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SHTYLLA II  

ÇËSHTJE PRAKTIKE & ADMINISTRATIVE  

Kompetenca lëndore e gjykatave për vendimet e Agjencisë së Trajtimit të Pronës 
Nga Av. Olesia Dosti  

  

I.         ABSTRAKT 

Ky artikull sjell në vëmendje të lexuesve një aspekt specifik të legjislacionit shqiptar në fuqi në 

fushën e të drejtës së pronësisë. Konkretisht, në këtë artikull është trajtuar roli që luan Agjencia e 

Trajtimit të Pronës, si organi publik kompetent për trajtimin dhe rregullimin e çështjes së 

pronave, ndryshimet që ka pësuar ligji për pronën nga viti 1993 e deri më sot, ku theksi i vihet 

ligjit aktual nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të 

pronave”. Ky ligj pavarësisht risive dhe ndryshimeve që solli në procesin e trajtimit të pronës, 

përsëri krijon problematika përgjatë praktikës gjyqësore lidhur me të drejtën e ushtrimit të 

ankimit të vendimeve të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, e cila si rrjedhojë ka sjellë një konflikt 

kompetencash të gjykatave administrative dhe gjykatave civile. 

 

FJALË KYÇE: Agjencia e Trajtimit të Pronës; E drejta e ankimit; Shpallja e moskompetencës; 

Vendim themeli; Akt administrativ. 

 

SHKURTIMET:         

AKKP   Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave 

ATP   Agjencia e Trajtimit të Pronës 

GJEDNJ        Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 

GJK          Gjykata Kushtetuese 

K.PR.A  Kodi i Procedurës Administrative  

K.PR.C                   Kodi i Procedurës Civile 

KSHKKP  Komiteti Shtetëror i Kthimit ose Kompensimit të Pronave 

KVKKP  Komisionet Vendore për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave 

Ligj nr. 133/2015  Ligj nr. 133, datë 05.12.2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e 

procesit të kompensimit të pronave” 

Ligj nr. 49/2012  Ligj nr. 49, datë 03.05.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e 

gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”  

Ligj nr. 7698/1993 Ligj nr. 7698, datë 16.04.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave 

ish-pronarëve” 

Ligj nr. 9235/2004 Ligj nr. 9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” 

VKM nr. 221/2016 Vendimin i Këshillit të Ministrave nr. 221, datë 23.03.2016 “ Për mënyrën 

   e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Trajtimit të Pronës” 
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VKM nr. 222/2016   Vendimin i Këshillit të Ministrave nr. 222, datë 23.03.2016 “Për trajtimin 

e kërkesave për njohje të pronës e të kompensimit të saj”  

   

II.     HISTORIKU I LEGJISLACIONIT TË SË DREJTËS SË PRONËS NË 

SHQIPËRI 
Legjislacioni për të drejtën e pronës ka ndryshuar shumë përgjatë periudhës kohore, nga viti 

1993 e deri më sot. Historiku i ndryshimeve të kuadrit ligjor për pronat do të përshkruhet 

shkurtimisht më poshtë: 

 

i.            Ligji Nr. 7698/1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve” 

Ky ishte ligji i parë i miratuar në fushën e të drejtës së pronës, i cili u njihte ish-pronarëve dhe 

trashëgimtarëve të tyre ligjorë të drejtën e pronës për pronat, të marra në mënyrë të padrejtë nga 

shteti, të shpronësuara apo të konfiskuara sipas akteve ligjore, nënligjore e vendimeve të gjykatës 

të miratuara pas datës 29 nëntor 1944
1
. Ky ligj gjithashtu parashikonte rastet dhe kushtet 

nëpërmjet të cilave subjekteve që u njihej e drejta e pronës, mund të kërkonin kthimin e saj në 

natyrë, të drejtën e kompensimit në natyrë apo në vlerë sipas kushteve të përcaktuara në këtë ligj. 

Ligji ngarkonte Këshillin e Ministrave si organin e vetëm kompetent, për të nxjerrë aktet e 

nevojshme nënligjore dhe për të marrë masa organizative për zbatimin e këtij ligji
2
, si dhe 

përcaktonte rregulla më të hollësishme për mënyrat dhe afatet e kryerjes së kompensimeve. Në 

nenin 25 të këtij ligji përcaktohej krijimi i KSHKKP-së, pranë Këshillit të Ministrave të cilit 

mund t’i drejtoheshin ish-pronarët kur nuk kishin gjetur zgjidhje në këtë ligj, por kjo dispozitë 

ishte shumë e përgjithshme, pasi nuk cilësonte specifikisht rastet se kur ish-pronarët mund t’i 

drejtoheshin KSHKKP-së. Nga ana tjetër, ky ligj nuk parashikonte një afat, brenda të cilit 

vendimet e KSHKKP-së mund të ankimoheshin, duke sjellë si pasojë moszbatimin e tyre
3
. 

