çështjen 

Hemtrich, Komisioni është shprehur se, masat e ndërmarra nga cdo shtet duhet të jenë të 

preferueshme dhe të këshillueshme dhe jo vetëm të domosdoshme për një shoqëri demokratike253. 

Transferimi i detyrueshëm i pronës nga një individ tek tjetri në varësi të rrethanave mund të 

përligjet254 me qëllimin e realizimit të një interesi më madhor siç është interesi publik. Marrja e 

pronës në zbatim të reformave sociale, ekonomike e politike të vendit mund të jenë në “interes 

publik” psh. masat e marra nga autoritetet për parandalimin e evazionit fiskal255, për qëllim 

ndërtimin e banesave për një kategori të caktuar të personave në nevojë256 etj. 

123 Pra, ndërhyrjen në të drejën e pronës (konkretisht, heqjen e së drejtës së pronës, apo 

privimin nga kjo e drejtë) për interes publik Gjykata e shqyrton rast pas rasti duke konstatuar si 

fillim, nëse ekziston vetë “interesi publik”, që justifikon ndërhyrjen. Më tej, Gjykata analizon, 

nëse masat e marra për të ndërhyrë në të drejtën e pronës përputhen me qëllimin publik, që 

autoritetet shtetërore pretendojnë, se po ndjekin në një rast të dhënë257. Gjithashtu, Gjykata 

analizon, nëse masat e ligjshme (pra masat e marra në përputhje me legjislacionin e brendshëm) 

janë apo jo në përputhje me parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare258. Testimi i 

proporcionaolitetit të ndërhyrjes në të drejtën e pronës (sic do të trajtohet në vijim), jo vetëm 

kryhet rast pas rasti, por elementet e marra në analizë shqyrtohen të pahkëputura nga njëra-

tjetra. Një test i tillë nuk është i nevojshëm, nëse rrethanat janë të qarta259. Analiza e detajuar, që 

i është bërë rregullit të ndërhyrjes për interes publik gjendet e pasqyruar në çështjen James 

kundër Mbretërisë së Bashkuar260, e cila ka qenë pikë referimi për çdo vendim të mëvonshëm të 

Gjykatës në çështje të ngjashme. 

124 Lidhur me kthimin e pasurive të konfiskuara në vendet e europës Lindore, Gjykata është 

shprehur, se e drejta e pronës nuk mund të interpretohet sikur vendos detyrimin e përgjithshëm të 

shtetit për të kthyer pasuritë. Gjithashtu, neni 1 nuk vendos kufizime në lirinë e shteteve për të 

caktuar fushën e zbatimit të kthimit të pronave si dhe për të zgjedhur kushtet sipas të cilave do i 

                                                           
252Kjo ka të bëjë me raste specifike që u takojnë shteteve të veçanta, për shkak të politikës që është ndjekur prej tyre 

në regjimin e pronave. Psh në rastin e ish- Gjermanisë Federale, ku dy pjesët të cilat vepronin të ndara nga njëra-

tjetra dhe zbatonin politika të ndryshme, pas ribashkimit u krijua një situatë e re, me konflikte të reja mbi pronësinë. 

Për këto situata GJEDNJ ka mbajtur qëndime specifike për t’i dhënë një zgjidhje objektive dhe efikace situatës së 

krijuar. P.Van Dijk,F.Van Hoof, A.Van Rijn and L.Zwaak(eds.); “Theory and Practice of the European Convention 

on Human Rights” - Fourth Edition, Intersentia 2006, fq. 872. 
253 P.Van Dijk,F.Van Hoof, A.Van Rijn and L.Zwaak(eds.); “Theory and Practice of the European Convention on 

Human Rights” - Fourth Edition, Intersentia 2006, fq. 880 
254 James dhe të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar, Vendim i datës 21 Shkurt 1986, § 39. 
255 Hentrich kundër Francës, Vendim i datës 22 Shtator 1994, § 38. 
256 Mellacher kundër Austrisë, Vendim i datës. 19 Dhjetor 1989, § 45. 
257 James dhe të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar, Vendim i datës 21 Shkurt 1986, § 46/2. 
258 Kjo vlen ku subjekt në gjykim,që pretendon cënim të së drejtës së pronës është shtetas i huaj për shtetin palë në 

gjykim. 
259 P.Van Dijk,F.Van Hoof,A.Van Rijn and L.Zwaak(eds.); “Theory and Practice of the European Convention on 

Human Rights” - Fourth Edition, Intersentia 2006, fq.878-879. 
260 M.Carss-Frisk, Manual i të drejtave të njeriut nr.4 “E drejta e pronës”, Drejtoria e Përgjithshme e të Drejtave të 

Njeriut, Këshilli i Europës, 2001, fq. 26. 
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kthejë të drejtat pronësore261, pasi shtetet gëzojnë një marzh të gjerë vlerësimi sa i takon 

përjashtimit të kategorive të caktuara të ish pronarëve nga kjo e drejtë. 

125 Gjithashtu, Gjykata ka konkluduar, se miratimi i ligjeve që parashikojnë kthimin e pasurive 

të konfiskuara qartësisht ka ardhur si pasojë e një vlerësimi gjithëpërfshirës të çështjeve të 

shumëfishta me natyrë morale, ligjore, politike dhe ekonomike262. Kështu, që shteti gëzon një 

marzh të gjerë vlerësimi në të vlerësuarit e pranisë së çdo problem që paraqet shqetësim publik 

që legjitimon marrjen e masave specifike dhe zbatimin e politikave me natyrë ekonomike dhe 

sociale. 

126 Sidoqoftë, kur debatohet një çështje në interesin publik autoritetet kanë si detyrë të veprojnë 

herët, në mënyrë të përshtatshme dhe korrekte. Kjo nënkupton se shtetet kanë një detyrim pozitiv 

për të miratuar ligje në këtë kontekst, ndaj dhe pushteti i tyre diskrecional është i kufizuar263.  

127 Ndërhyrja nëpërmjet masave të ndërmarra nga autoritetet shtetërore në të drejtën e pronës 

për qëllime të interesit publik duhet të jetë e balancuar264. Në këtë kuptim nuk është e 

mjaftueshme, vetëm që autoritetet të zhveshin pronarin nga të drejtat e veta pasurore me 

arsyetimin, se kjo masë i shërben përmbushjes së një qëllimi legjitim më madhor (se e drejta e 

pronës), sic është interesi publik, por nevojitet që të vendosen përballë njëra-tjetrës masat e 

marra për shpronësim me qëllimin e mbrojtjes së interesit publik, të cilit i shërben shpronësimi 

në një situatë të dhënë. Analizimi i balancës midis masave të marra dhe qëllimit të ndjekur nuk 

kufizohet, vetëm në raportin e ngushtë masa-interes publik sipas nenit 1 të Protokollit 1, por 

testimi i balancës përfshin edhe pajtueshmërinë e ndërhyrjes në të drejtën e pronës me të gjitha të 

drejtat e tjera265 që individi gëzon sipas Konventës. Konkretisht analizohet, nëse masat e marra 

nga autoritetet për të zhveshur një individ nga e drejta e tij/saj e pronës janë apo jo në përputhje 

me të drejtat e këtij individi për një proces të rregullt, për mjete juridike efektive, etj garantuar në 

Konventë.  

128 Ndërhyrja në të drejtën e pronës është proporcionale, nëse autoritetet shtetërore vendosin në 

balancë të drejtë politikat e tyre ekonomike, sociale, për të arritur realizimin e një qëllimi të 

rëndësishëm siç është interesi publik. Për ta realizuar atë duhet, që subjektit të së drejtës së 

pronës të mos i ngarkohet një barrë e rëndë, e cila i’a mohon këtë të drejtë266 Cdo pasiguri, qoftë 

ajo legjislative, administrative, ose që krijohet prej praktikave të paqarta, të zbatuara nga 

                                                           
261 Öneryildiz k. Turqisë, Vendim i datës 30 Nëntor 2004, § 128. 
262 The former King of Greece Etj k. Greqisë Vendim i datës 23 Tetor.2000, § 87 dhe Kopecký k. Sllovakisë, 

Vendim i datës 28 Shtator 2004, § 37. 
263 Vasilescu v. Rumanisë, Vendim i datës  22 Maj 1998, § 51; Beyeler k. Italisë, Vendim i datës 05 Janar.2000, § 

110; Sovtransavto Holding k. Ukrainës, Vendim i datës  25 Korrik.2002, § 97-98, Broniowski k. Polonisë, Vendim i 

datës  22 Qershor.2004, § 151. 
264 Pressos Compani Naviera SA kundër Belgjikës, Vendim i datës 20 Nëntor 1995, Seria B, pag. 38. 
265 Broniowski kundër Polonisë, Vendim i datës 22 Qershor 2004, pika C §§ 150-151. 
266 Sporrong and Lönnroth kundër Suedisë, Vendim i datës 23 Shtator 1982. 
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autoritetet shtetërore është një faktor, që do të merret parasysh në vlerësimin e sjelljes së 

autoriteteve shtetërore.267  

129 Ndërhyrjet në të drejtën e pronës nuk janë proporcionale, kur autoritetet shtetërore në 

mënyrë arbitrare u vendosin individëve barriera ligjore për tu ankuar268, ndaj shpronësimit të tyre 

në interes publik, duke u vënë atyre për pasojë mbi shpatulla “një barrë” të pasuperueshme për 

t’u ankuar dhe mbrojtur lidhur me të drejtën e shkelur sipas garancive të nenit 6 dhe/ose nenit 13 

të Konventës. 

3. Kontributet e ekspertëve ndërkombëtarë269 

 

Të përgjithshnme 

130 Kontributet e rradhitura më poshtë270 janë produkt i studimeve të tranzicioneve të brendshme 

të shoqërive të pas dhunës politike në shumë shtete. Këto kontribute dhe të tjera më të zgjeruara 

administrohen nga Qendra Ndërkombëtare e Tranzicioneve271 dhe Agjencia e të Drejtave 

Themelore të BE-së, e cila ka kryer një studim të detajuar të çështjeve të kthimit dhe 

kompensimit të pronave ish-pronarëve në vendet ish-komunsite të Europës Juglindore272.   

131 Sipas Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së273 drejtësia e tranzicionit përkufizohet si:  

                                                           
267 “Parimi i ekuilibrit të drejtë” është një ndër parimet bazë i cili përshkon çdo dispozitë të konventës dhe i shërben 

arritjes së garantimit të një të drejte sa më efektive dhe të argumentuar duke u dhënë rëndësi pretendimeve të të dy 

krahëve për të arritur një drejtësi të unifikuar, efiçente dhe të pakontestuar. Ky parim nuk prezumon të drejtën e 

palës më të dobët, por duke qenë nën frymën e Komventës, e cila kërkon të garantojë të drejtën e individit si qënie të 

shoqërisë ku ai jeton në një raport mes unit dhe shoqërisë (e cila përbëhet nga shumë entitete) kërkon të realizojë një 

drejtësi të qëndrueshme dhe jo abuzive. P.Van Dijk,F.Van Hoof, A.Van Rijn and L.Zwaak(eds.); “Theory and 

Practice of the European Convention on Human Rights” - Fourth Edition, Intersentia 2006, fq. 879. 
268 Hentrich k. Francës, Vendim i datës 22 Shtator 1994, paragrafi 49. 
269  Pablo de Greiff  -  “Reparations Efforts in International Perspective”; Theo van Boven “Study concrening the 

Right to Restitution, Compensation and Rehabilitations for Victims of Gross Violations of Human Rights”; Dinah 

Shelton “Remedies in International Human rights Law”; Christian Tomuschat “Individual Reparation Claims in 

Instances of Grave Human rights Violations”; John Raul - “A Theory of Justice” (Harvard Univerity Press 1972) ; 

Ronald Dowrkin “Taking rights seriosly” (London Duckworth, 1977); Anette Baier - “Moral Prejudices” (Harvard 

University Press 1994); Ruti Teitel - “Transitional Justice (Oxfoerd University Press 2000); Falk – “Reviving the 

1990s. Trend toward Transitional Justice Inovations and Institutions” (Journal of Human Development no 3(2) 

2002); Marc Boouyt, Paul Lemmens, Koen de Fryter and Stefan Parmentier- “Reparations for victims of gross and 

sysetamic human rights violations" Oxford University Press 1999); International Center for Transitional Justice – “A 

Handbook on Reparations” (Oxford University Press 2006); Hanke Brunkhorst “Solidarity” (Cambrige University 

Press 2009). 
270 Shih §§ 136 - 190 të Kërkesës. 
271 International Center for Transitional Justice, https://www.ictj.org 
272 Parlamenti Europian, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme “Çështjet e Pronave Private, pas 

Ndryshimit të Regjimit Politik në Ish-Vendet Socialiste, apo Komuniste”, fq 17 (bashkëlidhur).  
273 International Center for Transitional Justice, Laura Davis, Qershor 2010 (version online ndodhet në 

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-IFP-EU-Justice-2010-English.pdf 
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“Tërësia e proceseve dhe mekanizmave që lidhen me përpjekjet e bëra nga çdo shoqëri për t’i dhënë fund 

legjitimitetit në një shkallë të gjerë të abuzimeve së të shkuarës, me qëllim që të sigurojë besueshmëri, të 

bëjë drejtësi dhe të paqtohet...” 

132 Më tej. neni 38 (1) i Statutit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë njihet gjërësisht si 

deklarata më autoritare dhe e plotë sa u takon burimeve të së drejtës ndërkombëtare publike274. 

Sipas pjesës relevante të këtij neni parashikohet, se: 

“Gjykata funksioni i së cilës është të zgjidhë .... mosmarrëveshjet e depozituara para saj, do të zbatojë ... 

(d) ... mësimet e publicistëve më të kualifikuar të shteteve të ndryshme si mjete plotësuese (subsidiare) për 

të vendosur epërsinë e ligjit”. 

133 Sipas Ian Brownlie275it: “shtetet gjatë parashtrimit të ankesave të tyre; zyrtarët shtetërorë në 

opinionet që u paraqesin qeverive të tyre, entitete të ndryshme gjyqësore ndërkomtëare dhe të 

arbitrazhit ndërkombëtar gjatë hartimit të vendimeve të tyre; gjyqtarë të gjykatave vendase, kur 

është e nevojshme konsultohen dhe citojnë shkrimet e autoriteteve udhëheqëse në fushën e së  

drejtës”. 

134 Edhe vetë Gjykata Kushtetuese në një numër vendimesh, përfshirë edhe vendimet e saj më të 

hershme sa u takon problemeve të kthimit dhe kompensimit të pronave276 ka cituar qasje të 

ekspertëve vendas e  ndërkombëtarë, qasje të cilat e kanë ndihmuar atë të konkludojë apo të 

përforcojë qëndrimin e vet lidhur me pajtueshmërinë me Kushtetutën të sjelljeve të caktuara të 

autoriteteve. 

135 Gjykata Kushtetuese e ka pranuar vazhdimisht në vendimet e veta, se proçesi i kthimit dhe 

kompensimit të pronave është çështje e tranzicionit277. Sot jemi në kushtet kur pala shtetërore 

nuk i’a ka dalë të pasqyrojë aspiratat kushtetuese të shoqërisë, sepse ende rreth 40,000 kërkesa të 

ligjshme të pronarëve kanë mbetur pezull278. Në këtë fazë të proçesit të kthimit dhe kompensimit 

të pronave, Gjykata Kushtetuese, me pushtetin që i është dhënë nëpërmjet Kushtetutës ka 

mundësi të shmangë çdo kufizim arbitrar të të drejtave kushtetuese të pronarëve të shpronësuar 

forcërisht gjatë dhunës politike komuniste, që do e shpërbënte më tej shoqërinë dhe të udhëheqë 

gjetjen e një zgjidhjeje të këtij problemi në përputhje me Kushtetutën dhe marrëveshjet 

ndërkombëtare relevante.   

 

                                                           
274 Ian Brownlie “Principles of Public International Law” Oxford University Press fq 5.  
275 Ian Brownlie “Principles of Public International Law” Oxford University Press fq 23-24. Shih gjithashtu 

Malcolm N. Shaw, International Law, Cambridge University Press 2008, fq 113.  
276 Shih inter alia Vendimin Nr. 30, datë 01.12.2005. 
277 Shih inter alia Vendimin Nr. 4, datë 08.04.1994, Vendimin Nr.7 datë 14.9.1994 Nr.12 datë 21.03.2000 etj. 
278 Kjo shifër është pasqyruar në aneksin bashkëlidhur Vendimit të GJEDNJ-s për çështjen “Manushaqe Puto Etj k. 

Shqipërisë”, si e dhënë e raportuar nga pala shtetërore në Gjykatë.Megjithatë, kjo shifër është e njëanshme, pasi 

procesi i verifikimit të kërkesave nuk ka qenë transparent dhe, sipas regjistrit elektronik të publikuar nga Agjensia 

në faqen e saj zyrtare, numri kërkesave të mbetura pezull në Agjensi është disa herë më i vogël.   
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Konteksti i Programeve të Reparacioneve279 

 

136 Reparacionet diskutohen sa herë një shoqëri kërkon të adresojë pasojat e shkeljeve masive 

dhe të përsëritura të të drejtave të njeriut, në përpjekje për t’u ofruar viktimave të shkeljeve 

gjithçka është e drejtë, e mjaftueshme dhe e  përshtatshme për to280.  

137 Reparacionet konceptohen në dy kontekste të ndryshme, ose thënë ndryshe, justifikimi i 

reparacioneve, kriteret materiale dhe ato të procedurës për shpërndarjen e reparacioneve, 

përzgjedhja e institucioneve të përshtatshme për shpërndarjen e tyre trajtohen, ose si çështje të së 

drejtës, ose si çështje administrative.  

138 Aty ku programet e reparacioneve trajtohen në kontekstin e së drejtës parimet e zbatueshme 

janë të njëjta me parimet që zbatohen për përgjegjësinë që rrjedh prej detyrimeve në tërësi. Të 

njëjtat kushte materiale dhe kërkesa procedurale zbatohen për barrën e provës, kufizinet ligjore, 

identifikimin e palës së paditur, përllogaritjen e dëmeve etj. Në të tilla raste gjykata kompetente 

vendos detyrimin për dëmshpërblim në varësi të dëmit të pësuar nga ankuesit rast pas rasti281.  

139 Aty ky programet e reparacioneve qasen si çështje administrative, viktimat e shkeljeve 

masive evidentohen me terma standarte, në kuadër të një pakete ligjore, e cila përmban edhe 

tarifën fikse të kompensimit, sipas tabelave që i bashkëlidhen ligjit në fjalë. Procedura e 

kompensimit në rastin konkret kërkon që përfituesit për të marrë dëmshpërblimin monetar të 

paraqesin vetëm disa prova mjaft sipërfaqësore, të mbështetura në disa fakte bazike, sipas 

kritereve shumë më të thjeshta se në proceset gjyqësore282. 

140 Në të dy rastet, para hartimit të programeve në fjalë duhet mbajtur parasysh, se qëllimi i 

përgjithshëm i programeve të reparacioneve në çdo shoqëri në tranzicion është rikthimi i 

dinjitetit viktimave të shkeljeve masive të të drejtave të njeriut dhe ri-integrimi i tyre në shoqëri 

si qytetarë të barabartë283. 

141 Në këtë kuptim reparacionet sipas cilitdo kontekst kërkohen të jenë të drejta, të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme. E për më tej, reparacionet (sipas cilitdo kontekst) kërkohen të respektojnë 

thelbin e shtetit të së drejtës, sepse të tilla programe janë të përmasave kolektive. Konkretisht, 

respektimi i shtetit të së drejtës në kuadër të programeve të reparacioneve nënkupton se, 

reparacionet vlerësohen të drejta, të mjaftueshme dhe të përshtatshme, nëse nëpërmjet tyre 

                                                           
279 Pablo de Greiff  -  “Reparations Efforts in International Perspective”; Theo van Boven “Study concrening the 

Right to Restitution, Compensation and Rehabilitations for Victims of Gross Violations of Human Rights”; Dinah 

Shelton “Remedies in International Human rights Law”; Christian Tomuschat “Individual Reparation Claims in 

Instances of Grave Human rights Violations”; 
280 Pablo de Greiff  -  “Justice and Reparations” Kapitulli 12 “A Handbook on Reparations”, Oxford University 

Press 2006.   
281 Jaime E. Malamud-Goti, Lucas Sebastian Grosman “Reparations and Civil Litigation, Kapitulli 15 “A Handbook 

on Reparations”, Oxford University Press 2006.  
282 Po aty. 
283 Po aty. 
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arrihet të sigurohet: (a) njohje e padrejtësive të së shkuarës,(b) të fitohet besimi qytetar dhe (c) të 

krijohet solidaritet. 

142 Në themel të njohjes së padrejtësive të së shkuarës qëndron zotësia e cdo shteti demokratik 

për të ndërmarrë reforma institucionale efektive, të afta që t’u kthejnë dinjitetin qytetarëve, të 

cilët kanë qenë viktima të padrejtësive të së shkuarës. Si legjitimiteti, ashtu edhe dobia e 

reparacioneve, të cilat nuk shoqërohen me reforma institucionale efektive - të afta për të 

garantuar se shkelje të ngjashme nuk do të përsëriten më - është e dyshimtë.  

143 Më tej, në themel të qëllimit për të rikthyer besimin mes qytetarëve qëndron zotësia e cdo 

shteti demokratik për t’iu përmbajtur detyrimeve që burojnë nga legjislacioni për riparimin e 

dëmeve të së shkuarës të miratuar nga ai vetë. Dështimi i autoriteteve për të zbatuar 

legjislacionin e reparacioneve u jep viktimave të shkeljeve të së shkuarës arsye për të dyshuar, që 

edhe pse mekanizmat e tjerë të tranzicionit fuksionojnë siç duhet, përsëri shoqëria “e re” 

demokratike është ndërtuar në kurriz të tyre, duke injoruar pritshmëritë e tyre të justifikuara.  

144 Në themel të solidaritetit qëndron zotësia e cdo shteti demokratik për të garantuar 

legjitimitetin e legjislacionit, ose thënë ndryshe për të garantuar se cdo ligj mishëron interesat e 

të gjithë atyre që preken prej tij. Ndonëse në momentet e tranzicionit ekziston një ndjeshmëri e 

theksuar normative, ku si institucionet, ashtu edhe qytetarët kanë arsye të forta për të artikuluar 

parimet, ligjet dhe vlerat tek të cilat mbështeten, përsëri komplikimi pa kufij i masave të 

ndërmarra nga autoritetet për zbatimin e legjislacionit të reparacioneve i minon vlerat sociale të 

shoqërisë (e zbeh solidaritetin), pasi nuk le mundësi veprimi që mishërojnë të tilla vlera. 

3.1 Konteskti politik dhe social i Programeve të Reparacioneve284 

 

145 Duke qenë se në sistemet e dhunës politike shoqëria ka qenë shkaktare e vuajtjeve për 

vuiktimat masive të shkeljeve të të drejtave të njeriut konteksti politik dhe social i reparacioneve 

ka një rol të rëndësishëm në përcaktimin e mjeteve që do përdoren për këtë qëllim285. 

146 Programet e reparacioneve mund të ndihmojnë përpjekjet në nivel kombëtar, të bëra nga 

shoqëritë që sapo kanë dalë nga sisteme të dhunës politike për t’u “rehabilituar”. Këto programe 

mund të luajnë një rol të tillë, vetëm nëse qëllimet e përcaktuara në to synojnë në planin social 

dhe politik të sigurojnë që shkeljet e së shkuarës do të gjejnë zgjidhje të përshtatshme. Ager dhe 

                                                           
284 Carrie J. Petrucci “Reseach Evidence – “What do we know about Appology?” Behavior Science and the Law Nr. 

20/2000; Brandon Hamber Narrowing the Micro and Macro: A Psyhological Perspective on Reparations in Societies 

in Transition. Kapitulli 16 “A Handbook on Reparations”, Oxford University Press 2006.  
285 Brandon Hamber “Narrowing the Micro and Macro: A Psyhological Perspective on Reparations in Societies in 

Transition”. Kapitulli 16 “A Handbook on Reparations”, Oxford University Press 200 fq 570. 
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Jensen i identifikojnë këto lloj programesh me termin “reparacione sociale286”, kurse Becker 

përdor termin “reparacione social-politike dhe psikologjike287.  

147 Edhe sikur qëllimet e programeve të reparacioneve të jenë më modeste sesa ato të rradhitura 

më sipër288, përsëri për të qenë efektive ato kërkohen të marrin parasysh pritshmëritë e viktimave 

të shkeljeve që janë subjekt i reparacioneve. Të marrurit në konsideratë e pritshmërive të 

viktimave i ndihmon këto të fundit të tejkalojnë aq sa është e mundur impaktin, që dhuna politike 

ka pasur në jetët e tyre dhe të familjarëve të tyre, i ndihmon ato t’a menaxhojnë të shkuarën, të 

përpunojnë traumën që kanë pësuar e të çlirohen nga nevoja për tu hakmarrë. Për më tej, të tilla 

programe i ndihmojnë viktimat të çlirohen nga ndjenjat e izolimit dhe heshtjes, të cilat janë 

pasojat më të natyrshme të dhunës politike289.  

148 Nëse viktimat e dhunës politike e ndiejnë vullnetitn e shoqërisë për të njohur padrejtësitë e 

së shkuarës, e ndiejnë gatishmërinë e shtetit për të marrë përgjegjësitë që i takojnë në këtë 

drejtim, patjetër, që do jenë më të prirura për të forcuar besimin qytetar, do të rifillojnë të kenë 

ndjenjën e përkatësisë në shoqëri290. 

149 Nga ana tjetër praktika ka treguar, se të kuptuarit e nevojave të viktimave ka megjithatë disa 

kufij. Konkretisht, nuk ka qenë kurrë e mundur që nëpërmjet programeve të reparacioneve të 

mbyllet plotësisht boshllëku që ekziston midis pritshmërive të viktimave të shkeljeve dhe asaj 

çka shoqëria mund të ofrojë në nivel politik dhe social. Prandaj, çdo program reparacionesh që 

konceptohet, apo vihet në zbatim me qëllimin naiv për të mbyllur këtë boshllëk, që prej fillimit 

është irreal291. 

150 Nisur nga sa u tha më sipër dhe duke mbajtur parasysh se viktimave të shkeljeve nuk mund 

t’u rikthehet plotësisht asnjëherë gjithçka që u është marrë, programet e reparacioneve kërkohen 

të paktën të jenë në përputhje me atë ç’ka viktimat në aspektin psiqik vlerësojnë si përpjekje të 

                                                           
286Reparacionet sociale nënkuptojnë programet masive të reparacioneve, të cilat në planin macro kanë përmbajtje 

social-politike, nëpërmjet të cilës synohet të sigurohet riparim i mjaftueshëm i padrejtësive të së shkuarës. Të tilla 

programe mishërojnë: bërjen të njohur dhe dënimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut të kryera në të shkuarën: 

“bërjen drejtësi” zyrtarisht; krijimin e strukturave për të parandaluar kryerjen e shkeljeve të ngjashme në të ardhmen. 

Referanca të Brandon Hamber “Narrowing the Micro and Macro: A Psyhological Perspective on Reparations in 

Societies in Transition”. Kapitulli 16 “A Handbook on Reparations”, Oxford University Press 200 fq 564.  Teoria e 

drejtësisë sociale është përqafuar nga Republika e Hungarisë, e cila në parimet e përgjithshme kushtetuese ka 

denoncuar shkeljet masive të të drejtave të njeriut, kryer gjatë diktaturës politike pas luftës së dytë botërore deri në 

vitet ’90. Kushtetuta e Hungarisë dt 25 Prill 2011. 
287 Për disa të tjerë reparacionet sociale kuptohen si procese socio-politike dhe psikologjike që kanë si qëllim të 

nxjerrin në pah të vërtetën e shtypjes politike dhe të kërkojnë drejtësi për shkeljet e të drejtave të njeriut, duke 

mbajtur në vëmendje të veçantë nevojat e shëndetit mendor të viktimave. Referanca të Brandon Hamber “Narrowing 

the Micro and Macro: A Psyhological Perspective on Reparations in Societies in Transition”. Kapitulli 16 “A 

Handbook on Reparations”, Oxford University Press 200 fq 564. 
288 Brandon Hamber “Narrowing the Micro and Macro: A Psyhological Perspective on Reparations in Societies in 

Transition”. Kapitulli 16 “A Handbook on Reparations”, Oxford University Press 200 fq 570. 
289 Po aty. 
290 Po aty. 
291 Po aty. 
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mjaftueshme nga ana e shoqërisë për të sjellë ndryshime që plotësojnë pritshmëritë e tyre. Në 

këtë pikë rëndësi të madhe ka mënyra se si strukturohet procesi i reparacioneve, si i paraqitet ai 

publikut dhe si zbatohet ai. Nëpërmjet këtyre indikatorëve viktimave u komunikohet se si është 

perceptuar halli i tyre në kontekstin e gjerë shoqëror.  

151 Sipas Brandon Hamber292, impakti i reparacioneve tek viktimat matet duke analizuar (a) 

natyrën dhe tipin e reparacioneve të ofruara si dhe (b) kontekstin, procesin dhe debatet që lidhen 

me shpërndarjen e tyre.  

152 Duke u ndalur tek natyra dhe tipi i reparacioneve thuhet se mjetet që do zgjidhen për të 

ripariuar dëmet e shkatuara viktimave të shkeljeve masive (qofshin ato kthime, kompensime, 

ndërtim monumentesh, përkujtimoresh etj) duhet të mbartin njëkohësisht edhe vlera individuale 

edhe vlera kolektive për viktimat. Kjo sepse programet e reparacioneve janë një barometër 

personal dhe social për këto viktima. Tipi dhe lloji i reparacioneve që ofrojnë këto programe u 

tregon viktimave se cili është vendi i tyre në shoqëri, se çfarë ndjeshmërie e çfarë hapësire është 

shoqëria e gatshme të krijojë për vuajtjet e tyre.  

153 Më tej, po sipas Brandon Hamber për të ndërtuar programe reparacionesh që mbartin 

karakteristikat e sipërpërmendura nevojitet që viktimat të bëhen  efektivisht pjesë e procesit të 

krijimit të kuptimit dhe simbolikës së mjeteve që do përdoren si objekt i programit të 

reparacioneve. 

154 Mjetet e përdorura në kuadër të një programi reparacionesh nuk mund të përmbushin 

qëllimin e vet jashtë kontekstit të mjeteve që janë objekt i programeve të tjera të reparacioneve, 

të cilat gjithashtu lidhen ngushtësisht me kapërcimin e tranzicionit. Konkretisht, duhet kuptuar se 

kompensimi financiar i viktimave  nuk është në gjendje të rehabilitojë plotësisht viktimat e 

shkeljeve masive, të cilat gjithashtu presin që shoqëria të verë para përgjegjësisë shkaktarët e 

dhunës politike të ushtruar ndaj tyre. Pra, për të siguruar, se tranzicionin do e pasojë zhvillimi 

shoqëror kërkohet që mjetet e reparacioneve të jenë të alternuara. Megjithatë, kapërcimi i 

tranzicionit nëpërmjet programeve të alternuara të reparacioneve nuk duhet ngatërruar me 

kontekstin e gjerë të rikonstruktimit shoqëror, rimokëmbjes së shoqërisë293.  

155 Nëse zhvillimi shoqëror nga njëra anë synon, që pas përmbylljes së programeve të 

reparacioneve besimi mids qytetarëve dhe solidariteti shoqëror të jenë përmirësuar në mënyrë 

thelbësore, rimëkëmbja  e shoqërisë nga ana tjetër ka qëllime gjithëpërfshirëse, me natyrë social-

ekonomike. Përfshirja e programeve të reparacioneve brenda kontekstit të gjerë të rikonstruktimit 

shoqëror e minon vlerën “shëruese”, që mbartin reparacionet. Kjo sepse, në shoqëritë ku 

rimëkëmbja e shoqërisë kthehet në prioritet pa adresuar reparacionet, padrejtësitë mbeten të 

paadresuara dhe pushteti për pasojë mbetet i shpërndarë në mënyrë të padrejtë. Nisur nga ky fakt 

pretendimet për reparacione bëhen gjithmonë edhe më të pranishme, sepse padrejtësitë 
                                                           
292 Po aty. 
293 Po aty. 



Kërkesë:                               Shpallja e papajtueshme me Kushtetutën dhe Konventën e Ligjit 133/2015                     Shoqata Kombëtare 
“Pronësi me Drejtësi” 2016 

 

 
 48 

ekzistuese shpjehoen vetëm dhe vetëm me praninë e pandërprerë të historisë së shtypjeve. Shtimi 

i numrit të kërkesave për reparacione reflekton drejtpërsëdrejti praninë e pandërprerë të 

padrejtësive dhe pabarazisë brenda shoqërisë. Pabarazia shoqërore dhe shtypja e pandërprerë 

janë pra dy faktorët më shkatërrimtarë që minojnë përmbylljen e kënaqshme të dhënies së 

reparacioneve. 

156 Përzierja e reparacioenve me programet e rimëkëmbjes shoqërore ndikon edhe kontekstin, 

procesin dhe debatet që lidhen me shpërndarjen e reparacioneve. Qeveritë tentojnë të minojnë 

pretendimet e viktimave për vënien në zbatim të programeve të reparacioneve Prandaj diskutimet 

për përmbylljen e reparacioneve transformohen në beteja ligjore dhe pretendime financiare mes 

shtetit dhe viktimave të shkeljeve. Zgjatja e afateve të programeve të reparacioneve nga ana 

tjetër kuptohet nga publiku dhe media sikur debati mes shtetit dhe viktimave të shkeljeve masive 

fokusohet vetëm në çështjen e kompensimit financiar. Por në fakt thelbi problemit nuk është ky. 

Përshkallëzimi i armiqësisë midis shtetit dhe viktimave përgjatë procesit të reparacioneve krijon 

një trashëgimi të hidhur. Zemërimi i mbartur si pasojë i përplasjeve të vazhdueshme të viktimave 

me shtetin dhe ndjesia e tyre, se shteti vazhdimisht ka dështuar të njohë pretendimet e tyre si të 

përligjura kanë sjellë si pasojë paragjykimin prej tyre të mjeteve të zgjedhura si objekte të 

programit të reparacioneve të një rast të caktuar.  

157 Në fakt thelbi i këtij problemi duhet kërkuar tek sjellja e qeverisë gjatë procesit të të 

përcaktuarit të natyrës dhe tipit të reparacioneve. Më tej duhet analizuar roli i debatit publik që 

lidhet me kërkimin e reparacioneve. Ndoshta njëra prej mundësive të humbura nga shteti është 

që programi e reparacioneve duhet të ishte përmbyllur që në fillim të tranzicionit294. Vonesat i 

kanë transformuar përpjekjet për reparacione në një luftë burokratike dhe politike që mbjell 

vetëm vonesa, burokracira, rezistencë dhe këmbëngulje nga ana e shtetit.  

