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R A P O R T  

Per dekretin e Presidentit te Republikes, nr. 6664, date 13.8.2010 "Per kthimin 
per rishqyrtim te ligjit nr. 10308, date 22.7.2010 "Per disa shtesa dhe ndryshime 

ne ligjin nr. 9235, date 29.7.2004 "Per kthimin dhe kompensimin e prones", 
te ndryshuar 

Komisioni i Ligjeve, ne cilesine e komisionit pergjegjes, bazuar ne kalendarin 3 
javor te punimeve te Kuvendit, ne mbledhjen e dates 13 shtator 20 10, mori ne shqyrti~n 
dekretin e Presidentit te Republikes, nr. 6664, date 13.8.2010 "Per kthimin per 
rishqyrtim te ligjit  nr. 10308, date 22.7.2010 "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 
9235, date 29.7.2004 "Per kthimin dhe kompensimin e prones", te ndryshuar. 

Komisoni caktoi relatore deputeten Mesila Doda, e cila ne relatimin e saj u shpreh 
se: 

Ne motivimin e tij Presidenti i Republikes ka paraqitur dy qeshtje ne te cilat ai 
bazon konkluzionin e vet, pra mosdekretimin e ketij ligji. 

Arsyeia e pare: Shkelja e parimit te sigurise juridike. 
Ars~eia  e dvte: Rregullimet ne ligj jane te njejta me ligjin e shfuqizuar nga 

Gj ykata Kushtetuese 
Shkelia e parimit te sigzrrise juridike. Ne lidhje me kete pike ne motivimin e 

vetos presidenciale eshte sqaruar nga ana e Presidentit, se pari kuptimi i parimit te 
sigurise juridike, madje duke bere edhe referime konkrete ne dispozita kushtetuese. 
Presidenti i Republikes, ne perpjekje te gletjes se mbeshtetjes se shkronjes se 
Kushtetutes, ka bere referenca ne 4 dispozita dhe ne preambulen e Kushtetutes. 
Asnje nga keto 4 dispozita kushtetuese n u k  tsegon apo ka te beje me parimin e sigurise 
juridike. Keshtu, neni 4 parashikon se: 

1. E clrejta p2rhen b~iz2n cihe k~fijrt' e veprin~tarise st' shtetit. 
2. Kirshtetirra t'sht2 ligji me i Iarti. n2 Rep~rhliken e Shqiperist'. 
3. Dispozirat e Kushterut2s zbatohen drejtpt'rsedrejti, pt'rvec rasteve kur Kushtetutu 

pnrashikon ndryshe. 

Se pari, kjo dispozite tregon thjesht dhe vetem hieraskine ligjore te Kushtetutes 
dhe rregullin se veprimtaria shteterore duhet te jete e bazuar ne ligj. Pra, kjo dispozite 
rekomandon qe qdo organ shteteror i $do niveli, qe ushtron vepr-imtari shteterore, gjithnje 



duhet te bazohet ne nje akt rregullator siq parashikon Kushtetuta (ligj, akt nenligjor etj). 
Me termin "e drejta", e permendur ne piken e pare, Kushtetuta ka patur parasysh teresine 
e normave juridke rsegullatore te shtetit, pra korpusin ligjor. Rekomandimi kushtetues i 
kesaj dispozite eshte qe: nuk tolerohet veprimtaria e pambeshtetur ne ligj e $do qelize 
shteterore. Ne kete kendveshtrim nuk gjej lidhje te kesaj dispozite kushtetuese me ligjin 
ne fjale, pra me ate qka rregullon dhe disiplinon ky ligj. 