 

ii.       Ligji Nr. 9235/2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” 

Miratimi i këtij ligji solli shfuqizimin e ligjit të mëparshëm, si dhe risi në fushën e të drejtës së 

pronës. Nëpërmjet këtij ligji subjektet mund të kërkonin rregullimin e çështjeve të së drejtës së 

pronës që kishin lindur nga shpronësimet, shtetëzimet ose konfiskimet, të kërkonin kthimin e 

pronës apo kompensimin e saj
4
. Gjithashtu ligji përcaktonte procedurat dhe organet 

administrative kompetente për kthimin dhe kompensimin e pronave. Në zbatim të këtij ligji, u 

krijuan për herë të parë KVKKP-të, të cilat krijoheshin dhe ushtronin veprimtarinë aty ku 

funksionojnë qarqet, dhe merrnin vendime për njohjen ose mos-njohjen, e së drejtës së pronësisë 

për subjektet e shpronësuara. Gjithashtu në zbatim të këtij ligji u krijua dhe KSHKKP-ja, e 

përbërë nga pesë anëtarë, të cilët emëroheshin dhe shkarkoheshin nga Kuvendi, sipas 

                                                           
1
 Neni 1, i ligjit nr. 7698/1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve”. 

2
 Neni 28, i ligjit nr. 7698/1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve”. 

3
 Driza kundër Shqipërisë, Ankimi Nr. 33771/02, Gjykimi datë 13 nëntor 2007. 

4
 Neni 1, i ligjit nr. 9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”. 



 

3 

 

procedurave të parashikuara në këtë ligj
5
. Kompetencat e KSHKKP-së, ishin të shumta

6
, por, 

ndër të tjera shqyrtonte dhe merrte vendim për ankesat ndaj vendimeve të KVKKP-ve. Ligji 

parashikonte në mënyrë të detajuar se, e drejta e ankimit ndaj vendimeve të KVKKP-së ushtrohej 

pranë KSHKKP-së, brenda afateve dhe mënyrave të përcaktuar në K.Pr.A
7
. 

 

iii.            Ligji Nr. 9583, datë 17.07.2006, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 9235,   

datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” 

Ligji Nr. 9583, datë 17.07.2006, solli disa ndryshime në ligjin Nr. 9235, datë 29.07.2004 “Për 

kthimin dhe kompensimin e pronës”. Ky ligj parashikonte, ndër të tjera, krijimin e AKKP-së, një 

organ i ri me qendër në Tiranë dhe zyra rajonale në çdo qark, kompetent për të pranuar, 

shqyrtuar dhe vendosur në lidhje me pretendimet e subjekteve për kthimin apo kompensimin e 

pronave
8
. Zyrat rajonale në qarqe trajtonin fillimisht kërkesat e subjekteve të shpronësuar për 

pronat që ndodheshin brenda territorit të qarkut dhe shpreheshin me vendim për njohjen ose mos-

njohjen e të drejtës së pronësisë, ndërsa zyra qendrore në Tiranë, ndër të tjera shqyrtonte ankimin 

ndaj vendimeve të zyrës rajonale të AKKP-së në qark
9
.  

 

iv.             Ligji Nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të   

kompensimit të pronave” 

Duke parë rrjedhën kronologjike të ndryshimeve të shumta që pësuan ligjet për çështjen e 

pronës, duke marrë në konsideratë dhe sugjerimet e praktikës ndërkombëtare, nëpërmjet 

vendimit pilot “Manushaqe Puto dhe të tjerë kundër Shqipërisë” (fakt i cili theksohet dhe në 

relacionin shoqërues të këtij ligji), lindi nevoja e përmirësimeve të legjislacionit për trajtimin e 

pronës në Shqipëri. Kështu, GJEDNJ-ja vëren se asnjë prej ligjeve shqiptare që kanë rregulluar të 

drejtën e pronës nuk përmbante ndonjë dispozitë të veçantë lidhur me zbatimin e vendimeve të 