158 Të tilla pësime na ndihmojnë të kuptojmë se nuk thuhet që procesi i riparimeve të dëmeve të 

së shkuarës përmbyllet vetëm duke u dhënë viktimave objekte të ndryshme (monedhë, 

momumente etj) që simbolizojnë mjetet e reparacioneve, por për suksesin e këtij procesi 

gjithashtu është aq e rëndësishme edhe gjithçka ndodh përgjatë dhënies së objekteve në fjalë. Në 

këtë kuptim të gjitha dilemat që lidhen me reparacionet duhen shprehur, dëgjuar, trajtuar dhe 

vlerësuar njëlloj si të gjithë përbërësit e tjerë programit të reparacioneve.  

159 Kjo nuk do të thotë se shoqëritë e pas dhunës politike nuk duhet të kenë strategji për 

rindërtimin e shoqërisë, porse të tilla strategji duhet të kenë funksion plotësues përkundrejt 

programeve të reparacioneve. Nëse më parë nuk sigurohet besimi mes qytetarëve, dhe solidariteti 

shoqëror është e vështirë që edhe programet për rimëkëmbjen e gjithë shoqërisë të kenë ndonjë të 

ardhme të susksesshme. 

                                                           
294 Parlamenti Europian, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme “Çështjet e Pronave Private, pas 

Ndryshimit të Regjimit Politik në Ish-Vendet Socialiste, apo Komuniste”, fq 32. 
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3.3  Kriteret që mbahen parasysh në përzgjedhjen e Programeve të Reparacioneve295 

160 Më tej, për të përcaktuar se cila është qasja më përshtatshme për të inkuadruar reparacioneet 

sugjerohet të analizohen me kujdes, rast pas rasti 4 tregues të rëndësishëm: (a) natyra e dëmit që 

do riparohet; (b) numri i viktimave që priten të jenë subjekt i programeve të reparacioneve, (c) 

mjaftueshmëria e gjykatave; (d) kufizimet ligjore296. 

161 Kur referimi  bëhet tek natyra e dëmit që duhet riparuar - për arsyet vijuese - argumenti 

shkon në favor të trajtimit të programeve të reparacioneve si çështje e së drejtës, më konkretisht 

si çështje detyrimesh. Arsyeja e parë lidhet me faktin, se asnjë shumë parash nuk mund të jetë në 

gjendje të kompensojë plotësisht vdekjen e një të afërmi, shpronësimin e dhunshëm, torturën, 

apo heqjen e lirisë. Ashtu sikurse nuk mund të kompensohen plotësisht pasojat e vdekjes në një 

aksident automobilistik, ashtu nuk kompensohen dot as shpronësimet e dhunshme gjatë dhunës 

politike të diktaturës komuniste. Pavarësisht këtij fakti, gjykatat përditë japin vendime 

kompensimi duke zbatuar të drejtën e detyrimeve. Dhe në të vërtetë, i gjithë sistemi i detyrimeve 

në të drejtën civile bazohet në të supozuarit, që ajo ç’ka marrin familjarët e viktimave të 

çështjeve të sapocituara përbëjnë kompensim të mjaftueshëm për dhimbjen dhe vuajtjet e tyre. 

Nisur prej këtij arsyetimi, fakti që shkeljet masive të të drejtave të njeriut janë shumë më të rënda 

se aksidentet automobilstike, apo raste të tjera të ngjashme tipike sugjeron, se të tilla shkelje 

duhen adresuar përmes një programi reparacionesh në kontekstin e detyrimeve dhe jo përmes një 

programi reparacionesh në kontekstin administrativ. Përzgjedhja e një programi administrativ do 

të nënkuptonte se krimet e tmerrshme masive vlerësohen shumë pak se edhe vetë rastet e 

aksidenteve me makinë. 

162 Numri i viktimave të shkeljeve masive shpesh herë nuk është një indikator shumë 

domethënës, pasi praktika ka treguar, se viktimat e shkeljeve të zakonshme në shumë raste janë 

më të shumta në numër se viktimat e shkeljeve masive për të njëjtën periudhë kohe. Megjithatë, 

numri i viktimave është një indikator për tu analizuar në raste të jashtëzakonshme, ku shkeljet 

masive mund të kenë shkaktuar viktima që përfaqësojnë një përqindje të konsiderueshme të 

popullatës, ose në rastet kur diskutohet barra financiare që kompensimi i shkeljeve të të drejtave 

të njeriut i vendos qeverisë së tranzicionit. 

                                                           
295 Ruti Teitel - “Transitional Justice (Oxfoerd University Press 2000); Falk – “Reviving the 1990s. Trend toward 

Transitional Justice Inovations and Institutions” (Journal of Human Development no 3(2) 2002); Marc Boouyt, Paul 

Lemmens, Koen de Fryter and Stefan Parmentier- “Reparations for victims of gross and sysetamic human rights 

violations" Oxford University Press 1999); Jaime E. Malamud-Goti, Lucas Sebastian Grosman “Reparations and 

civil Litigation, Kapitulli 15 “A Handbook on Reparations”, Oxford University Press 2006. Në veçanti shih: Pablo 

de Greiff  -  “Justice and Repararions” dhe Jaime E. Malamud-Goti, Lucas Sebastian Grosman “Reparations and 

civil Litigation, Kapitulli 15 “A Handbook on Reparations”, Oxford University Press 2006.  
296 Jaime E. Malamud-Goti, Lucas Sebastian Grosman “Reparations and civil Litigation, Kapitulli 15 “A Handbook 

on Reparations”, Oxford University Press 2006.  
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163 Qeveritë e tranzicionit janë të interesuara t’a lenë pas të shkuarën dhe të fokusohen në 

krijimin e një të ardhmeje të re. Kurse viktimat e shkeljeve, përfshirë këtu edhe viktimat e 

shkeljeve të detyrimeve të zakonshme janë të interesuara të dëmshpërblehen. Situata është edhe 

më problematike me viktimat e shkeljeve masive të të drejtave të njeriut, gjendja e të cilëve 

(përfshirë të afërmit e tyre) bëhet edhe më traumatike kur këto të fundit duhet të përshkojnë 

procese të tejzgjatura.  

164 Proceset në gjykatat e zakonshme mund të rezultojnë të pamjaftueshme për t’iu përgjigjur 

këtyre shqetësimeve, pasi shpejtësia zakonisht është karakteristikë e proceseve administrative. 

Gjithashtu, shtetet në tranzicion mund të mos kenë një sistem gjyqësor të aftë që të merret me 

kompensimin në mënyrë të mjaftueshme dhe pa zvarritje. Ndonëse korigjimi i mangësive të 

gjyqësorit është detyrë e qeverisë në tranzicion, ky proces zakonisht është tejet e avashët si për 

shtetin, ashtu edhe për viktimat e shkeljeve masive të të drejtave të njeriut. Përveç problemeve te  

vetë gjyqësorit, një tjetër problem është ai i statusit social të viktimave dhe familjarëve të tyre, të 

cilët shpesh janë aq të varfër saqë nuk kanë akses efektiv në gjykatë, sepse, ose nuk kanë 

mundësi të paguajnë tarifat e procesit, ose nuk kanë mundësi të paguajnë një avokat. Qeveria në 

tranzicion ka detyrë të zgjidhë një problem të tillë, porse që të realizohet diçka e tillë nevojitet 

kohë. Së fundmi një tjetër problem në këtë pikë është ai i natyrës kontradiktore të proceseve 

gjyqësore. Gjatë këtyre proceseve qeveria do të përpiqet të rrëzojë pretendimet e kërkuesve si në 

aspektin e pranueshmërisë edhe në atë të thenmelit. Avokatët e shtetit janë të detyruar të mbrojnë 

interesat e palës shtetërore në këtë pikë dhe të përpiqen të fitojnë gjyqet. Ky fakt e vendos në 

pozitë qeverinë e tranzicionit, e cila ka si detyrë të bëjë ç’është e mundur t’i ri-integrojë viktimat 

në shoqëri dhe jo të përpiqet t’i rrëzojë ato sipas kushteve rigoroze të proceseve gjyqësore. 

Proceset administrative nuk e kanë në thelb këtë antagonizëm. Gjatë procedurave të tilla viktimat 

mund të venë në dyshim efektivitetin e qeverisë, por jo vetë vullnetin e saj të mirë për të riparuar 

dëmet e shkeljeve masive. 

165 Kufizimet ligjore janë një tjetër indikator, që ka rëndësi në përzgjedhjen e programeve të 

reparacioneve. Shpesh programet e reparacioneve hartohen sipas qasjes së të drejtës, por 

juridiksioni i gjykatave, apo aksesi i viktimave në gjykatë është shumë i kufizuar, për shkak të 

pengesave që vendos ligji, te tilla si psh: afatet kohore për të depozituar një padi, ose të tjera 

kritere të ngjashme, të cilat nuk përkojnë me natyrën e shkeljeve që synohen të riparohen. 

Qëllimi i barrierave ligjore është të parandalojnë që paraqitja e kërkesave të reja të vijojë 

pambarimisht, duke krijuar një gjendje pasigurie të përjetshme. Kufizimet ligjore bazohen në të 

supozuarit se paditësat e kujdesshëm dhe të interesuar nuk do të presin gjatë për të depozituar 

kërkesat e tyre. Në këtë kuptim dështimi për të depozituar një padi brenda afateve kohore të 

lejuara nga ligji prezumohet se tregon mungesë interesi nga ana e kërkuesit. Ku supozim 

megjithatë nuk ka vlerë për programet e reparacioneve, sepse shpesh viktimat hezitojnë të 

depozitojnë padi prej mungesës së besimit (shpesh të justifikuar) se autorët e dhunës do i 

minojnë proceset e tyre sa kohë ata vijojnë të mbeten ende në pushtet. Një tjetër rrezik është ai, 
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kur kufizimet e ligjeve janë komplet jashtë kontekstit të rrethanave të reparacioneve dhe gjykatat 

janë të detyruara të respektojnë dhe zbatojnë të tilla ligje.  

166 Se sa fatale janë kufizimet ligjore për kërkuesit varet shumë se si gjykatat reagojnë ndaj 

tyre.Por, kur të tilla kufizime janë fatale, atëherë ato përbëjnë një argument të fortë për të 

detyruar qeverinë të zgjedhë reparacionet administrative si rrugën për tu dhënë drejtësi 

viktimave. 

3.4 Argumentat pro dhe kundër programeve të reparacioneve në kontekstin e së drejtës297  

167 Nga studimi i rasteve konkrete298 ka rezultuar, se vendimet e dhëna sipas të drejtës së 

detyrimeve në rastet e reparacioneve janë shumë më të kushtueshme sesa programet e 

zakonshme të reparacioneve. Mendohet se ky argument mjafton për të zgjedhur programet e 

reparacioneve në kontekstin administrativ (të paktën sa u takon mundësive të shtetit për tu 

përballur me faturën financiare të reparacioneve.  

168 Duhet sqaruar mengjithatë, se ky argument është i pabazuar në ato raste ku qeveria ofron 

kompensim administrativ por nuk i përjashton viktimat nga e drejta që t’i drejtohen gjyjkatës, 

pasi pasoja më e natyrshme e një zgjedhjeje të tillë është përzgjedhja e kundërt. Në rastin konkret 

shumë prej viktimave që nuk kanë besim se do i’a dalin me sukses gjatë procesit gjyqësor, ose që 

nuk besojnë se pas një procesi gjyqësor do të kompensohen në vlerë më të lartë se pas një procesi 

administrativ do të aplikojnë për kompensim administrativ. Gjasat janë në rastin konkret, që 

fatura e kompensimeve administrative do të ishte më e lartë, sesa do duhet të paguante shteti, 

nëse do e kishte përjashtuar plotësisht mundësinë e kompensimit administrativ.  

169 Nga ana tjetër, nëse qeveria do e përjashtonte plotësisht mundësinë e gjykatës, atëherë fatura 

financiare nuk do të ishte më e ulët sesa po të lihej një mundësi e lirë e drejta për tu ankuar në 

gjykatë. Pyetja më e rëndësishme në rastin konkret është, a do trajtoheshin me drejtësi viktimat e 

shkeljeve masive, nëse e drejta e aksesit në gjykatë do t’u mohohej atyre? Tu mohosh të drejtën e 

aksesit në gjykatë vitimave të shkelejeve masive do të thotë, që t’i trajtosh ata më keq sesa 

viktimat e shkeljeve të detyrimeve të zakonshme. (Konkretisht, shih rasti i personit A – që 

kompensohet plotësisht për revokimin e liçensës dhe personit B që kompensohet 

administrativisht sepse është shpronësuar padrejtësisht). Padrejtësia në rastin konkret është 

shumë e dukshme dhe nuk mund të arsyetohet në këmbim se krimet e tmerrshme nuk mund të 

                                                           
297 Ruti Teitel - “Transitional Justice (Oxfoerd University Press 2000); Falk – “Reviving the 1990s. Trend toward 

Transitional Justice Inovations and Institutions” (Journal of Human Development no 3(2) 2002); Marc Boouyt, Paul 

Lemmens, Koen de Fryter and Stefan Parmentier- “Reparations for victims of gross and sysetamic human rights 

violations" Oxford University Press 1999); Jaime E. Malamud-Goti, Lucas Sebastian Grosman “Reparations and 

civil Litigation, Kapitulli 15 “A Handbook on Reparations”, Oxford University Press 2006. Në veçanti shih: Pablo 

de Greiff  -  “Justice and repararions” dhe Jaime E. Malamud-Goti, Lucas Sebastian Grosman “Reparations and civil 

Litigation, Kapitulli 15 “A Handbook on Reparations”, Oxford University Press 2006.  
298 Jaime E. Malamud-Goti, Lucas Sebastian Grosman “Reparations and civil Litigation, Kapitulli 15 “A Handbook 

on Reparations”, Oxford University Press 2006.  
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kompensohen asnjëherë plotësisht. Vështirësia për të llogaritur dëmet e krimeve masive nuk 

nënkupton, se çdo kompensim përbën kompensim të drejtë, ose se çdo kompensim i 

“arsyeshëm” është po aq i drejtë sa çdo kompensim në vlerë më të madhe. Nëse do ndiqet kjo 

logjikë e argumentit, atëherë mund të themi, se përsa kohë dhimbja dhe vuajtja nuk 

përlloogaritetn dot në të drejtën e detyrimeve, aëteherë nuk ka bazë për t’i kompensuar ato, 

prandaj ato nuk duhen kompensuar për askënd (as për viktimat e shkeljeve masive, as për 

viktimave e shkeljes së detyrimeve të zakonshme). Gabimi i logjikës së këtij argumenti është se, 

duke mos kompensuar dhimbjen dhe vuatjen vlera e tyre reduktohet në zero299. 

170 Në të vërtetë trajtimi me drejtësi i viktimave të shkeljeve masive nuk zgjidhet, as duke 

përjashtuar aksesin në gjykatë, as duke përjashtuar të drejtën e kompensimit administrativ. 

Viktimat e shkeljeve masive nuk trajtohen me drejtësi kur ato “detyrohen” të pranojnë një 

kompensim më të ulët, por kur atyre u lihet në dorë të zgjedhin vetë, nëse duan të kompensohen 

në kuadër të një procesi gjyqësor, apo administrativ. Në këtë kuptim programet administrative të 

kompensimit, duke lënë të hapur mundësinë e aksesit në gjykatë janë një zgjidhje e 

pranueshme300. 

171 Edhe në rastin kur viktimave të shkeljeve masive u njihet e drejta e aksesit në gjykatë, pa 

shumë barriera ligjore, argumenti i mungesës së fondeve nuk mjafton për të reduktuar masën e 

dëmshpërblimit që shteti duhet t’u paguajë këtyre viktimave (pra një rregullimi të tillë i mungon 

domethënia normative)301.  

172 Një argument i tillë le të kuptohet se mungesa e fondeve me të cilkën përballet qeverisja e 

tranzicionit është problematike vetëm për shtresën e viktimave të shkeljeve masive. Ky arsyetim 

në fakt është i pavërtetë. Pse duhet që kompensimi i B-së të reduktohet për mungesë fondesh dhe 

i A-së të mbetet i paprekur? Nuk ka arsye që mungesa e fondeve t’u faturohet këtyre viktimave 

në mënyrë jo-proporcionale. Në të vërtetë këto pasoja duhet t’u faturohen njëlloj të gjithë 

subjekteve që kanë pretendime kundrejt shtetit (që janë kreditorë të shtetit|). Kjo nuk nënkupton 

që detyrimet e shtetit ndaj gjithë kreditorëve të jenë të ndara matematikisht në mënyrë 

proporcionale, sepse parimi drejtësisë është kompleks. Në kuptim të parimit të drejtësisë psh 

përparësi u jepet kreditorëve të shtetit që janë në një situatë edhe më emergjente. Pra, që 

kompensimi i viktimave masive të shkeljeve të të drejtave të njeriut të jetë i drejtë duhet që ai të 

implementohet në mënyrë të tillë që të respektojë barazinë e viktimave në raport me mënyrën se 

si shteti trajton kreditorët e tjerë302. 

173 Ka edhe disa arsye të tjera, pse shteti zgjedh t’a përjashtojë aksesin në gjykatë të viktimave 

të shkeljeve masive. Sipas Pablo de Grieff duke qenë se kompnesimi administrativ është më i 

ulët se ai gjyqësor ekziston rrisku që qytetarët të mbeten të pakënaqur prej kompensimit 

                                                           
299 Po aty. 
300 Po aty. 
301 Po aty. 
302 Po aty. 
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administrativ dhe si pasojë rrezikohet të minohet përpjekja e shtetit për të zbatuar me sukses 

programet e tranzicionit. Si përgjigje ndaj këtij argumenti mund të thuhet, se padiskutim që 

kompensinmi administrativ do ngjallë ndjennja fataliteti dhe pakënaqësi midis viktimave të 

shkeljeve masive, porse ky fatalitet do të jetë edhe më i përshkallëzuar, nëse viktimave të 

shkelejeve masive u hiqet plotësisht e drejta e aksesit në gjykatë. Duke mbajtur parasysh rastin e 

A-se dhe B-se, B-ja do zhgenjehet, që ndonëse është viktimë e shkeljeve të drejtave të njeriut po 

kompensohet shumë më pak se A, por zhgënjimi i B-së do jetë edhe më i madh kur ai detyrohet 

nga shteti t’a pranojë këtë kompensim, sepse i është hequr e drejta të zgjedhë303. 

174 Në tjetër arsye që shkon në favor të kompensimit administrativ është që, nëse viktimave të 

shkeljeve masive u lihet e drejta e aksesit në gjykatë, atëherë familjet me status social dhe 

ekonomik me të favorshëm kanë më shumë gjasa të fitojnë gjyqet, kurse familjet më të varfra, 

apo me status social më të ulët mbeten duarbosh e për pasojë ato mbeten edhe të zhgënyera. Në 

përgjigje të këtij argumenti mund të thuhet, se sfida që vendos ky argument është thelbësore, por 

jo vendimtare. Vetë problemi i aksesit në gjykatë është një problem strukturor, që duhet 

adtresuar nga qeveria në tranzicion. Ai nuk është një problem që prek vetëm viktimat e shkeljeve 

masive të të drejtave të njeriut, por të gjithë sistemin e drejtësisë. Një mënyrë për të adresuar këtë 

problem është sponsorizimi i qendrave të ndihmës ligjore nga shteti, apo nga universitetet e 

drejtësisë, ose shteti mund të ndjekë një politikë pro bono për disa lloje rastesh, duke nxitur 

firmat ligjore private të përfaqësojnë ankuesit e varfër.  

175 T’i përgjigjesh problemit të lartpërmendur duke hequr të drejtën e aksesit në gjykatë do të 

thotë të ulësh nivelin (levelind down). Ulja e nivelit ka në themel folozofinë: “të dëmtojmë disa 

që mos përfitojë kërkush”, ose thënë me fjalë të tjera: meqë një pjesë e viktimave nuk kanë 

mundësi t’i drejtohen gjykatës, të pengohet edhe pjesa tjetër e viktimave që e ka këtë mundësi 

për tu ankuar në gjykatë. Pa i’u futur themelit, ky argument sjell supozimin që viktimat e 

shkeljeve masive janë mjaft të ndjeshme përkundrejt njëra-tjetrës. Në të vërtetë ky supozim bie 

poshtë, nëse mbajmë parasysh se viktimat e shkeljeve masive kanë më tepër ndjeshmëri ndaj 

mënyrës si shteti i trajton ato në raport me kreditorët e tjerë. Kjo ka më tepër rëndësi për viktimat 

e shkeljeve masive, sesa të krahasuarit ndërmjet vetë atyre. Krahasimi ndërmejt vetë viktimave 

bëhet problematike kur shteti zbaton një program reparacionesh që parashikon kompensim të 

barabartë për të gjitha viktimat e shkeljeve masive, pa marrë parasysh veçoritë midis dëmeve që 

kanë pësuar ato304.  

176 Nisur prej sa më sipër megjithatë nuk rekomandohet që shteti të aplikojë një formulë të 

atillë, sipas të cilës viktimave të mos u mohohet aksesi në gjykatë, pasi kanë dështuar me 

procedurën administrative. Ajo që kërkohet është që viktimave të shkeljeve masive t’u njihet e 

drejta e aksesit në gjykatë, por shteti ka interes legjitim që këtë opsion të mos e lejoje pa kufi. 

Interesi legjitim ka të bëjë me të drejtën e shteti për të përllogaritur sa më parë koston totale të 

                                                           
303 Po aty. 
304 Po aty. 
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programit të reparacioneve që do zbatojë si dhe numrin e viktimave që priten tu drejtohen 

gjykatave.  

177 As skenari, sipas të cilit nëse viktimat dështojnë në procesin gjyqësor të lejohen të fillojnë 

një proces administrativ nuk është i  rekomandueshëm sepse një skenar i tillë gjithashtu pengon 

shtetit të vlerësojë në kohë faturën financiare të programit të reparacioneve. 

178 Në kushtet optimale, kur shteti është në favor të lejimit të aksesit në gjykatë kërkohet që 

sistemi gjyqësor të jetë i besueshëm. Nëse sistemi gjyqësor nuk është i besueshëm, atëherë 

programi i reparacioneve në kontekstin e së drejtës, që prej fillimit është i  dështuar.  

179 Së fundmi varet prej gjykatave sa ato do lehtësojnë barrën e provës për kërkuesit. Ky proces 

në të drejtën e common law njihet si “res ipsa loquitur”, kurse në të drejtën cilive si “barrë 

dinamike e provës”.  

180 Ka edhe arsye të tjera që shkojnë në favor të mospërjashtimit të programeve të 

reparacioneve në kotekstin e së drejtës. Konkretisht, nëse programet e reparacioneve në 

kontekstin administrativ fokusohen vetëm tek kompensimet si mjet i riparimit të dëmeve, në 

kontekstin e së drejtës ato plotësohen edhe me forma të tjera të riparimit të dëmeve. Për më tej, 

programet e reparacioneve në kontekstin e së drejtës ndihmojnë në zbardhjen e së vërtetës, 

dënimin e autorëve të krimeve, respektimin e dinjitetit të viktimave dhe homogjenizimin e 

viktimave305. 

181 Programet administrative të reparacioneve zakonisht i anashkalojnë veçoritë e viktimave të 

shkeljeve masive. Ato tentojnë t’i trajtojnë njëlloj të gjitha viktimat, pa marrë parasysh veçoritë e 

problemeve të tyre. Në këtë kuptim programet administrative zakonisht nuk i trajtojnë viktimat 

sipas parimit të barazisë, por tentojnë t’i përfshijnë ato në të njëjtën kategori, duke i shfaqur si 

një masë uniforme, ose thënë ndryshe si një masë heterogjeniteti i së cilës është irrilevant për 

politikëbërësit. Fakti që shkelja e të drejtave të njueriut ka qenë masive nuk do të thotë, se 

riparimi i dëmeve duhet të jetë masiv gjithashtu. Respektimi i dinjiteti njerëzor nënkupton, se 

çdo individ duhet respektuar për atë që është. Duke qenë se programet e reparacioneve në 

kontekstin e së drejtës e vendosin theksin tek individualiteti i viktimave, ato janë më afër qëllimit 

të reparacioneve. Kjo nuk do të thotë se patjetër duhet të mbizotërojnë reparacionet në kontekstin 

e së drejtës. Këto argumenta lenë të kuptohet, se liria për të zgjedhur qëndron në thelbin e 

dinjitetit të viktimave të reparacioneve306.  

182 Së fundmi çdo program reparacionesh, që perceptohet nga publiku si një ujdi, apo konçesion 

i qeverisë për të zbutur një grupim politik, ose si manipulim politik suksesi i skemës së 

kompesnimit është në rrezik. Kjo situatë ka më shumë gjasa të ndodhë në programet e 

reparacioneve me natyrë administrative.  

                                                           
305 Po aty. 
306 Po aty. 
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183 Në përmbledhje të sa u parashtrua më sipër sugjerohet që të hartohen programe 

reparacionesh, ku mjetet e riparimit të dëmeve të plotësojnë njëra-tjetrën, jo të përjashtojnë njëra 

tjetrën. Në këtë pikë vërehet, se mjetet juridike gjyqësore janë të domosdoshme madje ato nuk 

mjaftojnë për të kompensuar plotësisht viktimat e shkeljeve307.  

3.5 Konteksti financiar i Programeve të Reparacioneve308 

184 Mobilizimi i burimeve financiare vendase dhe të huaja për të financuar programet e 

reparacioneve është një tjetër çështje që meriton vëmendje. Ka disa faktorë me influencë që 

ndikojnë në efektivitetin e financimeve të reparacioneve.  

185 Së pari, në disa raste qeveritë nuk kanë vullnet, as për të krijuar burime financiare për të 

shlyer reparacionet, as nuk kanë vullnet për të rrezikuar kapitalin e tyre ekonomik duke dashur të 

mobilizojnë këto burime. Shkaqet për mungesën e vullnetit politik lidhen me faktorë të tillë si:  

(a) Tranzicioni nga regjimet totalitare në demokraci çel rrugën e debateve politike lidhur me 

kërkesat ekonomike dhe sociale të shume grupimeve të mireorganizuara, ose që kanë qenë të 

marxhinalizuara historikisht. Nga ana tjetër edhe vetë partitë politike, apo kolaicionet qeverisëse 

kanë interes t’i çojnë përpara qëllimet e vendosura në axhendat e tyre sociale, të forcojnë 

institucionet demokratike dhe të gjenerojnë kushte për qeverisje.Të gjitha këto rrisin nevojën për 

fonde publike dhe si pasojë komplikojnë mennaxhimin fiskal, për shkak se qeveritë duhet t’i 

harmonizojnë këto kërkesa me qëllimin e ruatjes së stabilitetit ekonomik, i cili ka rol thelbësor 

për strategjitë e rritjes ekonomike309;  

(b) Qeveritë gjatë tranzicionit janë të detyruara të vendosin prioritete për investimet dhe 

shpenzimet, të cilat shpesh nuk përkojnë me nevojën për të ndërtuar institucione demokratike. 

Dhe kjo situatë komplikohet më tej kur qeveritë kanë përfunduar marrëveshje me institucionet 

monetare ndërkombëtare, të cilat zakonisht nuk janë shumë të ndjeshme përkundrejt problemeve 

të brendshme që kapërcejnë këto qeveri310;  

(c) Qeveritë gjatë tranzicionit e kanë thuaj të pamundur të hartojnë dhe të venë në zbatim politika 

fiskale, për shkak të mungesës së konsensusit midis grupimeve politike lidhur me axhendën 

kombëtare, si dhe për shkak se ekziston një konflikt social që i ka rrënjët shumë të thella në 

shpërndarjen e padrejtë të kapitalit e të të ardhurave si dhe në varfërinë masive. Ky faktor 

shpjegon edhe tendencën  e përgjithshme të qeverive në tranzicion për të shtyrë pafundësisht 

procesin e reparacioneve, qoftë edhe riskun për gjneruar edhe më shumë konflikte dhe dhunë 

                                                           
307 Po aty. 
308 Aleksander Segovia “Financinag Reparations Programs: Reflections from International Experience”, A 

Handbook on Reparations, Kapitulli 19 – International center of Transitional Justice, Oxford 2006; Hans Dietel 

Seibel with Andrea Armstrong “Reparations and Microfinance Schemes”,  A Handbook on Reparations, Kapitulli 

19 – International center of Transitional Justice, Oxford 2006.  
309 Aleksander Segovia “Financinag Reparations Programs: Reflections from International Experience”, A 

Handbook on Reparations, Kapitulli 19 – International Center of Transitional Justice, Oxford 2006. 
310 Po aty. 
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sociale. Duke mos qenë në gjendje të rrisin taksat për shkak të varfërisë dhe kundërshtive të 

fuqishme të institucioneve financuese me influencë këto qeveri fokusohen të mbrojnë interesat e 

tyre afatshkurtra, duke parashikuar rregullime fiskale, të cilat ulin shpenzimet dhe kontrollojnë 

në mënyrë rigoroze rritjen e shpenzimeve shtetërore. Të tilla qasje rrezikojnë seriozisht axhendat 

e reformave311; 

186 Së dyti, mobilizimi i finacave në favor të programeve të reparacioneve ndikohet edhe nga 

fakti, se qeveritë nuk janë të vetmit faktorë dhe shpeshherë nuk janë as faktorët më të fuqishëm 

që lejohen të ndërhyjnë në procesin e mobilizimit të financave publike. Kokretisht transferimi i 

fondeve në buxhet realizohet në dy faza. Në fazën e parë të draftimit të buxhetit, që është 

përgjegjësi e ekzekutivit prioritetet përcaktohen pas një procesi konsultimi dhe negociatash me 

institucionet e tjera (legjislativin dhe gjyqësorin), me ministritë, njësitë e qeverisjes vendore, 

institucionet autonome. Për më tej gjatë miratimit në parlament prioritetet e buxhetit u 

nënshtrohen pritshmërive të partive politike, të cilat zakonisht nuk janë të njëjta me ato të 

qeverisë. Në total çdo buxhet është produkt i balancave të forcave politike brenda shoqërisë, në 

qeverisje dhe brenda qeverisjes312.  

187 Së treti, edhe nëse politikisht duan të mobilizojnë fonde për reparacionet, qeveritë gjatë 

tranzicionit kanë edhe të tjera prioritete ekonomike dhe sociale të cilat bien ndesh me programet 

e reparacioneve për shkak të fondeve publike të kufizuara dhe kostos së konsiderueshme që 

kërkon implementimit i këtyre programeve. Në të tilla raste nevoja për të financuar reparacionet 

ngjall frikën, se fondet publike mund të dëmtohen në planin afatgjatë, duke krijuar situata të 

pamundura për tu mbajtur nën kontroll sa u takon kurseve të këmbimit dhe cikleve financiare. 

Qeveritë fatkeqësisht nuk marrin masa për të përshtatur nevojat e financimit të programeve të 

reparacioneve në raport me kufizimet makro-ekonomike. Prandaj edhe programet e 

reparacioneve shihen si shqetësuese në raport me planet afatshkurtra të financimeve313.  

188 Duke folur për konkurueshmërinë e programeve të reparacioneve me programet e tjera 

sociale dhe ekonomike në shoqëritë në tranzicion, një tjetër faktor që meriton vëmendje është 

fakti që në rastin e programeve të reparacioneve është shumë e vështirë të provohet epërsia dhe 

relevanca e këtyre programeve314 përkundrejt programeve sociale, të cilat, me ndihmën edhe te 

institucioneve ndërkombëtare me shumë eksperiencë hartohen teknikisht më lehtë. Për më tej 

programet sociale janë edhe një instrument politik dhe elektoral për partitë në qeverisje, të cilat 

nuk kanë njohuritë e duhura për programet e reparacioneve.  

                                                           
311 Po aty. 
312 Po aty. 
313 Po aty. 
314 Parlamenti Europian, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme “Çështjet e Pronave Private, pas 

Ndryshimit të Regjimit Politik në Ish-Vendet Socialiste, apo Komuniste”, fq 32 - 33. Në këtë dokument theksohet, 

se politikat e paqarta dhe të paparashikueshme për kthimin e pronave janë shkaktare të dështimeve të autoriteteve.  
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189 Hartimi dhe zbatimi i programeve të reparacioneve, përveç mobilizimit të fondeve kërkon 

edhe të paturit e burimeve teknike të kualifikuara, të burimeve publike dhe private si dhe të të 

dhënave statistikore të besueshme, të cilat në shoqëritë në tranzicion nuk janë kurrë të gjitha 

bashkë të disponueshme315.  

190 Megjithatë, pavarësisht sa u parashtrua më sipër, duhet mbajtur parasysh se qeveretë kanë 

pushtet të mjaftueshëm dhe stimul politik për të mobilizuar burime të brendshme dhe 

ndërkombëtare për financimin e programeve të reparacioneve. Në këtë kuptim ka edhe tregues, 

të cilët ndihmojnë për të matur efikasitetin e programeve të reparacioneve. Ndër këto tregues 

mund të rradhiten: 

(a) Suporti politik që qeveria, apo koalicioni politik në pushtet i ka dhënë programit të 

reparacioneve. Praktika ka treguar se në vendet ku politika nuk i ka mbështetur programet e 

reparacioneve draftimi dhe zbatimi i programeve efikase ka qenë shumë i vështirë. Sikurse u 

përmend më sipër, reparacionet përveç mobilizimit të fondeve, kërkojnë mobilizim të burimeve 

të mirefillta teknike, që do të thotë angazhimin e ekspertëve në fushën e reparacioneve, të cilët të 

jenë në gjendje të justifikojnë epërsinë dhe relevancën e reparacioneve në të ardhurat neto shtesë 

të përfituesve të tyre, të jenë në gjendje të hartojnë një strategji financimi e cila merr parasysh 

situatën makroekonomike në tërësi si dhe situatën e financave publike në veçanti316;  

(b) Natyra e koalicioneve sociale që mbështesin programet e reparacioneve përballë qeverisë, 

apo edhe faktorëve të tjerë që de facto kundërshtojnë këto programe. Në të vërtetë mungesa e një 

force sociale të fuqwishme, me pushtet të mjaftueshëm për të influencuer ato vendime politike, të 

cilat do të kishin kosto për qeveritë u ka mundësuar këtyre të fundit të anashkalojnë zbatimin e 

detyrimeve të tyre në kuadër të programeve të reparacionevwe, për shkak se kjo temë është 

burim fërkimesh të vazhdueshme. Praktika ndërkombëtare ka treguar, se në ato raste ku qeveritë 

nuk i kanë mbështetur programet e reparacioneve, hartimi dhe zbatimi efikas i këtyre të fundit ka 

qenë i suksesshëm vetëm kur grupet sociale kanë qenë të organizuara dhe kanë pasur influencë 

në politikë, ose kanë fuqi të mjaftueshme për të gjeneruar destabilitet social dhe politik317.  