Se dvti, Presidenti, ne motivimin e tij, eshte bazuar ne nenin 41 te Kushtetutes. Ky nen 
parashikon se: 

I. E drejta e prones private eshte e garantirar. 
2. Pronafitohet me dhrrrim, me trashegimi, me Olerje dhe me ~ d o  menyre tjeter klasike te 

parashikriar ne Kodin Civil. 
3. Ligji mirnd ti? parashikoje shyronesinie ose kujizirnz ne ushtrimin e se dre j th  se prones 

vetem per interesa publike. 
4. Shprone.simet ose ato kufizime ti! se clrejtes s2 prones qe barazohen me shpronesimin, 

lejohen vetem perkundrejt nj2 shperblimi re clrejte. 
5. Per mosmarreveshjer lirlhur me masen e shperblimit mund re behet ankim ne gjykate. 

Kjo dispozite eshte ne Kushtetute ne bllokun e te drejtave dhe lirive te njeriut dhe 
me saktesisht ne pjesen e lirive dhe te drejtave vetjake. Si e tille kjo dispozite, nuk ben 
gje tjeter veqse te drejten e prones e ka parashikuar si nje te drejte vetjake, duke bere 
keshtu edhe nje rregullim te ngjashem me Konventen Europiane te te Drejtave te Njeriut, 
protokolli perkates i saj. Ajo qfare kjo dispozite rregullon eshte qe shteti garanton te 
drejten e prones dhe me saktesisht, percakton se cilat jane menyrat e fitimit te prones, 
duke bere referim te posaqem te trashegimia, te dhurimi e pastaj edhe ne menyrat e tjera 
te parashikuara ne Kodin Civil. Kjo dispozite parashikon edhe mundesine qe e drejta e 
prones mund te kufizohet dhe se kufizimi mund te behet kundrejt nje shperblimi. 
Nderkohe, ligji qe ky Kuvend miratoi dhe qe eshte kthyer nga Presidenti per rishqyrtim, 
nuk rregullon asnje nga fushat e veprimit te nenit 41. Ligji ne fjale, nuk rregullon dhe as 
parashikon ndonje menyre te re fitimi te pronesise. Ligji ne fjale, ne thelb, eshte nje 
mekanizem procedural, i cili ben vetem verifikimin e ligjshmbise se nje titulli pronesie. 
Ky ligj nuk rregullon qbhtjet e shpronesimit apo te kufizimeve te tjera. Keshtu qe 
referimi tek kjo dispozi te eshte i pavend. 

Se treti, bh t e  bere referimi tek neni 132 i Kushtetutes me kete permbajtje: 
I. Vendimer e Gjykcitb Kushtetirese kane firqi detyri~ese te yergjithshme clhe jane 

pe$rrndimtare. Gjykata Kushtetuese ka vetem t l  drejten e shfuqizimit te akteve qe shqyrton. 
2. Vendimet e Gjykates Kushtetuese hyjne ne firqi diten e botimit ne Fletoren Zyrtare. 

Gjykata Krrshtetrrese munrl re vendose qe ligji ose akti tjeter normativ tE shfuqizohet ne nje h t e  
tjeter. Mendilni i pakiclis botohet bashke me vendimin. 

Presidenti i Republikes ka patur ne mendje te sqaroje se vendimi i Gjykates 
Kushetuese duhet zbatuar. Vendimi i Gjykates Kushtetuese ka urdheruar, ne rastin 
konkret, shfuqizimin e nje pjese te nje ligji. Ne kete rast eshte shkaktuar nje boshllek, nje 
vakuu~n ligjor, i cili duhet te mbushet. Ky eshte edhe reagimi qe Kuvendi duhet te kete 
pas krijimit te ketij vakumi, pas shfuqizimit te ligjit. Pikerisht kete gje ka bere Kuvendi. 
Ka mbushur kete vakum ligjor, me ane te miratimit te ligjit. Eshte ne rastet e rralla qe 
Kuvendi, ne tempizem te plote, ka identifikuar boshllekun ligjor dhe ka reaguar me 
plotesimin e tij nepermjet miratimit te ligjit te ri, ne permbushje dhe ne ekzekutim te 
plote te vendimit te Gjykates Kushtetuese. 