Komisionit, si dhe nuk parashikonte afatin ligjor për ankim kundër këtyre vendimeve para 

gjykatave të brendshme apo një organi tjetër kompetent të krijuar me ligj
10

. Si rrjedhojë, shteti 

                                                           
5
 Neni15, i ligji nr. 9583, datë 17.07.2006 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9235, datë 29.07.2004 “Për 

kthimin dhe kompensimin e pronës” të ndryshuar . 
6
Neni 16, i ligjit nr. 9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”:“Komiteti Shtetëror për 

Kthimin dhe Kompensimin e Pronave ka këto kompetenca: a) shqyrton dhe merr vendim për ankesat ndaj vendimeve 

te komisioneve vendore te kthimit dhe kompensimit te pronave, me përjashtim te rastit te parashikuar ne nenin 19 te 

këtij ligji;…….. gj) përcakton mënyrën e zëvendësimit te eksperteve ose anëtarëve te komisioneve vendore 

kur ata janë ne kushtet e pengesës ligjore për kryerjen e veprimtarisë”. 
7
 Neni 20, pika 1, i ligjit nr. 9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”. 

8
 Neni 15, i ligji nr. 9583, datë 17.07.2006 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9235, datë 29.07.2004 “Për 

kthimin dhe kompensimin e pronës” të ndryshuar. 
9
 Neni 16, pika 1, i ligji nr. 9583, datë 17.07.2006 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9235, datë 

29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” të ndryshuar. 
10

 Manushqe Puto e të tjerë kundër Republikës së Shqipërisë, Ankimet nr. 604/07, 43628/07, 46684/07 dhe 

34770/09, Gjykimi i datës 31 korrik 2012. 
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shqiptar kishte detyrimin të ndërmerrte hapat e duhur ligjor dhe institucionalë për të zgjidhur 

përfundimisht
11

 procesin e kthimit dhe kompensimit të pronave. 

 

Për këtë arsye, u miratua Ligji Nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit 

të kompensimit të pronave”, i cili solli dhe shfuqizimin e ligjit të mëparshëm (ligji Nr. 

9235/2004), objektivi i të cilit është përfshirja e rekomandimeve të diktuara nga GJEDNJ-ja, 

lidhur me rivendosjen e të drejtave të shkelura të pronës për të gjithë ish-pronarët. Ky ligj solli 

risi në fushën e të drejtës së pronës sepse: 

 parashikoi metodologjinë e vlerësimit financiar, format e kompensimit dhe vlerësimin e 

pronës. Si rrjedhojë u krijua Fondi i Kompensimit të pronave, i vënë në dispozicion të 

kompensimit të vendimeve përfundimtare për kompensim
12

. Në këtë mënyrë, vendimet e 

kompensimit kanë një vlerë ekonomike dhe financiare të përcaktuar qartë, fakt i cili ndihmon 

në ekzekutimin e tyre; 

 parashikoi krijimin e ATP-së
13

, si organi i vetëm kompetent që pranon, plotëson, shqyrton, 

dhe merr një vendim për kërkesat e subjekteve të shpronësuara. ATP-ja krijohet në zbatim të 

këtij ligji, në vartësi të Ministrisë së Drejtësisë, dhe drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm, i 

cili ndër të tjera, përfaqëson institucionin në marrëdhënie me të tretët, miraton rregulloren e 

brendshme të ATP-së, apo ushtron çdo detyrë tjetër në përputhje me këtë ligj dhe aktet 

nënligjore në fuqi
14

; 

 parashikoi se çdo palë e interesuar ka të drejtë të ushtrojë të drejtën e ankimit kundër 

vendimeve të ATP-së, brenda 30 ditëve, pranë Gjykatës Civile të Apelit
15

.   

 

III.          ROLI I AGJENCISË SË TRAJTIMIT TË PRONËS 
Agjencia e Trajtimit të Pronës është organi i vetëm kompetent, i krijuar si një person juridik 

publik
16

, për trajtimin dhe rregullimin e çështjes së pronave. Thelbi i veprimtarisë së ATP-së 

është kthimi dhe kompensimi i pronave, një çështje kjo shumë komplekse në Shqipëri, që ka 

krijuar problematika të vazhdueshme, të cilat kanë nisur që prej vitit 1993 me miratimin e ligjit 

të parë mbi kthimin dhe  kompensimin e pronës
17

. Objektivi kryesor i këtij organi është realizimi 

i interesave publike, dhe si subjekt i së drejtës publike, ushtron funksione shtetërore, apo disa 

detyra të administratës publike në përputhje me aktet ligjore apo nënligjore në fuqi.  