(c) Mbështetja ndërkombëtare. Qeveritë që nuk kanë burime të mjaftueshme financiare për t’iu 

përgjigjur reparacioneve mund tu drejtohen edhe institucioneve ndërkombëtare për ndihmë. 

Praktika ndërkombëtare ka treguar megjithatë se programet e reparacioneve nuk mund të 

financohen kryesisht me fonde ndërkombëtare. Këto fonde mund të kenë natyrë plotësuese në 

raport me fondet vendase, nse ndërtohet një dialog i hapur dhe konstruktiv me komunitetin 

ndërkombëtar sa i takon formës dhe mekanizmave konkretë mbi bazën  e të cilave ndihma 
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ndërkombëtare mund të ofrojë bashkëpunim për përmbylljen me sukses të programeve të 

reparacioneve318.  

IV ARSYETIMI LIDHUR ME PRANUESHMËRINË E ANKESAVE TË PALËS 

KËRKUESE 

4.1 Shkaqet procedurale që prekin pranueshmërinë 

4.1.1 Legjitimimi i palës kërkuese 

191 Sipas nenit 134 pika 1 shkronja “f” të Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje ndër 

të tjera me kërkesë të organizatave. 

192 Shoqata Kombëtare “Pronësi me Drejtësi” është regjistruar me Vendimin e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësot, Tiranë, nr. 2941 datë 26.10.2010319 në regjistrin e organizatave jo-fitimprurëse. 

Në pikën 2 të vendimit në fjalë, Gjykata ve në dukje ndër të tjera, se “Shoqata...është organizatë 

jo qeveritare dhe jo-fitimprurëse, që ka si qëllim mbrojtjen e të drejtave të të shpronësuarve, 

duke nënkutpuar, jo vetëm të shpronësuarit, që janë janë zhveshur padrejtësissht nga prona prej 

vitit 1945 – 1990, por edhe ata që janë zhveshur padrejtësisht nga prona pas viteve ’90”.  

193 Përveç sa u parashtrua më sipër Gjykata Kushtetuese, në Vendimin e saj Nr. 43 datë 

6.10.2011 ka deklaruar të pranueshme ankesat e Shoqatës Kombëtare “Pronësi me Drejtësi” në 

vështrim të legjitimimit të kësaj të fundit për t’u ankuar lidhur me papajtueshmërinë e Ligjit nr 

10308 datë 22.07.2010 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr 9235 datë 29.7.2004 “Për 

Kthimin dhe kompensimin e Pronës”. Duke folur për legjitimin e kërkesës së ngritur nga Shoqata 

në çështjen konkrete, Gjykata është shprehur, se “Gjykata ka konsoliduar qendrimin e saj lidhur 

me rrethin e subjekteve që përfshihen në “organizata të tjera” të parashikuara në nenin 134, 

pika 1 shkronja “f”, të Kushtetutës, duke përfshirë ....dhe të tjera organizata (neni 9(2). Pra, 

Kushtetuta e ka lënë të hapur kuptimin që i duhet dhënë termit “organizatë’ edhe për grupime 

me qëllime të tjera të organizimit të individëve, me kushtin, që organizimi, programet dhe 

veprimtaria e tyre të përputhen me parimet demokratike të shtetit të së drejtës320”.  

194 Më tej, po në të njëjtin Vendim, Gjykata Kushtetuese, duke folur për interesin e Shoqatës 

Kombëtare “Pronësi me Drejtësi” është shprehur ndër të tjera se: “Bazuar në Aktin e Themelimit 

të kërkuesve provohet lidhja e drejtpërdrejtë midis misionit për të cilin ata janë krijuar dhe 

çështjes kushtetuese të pretenduar prej tyre si dhe pasojave që rrjedhin nga dispozitat e ligjit 

objekt shqyrtimi, që kërkojnë të shpallen të papajtueshme me Kushtetutën. Në këto rrethana 

Gjykata vlerëson, se kërkuesit legjitimohen për vënien në lëvizje të këtij gjykimi kushtetues, pasi 

provojnë dhe interesin e tyre për të vepruar, i cili është i sigurt, i drejtpërdrejtë dhe vetjak”.  

                                                           
318 Po aty. 
319 Kopje e Vendimit në fjalë gjendet bashkëlidhur kësaj Kërkese.  
320 Referuar mot a mot Vendimi i Gjykatës Kushtetuese Nr. 43, date 6.10.2011. 
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195 Nisur nga argumentat e rradhitura më lart, pala kërkuese vëren, se legjitimohet në zbatim të 

nenit 134 pika l, shkronja “f” të kundërshtojë para Gjykatës Kushtetuese pajtueshmërinë e Ligjit 

133/15 me Kushtetutën, prandaj i kërkon kësaj Gjykate të Nderuar, që të deklarojë të 

pranueshme ankesat e saj321 në kuptim të nenit 31 të Ligjit Nr.8577, datë 10.2.2000 “Për 

Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” dhe neneve 

të tjera relevante të zbatueshme për këtë aspekt të pranueshmërisë. 

4.1.2. Të tjera shkaqe procedurale që lidhen me pranueshmërinë e ankesave të Palës Kërkuese 

196 Pala kërkuese nuk vëren ndonjë tjetër kërkesë procedurale në kuptim të nenit 134 pika 1 

shkronja “f” të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë; më tej, nenit 55, nenit 2 Nenit 27 e 

vijues, Nenit 29, Nenit 45, Kreu VII, neneve 49 – 51 të Ligjit Nr.8577, datë 10.2.2000 “Për 

Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” dhe nenit 4 

të “Rregullave Procedurale mbi Mbi Gjykimin Kushtetues dhe Funksionimin e Administratës”, 

siç janë psh detyrimi për paraqitjen e Kërkesës brenda afateve kohore të lejuara, detyrimi për të 

shteruar ndonjë tjetër mjet juridik, ankesat anonime, a ankesat e njëjta në thelb, abuzimi me të 

drejtën e ankimit, të cilat do të beheshin pengesë për pranueshmërinë e ankesave të saj. Prandaj, 

kërkon prej Gjykatës Kushtetuese që t’i deklarojë të pranueshme ankesat e saj në kuptim të nenit 

31 të Ligjit Nr.8577, Datë 10.2.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatës 

Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” dhe neneve të tjera relevante të zbatueshme për këtë 

aspekt të pranueshmërisë. 

4.2. Shkaqet e juridiksionit që prekin pranueshmërinë 

4.2.1. Juridiksioni ratione personae 

197 Në Vendimin e saj nr 43 datë 6.10.2011, Gjykata Kushtetuese ka vënë në dukje, se: “të 

vlerësuarit nëse një organizatë ka ose jo mjaftueshëm interes bëhet rast pas rasti, në varësi të 

rrethanave të çdo çështje të veçantë. Organizata që ve në lëvizje Gjykatën duhet të provojë, se në 

çfarë mënyre ajo mund të preket në një aspekt të situatës së saj, pra duhet të provojë lidhjen e 

drejtpërdrejtë dhe të individualizuar që ekziston midis situatës së saj dhe normës që kundërshton. 

Interesi për të vepruar duhet të jetë i sigurt, i drejtpërdrejtë dhe vetjak322”. ` 

198 Duke folur për zbatimin e këtyre parimeve në rastin konkret Shoqata vëren, se Gjykata 

Kushtetuese në vendimin nr. 43 datë 6.10.2011 ka bërë referim në Aktin e Themelimit të 

                                                           
321 Ankesat e rradhitura në Rubrikën “Ankesat e Palës Kërkuese” § 53 i kësaj Kërkese. 
322 Kriteret e juridiksionit të saj ratione personae, Gjykata Kushtetuese I ka analizuar edhe në Vendimin e saj me 

nr.16, date 25.7.2008, Vendimin nr 31 datë 18.06.2010 dhe Vendimin nr 4 datë 23.2.2011. Në këto vendime Gjykata 

Kushtetuese ka theksuar, se “Interesi i organizatës konsiston tek drejta e shkelur, tek dëmi real, ose potencial dhe jo 

tek premisat teorike mbi antikushtetueshmërinë e normës që ka sjellë këtë cënim të interesit. Vetëm fakti, që 

dispozitat e kundërshtuara mund të kenë, ose kanë pasur një efekt çfarëdo mbi kërkuesin nuk është i mjaftueshëm 

për të përcaktuar, nëse ai legjitimohet në paraqitjen e kërkesës, por është e nevojshme të provohet, se dispozita e 

kundërshtuar rregullon marrëdhënie që janë qëllimi i veprimtarisë së kërkuesit, sipas rregullimeve të bëra në 

Kushtetutë, në ligje, ose në rastin e subjekteve të së drejtës private në Statut”. 
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Shoqatës, duke vënë në dukje se: “Shoqata...është një organizatë, e cila synon mbrojtjen e të 

drejtave të pronarëve të shpronësuar padrejtësisht, mbrojtjen e të drejtës së pronësisë dhe 

zgjerimin e saj...” 

199 Konkretisht, Shoqata ka në anëtarësinë e vet pronarë të shpronësuar me forcë gjatë dhunës 

politike komuniste, të cilët përballen me shkelje dhe vështirësi të shumëllojshme, të cilat në vija të 

trasha mund të përmblidhen si vijojnë: 

- Disponojnë vendime gjyqësore, ose vendime të Komisioneve të Kthimit dhe 

Kompensimit të Pronave (më tej referuar si: “K.K.KPr”), a vendime të Agjensisë për 

Kthimin dhe Kompensimin e Pronave (më tej referuar si: “A.K.K.P”), apo vendime 

gjyqësore përfundimtare, të cilat njohin të drejtat e tyre pronësore dhe urdhërojnë 

kthimin, ose kompensimin e pronave në fjalë, por kanë mbetur për shkaqe të ndryshme të 

pazbatuara si psh: për mungesë fondesh, për shkak se janë zënë me ndërtime pa leje; për 

shkak se janë zënë me ndërtime shtetërore, ose mbahen nën administrim shtetëror, për 

shkak se është urdhëruar kompensim në natyrë, ose me obligacione shtetërore, për shkak 

mbivendosjesh me të tjerë pronarë, për shkak se shteti ka shitur pasuritë e tyre objekt i 

vendimeve në fjalë etj; 

- Kanë aplikuar për njohjen e të drejtave pronësore në K.K.KPr dhe/ose në AKKP prej 

vitesh sipas kushteve të Ligjit nr 9235 datë 29.7.2004 “Për Kthimin dhe kompensimin e 

Pronës”, legjislacionit pararendës për kthimin dhe kompensimin e pronave dhe 

ndryshimeve të njëpasnjëshme të ligjit në fjalë, duke u detyruar të përditësojnë 

dokumentacionin sipas dhjetra ndryshimeve që ka pësuar në vijimësi ky legjislacion dhe 

ende nuk kanë marrë përgjigje për aplikimet e tyre; 

- Disponojnë dokumentacionin e kërkuar sipas ligjeve pararendëse për kthimin dhe 

kompensimin e pronave dhe dëshirojnë të aplikojnë për njohje të të drejtave të tyre 

pronësore si dhe njohje prej palës shtetërore të detyrimit për të kthyer a kompensuar 

pronat e njohura; 

- Kanë paraqitur ankim në GJEDNJ sa i takon dështimit të autoriteteve për të zbatuar 

vendimet e lëshuara në favorin e tyre. 

200 Ligji 133/15 nga ana tjetër, i cili është objekt i kësaj kërkese synon të rregullojë çështjet e të 

drejtave pronësore që rrodhën prej shpronësimeve, shtetëzimeve, apo konfiskimeve të tokës323. 

Brenda fushës së zbatimit të këtij ligji përfshihen:  

- Trajtimi i kërkesave për kthim dhe kompensim prone, që janë në proces shqyrtimi në 

AKKP324; 

- Kërkesat për shqyrtim, që do depozitohen në AKKP brenda afateve kohore të lejuara nga 

Ligji 133/15325; 

                                                           
323 Neni 1 dhe neni 2 i Ligjit 133/15. 
324 Neni 3 § 1 dhe neni 20 I Ligjit 133/15. 
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- Kërkesat me objekt njohjen e të drejtës së pronës, që po shqyrtohen në gjykatat e të gjitha 

shkallëve përfshirë edhe ato që po shqyrtohen në Gjykatën e Lartë326; 

- Vlerësimin dhe zbatimin e të gjitha vendimeve që njohin të drejtën e kompensimit, të 

lëshuara nga atuoritetet administrative dhe gjyqësore vendase, përfshirë vlerësimin e 

kompensimit të çështjeve që po shqyrtohen në GJEDNJ327. 

201 Ligji 133/15 propozon disa zgjidhje për problemet e anëtarëve të Shoqatës, të cilat Shoqata 

ankohet328 se janë të papajtueshme me Kushtetutën, pasi ndërhyjnë në mënyrë të pajustifikuar me 

të drejtat e tyre Kushtetuese329 dhe të drejtat e tyre të garantuara në Konventë330. Në vështrim të 

këtyre rrethanave anëtarët e Shoqatës janë viktimat e drejtpërdrejta331 të papajtueshmërisë së 

pretenduar të ligjit në fjalë me Kushtetutën dhe Konventën. Ndikimi i drejtëpërdrejtë i Ligjit 

133/15 tek anëtarët e Shoqatës dhe shkaqet e legjitimimit të rradhitura më sipër mjaftojnë për t’i 

kërkuar kësaj Gjykate të Nderuar të deklarojë të pranueshme ankesat e palës kërkuese në 

vështrim të shkaqeve të pranueshmërisë, që lidhen me juridiksionin ratione personae. 

4.2.2 Juridiksioni ratione materiae 

202 Sipas nenit 131.1 të Kushtetutës: “Gjykata Kushtetuese vendos për: a) pajtueshmërinë e 

ligjit me Kushtetutën ose me marrëveshjet ndërkombëtare, siç parashikohet në nenin 122”. Për 

më tej, sipas nenit 31 të Ligjit Nr.8577, datë 10.2.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë parashikohet se: “Kur kërkesa është paraqitur 

nga subjekti që legjitimohet dhe çështja është në kompetencë të Gjykatës Kushtetuese, kolegji 

vendos kalimin e çështjes në seancë plenare….”. Sipas nenit 51 të të njëjtit ligj parashikohet, se: 

“Gjatë shqyrtimit të kërkesave të parashikuara nga nenet 49 e 50 të këtij ligji, Gjykata 

Kushtetuese vlerëson: a) përmbajtjen e ligjeve dhe të akteve normative; b) formën e ligjeve dhe 

të akteve normative; c) procedurën për miratimin, shpalljen dhe hyrjen në fuqi të tyre:. 

203 Nisur prrej parashikimeve të cituara më sipër si dhe në analogji me jurisprudencën e 

GJEDNJ-s332 edhe pajtueshmëria ratione materiae me Kushtetutën e çdo ankimi, apo pretendimi 

e ka origjinën në juridiksionin konkret të Gjykatës Kushtetuese. Që një ankesë të jetë e 

pajtueshme ratione materiae me Kushtetutën, të drejtat e kontestuara ku mbështetet pala 

kërkuese duhet të jenë të drejta të parashikuara në Kushtetutë.  

                                                                                                                                                                                           
325 Neni 3 § 1 dhe neni 20 I Ligjit 133/15. 
326 Neni 3 § 2 i ligjit 133/15. 
327 Po aty. 
328 Shih § 53 të Kërkesës. 
329 Në kuptim të pjesës relevante të Preambulës së Kushtetutës Nenit 3, Nenit 4 1, Nenit 15, Nenit 17, Nenit 18 1, 

Nenit 41, Nenit 42 dhe Neni 181 të saj.  
330 Në kuptim të Nenit 1, Nenit 6.1 (pjesa relevante), Nenit 13, Nenit 14, Nenit 18, Nenit 41, Nenit 1 Protokolli 1, 

Nenit 1 Protokolli 12. 
331 Preken drejtpërsëdrejti. 
332 Këshilli Europës, Admissibility Guide, § 220 www.coe.int 

http://www.coe.int/
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204 GJEDNJ nga ana e saj ka njohur detyrimin për të shqyrtuar nëse ka juridiksion ratione 

materiae në çdo fazë të procesit, pavarësisht nëse palët e kanë kërkuar shprehimisht diçka të tillë, 

apo jo333. Sipas jurisprudencës së Strasbourgut - megjithatë - pjesa më e madhe e vendimeve që 

kanë deklaruar ankesat të papranueshme për shkaqe të mungesës së juridiksionit të Gjykatës 

ratione materiae lidhen me kufijtë e zbatimit të neneve të Konventës dhe Protokolleve Shtesë 334. 

Në analogji – duke qenë se nuk ekziston ndonjë shkak pengues konkret – edhe juridiksioni 

ratione materiae i Gjykatës Kushtetuese përcaktohet në varësi të përmbajtjes dhe fushës së 

zbatimit të neneve të saj konkrete të thirruara në ndihmë nga pala kërkuese. 

205 Thelbi i ankesave të palës kërkuese - sikurse paraqitet në § 53 të kësaj Kërkese – lidhet me 

zgjidhjet e imponuara nga Ligji 133/15, të cilat sipas palës kërkuese kufizojnë me efekte 

prapavepruese të drejtat e fituara prej tyre nëpërmjet ligjeve më të hershme për kthimin dhe 

kompensimin e pronave. Këto kufizime, sipas palës kërkuese janë të papajtueshme me pjesën 

relevante të Preambulës së Kushtetutës, Nenin 3, Nenin 4 1, Nenin 15, Nenin 17, Nenin 18 1, 

Nenin 41, Nenin 42, dhe Nenin 181 të Kushtetutës. Këto kufizime janë gjithashtu të 

papajtueshme edhe me Nenin 1, Nenin 6.1 (pjesa relevante), Nenin 13, Nenin 14, Nenin 18, 

Nenin 41, Nenin 1 Protokolli 1 dhe Nenin 1 Protokolli 12 të Konventës Europiane për të Drejtat 

dhe Liritë Themelore të Njeriut (më tej referuar si: “Konventa”). Në këtë kuptim, ankesat e palës 

kërkuese lidhen drejtpërdrejt me të drejtat konkrete të kësaj pale të garantuara në Kushtetutë dhe 

në Konventë. Për këtë shkak ato duhen pranuar nga Gjykata Kushtetuese ratione materiae për t’u 

shqyrtuar, konform nenit 31 të Ligjit Nr.8577, Datë 10.2.2000 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”. 

206 Në vështrim të parimeve të mësipërme për juridiksionin ratione materiae, megjithatë  pala 

kërkuese ka detyrim, që përveç neneve konkrete të Kushtetutës dhe Konventës të invokuara prej 

saj, të provojë edhe lidhjen e arsyeshme që ekziston midis ankesave të saj dhe kufijve të zbatimit 

të neneve relevante të Kushtetutës dhe/apo Konventëss. 

4.2.2.1 Zbatueshmëria e parimeve themelore kushtetuese të dinjitetit njerëzor dhe drejtësisë 

shoqërore si dhe aspiratave shoqërore për solidaritet shoqëror dhe paqe brenda 

shoqërisë335 në rastin konkret 

207 Pala kërkuese vëren, se nëpërmjet nenit 1 të Ligjit 133/15 ligjvënësi bën një përpjekje për të 

justifikuar zgjidhjet e imponuara nga ky ligj336 – në raport edhe me ligjet më të hershme me të 

                                                           
333 GJEDNJ shyrton pajtueshmërinë me juridiksionin ratione materiae të ankesave të palëve kërkuese në çdo fazë të 

procesit, jo vetëm në fazën e shqyrtimit paraprak. Tanase k Moldavisë, Vendim i datës 27 Prill 2008 § 131.  
334 Këshilli Europës, Admissibility Guide, § 225 www.coe.int 
335 Parashikuar në Preambulën e Kushtetutës 
336 Pala shtetërore nuk përmend në mënyrë specifike në Raport, se cilat janë konkretisht kufizimet që mishëron Ligji 

133/15 sipas saj, megjithatë nga tërësia e dokumentave të referuara prej saj në Raport del qartë qëllimi saj për të 

ligjëruar diskrecionin e saj të gjerë për të imponuar kufizime të të drejtave kushtetuese të subjekteve të ligjit. Ndërsa 

kufizimet e imponuara nga ky ligj, sipas palës kërkuese janë paraqitur në Rubrikën “Ankesat e Palës Kërkuese”, § 

53 i Kërkesës.  

http://www.coe.int/
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njëjtin objekt337 - në dritën e nenit 41 të Kushtetutës dhe nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës. 

Kjo përpjekje është pasqyruar me detaje në Raportin Shpjegues të Projektligjit, (sot Ligji 133/15) 

që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 Nëntor 2015 në Komitetin e Ministrave të Këshillit të 

Europës338. Konkretisht, në rubrikën që trajton “Pajtueshmërinë e Projektligjit me Kushtetutën 

dhe të Drejtën Ndërkombëtare”, pala shtetërore citon disa vendime të GJEDNJ-s, disa 

rekomandime të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Europës, si dhe përmend disa shtete, 

praktikat e të cilave ka mbajtur parasysh në përzgjedhjen e kufizimeve në fjalë. 

208 Të gjitha këto përpjekje të bëra nga pala shtetërore – megjithatë - për të justifikuar kufizimet 

e të drejtave kushtetuese (që mbart Ligji 133/15), duke përdorur kufijtë e sistemit tonë të 

brendshëm të mbrojtes së të drejtave të njeriut - cilësuar në nenin 17 të Kushtetutës339 - nuk janë 

të mjaftueshme për të vendosur një shenjë barazimi midis natyrës së kontrollit të GJEDNJ-s dhe 

kontrollit të Gjykatës Kushtetuese mbi këto kufizime. 

209 Ashtu siç e kemi përmendur ne340, por siç e thekson edhe vetë pala shtetërore në fq 4 dhe 5 

të Raportit Shpjegues (sa sipër): “shtetet lejohen të vendosin, se cili sistem është më i 

përshtatshëm për të siguruar mbrojtjen e nevojshme sipas Konventës, duke mbajtur në 

konsideratë traditat e tyre kushtetuese dhe rrethanat e veçanta”. 

210 I implementuar në rrethanat konkrete, ky parim kuptimplotë - i sjellë nga pala shtetërore - 

nënkupton, se juridiksioni kontrollues i GJEDNJ-s njeh disa kufij. Konkretisht, GJEDNJ nuk 

mund të marrë atributet e Gjykatës Kushtetuese341 për të kontrolluar në vend të kësaj të fundit, 

pajtueshmërinë e kufizimeve që imponon Ligji 133/15 me traditat tona kushtetuese dhe rrethanat 

e veçanta, në të cilat do zbatohen këto kufizime. Kjo fushë kontrolli i takon vetëm Gjykatës 

Kushtetuese, si autoriteti i brendshëm kushtetues me juridiksion të përshtatshëm për këtë qëllim.  

211 Sipas Rekomandimit (2004) 6 - të cituar nga pala shtetërore - Komiteti i Ministrave nuk 

përdor termin “Kushtetutë”, por “tradita kushtetuese”, duke nënkuptuar – edhe për rastin konkret 

- se kontrolli kushtetues nuk kufizohet vetëm në interpretimin e ngushtë të ndërhyrjeve që 

mbartin ligjet e ndryshme - objekt i kontrollit kushtetues - në raport me të drejtat kushtetuese të 

subjekteve të tyre, por ky kontroll duhet të përfshijë edhe pajtueshmërinë e kufzimeve në fjalë 

me parimet themelore kushtetuese, parimet e përgjithshme kushtetuese, me marrëveshjet 

                                                           
337 Ligjin nr 7698 dat15.04.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës ish-pronarëve.9235, datë 29.7.2004 “Për 

Kthimin dhe Kompensimin e Pronës” I ndryshuar. 
338 Kopje e këtij dokumenti i është bashkëlidhur Kërkesës (shih fq 3-6 e Raportit) 
339 Sipas nenit 17.2 të Kushtetutës, kufizimet e lejuara të të drejtave kushtetuese nuk mund të tejkalojnë kufizimet e 

lejuara sipas Konventës. Në vështrim të zbatueshmërisë së nenit 41 të Kushtetutës, ky rregull qartëson se kufzimet e 

lejuara të së drejtës së pronës nuk mund të tejkalojnë kufizimet e lejuara të kësaj të drejte sipas nenit 1 të Protokollit 

1 të Konventës.  
340 Shih §§ 83 – 86 të Kërkesës. 
341 Nocioni “shtet” i përmendur në Rekomandim, por edhe në jurisprudencën e GJEDNJ–së nuk nënkupton vetëm 

autoritetet ekzekutive dhe ligjvënëse, por nënkupton edhe gjyqësorin, përfshirë Gjykatën Kushtetuese dhe 

juridiksionin e saj kontrollues.  
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ndërkombëtare ku vendi ynë është palë dhe aspiratat e përgjithshme shoqërore të mishëruara në 

Preambulën e Kushtetutës sonë. 

212 Për më tej, është e vërtetë, se neni 17 i Kushtetutës i jep palës shtetërore një diskrecion të 

gjerë për të justifikuar zgjedhjet dhe zgjidhjet e bëra prej saj, por pala shtetërore nga ana tjetër 

pengohet prej parimeve themelore kushtetuese dhe marrëveshjeve ndërkombëtare të imponojë të 

atilla zgjedhje dhe zgjidhje, të cilat shkelin këto parime dhe rregulla. Në të njëjtën linjë edhe 

Gjykata Kushtetuese do zbatojë dhe interpretojë të drejtat kushtetuese të palës kërkuese në 

përputhje me frymën e parimeve themelore kushtetuese dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, duke 

mos lejuar zbatimin e nenit 17.2 të Kushtetutës, sa kohë vëren, se kufizimi i një të drejte 

kushtetuese, ndonëse është në përputhje me kufizimet e lejuara sipas këtij neni të Kushtetutës bie 

ndesh me parimet themelore kushtetuese, apo marrëveshjet ndërkombëtare.  

213 Gjykata Kushtetuese mund të përdorë si kriter të kontrollit të saj kushtetues nenin 17.2, nëse 

provohet, se kufizimet që imponon një ligj, apo akt nënligjor nuk bien ndesh me ndonjë parim 

themelor kushtetues, apo me ndonjë marrëveshje ndërkombëtare ku shteti shqiptar është palë. Në 

të kundërt, çdo qasje e ndryshme e Gjykatës Kushtetuese në këtë pikë do ishte në shkelje të nenit 

4.2 dhe nenit 122 të Kushtetutës. 

214 Nisur prej sa më sipër, pala kërkuese vëren se Gjykata Kushtetuese ka juridiksion të 

kontrollojë pajtueshmërinë e kufizimeve që imponon Ligji 133/15, me të drejtat kushtetuese dhe 

të Konventës, të invokuara në rastin konkret342, duke përfshirë brenda juridiksionit të saj, si 

kontrollin e pajtueshmërisë së kufizimeve në fjalë me parimet themelore dhe parimet e 

përgjithshme të Kushtetutës (përfshirë aspiratat e përgjithshme të shoqërisë, të mishëruara në 

Preambulën e Kushtetutës), ashtu edhe kontrollin e pajtueshmërisë së tyre me kufijtë e lejuar 

sipas nenit 17.2 të Kushtetutës. 

4.2.2.2. Zbatueshmëria e parimeve themelore kushtetuese të dinjitetit njerëzor dhe 

drejtësisë shoqërore si dhe aspiratave shoqërore për solidaritet shoqëror dhe paqe brenda 

shoqërisë në dritën e drejtësisë së tranzicionit 

215 Duke folur për zbatueshmërinë parimeve themelore kushtetuese në rastin konkret, pala 

kërkuese sjell në vëmendje, se sipas nenit 1 dhe 2 të Ligjit 133/15 anëtarët e saj përkufizohen si: 

“subjekte, të cilave u janë shpronësuar, shtetëzuar, ose konfiskuar pronat, sipas akteve ligjore 

nënligjore, vendimeve penale të gjykatave, apo të marra me çdo mënyrë tjetër të padrejtë nga 

shteti komunist prej datës 29.11.1944”.   

216 Përveç përshkrimit që i bëhet këtij grupimi në nenin 1 dhe 2 të Ligjit, sjellim në vëmendje se 

pronarët e shpronësuar me forcë gjatë dhunës politike komuniste ende sot, pas 25 vitesh 

demokraci kanë në gjirin e vet plot viktima dhe trashëgimtarë të viktimave të pronarëve të 

shpronësuar, të cilët ruajnë të gjalla plagët e vrasjeve e zhdukjeve masive të prindërve e 

                                                           
342 § 54 dhe § 64 i Kushtetutës. 
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familjarëve të tyre gjatë regjimit komunist për shkak të statusit të tyre ekonomik, social dhe 

bindjeve politike; plagët e thyerjes së rezistencës së tyre nëpërmjet torturës; plagët e turpërimit të 

tyre nëpërmjet trajtimeve degraduese si dhe plagët e izolimit e diskrminimit të tyre. 

Karakteristikat e këtij grupimi shoqëror mjaftojnë për të konkluduar, se pronarët e shpronësuar 

me dhunë gjatë diktaturës janë viktima të shkeljeve masive të të drejtave të njeriut dhe se vetë 

shoqëria ka qenë shkaktare e vuatjeve të tyre343. 

217 Nevoja për të korigjuar padrejtësitë shoqërore të dhunës politike – sot - është një fenomen i 

studjuar gjërësiht dhe indikatorët e sukseseve dhe dështimeve të programeve të reparacioneve të 

ndërmarra në shtete të ndryshme për këtë qëllim përmblidhen në një grup parimesh, që 

identifikohen si drejtësia e tranzicionit344. Qëllimet e drejtësisë së tranzicionit – siç i përkufizon 

edhe Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së - përkojnë plotësisht me aspiratat e shoqërive 

demokratike për paqe brenda shoqërisë, solidaritet shoqëror, dinjitet njerëzor dhe drejtësi 

sociale345. 

218 Gjykata Kushtetuese, gjatë shqyrtimit të çështjeve të ndryshme me objekt kthimin dhe 

kompensimin e pronave ka bërë referime në praktikat e ndjekura dhe parimet e zbatuara nga 

shtete të dala nga regjimet totalitare për të përforcuar qëndrimet e veta346. Prej referimeve të bëra 

nga Gjykata Kushtetuese duket qartë, se parimet e drejtësisë së tranzicionit kanë udhëhequr 

zgjedhjet e bëra nga shtetet në fjalë për të miratur programe reparacionesh (ligje) të cilat synojnë 

të vendosin drejtësi shoqërore dhe të respektojnë dinjitetin e viktimave të shkeljeve masive të të 

drejtave të njeriut.  

219 Pala kërkuese megjithatë ve në dukje, se paralelet e vendousra mes rastit të shtetit tonë dhe 

ligjeve e praktikave të shteteve të tjera nuk mund të jenë referencat më produktive për këtë 

qëllim, sa kohë parimet e drejtësisë së tranzicionit janë artikuluar qartë. Nga ana tjetër, çdo 

qeveri tranzicioni në shtete të ndryshme, në varësi të “rrethanave të veçanta347” merr përsipër të 

korigjojë shkeljet masive të të drejtave të njeriut të kryera gjatë sistemeve të mëparshme të 

dhunës politike, duke zgjedhur të bëjë referim (ku më shumë e ku më pak) tek parimet në fjalë. 

Pra, në këtë kuptim, zgjedhjet e bëra për këtë qëllim, ndonëse lidhen me dëmshpërblimet e 

viktimave të shkeljeve masive të të drejtave të njeriut janë të ndryshme në shoqëri të ndryshme 

(në vështrim të shumë veçorive, duke filluar prej ndjeshmërisë së shoqërive në fjalë për të 

riparuar dëmet e shkaktuara viktimave të shkeljeve masive dhe për t’i rintegruar ato në shoqëri, 

                                                           
343 §§ 147 -151 i Kërkesës. 
344 Një parashtrim i përmbledhur i thelbit dhe shtrirjes së këtyre parimeve është paraqitur edhe në §§ 136 – 190 të 

Kërkesës. Referencat megjithatë janë edhe më të gjera.  
345 Shih gjithashtu: Parlamenti Europian, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme “Çështjet e Pronave 

Private, pas Ndryshimit të Regjimit Politik në Ish-Vendet Socialiste, apo Komuniste”. 
346 § 61 i Kërkesës. 
347 Parlamenti Europian, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme “Çështjet e Pronave Private, pas 

Ndryshimit të Regjimit Politik në Ish-Vendet Socialiste, apo Komuniste”, Rasti i Shqipërisë. 
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vullnetit të nevojshëm politik për këtë qëllim, rëndësisë që ato i kushtojnë kohezionit social, 

standardeve dhe qëllimeve të zhvillimit ekonomik, politik, shoqëror, kulturor të tyre etj). 

220 Në rastin tonë, sipas palës shtetërore, “rrethanat e veçanta” që justifikojnë miratimin e 

Ligjit 133/15 lidhen me “nevojën për të zgjidhur çështjen e ish-pronarëve, duke eleminuar në 

teori dhe praktikë vonesat burokratike dhe për t’u sjellë barazi të gjithë “ish-pronarëve”, pronat 

e të cilëve u njohën për kompensim, pavarësisht zërit kadastral të pronës së paluajtshme të 

njohur, me qëllim që të realizohet kompensimi i drejtë në përputhje me kushtet social-ekonomike 

të shtetit348”. 

221 Ndërsa sipas palës kërkuese “rrethanat e veçanta” shkojnë përtej kontekstit të ngushtë, që 

pala shtetërore u përshkruan atyre. Konkretisht, pala shtetërore, që prej fillimit të demokracisë ka 

zgjedhur t’a ndajë përgjegjësinë e saj ndaj viktimave të dhunës politike të diktaturës, prej 

përgjegjësisë së saj për shpronësimet e dhunshme masive, duke miratuar respektivisht Ligjin 

Nr.7748 date 29.07.1993 “ Për Statusin e ish të Dënuarve dhe të Përndjekurve Politikë nga 

Sistemi Komunist349” dhe Ligjin nr 7698 dat15.04.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës 

ish-pronarëve”350. 