Se katerti, eshte beR reference ne nenin 18 1 te Kushtetutes me kete permbajtje: 
I .  Kuvendi, brenda dy deri Ire vjcrPve nga hyrja nefirqi e kesaj Kirshtetute, nxjerr ligie 

per rreg~rllimin e drejte te geshtjeve te ndt-yshme ye lidhen me shpronesimet dhe konfiskimet e 
kryera para miratimit te k k a j  Kushtetute, duke rr  ~rclhehequr nga kriteret e nenit 41. 

2. Ligjet dhe akter e tjera normative re mirat~rara para dates se hyrjes ne fuqi te kesaj 
Kushtetute dhe qe kane te be~ne  me shpronZisimer dhe konfiskimet, do te zbatohen kur nilk vijne ne 
kuruiershtim me te. 

Kjo dispozite, e nje natyre tranzitore, parashikon qe Kuvendi ka patur detyrimin te 
hartoje nje kuader te ri rregullues per qeshtjen e pronave te subjekteve te shpronesuar. 
Ceshtja e rregullimi t te kthimit dhe kompensimi t te pronave ka qene gjithnje e rregulluar, 
madje ka njohur edhe nje proces dinamik, sepse keto ligje gjithnje e me teper jane 
plotesuar e permiresuar. 

Presidenti i Republikes i referohet parimit te sigurise juridike ne motivimin e vet, 
duke bere referim te vendimet e Gjykates Kushtetuese, tek jurisprudenca e saj. Ne 
teesine e tyre, vendimet e Gjykates Kushtetuese kur bejne fjale per kete parim, e 
perkufizojne si nje parim, i cili mbron te drejtat e ligjshme nga ndryshimet kushtetuese. 
Pra, masa dhe cilesia e nje te drejte subjektive, e fituar me nje ligj nuk duhet te kufizohet 
nga ligjet qe miraton ne te ardhmen Kuvendi. Por, "parimi i sigurise juridike" mbron, 
te drejtat subjektive te fituara nga shtetasit shqiptare, te cilat kane nje ve~anti: Jan& 
te dreita te fituara ne menyre te lieishme. Pra, ato drejta qe jane fituar atehere kur ligji, 
apo akti nenligjor eshte zbatuar ne menyre korrekte. Ndryshe, nje zbatim ne shkelje te 
ligjit do te sillte nje te drejte te fituar ne menyre te paligjshme. Parimi i sigurise juridike 
nuk  mbron te drejta te fituara me paligjshmeri. 

Ligji ne fjale, ka pikerisht kete qellim. Ne kushtet kur ai parashikon se ekziston 
mundesia qe nje e drejte, (e drejta e pronesise), mund te jete fituar pa ditur te gjitha 
provat qe demonstrojne te drejten e ish-pronesise (shkronja "a" e nenit 16); nese prona 
eshte fituar me dokumentacion te falsifikuar (shkronja "b"); kur prona eshte fituar 
pergjate nje procedure qe eshte vertetuar me vendim gjykate se zyrtari perkates eshte 
denuar penalisht per te (shkronja "c"); ose kur fitimi i prones permban gabime materiale 
(shkronja "q) etj.; atehere nuk jemi me ne terrenin e te drejtave "te ligjshme", pra te atyre 
te drejtave qe mbron parimi i sigurise juridike. 

Kushtetuta jone, preambula, neni 4, 41, 132 dhe 181 i Kushtetutes dhe gjithe 
legjislacioni shqiptar, mbron dhe garanton te drejtat e shqiptareve qe jane fituar ne baze 
te ligjit dhe jo te drejta qe jane fituar ne shkelje te tij. Ligji ne fjale i miratuar nga 
Kuvendi, ben pikerisht kete gje: krijon mekanizmin e eleminimit te paligjshmerise dhe 
abuzimit qe eshte bere ne procesin e kthimit te pronave dhe mbron pjesen e shendoshe te 
tij, pra ate pjese k u r  eshte respektuar dokumentacioni i sakte dhe i plote shkresor e 
arkivor. 