222 Filozoia ligjvënëse e fillimit sa i takon riparimit të dëmeve civile pronarëve të shpronësuar 

me dhunë351, mishëruar në Ligjin 7689 dat15.04.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës 

ish-pronarëve” është përshkruar nga Gjykata Kushtetuese në Vendimet Nr. 4, datë 08.04.1994 

dhe Nr.7 datë 14.9.1994352. Kjo filozofi megjithatë u minua thellësisht me kalimin e viteve nga 

                                                           
348 Shih Raportin Shpjegues të Projektligjit, sot Ligji 133/15 dorëzuar nga pala shtetërore në Komitetin e Ministrave 

të KE-së fq 1 (bashkëlidhur). 
349 Më tej, Ligji Nr.9831 datë 12.11.2007, “Për Dëmshpërblimin e ish të Dënuarve Politikë të regjimit komunist”, 

ndryshuar me Ligjin Nr.10111 datë 02.04.2009 shto  ndryshimet e vitit 2015 etj. 
350 Ky Ligj ka pësuar ndryshime të vazhdueshme deri në shfuqizimin  dhe zëvendësimin me LigjinNr.9235, datë 

29.7.2004 “Për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës” (Ndryshuar me ligjin nr.9388, datë 4.5.2005; ndryshuar me 

ligjin nr.9583, datë 17.7.2006; ndryshuar me ligjin nr.9684, datë 6.2.2007; ndryshuar me ligjin nr.9898, datë 

10.4.2008; ndryshuar me ligjin nr.10 095, datë 12.3.2009; ndryshuar me ligjin nr.10207, datë 23.12.2009; ndryshuar 

me ligjin nr.10308, datë 22.7.2010; ndryshuar me ligjin nr.55/2012, datë 10.5.2012; ndryshuar me ligjin nr.49/2014). 

Ky ligj gjithashtu u shfuqizua sëfundmi dhe u zëvendësua me Ligjin 133/15 i cili është dhe objekti i ankesave të 

pales kërkuese. 
351 Meqënëse kjo pjesë e detyrimeve të palës shtetërore është edhe objekti i Kërkesës. 
352 Pala shtetërore përpiqet të legjitimojë kufizimet që përcjell Ligji 133/15, duke cituar në Raportin Shpjegues të 

Projektligjit, (sot Ligji 133/15) dorëzuar në Komitetin e Ministrave të KE-së fq 1, atë pjesë të arsyetimit të Gjykatës 

Kushtetuese, të bërë në këto dy vendime, ku thuhet se: “shfuqizimi i legjislacionit të miratuar nga regjimi komunist 

për rreth 50 vjet, nuk mund të çojë në rivendosjen e marrëdhënieve të pronësisë siç kanë qenë në vitin 1944, as në 

shpërblimin e plotë të dëmeve të pësuara, për arsye të ndryshimeve objektive në kohë e për shkaqe të justifikuara 

juridike”.Pala kërkuese vëren në këtë pikë, se ky arsyetim nuk ka asnjë lidhje me natyrën e kufizimeve të imponuara 

nga Ligji 133/15, sepse në po të njëjtat vendime Gjykata Kushtetuese ka vënë në dukje se: “Ligji nr 7698 

dat15.04.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës ish-pronarëve” përshkohet nga parimi sipas të cilit shteti 

merr përsipër (detyron vetveten) t'u kthejë ish-pronarëve, dmth, t'i ripronësojë ata me ato prona që faktikisht dhe 

juridikisht është e mundur të kthehen, mbasi ekzistojnë efektivisht e janë në fondin e pronësisë shtetërore, ose 

mbahen pa arsye të përligjura nga të tjerët”. Këto prona sipas ligjit në fjalë, por edhe sipas Ligjit .9235, datë 

29.7.2004 “Për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës” (i ndryshuar) nënkuptonin pronat e origjinës së pronarëve të 

lira dhe të ndodhura në fondin e tokës.  
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pala shtetërore, sepse “pronat e origjinës353”, të cilat në vitin 1993 ishin parashikuar t’u 

ktheheshin pronarëve, pasi ndodheshin në fondin e pronave shtetërore, ose mbaheshin pa arsye 

ligjore nga të tjerët u transferuan me ligje, pa shpërblim, ose kundrejt shpërblimeve minimale tek 

të tretët354.  

223 Boshatisja e fondit të “pronave të origjinës” të palës kërkuese u bë e mundur nëpërmjet 

miratimit të ligjeve dhe sjelljeve konkrete anktikushtetuese, të cilat të përshkruara me vetë fjalët 

e palës shtetërore përmblidhen si vijojnë: “…çështjet e hasura deri tani lidhen me mungesën e 

koordinimit ndërinstitucional në lidhje me shkëmbimin e informacionit dhe ndëroperueshmërinë 

e arkivave të këtyre institucioneve (…) Legjislacioni i pronësisë është i copëzuar dhe duhet të 

konsolidohet dhe thjeshtohet, me qëllim parashikimin e procedurave të thjeshta dhe transparente 

të kompensimit. Procesi i regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme në të gjithë vendin nuk 

ka përfunduar ende. Nuk ekziston një hartë kombëtare e unifikuar prone. Agjencia nuk ka një 

bazë të unifikuar të të dhënave të vendimeve (…) Procesi i legalizimit nuk ka përfunduar ende 

dhe identifikimi i pronave që do të bëhen pjesë e Fondit të Kompensimit në Natyrë, nuk ka 

përfunduar355. 

224 Ligji 133/15 pretendohet nga pala shtetërore, se është mjeti i duhur për t’i dhënë zgjidhje 

tërësisë së shkeljeve të të drejtave kushtetuese të palës kërkuese të përshkruara nga vetë ajo sa 

më sipër356. Porse, ndryshe prej sa pretendohet prej kësaj të fundit, zgjidhjet që imponon Ligji 

133/15, në vend që t’u japin fund shkeljeve të të drejtave të palës kërkuese - të pranuara nga vetë 

shteti - prezantojnë një seri kufizimesh të reja të të drejtave kushtetuese të kësaj pale357, të cilat - 

siç u tha edhe më sipër - pala shtetërore përpiqet t’i justifikojë duke u kapur fort tek parashikimet 

e nenit 17 dhe dhe nenit 41 të Kushtetutës358.  

                                                           
353 Huazuar nga GJEDNJ e cila e përshkruan filozofinë e kthimit të pronave sipas Ligjit Ligjin nr 7698 

dat15.04.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës ish-pronarëve kështu: “Sipas ligjit të vitit 1993 ish-

pronarëve të shpronësuar nga regjimi përkatës dhe trashëgimtarëve të tyre ligjorë iu njoh e drejta të pretendonin të 

drejtën e pronës për pronat e origjinës” (§ 24 Driza k. Shqipërisë).   

354 1. Ligji nr. 7501, datë 19.7.1991, “Për tokën”, i ndryshuar. 2. Ligji nr. 7512, datë 10.8.1991, “Për sanksionimin 

dhe mbrojtjen e pronës private dhe nismës së lirë, të veprimtarive private të pavarura dhe privatizimit”. 3. Dekreti i 

Presidentit të Republikës nr. 378, datë 2.12.1992, “Për faljen e studiove të punës piktorëve dhe skulptorëve”. 4. Ligji 

nr. 7665, datë 21.1.1993, “Për zhvillimin e zonave që kanë përparësi turizmin”. 5. Ligji nr. 8312, datë 26.3.1993, 

“Për tokat bujqësore të pandara”. 6. Ligji nr. 7980, datë 27.7.1995, “Për shitblerjen e tokave”. 7. Ligji nr. 7983, datë 

27.7.1995, “Për shitblerjen e tokës bujqësore, livadheve dhe kullotave”. 8. Ligji nr. 8053, datë 21.12.1995, “Për 

kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”. 9. Ligji nr. 8337, datë 30.4.1998, “Për kalimin në pronësi të 

tokës bujqësore, pyjore, livadheve dhe kullotave”. 10. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 452, datë 17.10.1992, 

“Për ristrukturimin e ndërmarrjeve bujqësore”. 11. Ligj nr. 8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të 

shtetit”. 12. Ligji nr. 9482, datë, 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i 

ndryshuar. 
355 Manushaqe Puto Etj k. Shqipërisë, date 31 Korrik 2012 § 41. 
356 §§ 223 i Kërkesës. 
357 § 53 i Kërkesës. 
358 Shih Raportin e Komisionit të Ligjeve, datë 19 Janar 2016, “Për dekretin e Presidentit nr. 9377 dat  29.12.2015 

Për Kthimin e Ligjit nr 133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”, 
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225 Sigurisht, i takon Gjykatës Kushtetuese të vendosë, se në ç’masë do mbështetet ajo në 

parimet e drejtësisë së tranzicionit për qëllime të zbatimit të parimeve themelore kushtetuese të 

invokuara nëpërmjet kësaj Kërkese. Pala kërkuese vëren, se ankesat e saj lidhur me kufizimet e 

imponuara nga pala shtetërore, të parashtruara prej saj në § 53 të Kërkesës marrin parasysh 

qëllimin më modest të parimeve të drejtësisë së tranzicionit359. 

226 Konkretisht, përmbushja e qëllimit legjitim të interesit publik dhe nevojave social-

ekonomike të vendit360 mund të justifikojnë nevojën për ndërhyrje në të drejtat pronësore të 

pronarëve të shpronësuar forcërisht gjatë dhunës politike komuniste, porse këto kufizime nuk 

mund të imponohen në mënyrë të njëanshme, duke përjashtuar plotësisht pjesëmarrjen efektive 

të këtij grupimi në proçeset e rëndësishme nga ku e kanë origjinën shkaqet e këtyre 

kufizimeve361 dhe për më tepër duke u’a nënshtruar programeve sociale të qeverive që shkojnë e 

vijnë njërin prej proceseve më të rëndësishme të tranzicionit të shoqërisë shqiptare drejt 

demokracisë362. 

227 Nisur prej sa më sipër, pala kërkuese kërkon, që gjykata Kushtetuese të pranojë të shqyrtojë 

rationae materie themelin e ankesave të saj të parashtruara në § 53 të Kërkesës, duke interpretuar 

parimet themelore kushtetuese për drejtësi sociale dhe dinjitet njerëzor si dhe aspiratat shoqërore 

për solidaritet shoqëror dhe paqe brenda shoqërisë (të parashikuara në Preambulëm e 

Kushtetutës) në dritën e parimeve të drejtësisë së tranzicionit. 

4.2.2.3. Zbatueshmëria ratione materiae e neneve të tjera të Kushtetutës363 dhe 

Konventës 

228 Në vështrim të kufijve të zbatimit të parashikimeve relevante të Kushtetutës dhe Konventës, 

të thirrura në ndihmë prej saj në rastin konkret, pala kërkuese vëren, se nuk ka ndonjë tjetër 

çështje lidhur me të cilën arsyetim i detajuar i shkaqeve të pranueshmërisë ratione materiae të 

ankesave të saj do të ishte i arsyeshëm. Prandaj, ajo kërkon prej kësaj Gjykate të Nderuar të 

                                                                                                                                                                                           
bashkëlidhur kësaj Kërkese, fq 8 e Raportit, ku komisioni i Ligjeve bën referim tek Vendimi Nr.2 datë 18.2.2013 i 

Gjykatës Kushtetuese.  

 359 Shih § 147 i Kërkesës. Shih gjithashtu: Parlamenti Europian, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme 

“Çështjet e Pronave Private, pas Ndryshimit të Regjimit Politik në Ish-Vendet Socialiste, apo Komuniste” fq 32 – 

34. Më tej, në Raportin Shpjegues të Projektligjit, (sot Ligji 133/15) që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 Nëntor 

2015 në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës, fq 5, Pala Shtetërore ka bërë referim ndër të tjera në 

legjislacionin e Hungarisë. Në këtë pikë vërejmë, se, Republika e Hungarisë ka aderuar në qasjen e “reparacioneve 

sociale”, sa i takon riparimit të shkeljeve masive të të drejtave të njeriut gjatë dhunës politike komuniste hungareze, 

e cila shkon përtej qasjes modeste të reparacioneve të invokuara nga pala kërkuese në këtë Kërkesë. Konkretisht, në 

përputhje me parimin e reparacioneve sociale, shoqëria hungareze ka marrë përsipër, që jo vetëm të bëjë drejtësi 

sociale dhe t’u rikthejë dinjitetin viktimave, por është angazhuar të shmangë riskun, që shkelje të tilla të mos 

përsëriten më në të ardhmen, duke i dedikuar mes Parimeve Thememloroe Kushtetuese një nen të veçantë rregullave 

për parandalimin dhe dënimin  e shkeljeve të tilla në të ardhmen (shih, Kushtetuta e Republikës së Hungarisë, datë 

25 Prill, 2011 § “U” i Kushtetutës.  
360§ 234 I Kërkesës. 
361 §§ 273 – 282 të Kërkesës.  
362 §§ 283 – 306 të Kërkesës. 
363 § 54 i Kërkesës. 
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pranojë të shqyrtojë themelin e ankesave të saj, të parashtruara në § 53 të Kërkesës, duke i 

deklaruar ato të pranueshme ratione materiae. 

4.3 Juridiksioni ratione loci dhe ratione temporis 

229 Në vështrim të nenit 134 pika f) dhe nenit 181 të Kushtetutës, si dhe në vështrim të nenit 49 

– 51 të Ligjit Nr.8577, Datë 10.2.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatës 

Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, pala kërkuese vëren, se nuk ka ndonjë çështje të veçantë 

lidhur me të cilën arsyetim i detajuar i shkaqeve të pranueshmërisë ratione loci, ose ratione 

temporis të ankesave të saj do të ishte i arsyeshëm. Prandaj, ajo kërkon prej kësaj Gjykate të 

Nderuar të pranojë të shqyrtojë themelin e ankesave të saj, të parashtruara në § 53 të Kërkesës, 

duke i deklaruar ato të pranueshme ratione loci dhe ratione temporis. 

 

         V. ARSYETIMI LIDHUR ME THEMELIN E ANKESAVE TË PALËS 

KËRKUESE 

 

Papajtueshmëria e kufizimeve të imponuara nga Ligji 133/15 me pjesën relevante të 

Preambulës së Kushtetutës Nenin 3, Nenin 4 1, Nenin 15, Nenin 17, Nenin 18 1, Nenin 41, 

Nenin 42 dhe Nenin 181 të Kushtetutës dhe me Nenin 1, Nenin 6.1, Nenin 13, Nenin 14, 

Nenin 18, Nenin 41, Nenin 1 të Protokollit të 12-të të Konventës 
 

5.1.1. Paligjshmëria e kufizimeve të imponuara nëpërmjet Ligjit 133/15 
 

230 Në  çështjen “Golder”364 GJEDNJ bën referim tek “drejtësia365”, si një prej tipareve të 

trashëgimisë së përbashkët shpirtërore të vendeve anëtare të Këshillit të Europës. Ky parim, i cili 

ka në thelb qëllimin për të ndalur arbitraritetin shtetëror gjendet i mishëruar edhe në Preambulën 

e Kushtetutës sonë si edhe në nenin 4.1 të Kushtetutës. Sipas nenit 4.1 të Kushtetutës: “E drejta 

përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit”. Interpretimi dhe zbatimi i këtij parimi ka 

gjetur pasqyrim edhe në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese, e cila ndër të tjera ka theksuar 

se: “Shteti i së drejtës, i cili garantohet në Preambulën e Kushtetutës, është një nga parimet 

themelore më të rëndësishme në shtetin dhe shoqërinë demokratike. Si i tillë, ai përbën një 

normë të pavarur kushtetuese, prandaj shkelja e tij përbën në vetvete bazë të mjaftueshme për 

deklarimin e një ligji antikushtetues366”. 

231 Më tej, GJEDNJ në jurisprudencën e saj thekson se një prej kërkesave kryesore të 

ligjshmërisë së ndëerhyrjeve në të drejtat e siguruara në Konventë është se, Shtetet Palë në 

                                                           
364 Golder k. Mbretërisë së Bashkuar Vendim I datës 21 shkurt 1975. 
365 Ose ndryshe parimi i sundimit të ligjit. 
366 Vendimi nr. 34/2005 i Gjykatës Kushtetuese, si dhe Vendimet Nr. 20/2006, 20/2009, 7/2010, etj. Shih gjithashtu:  

Prof. Dr. Xhezair Zaganjori, Prof. Dr. Aurela Anastasi, Dr. Eralda (Methasani) Çani “Shteti i së Drejtës në 

Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë”, Adelprint 2011.  
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Konventë duhet të ofrojnë garanci të përshtatshme kundër abuzimeve, duke caktuar me qartësi 

kufijtë e shtrirjes së diskrecionit të autoriteteve dhe rrethanat në të cilat do ushtrohet ky 

diskrecion367 

232 Si Gjykata Kushtetuese, ashtu edhe GJEDNJ368 e konsiderojnë paligjshmërinë e kufizimeve 

të imponuara nga normat e ndryshme ligjore si kusht të mjaftueshëm për shpalljen e tyre të 

papajtueshme me Kushtetutën dhe/ose Konventën.  

233 Zbatimi i këtij parimi në rastin konkret i vendos palës shtetërore detyrën që të caktojë me 

qartësi – në Ligjin 133/15 - kufijtë e shtrirjes së diskrecionit të vet dhe rrethanat në të cilat do 

ushtrohet ky diskrecion. Pala kërkuese vëren megjithatë se, në ndryshim prej sa kërkohet, as 

kufizimet e të drejtave të saj kushtetuese (dhe atyre të garantuara në Konventë), as rrethanat e 

zbatimit të këtyre kufizimeve, sipas përshkrimeve të bëra prej saj në § 53 të Kërkesës nuk janë në 

përputhje me parimin e ligjshmërisë, për shkaqet vijuese:  

5.1.2 Paligjshmëria e kufizimeve të së drejtës për mbrojtjen e  pronës  

234 Sipas palës shtetërore, kufizimet e imponnuara nëpërmjet Ligjit 133/15 në të drejtën e 

pronës së palës kërkuese janë realizuar në përputhje me parashikimet e nenit 41 § (4) të 

Kushtetutës, sipas të cilës “shpronësimet dhe masat e tjera kufizuese të së drejtës së pronës të 

bëra në interesin pubik duhen lejuar vetëm kundrejt shpërblimit të drejtë”. Ndërsa në caktimin e 

natyrës së shpërblimit të drejtë janë mbajtur parasyh kushtet social-ekonomike të vendit369.  

235 Pala kërkuese vëren megjithatë, se për të përcaktuar diskrecionin e palës shtetërore në rastin 

konkret, veç kritereve të rradhitura nga shteti sa sipër duhen mbajtur parasysh edhe veçoritë e 

objektit të ligjit370. Në këtë pikë pala kërkuese vëren, se Gjykata Kushtetuese me kalimin e kohës 

është distancuar nga qasja e saj e fillimit sa i takon mungesës së ndonjë detyrimi të shoqërisë 

                                                           
367 Parimi kushtetues i shtetit të së drejtës, apo sundimit të ligjit identifikohet në terminologjinë e jurisprudencës së 

GJEDNJ-s si “parimi i ligjshmërisë”. Shtrirja dhe zbatimi i këtij parimi sa i takon mbrojtjes së  të drejtave të njeriut 

është elaboruar gjërësisht nga GJEDNJ. Thelbi i tri kritereve të ligjshmërisë së ndërhyrjeve në të drejtat e garantuara 

në Konventë është pasqyruar edhe në §§ 88 -90 të Kërkesës. Shih gjithashtu: Valenzuela Contreras k. Spanjës, 

Vendim i datës 30 Korrik 1998 §§ 59 – 60. 
368 § 87 i Kërkesës. 
369 Raporti Shpjegues i Projektligjit, (sot Ligji 133/15) që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 Nëntor 2015 në 

Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës, fq 8 -13. Raporti i Komisionit të Ligjeve, datë 19 Janar 2016, “Për 

dekretin e Presidentit nr. 9377 dat  29.12.2015 Për Kthimin e Ligjit nr 133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe 

Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”, fq 3, fq 5-7 etj e Raportit. Në përgjigjen e saj ndaj Oponencës 

së palës kërkuese datë 10 nentor 2015 në Këshillin e Europës, pala shtetërore ka nënvizuar se: “Ptrojektligji zgjidh 

me finesë problemin e kthimit dhe kompensimit të pronave, duke mbajtur parasysh kushtet, ekonomike,,sociale 

politike të vendit . ai i përshtatet realitetit dhe jep zgjidhje efektive dhe praktike”. Kopje e shkresës në fjalë ndodhet 

bashkëlidhur kësaj Kërkese.  
370 Sipas të cilit synohet “të korigjohet një padrejtësi shoqërore, duke u njohur dhe kompensuar pronarëve, pronat e 

tyre, të cilat i’u shtetëzuan, apo konfiskuan, sipas akteve ligjore e nënligjopre, vendimeve penale të gjykatave, ose të 

marra në çdo mënyrë tjetër të padrejtë nga shteti komunist prej datës 29.11.1944”. 
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ndaj pronarëve të shpronësuar forcërisht gjatë dhunës politike komuniste371. Ndryshe prej sa 

pretendon pala shtetërore372, Gjykata Kushtetuese ka qartësuar qëndrimin e saj lidhur me këtë 

çështje, duke aderuar në qasjen, se riparimi i dëmeve të kësaj shtrese duhet bërë në përputhje me 

të drejtën ndërkombëtare373.  

236 Në këtë pikë pala kërkuese kujton gjithashtu, se shpronësimi i pronarëve gjatë dhunës 

politike komuniste, bazohet në legjitimitetin e programit komunist, sipas të cilit mjetet e 

prodhimit, shpërndarjes dhe shkëmbimit duhet të ishin në pronësi të shtetit, i cili do ushtronte 

tagret e pronarit në emër të klasës punëtore, me qëllim që të bëhej i mundur forcimi i burimeve, 

planifikimi kombëtar i ekonomisë dhe ndryshimi i kushteve të jetesës në zonat urbane dhe rurale. 

Prona private përbënte pengesën më të madhe për realizimin e këtyre qëllimeve të regjimit 

komunist, prandaj duhej zvogëluar masivisht374. Qeveria shqiptare, mori nën kontroll për këtë 

qëllim pothuaj të gjitha pronat provate375. 

237 Pas rënies së regjimit komunist shkaku i sipërpërmendur pushoi së ekzistuari, prandaj vendet 

e ish-bllokut komunist në kuadër të programeve të transformimit ekonomik morën masa të 

kthenin dhe kompensonin pronat e konfiskuara, apo shpronësuara me forcë gjatë dhunës politike 

komuniste. 

238 Sipas përshkrimit që i bëhet natyrës së ligjit të parë të kthimit dhe kompensimit të pronave 

në vendin tonë në Studimin e Parlamentit Europian për “Çështjet e Pronave Private, pas 

Ndryshimit të Regjimit Politik në Ish-Vendet Socialiste, apo Komuniste”,  thuhet se, Ligji nr. 

7698 i vitit 1993 me këtë objekt u miratua pas disa reformave më të hershme të vitit 1991376 dhe 

1992377 nëpërmjet të cilave shteti u shpërndau pronën e paluajtshme qytetarëve, pa marrë 

parasysh, faktin, se prona në fjalë mund të ishte pronë e konfiskuar në mënyrë të padrejtë nga 

regjimi i mëparshëm378. Këto gabime si dhe ato që lidhen me deklarimin antikushtetuese të 

                                                           
371 Vendim Nr. 4, datë 08.04.1994 dhe Vendim Nr.7 datë 14.9.1994 i Gjykatës Kushtetuese, e cila është shprehur se: 

Nëpërmjet ligjit nr.7698, datë 15.04.1993 "Për kthimin dhe kompensimin e pronave “ish-pronarëve", shteti i ri 

demokratik, ndonëse nuk ishte përgjegjës për padrejtësitë e së kaluarës, mori përsipër detyrimin moral e ligjor për të 

vënë në vend, sa të jetë e mundur më mirë, disa nga padrejtësitë e regjimit të mëparshëm që i përkasin periudhës pas 

datës 29 nëntor 1944. 
372 Raporti Shpjegues i Projektligjit, (sot Ligji 133/15) që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 Nëntor 2015 në 

Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës, fq 8. 
373 Vendim Nr. 4 datë 17.04.2000, nëpërmjet të cilit Gjykata Kushtetuese shprehet se: Me miratimin e këtij ligji, 

ligjvënësi bëri një përpjekje për të ndrequr, në përputhje me frymën e së drejtës në përgjithësi e të normave 

ndërkombëtare, ato padrejtësi të krijuara nga shteti i asaj kohe, i cili, zhveshi arbitrarisht nga e drejta e pronësisë 

një kategori jo të vogël qytetarësh”.  
374 Parlamenti Europian, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme “Çështjet e Pronave Private, pas 

Ndryshimit të Regjimit Politik në Ish-Vendet Socialiste, apo Komuniste”, fq 17. 
375 Po aty, fq 18. 
376 Ligji 7512/1991 “Për rregullimin dhe mbrojtjen e pronës private, iniciativës së lirë, aktivitetit privat dhe të 

pavarur, si dhe privatizimeve (i ndryshuar). Ligji 7652 “Për privatizimin e banesave shtetërore”. Ligji 7501/1991 

“Për tokën”.  
377 Ligji 7652/1992  “Për privatizimin e banesave shtetërore”.  
378 Parlamenti Europian, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme “Çështjet e Pronave Private, pas 

Ndryshimit të Regjimit Politik në Ish-Vendet Socialiste, apo Komuniste”, fq 39 -40.  
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ndryshimeve ligjore të vitit 1995 - në ligjin nr. 7698 të vitit 1993 për kthimin dhe kompensimin e 

pronave, sipas të cilave (ndryshime) brenda termit “ish-pronarë” u përfshinë edhe pronarët, 

pronat e të cilëve u shtetëzuan me Ligjin nr. 37/1945 - u korigjuan nëpërmjet nenit 181 të 

Kushtetutës së vitit 1998379  Sipas nenit 181 të Kushtetutës u parashikua që brenda 2-3 viteve të 

identifikohej një zgjidhje për efektet e padrejta të legjislacionit të miratuar më herët380.  

239 Nga ana tjetër, kriteret e shpërblimit të drejtë në rastin konkret janë përshkruar nga GJEDNJ 

në vendimin e saj për çështjen Driza k. Shqipërisë”. Në këtë vendim GJEDNJ është shprehur 

ndër të tjera se: “Gjykata çmon, se në rrethanat e çështjes në fjalë, kthimi i parcelës së vogël të 

tokës, ashtu siç u caktua me vendimin gjyqësor të formës së prerë të Gjykatës së Lartë të datës 

17 dhjetor 1998, së bashku me pagimin e fitimit të munguar, si  dhe të kompensimit në vlerë në 

lidhje me parcelën e madhe të tokës në bazë të vendimit të datës 7 dhjetor 2000, duke përfshirë 

edhe shkallën e interesit që pasqyron ndërhyrjen, pasojë e së cilës ishte humbja e pronësisë së 

parcelës së madhe të tokës, do ta vendosnin ankuesin sa më shpejt të jetë e mundur në një situatë 

të njëjtë me atë në të cilën do të kish qenë ai po të mos kishim shkelje të Konventës”. GJEDNJ e 

ka elaboruar më tej kuptimin e “shpërblimit të drejtë” në çështjen Vrioni k. Shqipërisë, duke 

bërë referim për kompensimin e kërkuesve  tek harta e vlerës së pronës e vitit 2008381. GJEDNJ 

u shpreh në këtë pikë, se: “në përzgjedhjen e hartës së vlerës së pronës së vitit 2008, ajo ndër të 

tjera pati parasysh të arriheshin qëllimet e shpërblimit të drejtë, të përshkruara në çështjen 

“Driza k. Shqipërisë382”.  

240 Pra, nisur prej sa u përshkrua më sipër, diskrecioni i autoriteteve për të kompensuar pronarët 

e shpronësuar me dhunë në rastin konkret kufizohet nga qëllimi i ligjit për të korigjuar pasojat e 

konfiskimeve dhe shpronësimeve të padrejta, që i’u bënë atyre si gjatë diktaturës, ashtu edhe 

para hyrjes së Kushtetutës aktuale në fuqi, për t’i vendosur ata në të njëjtëm situatë që do kishin 

qenë po të mos kishte shkelje të Konventës. Ky diskrecion kufizohet më tej, prej detyrimit të 

palës shtetërore për t’iu përmbajtur këtij objektit të ligjit 133/15 në përputhje me parimet 

themelore kushtetuese për drejtësi sociale, respektim të dinjitetit njerëzor si dhe në përputhje me 

aspiratat kushtetuese të shoqërisë për paqe brenda shoqërisë dhe solidaritet shoqëror, të 

mishëruara në Preambulën e Kushtetutës.  

241 Pala shtetërore, megjithatë i jep një tjetër përmbajtje nenit 181 të Kushtetutës, nga ajo që 

përshkruhet në Studimin e Parlamentit Europian. Sipas palës shtetërore: “neni 181 është një 

parashikim, i cili lejon miratimin e ndryshimeve ligjore për çështjet që lidhen me shpronësimet 

dhe konfiskimet e kryera para miratimit të Kushtetutës si dhe miratimin e ndryshimeve lidhur me 

çështjen e shpërblimit të drejtë383”.Pra, pala shtetërore nuk e interpreton përmbajtjen e nenit 181 

                                                           
379 Po aty, fq 40. 
380 Po aty, fq 40. 
381 Driza k. Shqipërisë, Vendimi i datës 13.11.2007 § 135. 
382 Vrioni etj k. Shqipërisë Vendim i datës 11.4.2011 § 37. 
383 Referuar mot a mot Raporti Shpjegues i Projektligjit, (sot Ligji 133/15) që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 

Nëntor 2015 në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës, fq 4. 
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të Kushtetutës, si një detyrim kushtetues, që i vendoset asaj për të korigjuar efektet e padrejta të 

legjislacionit të miratuar para hyrjes në fuqi të Kushtetutës së vitit 1998 si dhe për të mos 

përsëritur më padrejtësi të tilla në të ardhmen.  

242 Sipas palës shtetërore, ky nen i Kushtetutës - përkundrazi - i jep asaj të drejtë të ndërhyjë në 

të drejtën e pronës së palës kërkuese në interes publik, duke shtrirë pa kufizime diskrecionin e 

vet, për të ligjëruar shpronësimet dhe konfiskimet e bëra në kurriz të palës kërkuese nga viti 

1998 -2015 si dhe duke imponuar shpronësime dhe konfiskime të mëtejshme për këtë qëllim384, 

gjithmonë sipas kritereve të shpërblimit të drejtë në përputhje me situatën social-ekonomike të 

vendit385. 

243 Nëpërmjet këtij interpretimi të nenit 181 të Kushtetutës, pala shtetërore përpiqet të gjejë një 

bazë kushtetuese për kufizimet që imponon Ligji 133/15, duke mohuar çdo përgjegjësi të sajën 

lidhur me ndërhyrjet e paligjshme në të drejtën e pronës së pronarëve të shpronësuar me dhunë 

në këto 23 vite. Për këtë qëllim ajo implikon bashkimin e kufizimeve sipas nenit 41 të 

Kushtetutës me nenin 181 të saj386. Në këtë mënyrë, pala shtetërore përpiqet të mohojë edhe 

detyrimet që i vijnë asaj nga zbatueshmëria e jurisprudencës së GJEDNJ-s për kuptimin e 

shpërblimit të drejtë. 

244 Ky fakt provohet edhe me referencën, që pala shtetërore bën në çështjen Guiso-Gallisay k. 

Italisë për të justifikuar kufizimet e së drejtës së pronës, të imponuara nëpërmjet Ligjit 133/15387, 

ndonëse GJEDNJ në Vendimin e saj për çështjen “Vrioni Etj. K. Shqipërisë388” është shprehur 

se: “origjina e shkeljes së nenit 6 § (1) dhe nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës është dështimi i 

autoriteteve për të paguar kompensimin dhe jo paligjshmëria e qenësishme e shpronësimit si në 

rastin e Guiso – Gullisay”. 

                                                           
384 Në shembull i qartë për të provuar këtë ankesë është psh, se Ligji nr 133/15 nuk e prek fushën e zbatimit të Ligjit 

9482 datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i cili - me ndryshimet e 

pësuara vit pas viti (përfshirë edhe ato më të fundit me Ligjin nr. 62/2015 datë 11.6.2015) - është larguar ndjeshëm 

nga qëllimi fillestar për të cilin u miratua, pasi përfshin brenda fushës së zbatimit të vet, jo vetëm banesat, por edhe 

subjektet tregtare që kanë ndërtuar pa leje mbi pronat e kërkuesve deri në vitin 2014. Mungesa e një parashikimi, që 

kontrollon parashkrimin e të drejtave që gjeneron ligji i ndërtimeve pa leje në pronat e kërkuesve në përputhje me të 

drejtën e këtyre të fundit për mbrojtjen e pronës përbën ndërhyrje në këtë të drejtë. I njëjti konstatim vihet re edhe sa 

i takon mungesës rregullimeve në Ligjin nr. 133/15, që shmangin ndryshimet e mëtejshme të fushës së zbatimit të 

ligjit në fjalë. Një tjetër shembull në këtë pikë është edhe fakti, se në Ligjin 133/15 mungojnë në veçanti 

parashikimet, që mbrojnë të drejtat pronësore të kërkuese, prej rënies, ose humbjes së vlerës së pronës si pasojë e 

zbatimit të rregullave në fjalë. Shih gjithashtu arsyetimin e bërë në rubrikën “Paligjshmëria e kufizimeve të së 

drejtës për mbrojtje efektive”. 
385 Raporti i Komisionit të Ligjeve, datë 19 Janar 2016, “Për dekretin e Presidentit nr. 9377 dat  29.12.2015 Për 

Kthimin e Ligjit nr 133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”, fq 3. 

Në këtë Raport, pala kërkuese shprehet, se “...fatura është e papërballueshme për buxhetin e shtetit”. 
386 Raporti Shpjegues i Projektligjit, (sot Ligji 133/15) që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 Nëntor 2015 në 

Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës, fq 4. 
387 Raporti i Komisionit të Ligjeve, datë 19 Janar 2016, “Për dekretin e Presidentit nr. 9377 dat  29.12.2015 Për 

Kthimin e Ligjit nr 133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”, fq 6. 
388Po aty fq 6. 
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245 Pala kërkuese vëren, se duke shtrembëruar kuptimin e nenit 181 të Kushtetutës, pala 

shtetërore pretendon t’a korigjojë padrejtësinë shoqërore që u është bërë pronarëve të 

shpronësuar me dhunë gjatë regjimit komunist në përputhje me interesin publik dhe kushtet 

social-ekonomike të vendit, pa u shqetësuar fare, se çfarë impakti ka zgjidhja e ofruar prej saj tek 

përmbushja e qëllimit të ligjit389. Këtë qasje të autoriteteve e provojnë mjaft qartë tiparet e 

shpërblimit të drejtë të imponuara nëpërmjet ligjit, të cilat të përmbledhura synojnë: 

- rivlerësim të të gjitha pronave të kërkuesve, të cilat u janë kthyer atyre me vendime 

përfundimtare më të hershme, sipas kushteve të parashikuara në nenin 6 § (1) – (4) të 

ligjit. Ky vlerësim do të shërbejë si përfitim i zbritshëm për qëllime të zbatimit të nenit 6 

§ (6), nenit 7, nenit 21 § (4), nenit 23 të ligjit390; 

- vlerësim financiar të pronës së origjinës, që u kthehet kërkuesve, llogaritur sipas kritereve 

të nenit 6 § (1) – (4) të ligjit, me qëllim që të zbritet diferenca që rezulton në zbatim të 

nenit 6 § (5) të ligjit391; 

- pushim i shqyrtimit të kërkesave për të cilat ka një vendim përfundimtar, që nuk ka 

urdhëruar kompensim të pronës, sipas nenit 7 § 2 pika ç) të Ligjit392; 

- vlerësim financiar më i ulët për rastet sipas nenit 16 § 4 a) – b) të ligjit393; 

- njohje e së drejtës së kërkuesve për të hequr dorë nga e drejta e kompensimit në këmbim 

të pagesave më të shpejta sipas kritereve të nenit 17 të ligjit394; 

- detyrim i kërkuesve për të hequr dorë nga e drejta e parablerjes (brenda 1 viti) në këmbim 

të kompensimit sipas nenit 22 të ligjit395; 

- detyrim i kërkuesve për të pranuar kompensim për tokat e tyre të dhëna në përdorim nga 

pala shtetërore sipas nenit 23 të ligjit, ose imponimi i detyrimit të tyre për të duruar, pa 

afat dhe pa dëmshpërblim marrëdhënien juridike ekzistuese sipas këtij neni396; 

                                                           
389 Shih § 240 të Kërkesës dhe §§ ë 
390 Nëpërmjet kësaj zgjidhjeje, pala shtetërore bën të mundur, që kërkuesit, të cilëve u është kthyer një pjesë e 

pronave me vendime më të hershme, të tërhiqen nga kërkesat për njohjen e pronave, sepse nenet e “përfitimeve të 

zbritshme, të rradhitura më sipër - që urdhërojnë rivlerësimin e pasurive të kthyera, sipas kritereve të ligjit në fjalë - i 

përjashtojnë ata automatikisht nga fusha e zbatimit të Ligjit 133/15.  
391 Nëpërmjet kësaj zgjidhjeje, pala shtetërore u heq pronarëve të drejtën e kthimit të një pjese të pasurisë së 

origjinës, ndonëse kërkuesit janë kreditorë të palës së shtetërore, që prej momentit të njohjes së të drejtës së pronës 

së tyre. Kjo e fundit ka detyrim të riparojë dëmet që u vijnë kërkuesve prej vonesave të pajustifikuara në zbatimin e 

vendimeve dhënë në favorin e tyre.  

 392 Nëpërmjet kësaj zgjidhje, pala shtetërore heq nga vetja detyrimin për zbatimin e vendimeve përfundimtare të 

K.K.Kpronave, A.K.K.P-së dhe vendimeve gjyqësore përfundimtare, që e kanë urdhëruar atë t’u kthejë pronat e 

origjinës pronarëve. Kjo zgjidhje ka në veçanti impakt mbi pronat e kthyera, që përfshihen brenda kuptimit të nenit 

25 dhe nenit 23 të Ligjit 133/15.  
393Nëpërmjet kësaj zgjidhjeve kërkuesve u rritet barra e provës, në kurriz të vlerës së pronës së tyre. 
394 Nëpërmjet kësaj zgjidhjeje, pala shtetërore diferencon kërkuesit në përpjekje për të siguruar përfitime prej 80% - 

50% të vlerës së pronave të njohura, në këmbim të afateve, të cilat janë të përgjithësuara në 10 vjet. Ky lloj përfitimi 

ka mjaft impakt, nëse mbajmë parasysh, se pjesa dërrmuese e kërkuesve janë të moshuar.  
395 Nëpërmjet kësaj zgjidhjeje, pala shtetërore synon të zhveshë kërkuesit nga e drejta e parablerjes, duke i 

përjashtuar ata prej afatit 10 vjeçar të parashikuar në këtë ligj, nëse brenda 1 viti nuk heqin dorë nga e drejta e 

parablerjes.  
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- shkualifikim të kërkesave të kërkuesve që nuk disponojnë një vendim përfundimtar, nëse 

prona për të cilën kanë aplikuar përfshihet brenda pronave të cilësuara në nenin 25 të 

Ligjit (shih nenin 20 të ligjit397; 

- detyrim i kërkuesve për të konvertuar në të drejtë kompensimi pronat e kthyera me 

vendime më të hershme, të cilat bien brenda fushës së zbatimit të nenit 23 dhe nenit 25 të 

ligjit398; 

- deytrim i kërkuesve për të pranuar atë mjet kompensimi që i jep pala shtetërore, përfshirë 

edhe pronat e pafrytshme, kur ato i jepen në zbatim të nenit 14 § 4 të ligjit399; 

- shkualifikim i kërkesave të kërkuesve që nuk provojnë pajtueshmërinë e dokumentacionit 

të tyre me aktet e përshkruara në nenin 2 të ligjit (neni 26 § 1 pika ii) e ligjit)400; 

- shkualifikim i kërkesave që lidhen me mbivendosje të të drejtave pronësore në 

mirëbesim401; 

- pezullim i kërkesave që lidhen me mbivendosje të të drejtave pronësore në keqbesim, deri 

sa mosmarrëveshjet të zgjidhen në gjykatë402. 

246 Kjo formulë e shpërblimit të drejtë403 i jep shtetit një diskrecion të pakufizuar mbi pronat e 

origjinës së kërkuesve. Konkretisht, që një kërkuesi t’i kthehet prona e origjinës sipas nenit 21 § 

(1) të ligjit duhet që prona në fjalë, të mos jetë pronë shtetërore sipas konceptit të gjerë të interesit 

publik, parashikuar në nenin 25 § 1 a) – c) të ligjit; më tej, nuk duhet të jetë as pronë e zënë sipas 

ligjeve të rradhitura në Shtojcën 1 të Ligjit; nuk duhet të jetë as pronë e dhënë në përdorim sipas 

nenit 23 të ligjit; apo pronë e zënë me ndërtime pa leje sipas nenit 24 të ligjit, as territor turistik, 

apo pronë e paluajtshme në administrim të institucioneve shtetërore, as truall i zënë me ndërtime 

shtetërore (shih nenin 21 §§ (5)-(8) të ligjit.  

                                                                                                                                                                                           
396 Nëpërmjet kësaj zgjidhjeje, pala shtetërore synon të zhveshë kërkuesit nga e drejta e pronës, duke i përjashtuar 

ata prej afatit 10 vjeçar të parashikuar në këtë ligj, nëse nuk heqin dorë nga e drejta e kthimit të pronës së tyre.  
397 Nëpërmjet kësaj zgjidhjeje, pala shtetërore shkualifikon a priori kërkuesit që kanë aplikuar për njohje të pronave 

të tyre, të cilat përfshihen brenda fushës së zbatimit të nenit 25 të Ligjit 133/15. 
398 Duke i hequr vetes detyrimin për të zbatuar vendimet përfundimtare për kthimin e pronave, të cilat kanë mbetur 

të pazbatuara, sipas nenit 7 § 2 pika ç) e Ligjit 133/15, pala shtetërore detyron të gjithë kërkuesit të aplikojnë për 

kompensim të pronave të tyre të kthyera - por të pa marra prej tyre në zotërim - të cilat sipas Ligjit 133/15 bien 

brenda fushës së zbatimit të nenit 23, nenit 24 dhe nenit 25. Përndryshe vendimet e tyre do arshivohen. Dhe 

sigurisht, nëse kërkuesit disponojnë edhe prona të kthyera me vendime më të hershme, nenet e përfitimeve të 

zbritshme, sipas këtij ligji janë gjithashtu të zbatueshme për ta.  
399 Pala shtetërore i ka ruajtur vetes diskrecion të pakufishëm për caktimin e formës së kompensimit të pronarëve, 

duke bllokuar plotësisht zbatueshmërinë e nenit 21 § 1 të Ligjit 133/15. Provë e këtij diskrecioni është edhe 

imponimi i kompensimit të kërkuesve me prona “të pafrytshme”.  
400 Diskrecioni i pakufizuar i palës shtetërore për të privuar kërkuesit nga e drejta e pronës shkon deri në masën, që 

pala shtetërore cakton në mënyrë të njëanshme dokumentacionin që duhet të paraqesin kërkuesit dhe i përjashton 

këta të fundit nëse dokumentacioni i paraqitur prej tyre nuk është në përputhje me kriteret e nenit 2 të Ligjit 133/15, 

pa u dhënë atyre një mundësi të arsyeshme për të mbrojtur pretendimet e veta. 
401 Pala shtetërore e zhvesh veten plotësisht nga një detyrim i tillë, duke shkualifikuar për pasojë a priori të gjithë 

kërkuesit që kanë një problem të tillë, pa marrë parasysh se përgjegjësia për këtë problem është vetëm e saja.  
402 Pala shtetërore referon në gjykatë kërkuesit, pa marrë parasysh, se afati i zbatimit të vendimeve për këtë kategori 

kërkuesish të zgjatet në mënyrë të pajustifikuar.  
403 E detajaur edhe në shënimet fundore. 
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247 Më tej, sipas kësaj formule Agjencia ka diskrecion të palimituar të rrëzojë kërkesat e 

pashqyrtuara për kthim dhe kompensim prone, nëse objekti i tyre lidhet me pronat e origjinës të 

cilësuara në nenin 25 të ligjit. Pra, çdo kërkesë e pashqyrtuar do rrëzohet - mbi bazën e nenit 20 

të ligjit - nëse Agjencia konkludon, se kjo pronë është e zënë për interes publik dhe/ose sipas 

ligjeve të “Shtojcës I” të ligjit.  

248 Pala shtetërore heq dorë nga detyrimi për zbatimin e vendimeve përfundimtare që nuk 

parashikojnë kompensim të pronës (sipas nenit 7 § 2 ç). Nëse kërkuesve u janë kthyer pronat, të 

cilat sipas ligjit 133/15 cilësohen si brenda fushës së zbatimit të neneve 23, 24, 25, ata nuk mund 

të ankohen për zvarritje të procesit të ekzekutimit të vendimit, por brenda 90 ditëve nga hyrja e 

ligjit në fuqi duhet të heqin dorë nga Çertifikatat e Pronës dhe të aplikojnë për kompensim të saj, 

sigurisht sipas kritereve të përfitimeve të zbritshme. Ndryshe pala shtetërore e çliron veten nga 

detyrimi për zbatimin të vendimeve në fjalë. 

249 Nëpërmjet kësaj formule pala shtetërore me verpime të drejtpërdrejta zhvlerëson dhe mohon 

në thelb pasurinë e kërkuseve, duke i privuar ata në mënyrë arbitrare nga e drejta e pronës. 

Ushtrimi i diskrecionit nga ana e autoriteteve në këtë mënyrë404 është në kundërshtim me parimin 

e ligjshmërisë së të drejtës për mbrojtjen e pronës të palës kërkuese. Gjithashtu, siç shpjegohet në 

vijim, të papërcaktuara janë edhe rrethanat e zbatimit të këtij diskrecioni, përsa interpretimi i 

fushës së zbatimit të rregullave, që kufizojnë të drejtën e pronës nuk kryhet në përputhje me 

parimet e së drejtës për akses efektiv405 dhe mbrojtje efektive406. Në këto kushte, pala kërkuese 

kërkon, që kjo Gjykatë e Nderuar të shpallë të papajtueshme me Kushtetutën407 dhe Konventën408 

rregullimet e Ligjit 133/15409, të cilat e krijojnë këtë paligjshmëri.  

5.1.3 Paligjshmëria e kufizimeve të së drejtës për akses efektiv410 

250 Zbatueshmëria e parimit të aksesit efektiv në rastin konkret na ndihmon të kuptojmë kufijtë e 

diskrecionit të autoriteteve sa u takon procedurave të shqyrtimit të të gjitha llojeve të kërkesave 

brenda fushës së zbatimit të Ligjit 133/15.  

251 Duke analizuar zbatimin e këtij parimi në rastin konkret vërejmë, se nga përmbajtja e Ligjit 

133/15 nuk del qartë, nëse ligjvënësi ka pasur qëllim që ky ligj të trajtojë pronën e kërkuesve në 

                                                           
404 Pa asnjë kufizim. 
405 §§ 250 – 257 i Kërkesës. 
406 §§ 258 – 265 i Kërkesës. 
407 Nenet e Kushtetutës të invokuara në § 54 të Kërkesës. 
408 Nenet e Konventës të invokuara në § 64 të Kërkesës.  
409 Nenin 6, Nenin 7, nenin 12 – 14, nenin 16 § 4 pika a) – b), nenin 17-18, nenin 20 -25, nenin 21, nenin 26 § 1 pika 

ii) të ligjit. 
410 Sipas nenit 13 të Konventës, “autoriteti” i cili do shërbejë si mjet juridik në dispozicion nuk ka nevojë të jetë 

domosdoshmërisht një autoritet gjyqësor, megjithatë nëse nuk është gjykatë, si kompetencat, ashtu edhe garancitë 

procedurale që siguron ai analizohen si faktorë relevantë për të përcaktuar efektivitetin ose jo të mjetit në fjalë. Shih 

§§ 103 – 112 të Kërkesës. 
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kuadër të një programi administrativ (udhëhequr prej parimeve të së drejtës administrative), apo 

në kuadër të një programi civil (udhëhequr nga parimet e së drejtës civile)411. 

252 Ligji 133/15 shfaqet si një program administrativ sa kohë trajtimi i kërkesave bëhet nga një 

autoritet administrativ si Agjencia për Trajtimin e Pronës412. Mirëpo, nga ana tjetër, kjo Agjenci 

ushtron kompetenca quasi gjyqësore, pasi nëpërmjet vendimeve të saj ajo gjeneron të drejta 

pronësore për kërkuesit413, të cilat bëhen tituj ekzekutivë, nëse nuk ankimohen brenda një afati të 

caktuar414. Si shtrirja e kompetencave të Agjencisë415, ashtu edhe barra e provës së palës 

kërkuese416 sipas Ligjit 133/15 nuk është e natyrshme për një proçes administrativ417.  

253 Kjo lloj ndërthurje e procesit të shqyrtimit të kërkesave e bën Agjencinë një autoritet me 

juridiksion të paplotë418 sa kohë ajo ushtron kompetenca ligjore mjaft të gjera lidhur me të drejtat 

pronësore të kërkuesve, pa qenë një autoritet i pavarur dhe i paanshëm për këtë qëllim dhe pa 

pasur ndonjë detyrim ligjor që të shqyrtojë kërkesat në fjalë në përputhje me parimin e barazisë 

së armëve në proçes, parimin e kontradiktoritetit, parimin e kohës së arsyeshme etj419, 

Paplotshmëria bëhet edhe më e dukshme nëse mbajmë parasysh se, Ligji 133/15 revokon aksesin 

efektiv të kërkuesve në hierarchinë e mjeteve të kompensimit420, si dhe nëse mbajmë parasysh 

                                                           
411 Parlamenti Europian, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme “Çështjet e Pronave Private, pas 

Ndryshimit të Regjimit Politik në Ish-Vendet Socialiste, apo Komuniste”, fq 32. Çështja e politikave të paqarta dhe 

të paparashikuara të kthimit të pronave është evidentuar në raport si një problem i përbashkët i të gjitha vendeve të 

marra në studim.   
412 Neni 26 – 28 i Ligjit. Për më tej, sipas nenit 3 § (1) i ligjit, Agjencia është një autoritet në varësi të Ministrit të 

Drejtësisë.  
413 E drejta e pronës është e drejtë kushtetuese, që mbrohet prej garancive të nenit 42 të Kushtetutës dhe nenit 6 § (1) 

të Konventës.  
414 Neni 16 § 5 në bashkim me nenin 19 § 3 të Ligjit. 
415 Neni 26 – 28 i Ligjit dhe të tjera parashikime brenda ligjit i japin kompetenca të mëtejshme Agjencisë. 
416 Neni 26 § 1 pika (ii) e ligjit. 
417 § 139 i Kërkesës. 
418 § 97 – 98, §107 dhe §112 i Kërkesës. 
419Pala kërkuese është ankuar në § 53 pika (g) të Kërkesës, se sipas Ligjit 133/15 mungojnë plotësisht rregullat e 

zbatueshme të procedurës për të gjitha fazat e shqyrtimit të kërkesave nga Agjencia. Ndonëse disa nga parimet e së 

drejtës për proces të rregullt parashikohen në Kodin e Procedurave Administrative, këto garanci nuk janë të 

mjaftueshme sa kohë e drejta e pronës është një e drejtë kushtetuese dhe e garantuar në Konventë (neni 42.1 i 

Kushtetutës, neni 13 dhe neni 6.1 i Konventës). 
420 Ligjvënësi bën një ndarje të përgjithshme në hierahinë e mejteve të kompensimit, duke parashikuar, se kërkesave 

për të cilat ka një vendim përfundimtar do u jepet zgjidhje nëpërmjet kompensimit financiar, kurse kërkesave të 

patrajtuara do u jepet zgjidhje kryesisht nëpërmjet mjeteve të kompensimit fizik. Mungojnë megjithatë rregullat, që 

pengojnë shmang-jen e autoriteteve nga detyrimi për të kompensuar kërkuesit me pronë të përshtatshme, veçanërisht 

në vështrim të fushës mjaft të gjerë të zbatimit të konceptit të “pronave të zëna”, sipas neneve 20-25 të ligjit. 

Ankuesve nga ana tjetër nuk u lihet asnjë e drejtë ligjore për të pretenduar një mjet të përshtatshëm kompensimi për 

pronën e vet. Në këtë kuptim e drejta e tyre për t’u ankuar kundër vendimeve të ATP-së, sipas nenit 29 të Ligjit 

133/15 në Gjykatën e Apelit është jo efektive për shkak, se shqyrtimi gjyqësor në Gjykatën e Apelit udhëhiqet nga 

parimi i in apellatum, sipas të cilit Gjykata e Apelit nuk mund të shqyrtojë pretendime të cilat nuk janë ngritur nga 

palët gjatë shqyrtimit të çështjes në shkallë të parë. 
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kufijtë e shqyrtimit të çështjeve, sipas nenit 37421 të Ligjit nr.49/2012 “Për organizimin dhe 

funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”. 

254 Studimi i praktikave të tranzicioneve nga ana tjetër ka treguar, se adresimi i shkeljeve 

masive të të drejtave të njeriut realizohet ose në kuadër të një procesi administrativ, ose në 

kuadër të një procesi gjyqësor (të së drejtës)422. Përzgjedhja e procesit më të përshtatshëm bëhet 

në varësi të treguesve që rezultojnë prej studimit të disa veçorive të rëndësishme të sistemit të 

brendshëm të shteteve423, që angazhohen t’i zbatojnë ato. Në çdo rast, si proçeset administrative, 

ashtu edhe proçeset e së drejtës, që mishërojnë masa me karakter reparativ duhet të sigurojnë 

dëmshpërblime të drejta, të mjaftueshme dhe të përshtatshme, nëpërmjet të cilave sigurohet: (a) 

njohje e padrejtësive të së shkuarës,(b) besimi qytetar dhe (c) solidariteti shoqëror. 

255 Në Raportin Shpjegues për Projektligjin424 dhe në një numër dokumentash të tjera425, pala 

shtetërore ve në dukje, se ajo ka kryer një analizë të thellë të legjislacionit që rregullon çështjet e 

pronësisë, megjithatë, ajo nuk ka shpjeguar në mënyrë të detajuar logjikën e zgjedhjeve të veta 

për të krijuar një mekanizëm krejtësisht të ri, si Agjencia e Trajtimit të Pronës426. As nuk është 

kujdesur që të mbajë parasysh veçoritë e programeve të dëmshpërblimeve sipas drejtësisë së 

tranzicionit427 për të aderuar në njërën prej qasjeve në fjalë.  

256 Në vështrim të gjithë sa u parashtrua, pala kërkuese vëren, se e drejta e saj për pronën është 

një e drejtë kushtetuese dhe e garantuar në Konventë, e cila duhet mbrojtur nëpërmjet garancive 

të të drejtës në fjalë dhe garancive të të drejtave të tjera kushtetuese dhe të Konventës. Mungesa 

e pavarësisë së Agjencisë nga njëra anë dhe mungesa e parashikimeve ligjore që u japin 

kërkuesve të drejtën, që themeli i kërkesave të tyre të shqyrtohet të paktën njëherë sipas 

garancive të së drejtës për akses efektiv428, provojnë qartë se diskrecioni i autoriteteve lidhur me 

shqyrtimin e kërkesave, sipas Ligjit 133/15 është i pakufizuar.  

                                                           
421 Sipas nenit 37 të Ligjit nr 49/2012, shqyrtimi administrativ i ankesave të lejuara sipas nenit 19 të Ligjit 133/15 

kufizohet vetëm në shqyurtimin e pajtueshmërisë me ligjin të Aktit Administrativ (pra vendimit të ATP-së në rastin 

konkret), ndryshe prej sa garantohet nga e drejta për akses efektiv, siç është përshkruar në §§ 97 – 98 të Kërkesës. 
422 §§ 137 – 141 i Kërkesës. 
423 §§ 160 – 166 i Kërkesës. 
424 Raporti Shpjegues i Projektligjit, (sot Ligji 133/15) që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 Nëntor 2015 në 

Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës, fq 2. 
425 Planveprim i dorëzuar nga pala shtetërore në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës më datë 18 Maj 

2015, fq 8. Përgjigje e palës shtetërore ndaj kundërshtive të Shoqatës “Pronësi me Drejtësi”lidhur me Projektligjin 

(sot Ligji 133/15). Letër e datës 10 Nëntor 2015. Raport i Komisionit të Ligjeve, datë 19 Janar 2016, “Për dekretin e 

Presidentit nr. 9377 dat  29.12.2015 Për Kthimin e Ligjit nr 133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e 

Procesit të Kompensimit të Pronave”, fq 10. 
426Fq 16 e Dokumentit (pjesa e vlerësimeve, pas § 65). 
427 §§ 167 – 183 i Kërkesës. 
428 E drejta për akses në gjykatë bëhet iluzive, nëse ankuesi ka mundësi të fillojë proces gjyqësor, por legjislacioni e 

pengon atë të paraqesë pretendimet e veta (Kutic k. Kroacisë)428. Interpretuar në këtë mënyrë, neni 6 § 1 duket sikur 

në një masë të gjerë merr përsipër funksionet e nenit 13 të KEDNJ (e drejta për mejete juridike efektive) madje 

shkon edhe më tej. Së pari, sepse parashikon të drejtën për t’u ankuar në gjykatë, së dyti sepse zbatohet për 

përcaktimin e të gjitha të drejtave dhe detyrimeve civile, dhe jo vetëm të atyre që lidhen me një prej të drejtave dhe 
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257 Ushtrimi i diskrecionit nga ana e autoriteteve në këtë mënyrë429 është në kundërshtim me 

parimin e ligjshmërisë së aksesit efektiv të palës kërkuese në procesin e shqyrtimit të kërkesave 

për kthimin dhe kompensimin e pronave, si dhe cënon thelbin e kësaj të drejte430. Në këto kushte, 

pala kërkuese kërkon, që kjo Gjykatë e Nderuar të shpallë të papajtueshme me Kushtetutën 

rregullimet e ligjit 133/15431, të cilat e krijojnë këtë paligjshmëri.  

5.1.4 Paligjshmëria e kufizimeve të së drejtës për mbrojtje efektive432 

258 Zbatueshmëria e parimit të mbrojtje efektive në rastin konkret na ndihmon të kuptojmë 

kufijtë e diskrecionit të autoriteteve sa i takon interpretimit dhe zbatimit të neneve substanciale të 

Ligjit 133/15 gjatë procesit të shqyrtimit të të gjitha llojeve të kërkesave brenda fushës së 

zbatimit të ligjit në fjalë433. 

259 Duke folur për tërësinë e rregullave të kompensimit, pala kërkuese vëren, se sipas Ligjit 

133/15 shpërblimi i drejtë i kërkuesve nënkupton kompensimin e tyre financiar ose në natyrë. 

Pavarësisht se pala shtetërore bën një ndarje sipas të cilës kërkuesit që disponojnë vendime 

përfundimtare do kompnesohen financiarisht, ndërsa për kërkuesit e tjerë prioritet do i jepet të 

kompensuarit në natyrë, përsëri kjo ndarje është e pamjaftueshme në vështrim të mbrojtjes 

efektive të të drejtës së kërkuesve për pronën434. 

260 Konkretisht, ligjvënësi nuk qartëson, se cili konsiderohet “moment i shpronësimit”435 sipas 

nenit 6 § (1) të tij, duke i lënë Agjencisë një diskrecion të gjerë në këtë pikë, i cili favorizon 

                                                                                                                                                                                           
lirive që parashikohen në Konventë. Megjithatë, neni 13 mbetet i rëndësishëm për ato raste të shkeljes së të drejtave, 

të cilat sipas jurisprudencës së Strasburgut, nuk janë të drejta civile për qëllime të zbatimit të nenit 6 § 1, si dhe për 

rastet e shkeljes të kriterit të kohës së arsyeshme të vetë nenit 6. 
429 Duke i mohuar të drejtën e aksesit efektiv të palës kërkuese gjatë shqyrtimit të kërkesave, sipas Ligjit 133/15. 
430 Interesi publik dhe shpërblimi i drejtë në përputhje me kushtet social-ekonomike të vendit, të cilat janë interesat 

publikë të invokuara nga pala shtetërore për të justifikuar kufizimet e të drejtës së pronës së palës kërkuese nuk janë 

të mjaftueshme për të lejuar që të tilla ndërhyrje të bëhen duke i mohuar asaj të drejtën për mbrojtje efektive në 

proceset që e zhveshin atë nga e drejta e pronës së saj.  
431 Nenin 19, nenin 26 – 30 të Ligjit 133/15.  
432 Me qëllim që të nxjerrë në pah thelbin e kërkesave të nenit 13, Gjykata ka bërë referim tek parimi i mbrojtjes 

efektive, i cili është një prej parimeve të Konventës, që e ka orgjinën në kushtetutat e vendeve anëtare. Zbatimi i 

këtij parimi në kuptim të nenit 13 parashikon, se: “veprimi i mjeteve juridike vendase nuk duhet penguar nga 

veprimet, apo mosveprimet e autoriteteve të shteteve palë”. Shih §§ 103 – 112 të Kërkesës. 
433 Sipas nenit 13 të Konventës, thelbi i testit të mbrojtjes efektive nuk synon të analizuarit e pritshmërive të 

suksesshme, por të verifikuarit, nëse sitemi i shtetit të paditur është në gjendje të sigurojë ndihmë efektive, kur 

supozohet se pretendimet e palës ankuese janë të mirëqena. Kjo vlerësohet në kontekstin e legjislacionit dhe 

rrethanave dominuese.  
434 Sipas Ligjit 133/15, kërkuesit zhvishen plotësisht nga e drejta e për të pretenduar mjete kompensimi të 

përshtatshme për pronat e tyre.  
435 Sikurse e shpjeguam më sipër ligjvënësi tenton të largohet prej kritereve të shpërblimit të drejtë të zbatuar nga 

GJEDNJ në jurisprudencën me palë vendin tonë. Sipas Ligjit 133/15 ligjvënësi aderon në jursiprudencën e GJEDNJ-

s për çështjen Guiso-Gallisay k. Italisë, Vendim i Datës 22 Dhjetor 2009. Në këtë vështrim “momenti i 

shpronësimit” nënkupton shpronësimin e kohës së diktaturës dhe jo shpronësimin sipas legjislacionit për kthimin 

dhe kompensimin e pronave në kuadër të të cilit janë urdhëruar shpronësimet. Edhe sikur të jetë ndryshe, pala 

shtetërore ka detyrim të qartësojë në ligj fushën e zbatimit konkret të këtij konceopti sipas ligjit në fjalë. 
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vlerësimet e dyfishta436.  Së dyti, ligjvënësi kujdeset të rradhisë ligjet në Shtojcën I, ndërsa 

heziton të përgatisë një Shtojcë të veçantë, e cila pasqyron zbatueshmërinë e nenit 6 të ligjit në 

rastet konkrete, veçanërisht kur Agjencia do duhet të zbatojë nenin 6 § (1), nenin 6 § (5), nenin 6 

§ (6), si dhe nenin 7 § (2) pika ç) e nenin 21 - 25 të ligjit437.  

261 Mungojnë rregullat që harmonizojnë zbatushmërinë e parashikimeve të kompensimit 

financiar me ato të kompensimit fizik, megjithëse këto dy procese duket se janë të ndërthurura, 

sa kohë, prona e mbetur pas zbatimit të nenit 6 § (5) do përfshihet në Fondin e Tokës dhe nga 

ana tjetër Agjencia do bëjë vlerësimin financiar të Fondit të Tokës. Mungesa e këtyre rregullave 

le në dorë të Agjencisë mënyrën e trajtimit të rasteve, kur kërkuesit disponojnë kërkesa të 

dyfishta, pra kërkesa të pashqyrtuara dhe kërkesa për vlerësimin e pasurive të njohura me 

vendime përfundimtare. Po ashtu mungesa e këtyre rregullave le në dorë vetëm të Agjencisë 

klasifikimin e tokave brenda Fondit të Tokës, pa parashikuar asnjë parim që garanton 

përputhshmëri midis objektit të kërkesave dhe objektit të kompensimit që u jepet kërkuesve në 

tërësi, përfshirë rastin e veçantë kur zbatohen rregullat e kompensimit fizik, apo neni 14 § (4) i 

ligjit.   

262 Mungojnë gjithashtu rregullat që harmonizojnë fushën e zbatimit të nenit 12 për “Fondin e 

Tokës”, me fushën e zbatimit të neneve të tjera që parashikojnë kompensim fizik të kërkuesve, 

në veçanti me nenet 21, 23 dhe 25 të ligjit, pjesa më e madhe e të cilave rregullon kompensimin 

e tokave të lira të mbetura nga tokat e zëna me ndërtime në pronësi të shtetit. 

263 Mungojnë edhe parashikimet, që mbrojnë të drejtat pronësore të kërkuese, prej rënies, ose 

humbjes së vlerës së pronës së tyre, si pasojë e zbatimit të nenit 21, nenit 23, nenit 24 dhe nenit 

25 të ligjit; ose parashikimet që garantojnë zbatueshmëri efektive438 të nenit 21 § 1 në raport me 

nenin 12 të ligjit dhe nenin 25.  

264 Mungesa e rregullave në fjalë i jep Agjencisë diskrecion pa kufij sa i takon;  

- të interpretuarit e rregullit të “interesit publik” dhe “detyrimeve ndërkombëtare” për 

qëllime të zbatimit të nenit 25 § 1 a) – b) të ligjit439;  

- të interpretuarit e rregulliot të “pronave të zëna” për qëllime të zbatimit të nenit 25. § (1) 

pika ç) të ligjit440; 

                                                           
436 Mungesa e një shpjegimi zyrtar sa i takon fushës së zbatimit të këtij koncepti dhe mungesa e së drejtës së 

kërkuesve për akses efektiv gjatë fazave të shqyrtimit të kërkesave të tyre mjafton për të ngritur dyshimin e 

arsyeshëm sa i takon aplikimit të standarteve të dyfishta në zbatimin e formulave që implikojnë “momentin e 

shpronësimit”.  
437 Ky shqetësim është vënë në dukje edhe nga ekspertët e Departamentit të Ekzekutimit të Vendimeve, të cilët janë 

shprehur se nuk është shpjeguar në mënyrë të detajuar se si ka ndërmend pala shtetërore të shpërndajë (të bëjë 

publike sa më gjërësisht) informacionet e rëndësishme lidhur me ndryshimet e reja ligjore.shih § 74 të Kërkesës.  
438 Parashikime që shmangin efektivisht rrezikun e abuzimeve me nenin 21 § (1) të ligjit sa kohë nisur prej natyrës 

së ligjit, e drejta e kthimit të pronës së orgjinës kërkuesve është e mungur vetëm nëse prona në fjalë nuk është e zënë 

sipas neneve 21 §§ (5) – (8), neni 23, neni 24 dhe neni 25 i ligjit. 
439 Shih ankesat e palës kërkuese në pikë e) të § 53 të Kërkesës. 
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- të interpretuarit e kufirit ndarës midis fushës së zbatimit të nenit 25 § 1 a) – b) me fushën e 

zbatimit të nenit 25 § 1 ç)441 për qëllime të zbatimit të neneve në fjalë në raport me nenin 

21 § (1) të ligjit;  

- të interpretuarit e rregullit të “pronave të dhëna në përdorim” për qëllime të zbatimit të 

nenit 23 të ligjit442;  

- të interpretuarit e rregullit të “përfitimeve të zbritshme”, për qëllime të zbatimit të nenit 6 

§ (6) dhe nenit 21 § (4) të ligjit443; 

- të interpretuarit e rregullit të “pamundësisë objektive” dhe “dokumentave të munguara” 

në dosje sa i takon vlerësimit më të ulët të pronës për qëllime të zbatimit të nenit 16 § 4 

(a) – (b); 

- të interpretuarit e rregullit të pajtueshmërisë së dokumentacionit me kriteret e nenit 2 të 

ligjit444 për qëllime të zbatimit të nenit 26 § (1) pika (ii) të Ligjit; 

- të interpretuarit definicioneve “të subjekteve përfituese” dhe “subjekteve të interesuara” 

për qëllime të zbatimit të nenit 19 § (3), nenit 23, nenit 27 § (1), nenit 29 dhe nenit 30 (3) 

të ligjit; 

- të interpretuarit e ndikimit që kanë konfliktet e pronësisë, të cilat po shqyrtohen në 

gjykatat vendase, sipas nenit 3 § (2) pika b) për qëllime të zbatimit të rregullit të 

parashkirmit të afateve për paraqitjen e kërkesave  sipas nenit 27 § (1) i Ligjit; 

- të interpretuarit e kritereve sipas nenit 14 § (5) për qëllime të zbatimit të nenit 14 § (4) të 

ligjit, në veçanti kur disponimi sipas këtij neni do bëhet me “prona të pafrytshme” sipas 

nenit 5 § 11 i ligjit; 

- të përzgjedhurit e mjetit të kompensimit fizik rast pas rasti. 