Si konkluzion i pare, asnje nga keto dispozita kushtetuese nuk ka qasje te 
drejtperdrejte me argumentin qe trajton ligji qe ka miratuar Kuvendi. E per 
pasoje nuk mund te gjendet piketakimi te ketyre dispozitave me kete ligj, e 
rrjedhimisht as qe mund te behet fjale per "perplasje" te ketij ligji me keto 
dispozita kushtetuese. 



SI fundi ne motivimin e tij, Presidenti i Republikes, konkludon se ligji i miratuar 
eshte i njejte me ligjin e shfuqizuar nga Gjykata Kushtetuese. 

Se pari, nisur edhe nga aspekti formal, ligji i ri ka ne permbajtje te tij mbi 10 
dispozita, qe edhe ne sintakse dhe ne sistematiken e tyre legjislative jane terbisht te 
ndryshme nga vetem nje dispozite qe u shfuqizua nga Gjykata Kushtetuese. 
Ne permbajtje, trajtimi eshte i ndryshem ne koncept. Keshtu, ne ligjin e ri mundesia per 
te rishikuar nje vendim vertetohet vetem ne alternativat e nenit 16, (pra vetem kur dalin 
rrethana te reja, kur aktet jane te falsifikuara ose te paverteta, kur zyrtari shteteror ka 
dhene prone e per kete shkak eshte denuas penalisht, kur dhenia e prones eshte bere me 
gabime), ndersa ligji i shfuqizuar lejonte te behej rishikimi per gfaredo lloj shkaku. 

Se dvti, rishikimi behet vetem kur nje subjekt i shpronesuar, (ai i verteti), sjell 
dokumentacion te plote mbi te drejten e tij. Pra, eshte psoces ky qe vihet ne Ievizje nga 
individi. Kurse ligji i shfuqizuar, i jepte te drejte AKKP-se, qe te fillonte kryesisht kete 
proces. Po keshtu, ligji i ri ben nje ndarje te qarte ne lidhje me rastet kur qeshtja ka kaluar 
ne gjykate, kurse i meparshmi nuk  e qartesonte kete gje. Ligji i ri parashikon te drejten e 
paleve ne proces per te patur proces te sregullt ligjor, kurse i meparshmi nuk shprehej mbi 
kete ~eshtje. Pra, ne tekniken legjislative, ne sintaksen ligjore, ne strukturen sistematike 
te ligjit dhe ne koncepte, jemi perballe nje grupi rregullash te reja ligjore. 

Nga gjithe argumentimi i mesiperm rezulton se shqetesimet kushtetuese te 
ngritura nga ana e Presidentit te Republikes ne motivimin e tij per kthimin 
per rishqyrtim edhe nje here ne Kuvend, te ligjit nuk qendrojne. 
Asnje nga keto shqetesime nuk sugjeron ndonje ndryshim apo modifikim te 
mundshem ne tekstin e ligjit. 

Relatorio i ssrnieroi Konzisionit q t ,  bazuar ne rzerlin 85, p i k ~ l 2  12 Kushtetutb, Komisioni i 
Linieve t'i rekomandoie searzces plenare ntirrrti~?zirt e liniit ne  formen dhe permbaitien e 
tii pa izdrvshime. 

Anetaret e opozites ne komision mbeshteten motivet e parashtruara ne dekretin e 
Presidentit per kthimin per rishqyrtim te ligjit-nr. 10308, date 22.7.2010 "Per disa shtesa 
dhe ndryshime ne l igj in  nr. 9235, date 29.7.2004 "Per kthimin dhe kompensimin e 
prones", te ndryshuar dhe kunder propozimit te relatores. 

Anetaret e mazhorances ne Komision, me shumicen e votave te te gjithe 
anetareve mbeshteten dhe votuan pro sugjerimit te relatores qe komisioni t'i 
rekomandoje seances plenare: 

Miratimin e ligiit ne formen dhe permbaitien e ti! pa ndrvshime. 

Relatore 
/7 
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