265 Prej sa më sipër provohet qartë, se interpretimi dhe zbatimi i thelbit të rregullave materiale të 

Ligjit 133/15 i lihet në dorë Agjencisë, e cila nuk është autoritet i pavarur, në gjendje të sigurojë 

akses efektiv të palës kërkuese445. Ushtrimi i diskrecionit nga ana e autoriteteve në këtë 

mënyrë446 është në kundërshtim me parimin e ligjshmërisë së mbrojtjes efektive të pronës së 

palës kërkuese447. Në këto kushte, pala kërkuese kërkon, që kjo Gjykatë e Nderuar të shpallë të 

papajtueshme me Kushtetutën rregullimet e Ligjit 133/15448, të cilat e krijojnë këtë paligjshmëri. 

5.2. Papajtueshmëria e kufizimeve të imponuara nëpërmjet Ligjit 133/15 me kufirin e 

lejueshëm të ndërhyrjeve sipas Kushtetutës dhe Konventës 

                                                                                                                                                                                           
440 Po aty. 
441 Po aty. 
442 Po aty. 
443 Shih ankesat e palës kërkuese në pikat c) dhe d) të § 53 të Kërkesës. 
444 Shih ankesat e palës kërkuese në pikë a) të § 53 të Kërkesës 
445 §§ 250 -257 të Kërkesës. 
446Në mënyrë të njëanshme.  
447 Sipas të cilit duhen caktuar qartë kufijtë e diskrecionit të autoriteteve për të ndërhyrë në të drejtën e pronës së 

palës kërkuese dhe kufijtë e zbatimit të këtij diskrecioni.  
448 Në tërësi. 
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5.2.1 Objekti i Ligjit 133/15 dhe detyrimet pozitive të palës shtetërore sipas neneve relevante 

të Kushtetutës dhe Konventës 

266 Të vlerësuarit e proporcionalitetit të ndërhyrjeve në të drejtat kushtetuese të subjekteve të 

ligjeve të ndryshëm bëhet në vështrim të detyrimeve pozitive kushtetuese konkrete të 

autoriteteve. Për këtë qëllim faktorët e rradhitur në vijim kanë një rëndësi fondamentale.  

267 Së pari, sipas nenit 2 § (1) të Ligjit 133/15, pala shtetërore merr përsipër të njohë dhe 

kompensojë pronat e subjekteve, të ciloave u janë shpronësuar, shtetëzuar, ose konfiskuar pronat 

mbi bazën e akteve ligjore e nënligjore, vendimeve penale të gjykatave, ose të marra në çdo 

mënyrë tjetër të padrejtë nga shteti komunist prej datës 29.11.144. 

268 Së dyti, Ligji nr 133/15 ka efekte prapavepruese mbi të drejtat pronësore që u janë njohur 

kërkuesve me vendime përfundimtare para hyrjes së tij në fuqi449; mbi pritshmëritë legjimie për 

pronë450 të kërkuesve që kanë aplikuar për njohje, kthim dhe kompensim të pronës, sipas 

legjislacionit për kthimin dhe kompensimin e pronave, të shfuqizuar451 si dhe mbi proçeset e 

filluara para gjykatave vendase të të gjitha niveleve për njohje, kthim dhe kompensim të 

pronave452. 

269 Së treti, pala shtetërore pranon, se Ligji 133/15 ka ardhur ndër të tjera si nevojë për të 

korigjuar shkeljet e konstatuara nga GJEDNJ në jurisprudencën e saj lidhur me ankesat kundër 

Shqipërisë sa u takon çështjeve të kthimit dhe kompensimit të pronave453. Kërkesat e GJEDNJ-s 

në këtë pikë konsistojnë në detyrimin  e palës shtetërore për të marrë masa të përgjithshme 

prioritare, me qëllim sigurimin në mënyrë efektive të të drejtës për kompensim, ndërsa vendos 

balancë të drejtë midis interesave të ndryshme në fjalë, nëpërmjet një legjislacioni të 

qëndrueshëm, i cili ofron mjete kompensimi të kënaqshme, përmban kritere procedurale të 

volitshme, është transparent, parashikon afate reale të detyrueshme, burime materiale dhe 

                                                           
449 Neni 3 § 2 pika (a) i ligjit dhe neni 26 § 1 pika (b) e ligjit. 
450 “Pritshmëri legjitime për pronë”, që mbrohet prej nenit 1 Protokolli 1 janë edhe aktet normative të cdo Shteti 

Palë, të cilat kanë për objekt vetë pronën. Këto akte normative mund të jenë, sipas fushës së tyre ligje të veçanta. 

Ligji material mund të jetë burim i një pritshmërie legjitime në tërësinë e tij. Në këtë kuptim vlen të theksohet, se 

asnjë shtet nuk bëhet përgjegjës në zbatim të Konventës, pse ai nuk miraton ligje, që gjenerojnë të drejta pronëse. 

Megjithatë, kur një Shtet Palë miraton një ligj të tillë, i cili sjell pritshmëri tek qytetarët për të fituar të drejta 

pronësie, atëherë ky shtet ka përgjegjësi të sigurojë zbatimin në praktikë të këtij ligji, përndryshe bëhet përgjegjës 

shkelje të së drejtës për gëzim paqësor të pronës (neni 1 i Protokollit 1 të Konventës). Ramadhi k. Shqipërisë, 

Vendim i datës 13 nëntor 2007, § 49. Shih gjithashtu: ECtHR Admissibility Guide, fq 80 www.coe.int.   
451 Neni 3 § 1 i ligjit dhe nneit 26 § 1 pika (a).  
452 Neni 3 § (2) pika (b) e ligjit. 
453 Planveprim i dorëzuar në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës më datë 18 Maj 2015. Raporti Shpjegues 

i Projektligjit, (sot Ligji 133/15) që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 Nëntor 2015 në Komitetin e Ministrave të 

Këshillit të Europës. Përgjigje e palës shtetërore ndaj kundërshtive të Shoqatës “Pronësi me Drejtësi”lidhur me 

Projektligjin (sot Ligji 133/15). Letër e datës 10 Nëntor 2015. Raport i Komisionit të Ligjeve, datë 19 Janar 2016, 

“Për dekretin e Presidentit nr. 9377 dat  29.12.2015 Për Kthimin e Ligjit nr 133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe 

Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”. 

http://www.coe.int/
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njerëzore të mjaftueshme dhe është produkt i diskutimeve të gjera publike454. Të gjitha këto 

kërkesa të GJEDNJ-së vijnë në frymën e nenit 181 të Kushtetutës, sipas të cilit gjithashtu 

synohet t’u jepet fund shpronësimeve dhe konfiskimeve arbitrare të pronave të pronarëve të 

shpronësuar me forcë gjatë dhunës politike komuniste455.  

270 Së katërti, pala kërkuese vëren, se sipas nenit 181 të Kushtetutës, pala shtetërore ka detyrim 

të identifikojë një zgjidhje për efektet e padrejta të legjislacionit të miratuar para hyrjes së 

Kushtetutës në fuqi456. Duke qenë se ka dështuar t’i përmbahet afatit 2-3 vjeçar të parashikuar në 

nenin 181 të Kushtetutës, pala shtetërore ka detyrim të të rregullojë në frymën e nenit 181 të 

Kushtetutës edhe efektet e padrejta të legjislacionit të miratuar pas hyrjes së saj në fuqi457.  

271 Në të përcaktuarit e llojit dhe masës së dëmshpërblimit të pronarëve të shpronësuar me forcë 

gjatë dhunës politike komuniste, pala shtetërore ka detyrim të gjejë një zgjidhje, e cila respekton 

dinjitetin e këtij grupimi shoqëror, ndihmon në rientrgrimin e tij në shoqëri duke bërë drejtësi 

sociale; mban parasysh vetitë “shëruese” të masave reparative të nevojshme për këtë qëllim në 

raport me objektivat e tjerë socialë458. 

272 Pala kërkuese vëren gjithashtu, se në të përcaktuarit e llojit dhe masës së dëmshpërblimit në 

fjalë, pala shtetërore ka detyrim t’i përmbahet qëllimit që duhet arrirë nëpërmjet shpërblimit të 

drejtë: për të sjellë pronarët e shpronësuar me forcë gjatë dhunës politike komuniste në të njëjtat 

pozita që do kishin qenë, sikur shkeljet e Konventës të përshkruara në jurisprudencën e GJEDNJ-

së të mos kishin ndodhur459.  

5.2.2 Cënimi i parimeve themelore kushtetuese të dinjitetit njerëzor dhe drejtësisë sociale 

Parimi themelor kushtetues i dinjitetit njerëzor 

273 Pala kërkuese vëren, se çdo shpërblim i drejtë i ofruar nga pala shtetërore në rastin konkret 

do të ishte në përputhje me të drejtën e saj themelore kushtetuese për dinjitet njerëzor, nëse ajo 

do të ishte produkt i konsultimeve të sinqerta dhe në mirëbesim midis autoriteteve kompetente 

dhe pronarëve të shpronësuar me forcë gjatë dhunës politike komuniste. 

274 Detyrimi për të zhvilluar konsultime të sinqerta dhe në mirëbesim, është edhe parim i 

përgjithshëm i së drejtës ndërkombëtare460, i cili e ka origjinën në sistemet brendshme të së 

                                                           
454 Shih §§ 65 – 79 të Kërkesës.  
455Duke nënkuptuar këtu të gjitha shkeljet e pranuara nga vetë pala shtetërore, siç janë përshkruar në § 223 të 

Kërkesës. 
456 Parlamenti Europian, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme “Çështjet e Pronave Private, pas 

Ndryshimit të Regjimit Politik në Ish-Vendet Socialiste, apo Komuniste”, fq 40. 
457 Efektet negative që kanë rezultuar si pasojë e të gjitha ndryshimeve që kanë pësuar ligjet e rradhitura në § 222 të 

Kërkesës, përfshirë edhe ndryshinmet që ka pësuar ndër vite Ligji nr.9235, datë 29.7.2004 “Për kthimin dhe 

kompensimin e pronës”, i ndryshuar. 
458 Shih parimet e drejtësisë së reparacioneve §§ 137 – 190 të Kërkesës. Shih gjithashtu §§ 215 – 227 të Kërkesës. 
459 § 239 i Kërkesës.  
460 Anthony D’Amato,”Encyclopedia of “Public International Law” fq 599 – 601 (1992). 



Kërkesë:                               Shpallja e papajtueshme me Kushtetutën dhe Konventën e Ligjit 133/2015                     Shoqata Kombëtare 
“Pronësi me Drejtësi” 2016 

 

 
 84 

drejtës të shteteve të civilizuara461. Sipas këtij parimi “palës shtetërore i kërkohet të bëjë 

përpjekje serioze drejt arritjes së qëllimit462. Konsultimet dhe bisedimet duhet të jenë të sinqerta, 

të përputhen me parimin e mirëbesimit dhe të mos jenë thjesht formalitete463. Përbëjnë shkelje të 

detyrimeve të parimit të mirëbesimit: ndërprerja e pajustfikuar e bisedimeve, zvarritjet e 

pajustifikuara dhe rrefuzimi sistematik për të bërë vërejtje dhe komente lidhur me propozimet e 

palës tjetër464”.  

275 Duke folur për zbatimin e këtij parimi në rastin konkret, kujtojmë se si GJEDNJ465, ashtu 

edhe Komiteti i Ministrave të Këshillit të Europës466 kanë theksuar se: “mbetet rrënjësor 

zhvillimi i debateve të gjera publike për të siguruar mbështetjen ...e pretenduesve lidhur me çdo 

qasje që është zgjedhur të miratohet nga pala shtetërore si dhe lidhur me implementimin brenda 

afateve kohore të parashikuara të ligjit në fjalë”. 

276 Pala shtetërore ka deklaruar në Planveprimin e dorëzuar prej saj në Komitetin e Ministrave 

të Këshillit të Europës më datë 18 Maj 2015467 se janë krijuar 4 grupe pune në kuadër të 

Draftimit të Ligjit 133/15. Konkretisht: 

1. Grupi i Punës ndërministror për të ideintifikuar masat në kuadër të hartimit të një 

Planveprimi për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave, i drejtuar nga Zv/ Ministri i 

Drejtësisë468; 

2. Grupi i Punës i krijuar me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Agjensisë në vitin 2003, i 

cili paraqiti propozimet konkrete për autoritetet469; 

3. Grupi i Punës i krijuar po nga Drejtori i Përgjithshëm i Agjensisë në zbatim të Urdhrit të 

Kryeministrit për “Rishikimin e  legjislacionit për kthimin dhe kompensimin  e pronave 

nr 153 datë 17.4.2014470; 

4. Grupi Ndërministror i Punës i drejtuar nga Zv. Ministri i drejtësisë, gjithashtu i krijuar 

mbi bazën e Urdhrit të Kryeministrit për “Rishikimin e  legjislacionit për kthimin dhe 

kompensimin  e pronave nr 153 datë 17.4.2014471; 

277 Sikurse provohet prej vetë Planveprimit pala kërkuese nuk ka qenë pjesë e asnjërit prej 

grupeve të punës të përmendura në këtë dokument.  

                                                           
461 Malcolm N. Shaw “International Law”, Oxford 2006, fq 98 
462 Malcolm N. Shaw “International Law”, Oxford 2006, fq 1017. 
463 Po aty. 
464 Po aty. 
465 § 65 pika h) e Kërkesës. 
466 § 78 i Kërkesës. 
467 Kopje e Planveprimit i është bashkëlidhur kësaj Kërkese. 
468 Fq 3 e Planveprimit. 
469 Fq 5 e Planveprimit 
470 Fq 8 e Planveprimit. 
471 Fq 12 e Planveprimit. 
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278 Nuk ka pasur përfaqësues të palës kërkuese, as në procesin e inventarizimit dixhital të 

pronës, i cili siç thuhet në Planveprim ndihmon në përllogaritjen e faturës së detyrimit të palës 

shtetërore ndaj pronarëve472, as në procesin e inventarizimit të detyrimeve të palës shtetërore që 

rrjedhin prej vendimeve gjyqësore përfundimtare në favor të pronarëve473, as në proçesin e 

inventarit të pasurive të disponueshme në fondin e kompesnimit fizik474. Pala kërkuese nuk u 

thirr të bashkëpunonte, as të paktën të jepte mendim gjatë proçesit të hartimit të propozimeve, që 

Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave i paraqiti Këshillit të Ministrave për vlerën e 

pronave në të gjithë territorin e Republikës, përmendur në të njëjtin dokument475. Ajo nuk u thirr 

as nga Këshilli i Ministrave për të bërë ndonjë koment në  këtë kuadër 476. 

279 Vetë Ligji 133/15 propozon krijimin e një tjetër grupi ndërministror për identifikimin e 

pronave që mund të transferohen në fondin e kompensimit fizik, ku përsëri pala kërkuese nuk 

bën pjesë477.  

280 Sëfundmi, pala kërkuese nuk u ftua, as në punimet e Komisionit të Ligjeve të Kuvendit 

lidhur me diskutimin e Dekretit të Presidentit të Republikës nr 9377 datë 29.12.2015 që rrëzoi 

ligjin 133/15478.  

281 Pra, në vështrim të sa u provua më sipër, formula e shpërblimit të drejtë, e imponuar 

nëpërmjet Ligjit 133/15 është e njëanshme. Përmbushja e qëllimit legjitim të interesit publik dhe 

nevojave social-ekonomike të vendit mund të justifikojnë nevojën për ndërhyrje në të drejtat 

pronësore të pronarëve të shpronësuar forcërisht gjatë dhunës politike komuniste, porse këto 

kufizime nuk mund të imponohen në mënyrë të njëanshme, duke përjashtuar plotësisht 

pjesëmarrjen efektive të këtij grupimi në proçeset e rëndësishme nga ku e kanë origjinën shkaqet 

e këtyre kufizimeve.  

282 Në tërësi të sa u argumentua më sipër, pala kërkuese ankohet, se kufizimet së drejtës së 

pronës të imponuara me efekte prapavepruese mbi pronarët e shpronësuar me forcë gjatë dhunës 

politike komuniste janë të njëanshme dhe cënojnë dinjitetin e këtij grupimi shoqëror. Për këto 

arsye, pala kërkuese i kërkon kësaj Gjykate të Nderuar të shpallë të papajtueshme me parimin 

themelor kushtetues të dinjitetit njerëzor dhe me Konventën479 të gjitha kufizimet e imponuara 

nëpërmjet Ligjit nr. 133/15. 

Parimi themelor kushtetues i drejtësisë sociale 

                                                           
472 Fq 10 e Planveprimit. 
473 Fq 11 e Planveprimit. 
474 Fq 11 e Planveprimit. 
475 Fq 7 Planveprimit. 
476 Po aty. 
477 Neni 26 § 3 i Ligjit 133/15. 
478 Më date 19 Janar 2016.  
479 Sipas nenit 1 të Protokollit1 të Konventës çdo ndërhyrje në të drejtën e pronës duhet të jetë ndër të tjera në 

pëputhje pa parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare. 
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283 Sipas palës shtetërore, zgjidhjet e ofruara nëpërmjet Ligjit 133/15 janë në përputhje me 

parimin e drejtësisë sociale, sepse i shërbejnë interesit publik dhe mbajnë parasysh nevojat 

social-ekonomike të vendit480.  

284 Në ndryshim prej sa parashtron pala shtetërore, pala kërkuese vëren se dëmshpërblimi i 

pronarëve të shpronësuar me forcë gjatë dhunës politike komuniste është një prej çështjeve më të 

mprehta të tranzicionit shqiptar drejt demokracisë. Zvarritja e këtij proçesi passjell zvarritje të 

proçesit të tranzicionit. Dështimi i këtij procesi tregon, se shteti nuk është i aftë, as të bëjë 

drejtësi sociale, as kohezion social. Në këtë kuptim shoqëria ka qenë dhe mbetet e ekspozuar 

ndaj riskut të përsëritjes së padrejtësisve të tilla masive481. 

285 Pala kërkuese vëren gjithashtu, se përmbushja e qëllimit legjitim të interesit publik dhe 

nevojave social-ekonomike të vendit mund të justifikojnë nevojën për ndërhyrje në të drejtat 

pronësore të pronarëve të shpronësuar forcërisht gjatë dhunës politike komuniste,  porse këto 

kufizime duhet të jenë të atilla, që nuk e përziejnë njërën prej çështjeve më të rëndësishme të 

tranzicionit të shoqërisë shqiptare drejt demokracisë me programet sociale të shpallura nga 

qeveritë e ndryshme që  marrin e lenë pushtetin.  

286 Konteskti i këtij detyrimi të palës shtetërore vihet në dukje edhe në Studimin e Parlamentit 

Europian, sipas të cilit: “çështja e privatizimeve dhe ajo e kthimit të pronave shihen si dy lëvizje 

antagoniste, por në realitet kjo është thjesht çështje kohe. Vetëm nëse privatizimet bëhen para 

zgjidhjes së çështjes së pronave krijohet konfilkt. Ndryshe, kthimi i pronave mund të jetë një 

vlerë e shtuar për procesin e transformimit ekonomik, i cili është edhe qëllimi përfundimtar i 

privatizimeve482”.  

287 Konteksti i këtij detyrimi del në pah edhe nga studimi i programeve të dëmshpërblimeve të 

vendeve të ndryshme, të cilat listojnë pasojat negative të inkorporimit të programeve të 

dëmshpërblimeve brenda kontekstit të gjerë të rimëkëmbjes sociale483. Këto pasoja negative janë 

të pranishme edhe në realitetin tonë. Pala shtetërore nuk mund të mohojë të vërtetën, se edhe 

dështimi i saj484 për të vënë në zbatim Ligjin nr.9235, datë 29.7.2004485 “Për kthimin dhe 

                                                           
480 Raporti Shpjegues i Projektligjit, (sot Ligji 133/15) që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 Nëntor 2015 në 

Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës, fq 1, fq 9. Raport i Komisionit të Ligjeve, datë 19 Janar 2016, “Për 

dekretin e Presidentit nr. 9377 dat  29.12.2015 Për Kthimin e Ligjit nr 133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe 

Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” fq.7-9. 
481 Lufta e klasave, e cila shkaktoi ndër të tjera edhe shpronësimin masiv e me forcë të pronarëve është njëri prej 

konflikteve civile më të gjera brenda shoqërisë sonë gjatë shek XX. Nëse për një rast të tillë fatal shteti nuk ka 

vullnet, apo nuk është i aftë të bëjë drejtësi sociale, aq më pak ka gjasa që ai t’a bëjë një gjë të tillë për të tjera 

konflikte sociale, ndoshta të përmasave më të vogla, por gjithësesi me viktima dhe pasoja për zhvillimin e shoqërisë 

sonë. Ndonëse nuk është objekt i kësaj Kërkese, përsëri pala kërkuese vëren, se disa përplasje sociale kanë nodhur 

në vendin tonë edhe gjatë 25 viteve të fundit, pasojat e të cilave gjithashtu kanë mbetur të pazgjidhura. 
482 Parlamenti Europian, Drejtoria e Përgjithshme për Politikat e Brendshme “Çështjet e Pronave Private, pas 

Ndryshimit të Regjimit Politik në Ish-Vendet Socialiste, apo Komuniste”, fq 32. 
483§§ 154 – 159 i Kërkesës. 
484 Siç e përshkruan ajo vetë në materialet që i ka dërguar GJEDNJ-s në çështjen “Manushaqe Puto Etj k. 

Shqipërisë”, shih § 223 të Kërkesës.  
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kompensimin e pronës” (i ndryshuar) ka ardhur si pasojë e përpjekjeve të saj për të privatizuar 

pronat e origjinës së pronarëve, duke justifikuar legjitimitetin e padrejtësive në fjalë486 me 

objektivat e rimëkëmbjes sociale487.  

288 Zgjidhjet e impionuara nëpërmjet Ligjit 133/15 mishërojnë një politikë edhe më të egër nga 

ajo e implementuar nëpërmjet legjislacioneve më të hershme për kthimin dhe kompensimin e 

pronave488, sepse nëpërmjet nenit 6, nenit 7, nenit 13 – 14, nenit 17-18, nenit 20 – 25, nën 

maskën e interesit publik dhe kushteve social-ekonomike favorizohen shpronësime dhe 

konfiskime të mëtejshme të pronave të origjinës së pronarëve, kundrejt një politike të re të 

shpërblimit të drejtë489, që u’a nënshtron plotësisht programeve sociale çështjen e 

dëmshpërblimit të pronarëve. 

299 Pala shtetërore i jep legjitimitet kësaj politike duke mbështetur në dy burime. Së pari ajo bën 

referim në Vendimin e Gjykatës Kushtetuese Nr.12 datë 21.03.2000490 dhe në Vendimin Nr. 30, 

datë 01.12.2005491. Së dyti ajo i referohet jurisprudencës së GJEDNJ-së lidhur me 

zbatueshmërinë e neit 1 të Protokollit 1 të Konventës492. 

                                                                                                                                                                                           
485 Ndryshuar me ligjin nr.9388, datë 4.5.2005; ndryshuar me ligjin nr.9583, datë 17.7.2006; ndryshuar me ligjin 

nr.9684, datë 6.2.2007; ndryshuar me ligjin nr.9898, datë 10.4.2008; ndryshuar me ligjin nr.10 095, datë 12.3.2009; 

ndryshuar me ligjin nr.10207, datë 23.12.2009; ndryshuar me ligjin nr.10308, datë 22.7.2010; ndryshuar me ligjin 

nr.55/2012, datë 10.5.2012; ndryshuar me ligjin nr.49/2014. 
486 Privatizimet e pronave të origjinës të pronarëve, në kundërshtim me frynmën e nenit 181 të Kushtetutës, shih § 

222 të Kërkesës.  
487 Raporti Shpjegues i Projektligjit, (sot Ligji 133/15) që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 Nëntor 2015 në 

Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës fq 8-13.  
488 Deri në miratimin e Ligjit 133/15, pala shtetërore tjetërsonte pronat e origjinës së pronarëve me justifikimin e 

interesit publik dhe kushteve social-ekonomike të vendit, por të paktën – me hir a me pahir – i përmbahej vlerësimit 

të pronës së pronarëve sipas hartës së vlerës së vitit 2008, një kriter i caktuar nga GJEDNJ në jurisprudencën me 

palë vendin tonë. Ky është një program tipik dëmshpërblimesh, i cili është i përfshirë brenda kontekstit të gjerë të 

programeve sociale të shpallura nga qeveria. Deri në këtë moment pala kërkuese ka vënë në dyshim aftësinë e palës 

shtetërore për të gjetur një zgjidhje efektive për problemin e saj, por nuk ka dyshuar asnjëherë në vetë vullnetin e 

shtetit për të bërë drejtësi sociale. 
489 Në ndryshim prej sa më sipër, nëpërjet Ligjit 133/15 pala shtetërore ndërhyn drejpërdrejt në të drejtën e pronës së 

palës kërkuese, duke paraqitur një formulë kompnesimi, e cila ose ul deri në 200 herë vlerën e pronës së tyre, ose i 

shkualifikon (shih § 245 – 249 të Kërkesës), apo i shkurajon ata (shih po aty) të aplikojnë. Gjithashtu, nëpërmjet 

neneve 20-25 pala shtetërore legjitimon edhe konfiskimet e pronave të mbetura të kërkuesve, duke u dhënë 

programeve sociale të qeverisë prioritet absolut në raport me kthimin dhe kompensimin e pronave. Në këtë kuptim, 

pala kërkuese vëren se pala shtetërore nuk ka vullnet politik për të bërë drejtësi sociale.  
490 Raporti Shpjegues i Projektligjit, (sot Ligji 133/15) që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 Nëntor 2015 në 

Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës fq 8-13. Gjithashtu, cituar pjesa relevante në § 62 të Kërkesës. Pala 

kërkuese vëren, se ka një ndryshim rrënjësor mids asaj çka nënkuptohet nëpërmjet identifikimit të shpërblimit të 

drejtë me termin “...aq sa është e mundur” në Vendimin e sipërcituar të Gjykatës Kushtetuese dhe asaj ç’ka 

nënkuptohet nëpërmjet këtij termi në vendimin e GJEDNJ-s për çështjen “Driza k. Shqipërisë” dhe gjithë 

jurisprudencës pasuese për çështjet e ngjashme. Sipas jurisprudencës së GJEDNJ-së ky term nënkupton vendosjen e  

kërkuesve, aq sa është e mundur në atë gjendje sikur e drejta e tyre për mbrojtjen e pronës të mos ishte cënuar. 
491 Raporti Shpjegues i Projektligjit, (sot Ligji 133/15) që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 Nëntor 2015 në 

Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës fq 10. Gjithashtu, cituar pjesa relevante në § 61 të Kërkesës. 
492 Po aty, fq, 11 e Raportit.  
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300 Lidhur me burimin e parë të referimit493, të përdorur nga pala shtetërore për të justifikuar 

ndërhyrjet e imponuara prej saj nëpërmjet Ligjit 133/15, pala kërkuese vëren, se shkeljet e 

konstatuara nga GJEDNJ në jurisprudencën e saj për çështjet e kthimit dhe kompensimit të 

pronave e kanë origjinën e tyre në legjislacionin e brendshëm për kthimin dhe kompensimin e 

pronave494. Ky legjislacion i cili është gjetur nga GJEDNJ i papajtueshëm me nenin 1 të 

Protokollit 1, me nenin 6 § (1), me nenin 13, me nenin 46 të Konventës e ka gjithashtu origjinën, 

edhe në interpretimin kushtetues që u janë bërë ndërhyrjeve të lejuara nëpërmjet tyre në të 

drejtën e pronës495. Në këtë kuptim, pala kërkuese vëren, se detyrimi i shtetit për të korigjuar 

shkeljet e konstatuara nga GJEDNJ përfshin në vetvete edhe angazhimin e Gjykatës Kushtetuese 

për t’u distancuar nga jurispridenca e krijuar prej saj në favor të ndërhyrjeve të pajustifikuara në 

të drejtën e pronës së këtij grupimi shoqëror. 

301 Më tej, në vendimin e saj për çështjen “Qufaj k. Shqipërisë496”, GJEDNJ konstatoi, se: 

Gjykata Kushtetuese ishte kompetente të shqyrtonte kërkesën e shoqërisë ankuese në lidhje me 

mosekzekutimin e një vendimi të formës së prerë, si pjesë të juridiksionit të saj për të siguruar të 

drejtën për proces të rregullt ligjor. Pas këtij vendimi, Gjykata Kushtetuese u distancua nga 

qasja e saj më e hershme për këtë çështje.  

302 E ngjashme me rastin “Qufaj co. kundër Shqipërisë” është edhe situata konkrete.  

303 Duke u ndalur tek burimi i dytë tek i cili bën referim pala shtetërore, vërejmë se ekspertët e 

Departamentit të Zbatimit të Vendimeve të GJEDNJ-së vunë në dukje nëpërmjet Dokumentit 

Informues, se pala shtetërore nuk ka paraqitur një raport shpjegues i cili jep një arsyetim të 

thelluar të shkaqeve, që kanë çuar në zgjidhjet e dhëna prej saj, qoftë sa i takon frymës së Ligjit 

në tërësi, qoftë sa i takon zgjidhjeve për aspekte të ndryshme brenda tij497.  

304 Sipas palës kërkuese, shkaqet e thelluara të zgjidhjeve për të cilat flasin ekspertët kanë të 

bëjnë me: 

- shkaqet, që kanë ndikuar në vendimin e palës shtetërore për përzgjedhjen e programit të 

dëmshpërblimeve që mishëron Ligji 133/15 (i cili në vështrimin tonë nuk është as 

program administrativ, as program civil)498; 

- shkaqet, që kanë ndikuar në përzgjedhjen e bërë prej saj sa u takon mjeteve të 

kompensimit dhe rregullave të kompensimit financiar dhe fizik. Në këtë pikë ekspertët 

                                                           
493 Konkluzionet e jurisprudencë kushtetuese të invokuara nga pala shtetërore në Raportin Shpjegues të  Projektligjit, 

(sot Ligji 133/15) që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 Nëntor 2015 në Komitetin e Ministrave të Këshillit të 

Europës fq 8-13.  
494 Legjislacioni i cituar në § 222 të Kërkesës përfshirë edhe Ligjin nr.9235, datë 29.7.2004494 “Për kthimin dhe 

kompensimin e pronës” (i ndryshuar). 
495 Jurisprudenca kushtetuese që i ka konsideruar të pajtueshme me kushtetutën ligjet për faljen e tokave bujqësore, 

privatizimet, legalizimet etj.  
496 Çështja “Qufaj Co. Shpk kundër Shqipërisë”, Strasburg 18 Nëntor 2004 (Përfundimtar 30.03.2005), § 42. 
497 § 79 i Kërkesës. 
498 §§ 250 – 257 i Kërkesës. 
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kanë pasur parasysh sfidën e pretenduar nga autoritetet, se fatura financiare e 

kompensimit të pronarëve është mjaft e lartë për kushtet social-ekonomike të vendit499. 

Prandaj ata kanë pritur shpjegime konkrete, se si pala shtetërore ka rishikuar politikat e 

veta në drejtim të të gjithë kreditorëve të saj për të siguruar, se kriteret e caktuara për 

shlyerjen e detyrimeve nga ana e saj ndaj kreditorëve të tjerë nuk janë diskriminuese në 

raport me kriteret e zbatuara për të shlyer detyrimet e saj ndaj kërkuesve. Nuk është e 

drejtë, në vështrim të parimit themelor kushtetues të drejtësisë sociale, që viktimat e 

revokimeve, a pezullimeve të paligjshme të liçensave të marrin një shpërblim të drejtë më 

të lartë, se viktimat e shkeljeve masive të të drejtave të njeriut, Mungesa e fondeve nuk 

është një argument i mjaftueshëm për këtë qëllium; 

- shkaqet që kanë ndikuar në përzgjedhjen e bërë prej saj për të nxitur shpronësimet dhe 

konfiskimet e mëtejshme të pronave të kërkuesve, sa kohë shumë grupe sociale dhe 

entitete biznesi500 janë akomoduar në pronat e origjinës së pronarëve falë efekteve të 

padrejta të ligjeve që i kanë favorizuar ato, të miratuara, si para hyrjes së Kushtetutës në 

fuqi, ashtu edhe më pas501; 

- shkaqet që kanë ndikuar në caktimin e një autoriteti kompetent për menaxhimin e 

procesit dhe shqyrtimin e kërkesave, i cili nuk është i pavarur. Shkaqet që kanë ndikuar 

në këtë zgjedhje do ishin mjaft të rëndësishme për të vlerësuar cilësinë e ligjit, sa kohë ky 

ligj erdhi si produkt i mosmarrëveshjeve mes palës shtetërore dhe kërkuesve502, por 

gjithashtu edhe në vështrim të afatit 10 vjeçar të parashikuar për përmbylljen e proçesit;. 

305  Pra nisur prej sa më sipër - në ndryshim prej sa pretendon pala shtetërore - burimet e 

nevojshme për riparimin e shkeljeve të konstatuara në Vendimin Pilot në rastin konkret - siç 

është vënë në dukje edhe në Dokumentin Informues503 - gjenden në vetë vendimin në fjalë si dhe 

në jurisprudencën e GJEDNJ-s me palë vendin tonë. Një tjetër ndihmë e nevojshme për këtë 

qëllim janë parimet e drejtësisë së tranzicionit dhe Studimi i Parlamentit Europian për “Çështjet e 

Pronave Private, pas Ndryshimit të Regjimit Politik në Ish-Vendet Socialiste, apo Komuniste”. 

                                                           
499 Raport i Komisionit të Ligjeve, datë 19 Janar 2016, “Për Dekretin e Presidentit nr. 9377 dat  29.12.2015 Për 

Kthimin e Ligjit nr 133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” fq 3, 

ku citohet ndër të tjera se: ”fatura e dëmshpërblimit të pronarëve është e papërballueshme për buxhetin e shtetit”.  
500 Psh entet tregtare që kanë ndërtuar pa leje në tokat e pronarëve; entet tregtare që kanë privatizuar pranat për të 

cilat pronarëve u është njohur e drejta e parablerjes; entet tregtare që kanë fituar pronë në zonat me përparësi 

turizmin etj. Të gjithë këto ente tani mbrohen prej nenit 20 -25 të Ligjit 133/15.  
501 §§ 222 – 223 të Kërkesës. 
502 Nënkuptuar këtu ankimet e depozituara në GJEDNJ dhe debatet e vazhdueshme lidhur me mungesën e 

efektivitetit të autoriteteve për t’i dhënë një zgjidhje të drejtë çështjes së kthimit dhe kompensimit të pronave.  
503 Departamneti i Zbatimit të Vendimeve ka vënë në dukje se: “duke qenë se: formula e propozuar për kompensim 

kosiderohet ndërhyrje në të drejtën e pronës së ankuesve - pra ndërhyrje që implikon zbatueshmërinë e nenit 1 

Protokolli 1 të Konventës - duhen dhënë shpjegime që mundësojnë vlerësimin e pajtueshmërisë së kësaj formule me 

parimin e proporcionaloitetit. Duke pasur parasysh kërkesat e Konventës dhe analizat e bëra nga Gjykata sa i takon 

kësaj çështjeje kërkohet, që shteti të bëjë të ditur më qartësisht logjikën dhe arsyet për zgjedhjen e bërë. Shih § 34 i 

Dokumentit Informues 
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306 Në tërësi të sa u argumentua më sipër, pala kërkuese ankohet, se kufizimet e së drejtës së 

pronës, të imponuara me efekte prapavepruese mbi pronarët e shpronësuar me forcë gjatë dhunës 

politike komuniste synojnë të ndërtojnë shoqërinë e re demokratike “mbi kurrizin” e tyre, duke 

cënuar thellësisht parimin e drejtësisë sociale. Për këtë arsye ajo i kërkon kësaj Gjykate të 

Nderuar të shpallë të papajtueshme me parimin themelor kushtetues të drejtësisë sociale të gjitha 

nenet e Ligjit nr. 133/15, të cilat përcaktojnë elementët e shpërblimit të drejtë të pronarëve të 

shpronësuar me forcë gjatë dhunës politike komuniste dhe proçedurat e shpërndarjes së këtij 

shpërblimi. 

5.2.3. Cënimi i të drejtës për ndalimin e diskriminimit 

307 Pala kërkuese vëren, se parashtrimi nga ana e saj e argumentave që lidhen me cënimin e 

parimit themelor kushtetues të drejtësisë sociale ezauron edhe çështjen e ankesave të saj sa i 

takon cënimit të të drejtës për ndalimin e diskriminimit.  

308 Në veçanti, pala kërkuese ve në dukje, se është dështimi i palës shtetërore për të ndërhyrë në 

të drejtën për mbrojtjen e pronës së pronarëve të shpronësuar me forcë gjatë dhunës politike, pa 

një politikë të debisë, të modifikuar në tërësi për të gjithë kreditorët e saj është shkaku i 

diskriminimit të tyre në rastin konkret. Edhe pse pala shtetërore mban qëndrim të ndryshëm për 

rastin e kërkuesve, ata janë në të njëjtat kushte objektive si të gjithë kreditorët e tjerë të shtetit, 

madje si viktima të shkeljeve masive të të drejtave të njeriut zgjidhja me drejtësi e çështjes së 

tyre ka epërsi ndaj çështjeve të pazgjidhura të kreditorëve të tjerë të shtetit. 

309 Gjithashtu, pala kërkuese ankohet, se kufizimet sipas nenit 25 (ç) të ligjit, jo vetëm e 

diskriminojnë, por e nënshtrojnë atë në raport me shtresat e tjera sociale dhe entet tregtare, të 

cilat janë akomoduar dhe vijojnë të akomodohen në pronat e saj të origjinës falas, ose kundrejt 

shpërblimeve fare minimale. E njëjta ankesë është edhe për kufizimet e imponuara nëpërmjet 

nenit 23, nenit 24 dhe 25 pika a) – c) të ligjit.  

310 Sikurse provohet prej Dokumentit Informues504, pala shtetërore nuk ka sjellë asnjë shpjegim 

lidhur me shkaqet e thelluara që e kanë shpënë atë në konkluzionin se shpronësimet dhe 

konfiskimet e mëtejshme të pronave të origjinës së palës kërkuese dhe akomodimi në to i enteve 

shtetërore, tregtare, apo grupeve të tjera sociale, ndonëse është në kundërshtim me frymën e 

nenit 181 të Kushtetutës është gjithësesi proporcional. 

311 Në tërësi të sa u argumentua më sipër, pala kërkuese ankohet, se kufizimet së drejtës së 

pronës, të imponuara me efekte prapavepruese mbi pronarët e shpronësuar me forcë gjatë dhunës 

politike komuniste janë të pajutifikuara dhe diskriminuese. Për këtë arsye ajo i kërkon kësaj 

                                                           
504 Së fundmi, legjislacioni parashikon, se pronarëve do t’u kthehet prona, vetëm nëse është e lirë. Shteti nuk ka 

dhënë shpjegime rreth arsyeve që e kanë shtyrë të bëjë këtë zgjedhje dhe si ka ai ndërmed të evitojë trajtimin e 

mundshëm të diferencuar. Shih § 33  të Dokumentit Informues. 
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Gjykate të Nderuar t’i shpallë ato të papajtueshme me të drejtën e saj për ndalimin e 

diskriminimit.   

5.2.4 Cënimi i të drejtës për proces të rregullt  

312 Duke u ndalur tek kufizimet e lejueshme sipas nenit 17.2 të Kushtetutës, sjellim në 

vëmendje, se edhe GJEDNJ është shprehur, se: “në rastin e legjislacionit me efekte 

prapavepruese, i cili ka si qëllim të ndikojë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, ku njëra palë është 

pala shtetërore, detyrimi për të respektuar parimin e shtetit të së drejtës kërkon që çdo arsye e 

pretenduar se justifikon një masë të tillë duhet trajtuar me shkallën më të lartë të mundshme të 

maturisë505. Prania e riskut financiar nga ana e palës shtetërore nuk e përligj një ndërhyrje 

ligjore të tillë506. Edhe në një situatë ku ka një numër të konsiderueshëm kërkesash ligjore me 

pretendime për shuma të konsiderueshme parash ndaj palës shtetërore, e cila ka nxitur nevojën 

për ndryshime të reja legjislative, masat e marra duhet të jenë përputhje me nenin 6 § 1 të 

Konventës507.  

313 Pala kërkuese vëren, se parimet e sipërcituara janë të zbatueshme në rastin konkret, pasi 

sipas nenit 1 - 3, nenit 6, nenit 7, nenit 21 § (4) dhe nenit 26 të Ligjit nr. 133/15, ky i fundit ka 

efekte prapavepruese në të drejtën e pronës së pronarëve të shpronësuar me forcë gjatë dhunës 

politike të diktaturës508. Ligji 133/15 supozohet t’u japë fund shkeljeve të konstatuara nga 

GJEDNJ sa i takon zvarritjes së proçseve si pasojë e mungesës së efiçencës së legjislacionit dhe 

proçeseve të mëparshme për kthimin dhe kompensimin e pronave509; shkeljeve të drejtës për 

akses në gjykatë, si pasojë e mos ekzekutimit të vendimeve përfundimtare gjyqësore, ose 

administrative510; si dhe cënimit të parimit të sigurisë juridike për shkak të rrëzimit të vendimeve 

gjyqësore përfundimtare, që urdhërojnë kthimin e pronës511. 

314 Sipas palës shtetërore Ligji 133/15 i korigjon këto shkelje. Në mbështetje të kësaj teze, pala 

shtetërore evidenton disa tregues të këtij ligji, të cilët sipas saj provojnë edhe efektivitetin e 

zgjidhjeve të bëra prej saj për këtë qëllim. Konkretisht, sipas palës shtetërore: krijimi i një 

autoriteti kompetent, i cili do menaxhojë procesin; parashikimi i afateve kohore precise; shtimi i 

burimeve njerëzore në Agjencinë e re; vënia në dispozicion e një fondi monetar për kompensim, 

i cili sipas autoriteteve për vitin 2016 është 10 herë më i lartë, sesa fondi i akorduar në vitet 

buxhetore të mëparshme rrisin pritshmëritë e kërkuesve512. 

                                                           
505 Stran Greek Refineries dhe Stratis Andreadis kundër Greqisë, Vendim date 9 Tetor 1994 § 49, etj. 
506 Zielinski and Pradal dhe Gonzalez ETJ k. Francës, Vendim datë 28 Tetor 1999, etj.  
507 Multiplex k. Kroacisë, Vendim i dates 10 tetor 2003, etj. 
508 Neni 3 i Ligjit nr 133/15.  
509 Rramadhi Etj k. Shqipërisë etj. 
510 Beshiri Etj k. Shqipërisë etj. 
511 Driza k. Shqipërisë, Vrioni k. Shqipërisë, Marini v. Shqipërisë etj. 
512 Raporti Shpjegues i Projektligjit, (sot Ligji 133/15) që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 Nëntor 2015 në 

Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës, fq 3. Dokumenti Informues, komentet e palës shtetërore në Rubrikën 

“Fondi i Kompensimit”. 
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315 Në ndryshim prej sa parashtron pala shtetërore, pala kërkuese vëren se zgjidhjet e 

sipërcituara, jo vetëm janë të pamjaftueshme për të korigjuar shkeljet e konstatuara nga GJEDNJ, 

por ato imponojnë kufizime, të cilat i zgjerojnë shkeljet e të drejtës së kërkuesve për proces të 

rregull513t. 

Zvarritja e proçesit 

316 Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave (më tej referuar si: VKM) nr. 747/2006, çdo 

vendim lidhur me kërkesat për kthim dhe kompensim prone, përfshirë rishikimin e vendimeve në 

fjalë e kryente A.K.K.Pronave. Ankesat kundër vendimeve të AKKP-së bëheshin në Gjykatën e 

Tiranës. GJEDNJ ka konkluduar, se kjo lloj ndërthurje ndikonte në kohëzgjatjen e proçesit të 

kthimit dhe kompensimit të pronave, duke krijuar zvarritje të pajustifikuara514. 

317 Ligji 133/15 mishëron një zgjidhje thuaj të njëjtë me legjislacionin e mëparshëm. 

Konkretisht, sipas nenit 15 § (2) kërkuesit do i drejtohen Gjykatës Administrative të shkallës së 

parë, nëse Agjencia nuk e kryen vlerësimin financiar të vendimeve të tyre përfundimtare brenda 

3 viteve nga hyrja e ligjit në fuqi. Sipas nenit 19 § (1) kërkuesit do i drejtohen Gjykatës 

Administrative të Apelit, nëse nuk janë dakord me vlerësimin financiar të kryer nga Agjencia. 

Sipas nenit 29 kërkuesit do i drejtohen Gjykatës së Apelit nëse nuk janë dakord me vendimin e 

Agjencisë që ka trajtuar kërkesat e tyre. 

318 Ekspertët e Departamentit të Zbatimit të Vendimeve kanë vënë në dukje se ligj i ri, patjetër 

do u hapë rrugën proceseve të reja gjyqësore, qoftë sa i takon rishikimit të të gjitha 

pretendimeve, qoftë sa u takon të drejtave konfliktuese, apo të mbivendusura të pronësisë515; se 

transferimi për zgjidhje gjyqësore i pretendimeve të mbivendosura e bën proçesin tejet të 

zvarritur516 dhe se shtesa stafi duhet të ketë edhe nëpër gjykata, sa kohë numri i ankimeve ndaj 

vendimeve administrative do të shtojë volumin e punës së këtyre të fundit. Sipas ekspertëve, 

adresimi i problemeve të mësipërme siç duhet është i domosdoshëm, sepse afatet kohore pritet të 

mos rrespektohen dhe kjo do bëjë, që të shtohen ankesat për zvarritje të proçesit si dhe për të 

tjera probleme para gjykatave517. 

                                                           
513Shih  § 53 pika (g) ku rradhiten kufizimet që i bëhen të drejtës për process të rregullt. 
514 Në të gjitha vendimet e saj për ankimet lidhur me moszbatimin e vendimeve përfundimtare të kthimit dhe 

kompensimit të pronave GJEDNJ e ka konstatuar këtë shkelje. 
515 § 31 i Dokumentit Informues 
516 § 35 i Dokumentit Informues. Lidhur me nenet specifike të Projektligjit (sot Ligji 133/15) Komiteti i Ministrave 

ka vlerësuar se pala shtetërore nuk ka dhënë shpjegime sa u takon zgjidhjeve që do u jepen skenarëve të mundshëm 

si: (a) mbingarkesa e punës së gjykatave, nëse mbajmë parasysh që GJEDNJ ka konstatuar në rastin Luli dhe Marini 

se zvarritja e proceseve është problem i përhapur në Shqipëri; (b) pamundësia për të zgjidhur gjyqësisht rastet, kur të 

dyja palët, për shkak të gabimeve të autoriteteve shtetërore kanë fituar të drejta pronësore në mirëbesim mbi të 

njëjtën pasuri; (c) krijimi i vështirësive shtesë, sa kohë shumë dokumenta të nevojshme për pronën do ishin në 

disponim të Agjensisë, por jo të palëve. Fq 15 e Dokumentit (pjesa e vlerësimeve, pas § 58). 
517 § 37 i Dokumentit Informues. 
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319 Pala shtetërore ka reaguar shkurt lidhur me këtë shqetësim të gjerë të ekspertëve, duke u 

shprehur se sipas saj nuk parashikohen ankesa të shumta të vendimeve nëpër gjykata518. Ajo 

mohon çdo ndikim të kufizimeve të imponuara nëpërmjet ligjit 133/15 në të drejtat e kërkuesve 

dhe për pasojë edhe shqetësimet e ekspertëve për këtë çështje.   

Aksesi në gjykatë 

320 Sikurse ka konkluduar vazhdimisht GJEDNJ në jurisprudencën e saj me palë vendin tonë, 

por sikurse ka konkluduar edhe Gjykata Kushtetuese në një numër çështjesh të njgashme, 

moszbatimi i vendimeve përfundimtare administrative, ose gjyqësore ka cënuar të drejtën e 

kërkuesve për akses efektiv në gjykatë519. 

321 Megjithatë, pavarësisht këtij problemi madhor, as Gjykata Kushtetuese, as GJEDNJ, në 

asnjë rast nuk kanë konstatuar, se mjeteve juridike që kërkuesit kanë pasur në dispozicion u ka 

munguar në tërësi juridiksioni i përshtatshëm, apo juridiksioni i plotë për këtë qëllim. Këtë 

problem e shfaq për herë të parë Ligji 133/15. Sipas përshkrimeve të bëra në §§ 250 – 265 të 

Kërkesës, pala kërkuese vëren se Agjencia dhe gjykatat të marra sëbashku nuk sigurojnë, as të 

drejtën për akses efektiv në procesin gjyqësor, as të drejtën për mbrojtje efektive.  

322 Kjo shkelje bëhet edhe më evidente nëse mbajmë parasysh, se ashtu si Ligji nr.9235, datë 

29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” edhe Ligji 133/15 parashikon një afat 10  

vjeçar për përmbylljen e procesit, por ky i fundit, pa mundur dot të sigurojë akses efektiv të palës 

kërkuese, para autoriteteve me juridiksion të plotë (të paktën në proçesin ankimor)520. Në këtë 

kuptim, pala kërkuese vëren se, në kushtet kur duhen 10 vjet për përmbylljen e proçesit të 

kthimit dhe kompensimit të pronave, shqyrtimi i kërkesave para një gjykate kompetente 

(administrative, civile, apo arbitrazhi) me juridiksion të plotë, të paktën do mund të sigurojë 

mbrojtje efektive të së drejtës së saj për pronën në përputhje me të drejtën e saj për akses efektiv 

në gjykatë521, garanci të cilën Ligji 133/15 nuk e përmbush. 

Siguria juridike 

                                                           
518 Shteti nuk pret të ketë shumë ankime ndaj vendimeve të Agjensisë, sepse kriteret e vlerësimit do jenë të njëjta me 

ato që janë zbatuar në të shkuarën, kështu pritet që prona e pronarëve të vlerësohet sipas pritshmërive të këtyre të 

fundit për pronën e vet. Dokumenti Informues i Këshillit të Europës (komentet e autoriteteve) fq 15 e Dokumentit. 
519 Në të gjitha vendimet e saj për ankimet lidhur me moszbatimin e vendimeve përfundimtare të kthimit dhe 

kompensimit të pronave GJEDNJ e ka konstatuar këtë shkelje. 
520 Shqetësimit të ngritur nga ekspertët në Dokumentin Informues sa i takon aksesit efektiv, pala shtetëore i është 

përgjigjur po në Dokument, se: “E drejta ankimit do limitohet vetëm në vlerën e kompensimit, sepse vendimet e 

dhëna janë shqyrtuar njëherë në themel dhe nuk do lejohet më që ato të rishqyrtohen në themel sa kohë afatet e 

ankimit për themelin e tyre kanë mbaruar me kohë. E drejta e ankimit do lejohet për procedurat që janë ndjekur për 

përllogaritjen e vlerës së kompensimit, por nuk do lejohet rishikimi i themelit të vendimeve. Për vendimet që dalin 

për herë të parë, projektligji parashikon të drejtën e ankimit për themelin e vendimeve në fjalë në Gjykatën e 

Apelit”. Prej këtij arsyetimi të bërë nga pala shtetërore vërehet, se kjo e fundit është e pandjeshme kundrejt të drejtës 

së kërkuesve për proçes të rregullt. Pala kërkuese nuk gjen dot një tjetër shpjegim të këtij reagimi nga ana e 

autoriteteve. 
521 §§ 95 – 100 i Kërkesës.  
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323 Si Gjykata Kushtetuese522, ashtu edhe GJEDNJ523 kanë konstatuar shkelje të parimit të 

sigurisë juridike gjatë shqyrtimit të ankesave për kithimin dhe kompensimin e pronave. Lidhur 

me thelbin e parimit të sigurisë juridike GJEDNJ ka theksuar se: “...një ndër aspektet themelore 

të shtetit të së drejtës është edhe parimi i sigurisë juridike, i cili kërkon mbi të gjitha, që aty ku 

gjykatat, për një çështje të caktuar japin një vendim, i cili merr formë të prerë, ky vendim më pas 

nuk duhet të vihet në dyshim. Siguria juridike presupozon respektimin e parimit të gjësë së 

gjykuar, që është thelbi i çdo vendimi të formës së prerë. Ky parim konsiston në faktin që, asnjë 

palë nuk ka të drejtë të kërkojë rigjykimin e një çështjeje që është zgjidhur me vendim të formës 

së prerë thjesht, sepse do të donte një rishqyrtim të çështjes së saj524”.  

324 Ligji 133/15, nëpërmjet zgjidhjeve që ofron, në vend që t’a tejkalojë këtë shkelje e thellon 

më tej atë. Konkretisht, nëpërmjet nenit 6 § (6), nenit 21 § (4) të ligjit inflitrohet kriteri i 

“përfitimeve të zbritshme”. “Përfitime të zbritshme” janë të gjitha pronat - e njohura, kthyera, 

dhe/ose kompensuara - të cilat janë objekt i vendimeve përfundimtare administrative dhe 

gjyqësore, të zbatuara. Sipas nenit 6 § (3) të ligjit përfitimet e zbritshme do rivlerësoehn. Vlera e 

tyre do llogaritet sipas nenit 6 § (1) pika b) të ligjit, sa herë provohet, se kërkuesit - që kanë 

aplikuar sipas nenit 3 të ligjit për njohje, apo vlerësim të pronës së tyre, ose ata që do aplikojnë 

sipas nenit 27 § (1) i ligjit – disponojnë të tjera prona të kthyera, apo kompensuara me vendime 

përfundimtare më të hershme. Ky rregull do zbatohet edhe për të gjitha vendimet përfundimtare 

për kthim prone, të cilat kanë mbetur të pazbatuara525. Sipas nenit 6 § (3) të ligjit “përfitimet e 

zbritshme” do zbriten nga vlera e pronave që kërkohen të njihen dhe/ose kompensohen, të cilat 

llogariten sipas kritereve të nenit 6 §  (1) pika a) e ligjit. Vlera e përfitimeve të zbritshme 

llogaritet në kuadër të proceseve të shqyrtimit të kërkesave nga Agjencia, sipas neneve 26-28 të 

ligjit.  

325 Rivlerësimi i pronave të kthyera, apo kompensuara me vendime më të hershme bëhet me 

qëllim që të shmanget detyrimi konkret526 i palës shtetërore ndaj kërkuesve. Për këtë qëllim 

implikohet edhe një tjetër gjetje, që është neni 7 i ligjit, i cili me efekte prapavepruese kufizon të 

drejtën për mbrojtjen e pronës, duke ligjëruar impaktin e drejtpërdrejtë të përftitimeve të 

zbritshme në uljen, apo zhveshjen e shtetit prej detyrimeve të veta ndaj pronarëve.  

326 Mënyra e zbatimit të rregullit të “përfitimeve të zbritshme” dhe impakti i saj në shmang-jen 

e detyrimeve të palës shtetërore ilustrohet nëpërmjet shembullit vijues: 

Supozohet, se kërkuesi “X” është njohur pronar i një toke në rrugën “Komuna Parisit”, Tiranë me 

sip 10,000 m2 me vendim K.K.K.Pronave, në përputhje me Ligjin 7698/1993. Kërkuesit “X” në 

                                                           
522 Vendimi Nr. 27 datë 26. 05. 2010 dhe Vendimi Nr. 43 datë 6.10 2011i Gjykatës Kushtetuese. 
523 Driza k. Shqipërisë; Vrioni Etj k. Shqipërisë etj. 
524 Driza k. Shqipërisë, Vendim i datës 13 Nëentor 2007, § 63.  
525 Neni 7 §(2) pika ç) e zbatuar në bashkim me nenin 6 § (3) dhe nenin 21 § (4) i ligjit.  
526 § 346 i Kërkesës. 
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vitin 1995  i janë kthyer 1,000 m2 dhe pjesa tjetër prej 9,000 m2, duke qenë e zënë është 

parashikuar t’i kompensohet.  

Sipas nenit 6 § (3) të ligjit, vlera e kompensimit që do marrë kërkuesi për tokën me sipërfaqe 9, 

000m2 është sa diferenca e llogaritur, sipas shkronjës (b) të nenit 6 § (1) të ligjit, e cila zbritet nga 

vlerësimi i pronës së njohur për kompensim, e llogaritur sipas shkronjës (a) të nenit 6 § (1). 

Duke zbatuar si fillim nenin 6 § (1) pika (a) vërejmë, se vlera e sipërfaqes prej 9,000 m2, që është 

njohur për kompensim është 9,000 m2 x 250 lekë/m2 = 2,250.000 lekë527.  

Duke zbatuar nenin 6 § (1) pika (b) vërejmë, se vlera e pronës së kthyer prej 1,000 m2 do llogaritet 

si diferenca që do të rrezultojë midis vlerës së saj sipas zërit kadastral aktual (që kushton 1,000 m2 

x 57,500 lekë/m2 = 57.500.000 lekë528) me vlerën e kësaj prone sipas zërit kadastral të kohës së 

shpronësimit (që kushtonte 1,000m2 x 250 lekë/m2 = 250,000 lekë). Kjo diferencë në rastin 

konkret është 57.500.000 – 250.000 = 57.250.000 lekë.  

Pasi u rivlerësua edhe vendimi përfundimtar i cili ka njohur sipërfaqen e truallit prej 1,000m2 

(përfitimi i zbritshëm) do vijohet me zbatimin e nenit 6 § (3) për të gjetur sa është detyrimi i 

shtetit ndaj kërkuesit dhe konkretisht diferenca e llogaritur sipas nenit 6 § (3) është: 2,250.000 

lekë – 57,250.000 lekë = - 55,000.000 lekë. Prej kësaj diference me minus vjen në zbatim neni 7 

§ (2) pika (a) sipas të cilit “nëse vlerësimi i pronës së kthyer me vendim përfundimtar rezulton se 

është më i madh sesa vlerësimi i tokës së njohur për kompensim, atëherë subjekti i shpronësuar 

quhet i kompensuar”. 

Si pasojë e këtij vlerësimi, kërkuesi “X” konsiderohet i kompensuar nga shteti, ndaj edhe kërkesa 

e tij rrefuzohet sipas nenit 26 § (1) pika ii). 

327 Cënimi i parimit të sigurisë juridike vërehet edhe në vështrim të zbatimit të nenit 7 § (2) pika 

(ç) në bashkim me nenin 21 (5) – (8), nenin 23, nenin 24 dhe nenin 25 të Ligjit. Sikurse është 

shpjeguar në §§ 245 – 249 të Kërkesës - ndër të tjera - të gjitha pronat, për të cilat kërkuesit 

disponojnë Çerifikatë Pronësie, por nuk i zotërojnë, sepse shteti e ka zvarritur kthimin e tyre pa 

arsye, me ndryshimet e imponuara sipas neneve të sapocituara të ligjit nr. 133/15 do 

konsiderohen “prona të zëna”. Për këtë shkak, kërkuesit detyrohen të zgjedhin, ose të humbasin 

pronën e tyre de iure - pas parashkrimit të afateve të lejuara për kompensim, sipas nenit 27 § (1) 

të ligjit - ose të aplikojnë për kompensim, brenda afateve të parashikuara në këtë nen. Aty ku 

kërkuesit disponojnë edhe prona të tjera të kthyera me vendime përfundimtare më të hershme, 

vlerësimi i kompensimit do bëhet sipas kriterit të përfitimit të zbritshëm529. 

                                                           
527 Për pronarin vlera e tokës llogaritet si tokë bujqësore (që ka qënë më 1945) me vlerën e tokës bujqësore të zonës 

më të afër, pra Vaqarit, ku çmimi i tokës bujqësore është 250 lekë për metër2.  
528 Fletore Zyrtare, datë 31 Korrik 2014.  
529 Neni 6 §(5) – (6), neni 21 § (4). 
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328 Pala shtetërore justifikohet, se shfuqizimi i vendimeve përfundimtare për kthimin dhe 

kompensimin e pronave nuk e cënon parimin e sigurisë juridike, sepse kufizimi i të drejtës së 

pronës së kërkuesve sipas kësaj formule bëhet mbi bazën e një politike të përllogaritur për të 

arrirë drejtësi sociale530. Sipas saj, në vështrim të jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese dhe 

konkretisht, në zbatim të Vendimit nr 30 datë 1.12.2005531 dhe Vendimit nr 6.2.2013532 vihet në 

dukje se: “parimi i sigurisë juridike nuk prevalon në çdo rast. Kjo do të thotë, se nëse në një rast 

të caktuar rregullimi i ndryshëm i një çështje influncohet drejtpërsëdrejti nga interesi publik, me 

të gjithë elementët e vet substancialë, ky interes në mënyrë të natyrshme do prevalojë mbi 

parimin e sigurisë juridike”. 

329 Në ndryshim prej sa më sipër, pala kërkuese vëren se, ndonëse kufizimi i së drejtës së pronës 

në rastin konkret ngre çështjen e cënimit të parimit të sigurisë juridike, përsëri qëllimi legjitim i 

“interesit publik” nuk mund të përdoret si justifikim më vehte për të kufizuar edhe të drejtën e 

kërkuesve për siguri juridike, e cila (siguria juridike) është një e drejtë e qenësishme brenda të 

drejtës për proçes të rregullt533. Qëllimi legjitim i interesit publik sipas Kushtetutës dhe 

Konventës mund të shërbejë për të justifikuar ndërhyrjet e shtetit në të drejtën për mbrojtjen e 

pronës. Sipas Kushtetutës ky lloj interesi mund të përdoret edhe më gjërësisht për të kufizuar të 

drejtat e tjera kushtetuese mjafton, që mos tejkalojë kufizimet e lejueshme sipas Konventës534.  

330 Pra, Konventa markon kufirin e lejueshëm të ndërhyerjeve në të drejtat kushtetuese. Në këtë 

kuptim vërejmë, se GJEDNJ njeh kufizimet e qenësishme, porse aplikimi i këtyre kufizimeve 

bëhet në raste veçanta535 dhe në rastin konkret, kufizimet e qenësishme në të drejtën për proçes të 

rregullt sipas nenit 6 § (1) të Konventës lejohen zakonisht për të drejtën e aksesit efektiv536.  

331 Lidhur me kufizimet e lejueshme të së drejtës për sigurinë juridike, GJEDNJ është mjaft 

rigoroze, kur konstaton, se “e drejta e gjykatave më të larta në shqyrtimin e ankimeve në lidhje 

me vendimet e gjykatave më të ulëta të cilat kanë marrë formë të prerë, duhet të përqendrohet në 

ndreqjen e gabimeve apo pasaktësive gjyqësore, dhe jo në rigjykimin në themel të çështjes. 

Ndreqja e gabimeve apo pasaktësive nuk duhet të trajtohet si një simulim në të vërtetë i ankimit, 

dhe mundësia e të paturit të dy vendimeve për të njëjtën çështje nuk përbën justifikim për një 

                                                           
530 Raporti Shpjegues i Projektligjit, (sot Ligji 133/15) që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 Nëntor 2015 në 

Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës, fq 8-13. 
531 Po aty. 
532 532 Raport i Komisionit të Ligjeve, datë 19 Janar 2016, “Për Dekretin e Presidentit nr. 9377 dat  29.12.2015 Për 

Kthimin e Ligjit nr 133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” fq 8 
533 Guide on Article 6 – European Court of Human Rights.  
534 Neni 17 I Kushtetutës. 
535 Guide on Article 6 – European Court of Human Rights. E. Brems – The Margin of Appreciation Doctrine in the 

Case-Law of the European Court of Human– Rights (1996) 56  
536 Po aty. 
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rishqyrtim të ri. Shmangia nga ky parim justifikohet vetëm kur vërtetohen rrethana thelbësore 

dhe të pakonstatueshme, se një gjë e tillë rezulton e domosdoshme537” 

332 Sipas GJEDNJ-s vetë fjala “e domosdoshme” nënkupton, se duhet të ekzistojë një “nevojë 

shoqërore thelbësore”, që të justifikojë ndërhyrjen538. GJEDNJ nuk lejon zbatimin e parimit të 

proporcionalitetit në rastin e kufzimeve të së drejtës për siguri juridike, ose thënë ndryshe testin e 

“nevojës demokratike”, i cili mund të implikonte zbatueshmërinë e qëllimeve legjitime539.  

GJEDNJ jep një vendim të cilësuar mbi bazën e themelit të neneve të ligjit në fjalë dhe fushës së 

tyre të zbatimit. Në këtë kuptim, fakti, që kufizimi i një ose disa të drejtave të parashikuara në 

Konventë është i përshtatshëm nuk do të thotë se është edhe i domosdoshëm540.  

333 Duke folur për zbatimin e këtyre rregullave në rastin konkret vërejmë si fillim se, ndërhyrja 

e imponuar në të drejtën e kërkuesve për siguri juridike realizohet në kuadër të një ligji me efekte 

prapavepruese, siç është Ligji 133/15. Referuar jurisprudencës së GJEDNJ-së, aty ku kufizimet 

inponohen mbi bazën e ligjeve të tilla, as fatura e lartë financiare dhe as numri i lartë i kërkesave 

të bazuara nuk mund të përdoren si shkaqe të mjaftueshme për t’u shmangur nga detyrimet e së 

drejtës për proçes të rregullt541. 

334 Pala kërkuese vëren në rastin konkret, se interesi publik nuk është një shkak i lejueshëm 

sipas Konventës për kufizimin e së drejtës për siguri juridike. I vetmi shkak që mund të merret në 

konsideratë ka të bëjë me kushtet-social ekonomike të vendit. Mbrapa këtij kushti qëndron fatura 

finaciare e proçesit, e cila sipas palës shtetërore është e papërballueshme542. GJEDNJ e ka 

rrëzuar këtë pretendim të palës kërkuese disa herë, nëpërmjet vendimeve të veta për çështjet që 

lidhen me kthimin dhe kompensimin e pronave, për arsye se rregulli sipas të cilit: “mungesa e 

fondeve nuk mund të përdoret për të justifikuar shmaejen e shteteve nga detyrimet e tyre 

ndërkombëtare” është parim i përgjithshëm i së drejtës ndërkombëtare543.  

335 Nisur prej sa më sipër, pala kërkuese vëren se, as interesi publik dhe, as kushtet social-

ekonomike nuk mund të përdoren si arsye të mjaftueshme për të justifikuar domosdoshmërinë e 

ndërhyrjeve nga ana e shtetit në të drejtën e kërkuesve për siguri juridike. Për më tej, çdo arsye 

tjetër e sjellë për këtë qëllim implikon zbatueshmërinë e nenit 18 të Konventës, sepse edhe nëse 

                                                           
537 Driza k. Shqipërisë, Vendim i datës 13 Nëentor 2007, § 64 
538 R. Gordon, T. Ward, T. Eicke – The Strasbourg Case Law , Sweet & Maxwell, London, 2001, fq 1125-1138. 

(rasti Handyside). 
539 Van Dijk and Van Hoof – Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen – 

Oxford 2006 – E drejta për process të rregullt (aksesi efektiv).  
540 A. Lawson, H.G. Schermers – Leading cases of the European Court of Human Rights, Ars Aequi Libri, 

Nijmegen, 1997, fq. 28-42. 
541 Stran Greek Refineries dhe Stratis Andreadis kundër Greqisë, Vendim date 9 Tetor 1994 § 49, etj. Zielinski an 

Pradal dhe Gonzalez ETJ k. Francës, Vendim datë 28 Tetor 1999, etj.  
541 Multiplex k. Kroacisë, Vendim i dates 10 tetor 2003, etj. 
542 542 Raport i Komisionit të Ligjeve, datë 19 Janar 2016, “Për Dekretin e Presidentit nr. 9377 dat  29.12.2015 Për 

Kthimin e Ligjit nr 133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” fq 3.  
543 Ian Brownlie: Principles of Public International Law, Oxford 2013. 
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supozohen të vërteta shkaqet e sjella nga pala shtetërore544, përsëri kufizimet e imponuara 

nëpërmjet Ligjit nr. 133/15 nuk mishërojnë një politikë të mirëfilltë për të bërë drejtësi sociale 

për arsyet që janë rradhitur në §§ 284 – 297 të Kërkesës. Më tej edhe mungesa e një analize të 

thelluar të shkaqeve që kanë shpënë palën shtetërore në zgjedhjet e bëra prej saj, siç konstatohet 

nga ekspertët e Departamentit të Zbatimit të Vendimeve në Komitetin e Ministrave545 është 

gjithashtu një tjetër provë se nuk ekziston një politikë e mirëfilltë në këtë kuadër. 

336 Pala kërkuese vëren se çdo kufizim i së drejtës për siguri juridike në rastin konkret, jo vetëm 

duhet provuar se është i domosdoshëm, por ai duhet të jetë në përputhje edhe me të drejtën për 

proçes të rregullt në tërësi546, në përputhje me parimet themelore kushtetuese të drejtësisë547 dhe 

dinjitetit njerëzor548, në përputhje me të drejtat e tjera kushtetuese për mbrojtjen e pronës549 dhe 

ndalimin e diskriminimit550.  

337 Në tërësi të sa u argumentua më sipër, pala kërkuese ankohet, se kufizimet së drejtës së 

pronës, të imponuara me efekte prapavepruese mbi pronarët e shpronësuar me forcë gjatë dhunës 

politike komuniste cënojnë të drejtën e tyre për proçes të rregullt. Për këtë arsye ajo i kërkon 

kësaj Gjykate të Nderuar t’i shpallë ato të papajtueshme me të drejtën e saj për proçes të rregullt.   

5.2.5 Cënimi i të drejtës për mjete juridike efektive 

338 Pala kërkuese vëren, se parashtrimi nga ana e saj e argumentave që lidhen me cënimin e 

parimit kushtetues të aksesit efektiv551, mjeteve efektive të mbrojtjes552 dhe proçesit të rregullt553 

ezauron edhe çështjen e ankesave të saj sa i takon cënimit të të drejtës për mjete juridike 

efektive554. 

339 Në vijim të sa është parashtruar më sipër për këtë qëllim, pala kërkuese vëren, se një tjetër 

kufizim që cënon të drejtën e saj për mjete juridike efektive është edhe mungesa e parashikimit të 

afateve konkrete sa i takon kohës që do kalojë midis hyrjes në fuqi të vendimeve të Agjencisë 

dhe zbatimit konkret të tyre555; mungesa e afateve konkrete për dëmshpërblimin e pronarëve 

                                                           
544 Raporti Shpjegues i Projektligjit, (sot Ligji 133/15) që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 Nëntor 2015 në 

Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës. 544 Raport i Komisionit të Ligjeve, datë 19 Janar 2016, “Për Dekretin 

e Presidentit nr. 9377 dat  29.12.2015 Për Kthimin e Ligjit nr 133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e 

Procesit të Kompensimit të Pronave”, cituar në § 234 të Kërkesës.  
545 § 66 – 79 i Kërkesës. 
546 §§ 250 – 265 dhe §§312 – 322 të Kërkesës.   
547 §§ 230 -265 të Kërkesës 
548 §§ 273 – 282 të Kërkesës 
549 §§ 341 – 358 të Kërkesës. 
550 §§ 307 – 311 të Kërkesës. 
551 §§ 250 - 257 të Kërkesës. 
552 §§ 258 – 265 të Kërkesës. 
553 §§ 312 – 337 të Kërkesës. 
554 §§ 103 – 112 të Kërkesës. 
555 Neni 16 (5) I ligjit. 
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pronat e të cilëve janë zënë me ndërtime të paligjshme556; mungesa e afateve konkrete për 

ushtrimin e së drejtës së parablerjes nga kërkuesit të cilët nuk kanë hequr dorë nga kjo e drejtë557; 

mungesa e afateve kohore konkrete për disponimin e pronave nga ana e kërkuesve pronat e të 

cilëve janë zënë558.  

340 Gjithashtu një tjetër kufzim është edhe mungesa e rregullave që sigurojnë përputhmërinë më 

të mirë të mundshme midis objektit të kërkesave dhe objektit të pasurive të njohura dhe të 

kthyera, ose të kompensuara. Minimi i këtij elementi të rëndësishëm të proçesit të kthimit dhe 

kompensimit të pronave cënion thelbin e efektivitetit të të gjitha mjeteve të parashikuara në ligj 

për të kthyer dhe kompensuar pronën, të cilat për këtë shkak nuk janë në gjendje të ofrojnë një 

perspektivë të arsyeshme suksesi për kërkuesit.  

5.2.6 Cënimi i të drejtës për mbrojtjen e pronës 

341 Në vijim të ankesave lidhur me paligjshmërinë e kufizimeve të imponuara në të drejtën e saj 

për mbrojtjen e pronës559, pala kërkuese ankohet se këto kufizime nuk janë, as proporcionale për 

shkaqet në vijim:  

Kriteret e vlerësimit të pronës janë caktuar në mënyrë të njëanshme prej palës shtetërore 

342 Sipas nenit 6 § (4) të ligjit infiltrohet rregulli i “hartës së vlerës së pronës në momentin e 

hyrjes së ligjit në fuqi”. Ky rregull ka ndikim në të drejtat pronësore të kërkuesve sa kohë ligji ka 

efekte prapavepruese560. 

343 Në vendimin e saj për çështjen “Vrioni Etj k. Shqipërisë”, GJEDNJ ka vënë në dukje ndër të 

tjera, se harta e vlerës së pronës e vitit 2008 u konsiderua e përshtatshme prej saj për të 

përllogaritur dëmet e pësuara nga kërkuesit, pasi ajo pasqyronte vlerën reale të tregut të pronës, e 

cila ishte indeksuar edhe sipas interesave dhe inflacionit të kohës së miratimit të saj561. Këto 

garanci sipas GJEDNJ-s evitonin çdo spekulim të vënë në dukje prej saj në kuadër të zbatimit të 

nenit 46 të Konventës562. 

344 Përpjekjet e bëra nga pala shtetërore për të paraqitur të tjera harta të vlerës së pronës janë 

rrëzuar nga GJEDNJ, me arsyetimin se ato nuk kanë plotësuar kushtet e metodologjisë së 

vlerësimit të përshkruara prej saj në Vendimin “Vrioni Etj k. Shqipërisë563”. Sipas GJEDNJ-së 

                                                           
556 Dëmshpërblimi i pronarëve në rastin konkret parashikohet të bëhet sipas gjendjes së fondeve të mbledhura nga 

legalizimet.  
557 Neni 22 I ligjit. 
558 Neni 23 I ligjit. 
559 §§ 230 – 249 të Kërkesës. 
560 Neni 3 I ligjit. 
561 Vrioni Etj. K. Shqipërisë, Vendim i datës 7 Dhjetor 2010 § 37.  
562 Po aty. 
563 Sharra Etj k. Shqipërisë, Vendim i datës 10 Nëntor 2015 § 81. 
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shpronësimet e paligjshme duhen kompensuar sipas vlerës aktuale të tregut të pronës564. 

GJEDNJ, ka pranuar shqetësimin e Kuvendit, se referimi në të dhënat e kontratave të regjistruara 

në IPRO nuk janë të besueshme sa kohë ato mund të mos pasqyrojnë vlerën reale të pronave, 

duke dashur të shmangin taksat565. Për më tej ajo i ka gjetur të pambështetura argumentat e palës 

shtetërore lidhur me rënien e vlerës së tregut të pronave sipas indikacioneve të hartës së vlerës së 

pronës të vitit 2014566. Në këtë kuptim GJEDNJ i ka vendosur qeverisë kushte për të provuar 

vërtetësinë e kritereve të vlerësimit të mishëruara në hartat e vlerës së tokës që do paraqesë në 

vijimësi567.  

345 Sipas nenit 37 të Ligjit, Këshilli i Ministrave duhet të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të 

Ligjit 133/15 brenda 6 muajve nga hyrja e ligjit në fuqi. Pala kërkuese vëren, se ajo nuk ka qenë 

pjesë e konsultimeve për kriteret e vlerësimit të pasurive të paluajtshme në territorin e 

Republikës së Shqipërisë, kështu që çdo vlerësim për këtë qëllim nga ana e autoriteteve është i  

njëanshëm568. 

Metodologjia e vlerësimit të pronës e imponuar nëpërmjet Ligjit nr. 133/15 cënon thelbin e të drejtës së pronës së 

palës kërkuese 

346 Pala kërkuese vëren, se duke mbajtur parasysh hartat e vlerës së pronës të vitit 2014569, 

mesatarja e vlerës së truallit në të gjithë territorin është 1,000.000 €/ ha570, kurse mesatarja e 

vlerës së tokës bujqësore, pyjeve, kullotave dhe livadheve është 20,000 €/ha571. Sipas llogaritjeve 

të vetë A.K.K.Pronave për vitin 2013572 konstatohet se, përafërsisht573 totali i detyrimit të shtetit 

ndaj kërkuesve është të kompensojë financiarisht dhe në natyrë një sipërfaqe mesatare të 

përgjithshme prej 222, 018 ha574, sipas të dhënave të përmbledhura në tabelën vijuese:  

 Trual i njohur 

me vendime 
përfundimtare 

për 

kompensim575 

Truall që pritet 

të njihet 
(aplikimet në 

Agjenci)576 

Tokë 

bujqësore, 
pyje, kullota, 

livadhe të 

njohura me 
vendime 

Tokë 

bujqësore 
pyje, kullota, 

livadhe të 

pretenduara që 
priten të njihen 

Tokë 

bujqësore pyje, 
kullota, 

livadhe në 

dispozicion 
për 

Totali i 

detyrimit të 
palës 

shtetërore për 

tokën truall 
është580 

Totali i 

detyrimit të 
palës 

shtetërore për 

tokën 
bujqësore 

                                                           
564 Po aty § 79.  
565 Po aty § 86.  
566 Po aty § 87.  
567 Po aty. 
568 §§ 273 – 282 të Kërkesës. 
569 Fletore Zyrtare nr 118 datë 31 Korrik 2014. 
570 100 €/m2. 

571 2 €/m2. 

572 Tableat e A.K.K.P-së të vitit 2013 gjenden bashkëlidhur.  
573 Përllogaritjet nga AKKP janë bërë me përafërsi, sa kohë ajo nuk ka realizuar sipas Planveprimit regjistrimin 

dixhital hartografik të pronave.  
574 Tokë truall dhe tokë bujqësore, pyje, livadhe, kullota. 
575 Janë gjithsej 7196, 683 ha truall të njohura me vendime përfundimtare për t’iu kompensuar kërkuesve. Referuar 

tarifës së mësipërme për vlerën e truallit për ha, detyrimi i shtetit ndaj pronarëve për këtë sipërfaqe trualli është 

7196, 683 ha x 1,000.000 €/ ha = 7, 196.683.000 € 
576 Në 10131 aplikime që presin të shqyrtohen janë 4185,1 ha truall të pretenduara. Detyrimi i shtetit për këtë 

sipërfaqe (sikur të gjitha aplikimet të jenë mirëqena) është: 4185,1 ha x 1,000.000 €/ ha = 4,184.100.000 € 
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përfundimtare 
për 

kompensim577 

(aplikimet në 
Agjenci)578 

kompensim579 pyjet, kullotat, 
livadhe581 

Sipërfaqja/ ha 7,196, 683 ha 4,185,1 ha 66,162 ha 144,024 ha 95,000 ha 11,381.783 ha 210,186 ha 

Detyrimi i 
palës 

shtetërore / € 

7, 196.683.000 

€ 
4,184.100.000 

€ 

1,323.240.000 

€ 
2,880.480.000 

€ 
1,900.000.000 

€ 
11,381, 
783.000 € 

4,203.720. 000 

 

347 Pavarësisht këtij detyrimi që pala shtetërore ka ndaj kërkuesve, vërehet se zgjidhjet e 

imponuara prej saj nëpërmjet Ligjit nr. 133/15 mishërojnë një politikë të dyfishtë, e cila nga 

njëra anë ligjëron njëherë e mirë shpronësimin përfundimtar të pronave të origjinës së kërkuesve, 

të mbetura në gjendjen e Fondit të Tokës dhe nga ana tjetër bën gjithçka për të mohuar detyrimet 

sa sipër. 

348 Në mbështetje të qëllimeve të saj për shpronësimin final të kërkuesve, pala shtetërore ka 

ligjëruar shtrirjen e mëtejshme të shpronësimeve dhe konfiskimeve të pronave të origjinës së 

kërkuesve, nëpërmjet nenit 25 pika (ç) të ligjit, sipas të cilit klasifikohen “prona të zëna” pronat 

e dhëna sipas ligjeve të rradhitura në “Shtojcën I” të Ligjit nr 133/15, pjesa më e madhe e të 

cilëve, me ndryshimet që kanë pësuar pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës dhe rishtazi janë efektivë 

(në fuqi).  

349 Më tej, sipas të dhënave të disponuara nga ALUIZNI për gjendjen e legalizimeve deri në 

vitin 2013582 vërehet se janë miratuar për legalizim 3,013.683 ha truall, pronë origjine e 

kërkuesve. Sipas ndryshimeve që ka pësuar Ligji nr. 9482, datë, 3.4.2006, “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar gjatë vitit 2015, sipërfaqja e 

truallit, tokave bujqësore, pyjeve livadheve kullotave që po u shpronësohen kërkuesve është 

zmadhuar ndjeshëm583. Ky fenomen tashmë është “vulosur” njëherë e mirë nëpërmjet politikave 

                                                                                                                                                                                           
580 Nisur prej sa më sipër, mesatarja e totalit të detyrimit të palës shtetërore ndaj kërkuesve për tokën truall është 

11,381, 783.000 €. Prej kësaj shume, sipas rregullimeve të Ligjit nr. 133/15 vlera prej 7, 196.683.000 € do 

kompensohet financiarisht, kurse vlera prej 4,184.100.000 € do kompensohet fizikisht.  
577 Janë gjithsej 66,162 ha tokë bujqësore, pyje, kullota, livadhe të njohura me vendime përfundimtare për tu 

kompensuar. Referuar tarifës së mësipërme mesatare për këto lloje tokash, detyrimi i palës shtetërore për këtë 

sipërfaqe trualli është: 66,162 ha x 20,000 €/ha = 1,323.240.000 € 
578 Në 10,131 aplikime që presin të shqyrtohen janë 144,024 ha tokë bujqësore pyje, kullota, livadhe të pretenduara. 

Detyrimi i shtetit për këtë sipërfaqe (sikur të gjitha aplikimet të jenë të mirëqena) është 2,880.480.000 € 
579 Toka që shteti ka parashikuar të vendosë në dispozicion për kompensim konsiston në: 23,000 ha toka bujqësore 

dhe 72,000 ha pyje, kullota, livadhe. Vlera e këtyre sipërfaqeve, të cilave Agjencia do u bëjë vlerësimin financiar 

është – sipas tarifës së mësipërme për ha -  mesatarisht 95,000.000 ha x 20,000 €/ha = 1,900.000.000 € 
581 Nisur prej sa më sipër, mesatarja e totalit të detyrimit të palës shtetërore ndaj kërkuesve për tokën bujqësore 

pyjet, kullotat, livadhet është 4,203.720000 €. Prej kësaj shume, sipas rregullimeve të Ligjit nr. 133/15 vlera prej 

1,323.240.000 € do kompensohet financiarisht, kurse vlera prej  2,880.480.000 € do kompensohet fizikisht.  
582 Tabelat e ALUIZNIT gjenden bashkëlidhur. 
583 Konkretisht, numri i parcelave ndërtimore në proces legalizimi deri në vitin 2015 llogaritet në 446, 061 ndërtime 

pa leje. Sipas përcaktimeve të ligjit për legalizimet sipërfaqja e lejuar për tu legalizuar për cdo ndërtim është 

mesatarisht 300m2. Duke mbajtur parasysh numrin total të ndërtimeve pa leje dhe mesataren e truallit që lejohet të 

legalizohet vërehet se sipërfaqja objekt legalizmesh është 14,200 ha truall. Po sipas deklarimeve të ALUIZNIT, 1/3 

e kësaj sipërfaqeje është tokë e origjinës së kërkuesve, e cila duhet shpronësuar për efekt legalizimesh.  
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të shpronësimit të paligjshëm të kërkuesve sipas 24 i Ligjit nr. 133/15 zbatuar në bashkim me 

nenin 20 dhe nenin 25 pika (ç) të tij584. 

350 I njëjti konstatim vlen edhe për pronat e origjinës së kërkuesve, të cilat posedohen në 

mënyrë të paligjshme prej shtetit. Nëpërmjet nenit 21 § (5) – (8), nenit 22, nenit 23 dhe nenit 25 

pika (a) – (c) të ligjit favorizohen shpronësimet dhe konfiskimet e mëtejshme të pronave të 

origjinës së kërkuesve, në favor të palës shtetërore dhe të tretëve. 

351 Nga ana tjetër, duke dashur të mohojë detyrimet e saj ndaj kërkuesve, pala shtetërore kufzon 

me efekte prapavepruese585 të drejtën e pronës së kërkuesve586 duke shkelur parimet themelore 

kushtetuese të dinjitetit njerëzor587, të  drejtësisë588 dhe të drejtësisë shoqërore589, duke ndërhyrë 

në mënyrë jo-proporcionale në të drejtën e kërkuesve për ndalimin e diskriminimit590; për proçes 

të rregullt591 dhe mjete jurdike efektive592. 

352 Më tej, sikurse evidentohet edhe në Dokumentin Informues, pala shtetërore nuk ka dhënë 

shpjegime të detajuara rreth impaktit, që pritet të ketë zbatimi i kufizimeve të imponuara 

nëpërmjet Ligjit 133/15 në të drejtën për pronën të kërkuesve593. Midis këtyre shpjegimeve pala 

kërkuese duhet të kishte servirur tregues konkretë lidhur me ndryshimet e pritshme të detyrimeve 

të saj sa sipër594, në kuadër të implementimit të ndryshimeve të mishëruara në Ligjin nr. 133/15. 

Konkretisht, pala shtetërore duhet të kishte evidentuar se, duke supozuar që të gjitha kërkesat595 e 

ndodhura në Agjenci do ishin të mirëqena, sipas legjislacionit të shfuqizuar për kthimin dhe 

kompensimin e pronave: 

- sa prej tyre priten të rrëzohen për shkak të ndryshimeve sipas 7 § (2) pika ç) të këtij ligji; 

- sa prej tyre priten të rrëzohen për shkak të ndryshimeve sipas nenit 20 të këtij ligji, 

zbatuar në bashkim me nenin 25 të tij; 

                                                           
584 Shih § 53 pika e të Kërkesës. 
585 Neni 3 I ligjit. 
586 Të njohur me vendime përfundimtare, ose për kategorinë e kërkuesve që presin vendime “pritshmëritë 

legjitime”, për pronë, që e kanë origjinën në legjislacionin për kthimin dhe kompensimin e pronave, shfuqizuar sipas 

këtij ligji. 
587 §§ 273 – 282 të Kërkesës. 
588 §§ 230 – 265 të Kërkesës. 
589 §§ 283 – 306 të Kërkesës. 
590 §§ 307 – 311 të Kërkesës. 
591 §§ 312 -337 të Kërkesës. 
592 §§ 338 – 340 të Kërkesës. 
593 Departamneti i Zbatimit të Vendimeve ka vënë në dukje se: “duke qenë se: formula e propozuar për kompensim 

kosiderohet ndërhyrje në të drejtën e pronës së ankuesve - pra ndërhyrje që implikon zbatueshmërinë e nenit 1 

Protokolli 1 të Konventës - duhen dhënë shpjegime që mundësojnë vlerësimin e pajtueshmërisë së kësaj formule me 

parimin e proporcionaloitetit. Duke pasur parasysh kërkesat e Konventës dhe analizat e bëra nga Gjykata sa i takon 

kësaj çështjeje kërkohet, që shteti të bëjë të ditur më qartësisht logjikën dhe arsyet për zgjedhjen e bërë. § 34 i 

Dokumentit Informues. Shih gjithashtu referencat e bëra për këtë qëllim në § 79 të Kërkesës. 
594 Pra, të përllogariste ndikimin e ndryshimeve sipas ligjit 133/15 në të drejtat e fituara, apo pritshmëritë legjitime të 

kërkuesve.  
595 Dosjet e vendimeve dhe aplikimet, të cilat ajo i ka inventarizuar.  
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- sa prej tyre priten të zhvlerësohen për shkak të hartave të vlerës së pronës që do 

miratohen sipas nenit 6 § (4) të tij; 

- sa prej tyre priten të zhvlerësohen për shkak të ndryshimeve sipas nenit 6 § (1) të këtij 

ligji; 

- sa prej tyre priten të zhvlerësohen për shkak të ndryshimeve sipas nenit 6 § (5) të këtij 

ligji; 

- sa prej tyre priten të zhvlerësohen dhe shkualifikohen për shkak të ndryshimeve sipas 

nenit 6 § (6) dhe nenit 21 § (4) të këtij ligji zbatuar në bashkim me nenin 7 § (1) të tij; 

- sa prej tyre priten të zhvlerësohen për shkak të ndryshimeve sipas nenit 14 § (4) të këtij 

ligji;  

- sa prej tyre priten të zhvlerësohen për shkak të zbatimit të ndryshimeve sipas nenit 16 § 

(4) pikat a) – b) të këtij ligji: 

- sa prej tyre priten të zhvlerësohen për shkak të zbatimit të ndryshimeve sipas nenit 17 të 

këtij ligji; 

- sa prej tyre priten të zhvlerësohen dhe/ose rrëzohen për shak të ndryshimeve sipas nenit 

21 § (5) – (8); nenet 22 - 25 të këtij ligji, sipas rastit (me dhe pa aplikimin e përfitimeve 

të zbritshme); 

- sa kërkues detyrohen të konvertojnë Çertifikatat e Pronësisë në të drejtë kompensimi për 

shkak të ndryshimeve sipas nenit 7 § (2) pika ç) zbatuar në bashkim me nenin 21 § (5) – 

(8); nenet 22 - 25 të këtij ligji dhe sa prej kërkesave zhvlerësohen ose rrëzohen në kuadër 

të zbatimit të “përfirimeve të zbritshme” sipas këtij ligji; 

- sa reduktohen detyrimet e palës shtetërore prej zbatimit të nenit 14 § (3) të ligjit.  

353 Pala kërkuese nuk është në pozitat e Agjencisë për të bërë një vlerësim të tillë, megjithatë 

edhe prej një analize të thjeshtë kuptohet, pa asnjë mëdyshje, se vetëm prej zbatueshmërisë së 

kritereve të nenit 6 të ligjit, nenit 21 § (4) dhe nenit 21 – 25 të tij, detyrimet e shtetit ndaj 

kërkuesve parashikohen të ulen deri në masën 80%.  

354 Pra, prej analizës së themelit të neneve të Ligjit nr. 133/15 dhe fushës së zbatimit të tyre 

konkludojmë, se kufizimet, që imponohen nëpërmjet këtij ligji në të drejtën e kërkuesve për 

mbrojtjen e pronës nuk janë të domosdoshme. Ato u vendosin kërkuesve sipas këtij ligji një barrë 

shumë të rëndë, në mënyrë të pajustifikuar.  

355 Duke folur për barrën e kërkuesve në rastin konkret, pala kërkuese ankohet, se nëpërmjet 

këtyre kufizimeve, shteti zbraz në kurrizin e kërkuesve peshën e përgjegjësisë se vet për sjelljet e 

të gjithë zyrtarëve, të cilët për dekada kanë penguar zbatimin e detyrimeve që rridhnin prej 

legjislacionit për kthimin dhe kompensimin e pronave dhe kanë favorizuar, edhe pas hyrjes së 

Kushtetutës në fuqi shpronësimet dhe konfiskimet e paligjshme të pronave të origjinës së 

pronarëve në kundërshtim të plotë me frymën e parimeve themelore kushtetuese, me frymën e 

nenit 181 të Kushtetutës dhe me Konventën. Në këtë kuptim interesi publik dhe kushtet social-

ekonomike të vendit janë një maskë e shëmtuar për të justifikuar këtë dështim të të rëndë. 
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356 Gjithashtu, prej analizës së themelit të neneve të Ligjit nr. 133/15 dhe fushës së zbatimit të 

tyre konkludojmë, se kufizimet që imponohen nëpërmjet këtij ligji në të drejtën e kërkuesve për 

mbrojtjen e pronës nuk janë një “nevojë demokratike” e shoqërisë, sepse nuk ekziston asnjë 

lidhje e arsyeshme midis shkaqeve të pretenduara nga pala shtetërore për këtë qëllim dhe llojit të 

kufizimeve të imponuara.  

357 Sado diskrecion të kenë autoritetet për të ndërhyrë në të drejtën e pronës së kërkuesve në 

emër të interesit publik dhe kushteve social-ekonomike të vendit, përsëri ky diskrecion nuk mund 

t’i lejojë asaj të ndërhyjë aq, sa të interferojë edhe në vetë qëllimin e Ligjit, duke justifikuar 

plotësisht nevojën për mofidikimin edhe të titullit të ligjit në “Për përmbylljen e procesit të 

shpronësimit përfundimtar të pronarëve të shpronësuar me forcë dhe zhveshjen  e shtetit nga çdo 

detyrim”. 

358 Në tërësi të sa u argumentua më sipër, pala kërkuese ankohet, se kufizimet e së drejtës së 

pronës, të imponuara me efekte prapavepruese mbi pronarët e shpronësuar me forcë gjatë dhunës 

politike komuniste cënojnë thelbin e së drejtës së tyre për gëzim paqësor të pronës. Për këtë 

arsye ajo i kërkon kësaj Gjykate të Nderuar t’i shpallë ato të papajtueshme me të drejtën e saj për 

mbrojtjen e pronës.   

VI.  KËRKESË LIDHUR ME PEZULLIMIN E ZBATIMIT TË LIGJIT 

359 Sipas nenit 45 § (1) të Ligjit Nr.8577, Datë 10.2.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” parashikohet ndër të tjera, se: “aty ku Gjykata 

Kushtetuese vlerëson se zbatimi i ligjit mund të sjellë pasoja, që prekin interesa shtetërore, 

shoqërore, ose të individiëve, sipas rastit, kryesisht, ose me kërkesë të palës urdhëron pezullimin 

e ligjit”.   

360 Pala kërkuese vëren, se - në rastin konkret - kufzimet e imponuara në të drejtën e saj për 

mbrojtjen e pronës kryhen në kuadër të një ligji me efekte prapavepruese596. Si pasojë e 

kufizimeve në fjalë të drejtat pronësore të kërkuesve597”zhvlerësohen në thelb598.  

361 Konkretisht, nëpërmjet nenit 6 § (1) të Ligjit nr 133/15 miratohet rregulli i vlerësimit të 

pronave, sipas zërit kadastral që ato kanë pasur në momentin e shpronësimit. Kjo mënyrë 

vlerësimi zhvlerëson ndjeshëm të drejtat pasurore të kërkuesve, ndonëse ata (kërkuesit) nuk kanë 

asnjë përgjegjësi për shkeljet nga ana e palës shtetërore të detyrimeve për të zbatuar 

legjislacionin për kthimin dhe kompensimin e pronave. Përkundrazi, kërkuesit, gjatë gjithë 

këtyre viteve, në pritje të zbatimit të vendimeve të tyre, ose në pritje të vendimeve të Agjencisë 

për kërkesat e tyre kanë përjetuar shqetësim dhe pasiguri sa i takon perspektivës së pronave të 

                                                           
596 Neni 3 I ligjit. 
597 § 53 i Kërkesës.  
598 Shih §§ 230 – 249 dhe §§ 341 – 358 të Kërkesës.  
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tyre599. Si pasojë e zbatimit të rregullit të mësipërm një pasuri truall në qytetin e Tiranës, e cila 

sot vlerësohet – sipas hartës së vlerës së pasurive të paluajtshme të vitit 2014 - me 57,500 

lekë/m2, sipas nenit 6 § (1) do vlerësohet me 250 lekë/m2.  

362 Më tej, nëpërmjet nenit 6 § (5) – (6) dhe nenit 21 § 4 të ligjit 133/15 miratohet rregulli i 

përfitimeve të zbritshme. Sipas këtij rregulli, për vlerësimin e çdo kërkese për njohje, kthim dhe 

kompensim prone do zbriten, sipas formulës së parashikuar në nenin 6 § (3) të ligjit të gjitha 

pronat e kthyera, a kompensuara me vendime përfundimtare më të hershme në favor të 

kërkuesve. Si pasojë e zbatimit të rregullit të mësipërm shumë kërkues rrezikojnë të humbasin 

pronat e tyre600; 

363 Kërkesat e shunmë kërkuesve rrezikojnë të rrëzohen si pasojë e zbatimit të nenit 20 të ligjit 

në bashkim me nenin 25 të tij. Sipas nenit 20 të ligjit parashikohet, se “kërkesat e bëra para 

hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe kërkesat e bëra brenda afatit të përcaktuar në këtë ligj, nëse prona 

nuk kategorizohet në pronat e përcaktuara në nenet 4 dhe 25 të këtij ligji, do ti nënshtrohen 

trajtimit të pronës nëpërmjet njohjes së të drejtës së subjekteve të shpronësuara me vendim të 

ATP-së dhe kompensim të tyre sipas këtij ligji”. Pra, zbatimi i këtij rregulli rrerzikon të 

përjashtojë një grup të gjerë kërkuesish, pronat e të cilëve janë prona që sipas ligjit të ri përdoren 

për interes publik601 dhe/ ose janë të zëna sipas ligjeve të rradhitura në Shtojcën I të këtij ligji602; 

364 Të detajuara humbjet e tjera që rrezikojnë të pësojnë kërkuesit si pasojë e kufizimeve të 

imponuara nëpërmjet Ligjit 133/15 (metodave të reja të vlerësimit) janë të rradhitura në mënyrë 

të detajuar në §§ 245  - 249 të Kërkesës dhe §§ 342  - 352 të Kërkesës.  

365 Veç kufzimeve të drejtpërdrejta me efekte prapavepruese në të drejtën e tyre për pronën, të 

cilat e kanë origjinën në metodologjinë e llogaritjes së vlerës së pronës, interesat pronësore të 

kërkuesve rrezikohen edhe nga mungesa e garancive të aksesit efektiv603 dhe mbrojtjes 

efektive604 gjatë procedurave të shqyrtimit të kërkesave të tyre nga Agjencia.  

366 Sigurisht, në mbështetje të kufizimeve në fjalë, pala shtetërore ka sjellë arsyet e veta, të cilat 

kryesisht lidhen me nevojën për të ulur detyrimet ndaj kërkuesve në kuadër të respektimit të 

mirëqenies sociale dhe interesit publik605. Pala kërkuese, nga ana e saj ka rradhitur gjithashtu një 

sërë ankesash lidhur me këto kufizime, duke sfiduar para kësaj Gjykate të Nderuar si 

                                                           
599 Ky fakt është evidentuar nga GJEDNJ në të gjithë jurisprudencën e saj me palë vendin tonë. 
600 Shih §§ 323 – 337 të kërkesës 
601 Neni 21 § (5) – (8), Neni 22-25 pika (a) – (c).,  
602 Neni 25 pika ç). 
603 Shih §§ 250 -257 të Kërkesës. 
604 Shih §§ 258 – 265 të Kërkesës. 
605 Raporti Shpjegues i Projektligjit, (sot Ligji 133/15) që pala shtetërore ka dorëzuar më datë 4 Nëntor 2015 në 

Komitetin e Ministrave të Këshillit të Europës. Raport i Komisionit të Ligjeve, datë 19 Janar 2016, “Për Dekretin e 

Presidentit nr. 9377 dat  29.12.2015 Për Kthimin e Ligjit nr 133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e 

Procesit të Kompensimit të Pronave”. 
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ligjshmërinë606, ashtu edhe propocionalitetin607 e kufzimeve të imponuara nëpërmjet ligjit në 

fjalë.  

367 Ashtu si pala shtetërore ka një interes të drejtpërdrejtë në imponimin  e kufizimeve, që mbart 

ligji 133/15 në të drejtat e saj, ashtu, edhe pala kërkuese ka një interes të drejtpërdrejtë të 

mbrohet prej pasojave të kufizimeve në fjalë, duke thirrur në ndihmë për këtë qëllim të gjitha 

garancitë e nevojshme kushtetuese dhe të Konventës, të cilat sipas saj janë të përshtatshme për të 

penguar arbitraritetin shtetëror. 

368 Nisur prej sa u parashtrua më sipër dhe në vështrim të gjithë sa është parashtruar prej Palës 

Kërkuese në Kërkesën e saj para kësaj Gjykate të Nderuar, me qëllim që të neutralizohen pasojat 

negative të këtij ligji, nëse ai shpallet anktikushtetues, kërkojmë që Gjykata Kushtetuese në 

përputhje me nenin 45 sa sipër të urdhërojë pezullimin e zbatimit të Ligjit 133/15 deri në 

shqyrtimin përfundimtar nga kjo Gjykate e çështjes në fjalë.  

VII. KONKLUZIONE 

369 Në vijim të sa u parashtrua në këtë Kërkesë i kërkojmë kësaj Gjykate të Nderuar: 

1. Të pranojë të shqyrtojë themelin e ankesave të palës kërkuese rradhitur në këtë Kërkesë, 

duke i deklaruar ato të pranueshme. 

2. Të pranojë kërkesën e palës kërkuese për pezullimin e zbatimit të Ligjit nr. 133/15 deri në 

shqyrtimin e përfundimtar të çështjes dhe të vendosë pezullimin e zbatimit të ligjit sipas 

nenit 45 § (1) të Ligjit Nr.8577, Datë 10.2.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” 

3. Të deklarojë të bazauara ankesat e palës kërkuese lidhur me papajtueshmërinë e Ligjit nr. 

133/2015 me Preambulën (pjesën relevante), Nenin 3, Nenin 4, Nenin 15, Nenin 17, 

Nenin 18 § (1), Nenin 41, Nenin 42, Nenin 131, Nenin 132, Nenin 134 § 1, Nenin 181 të 

Kushtetutës; 

4. Të deklarojë të bazauara ankesat e palës kërkuese lidhur me papajtueshmërinë e Ligjit nr. 

133/2015 me Nenin 1, Nenin 6 § (1) (pjesa relevante), Nenin 13, Nenin 14, Nenin 18, 

Nenin 41, Nenin 1 I Protokollit 1, Nenin 1 i Protokollit 12 të Konventës; 

5. Të shfuqizojë si të papajtueshme me Preambulën (pjesën relevante), Nenin 3, Nenin 4, 

Nenin 15, Nenin 17, Nenin 18 1, Nenin 41, Nenin 42, Nenin 131, Nenin 132, Nenin 134 

1, Nenin 181 të Kushtetutës, kufizimet e imponuara në të drejtat kushtetuese të palës 

kërkuese nëpërmjet Ligjit 133/15 (duke kuptuar ligjin në tërësi); 

6. Të shfuqizojë si të papajtueshme me Nenin 1, Nenin 6.1 (pjesa relevante), Nenin 13, 

Nenin 14, Nenin 18, Nenin 41, Nenin 1 I Protokollit 1, Nenin 1 i Protokollit 12 të 

Konventës, kufizimet e imponuara në të drejtat kushtetuese të palës kërkuese nëpërmjet 

Ligjit 133/15 (duke kuptuar ligjin në tërësi). 
                                                           
606 §§ 230 – 265 të Kërkesës. 
607 §§ 266 – 358 të Kërkesës. 
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