 

                                                           
11

 Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 1, datë 16.01.2017, fq. 5. 
12

 Neni 9, pika 1, e Ligjit nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të 

pronave”. 
13

 Neni 26, i Ligjit nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”. 
14

 Pika 6, e VKM-së nr. 221/2016 “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Trajtimit të 

Pronës. 
15

 Neni 29 i Ligjit nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”. 
16

 Neni 5, pika 1, e Ligjit nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të 

pronave”. 
17

 Ligji nr. 7698, datë 15.04.1993 “Për pronësinë”. 
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Gjatë ushtrimit të funksioneve të saj publike
18

, ATP-ja e shpreh vullnetin e saj nëpërmjet 

miratimit të akteve me karakter ekzekutiv, të detyrueshëm për subjektet  të cilave këto vendime i 

drejtohen. Siç u përmend dhe më sipër, misioni kryesor i ATP-së është: 

i.   shqyrtimi i kërkesave të subjekteve të shpronësuar; dhe  

ii.   shqyrtimi e vlerësimi i kërkesave për përfitimin e së drejtës së njohur për kompensim
19

.   

 

Pas shqyrtimit të kërkesave apo dokumentacionit të paraqitur nga subjektet, në përputhje me 

procedurat e cituara në VKM-në Nr. 222/2016 si dhe në zbatim të Ligjit Nr. 133/2015 dhe VKM-

së Nr. 221/2016, ATP-ja ka të drejtë të marrë një vendim lidhur me trajtimin, njohjen apo 

kompensimin e pronës, i cili shpeshherë krijon konfuzion tek subjektet e interesuar, avokatët apo 

vetë interpretuesit e ligjit (përfshirë gjykatat), të cilët herë e konsiderojnë këtë vendim si një akt 

administrativ (brenda përkufizimit ligjor të dhënë nga K.Pr.A) dhe herë si një vendim “quasi” 

gjyqësor
20

. Ky debat reflektohet dhe në vendimet e gjykatave, të cilat shpeshherë nuk 

përcaktojnë drejt natyrën juridike të vendimeve të marra nga ATP-ja, duke mos arritur të 

identifikojnë llojin e mosmarrëveshjes, nëse është civile apo administrative, gjë e cila është 

thelbësore dhe shërben për përcaktimin e kompetencës lëndore
21

 të gjykatave. 

 

Po t’i referohemi nenit 8, të ligjit Nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave 

Administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, në të cilin parashikohet se: 

“Gjykata administrative nuk shqyrton mosmarrëveshjet: a) të cilat lidhen me aktet nënligjore 

normative që, sipas Kushtetutës, janë në kompetencën e Gjykatës Kushtetuese; b) shqyrtimi i të 

cilave, sipas legjislacionit në fuqi, është në kompetencën e një gjykate tjetër”, vëmë re se 

nëpërmjet kësaj dispozite, është përcaktuar se gjykata administrative nuk ka kompetencë të 

gjykojë të gjitha ato mosmarrëveshje, të cilat edhe pse janë të natyrës administrative,  janë kaluar 

me një ligj tjetër të posaçëm në kompetencë të gjykatave civile. Në këto raste, këto 

mosmarrëveshje do të gjykohen nga këto të fundit. Meqënëse ligji Nr. 133/2015 parashikon si 

mjet ankimi për shqyrtimin e vendimeve të nxjerra nga ATP-ja si organ quasi gjyqësor, Gjykatën 

Civile të Apelit, duke zbatuar parimin e nenit 8 të Ligjit Nr. 49/2012 të sipërpërmendur, rezulton 

se vendimet e ATP-së nuk mund të shqyrtohen pranë Gjykatës Administrative. Megjithatë siç do 

të shpjegohet edhe më poshtë, çështja e kompetencës është mjaft më e komplikuar se kaq.   

 

IV.      E DREJTA E ANKIMIT NDAJ VENDIMEVE TË AGJENCISË SË TRAJTIMIT 

TË PRONAVE (ATP) 

Siç është përmendur dhe më sipër, ligji në fuqi për trajtimin e pronës, ligji Nr. 133/2015, i njeh të 

drejtën ATP-së, si organi i vetëm kompetent për shqyrtimin e kërkesave të ish-pronarëve, të 

                                                           
18

 Neni 2, pika 1, gërma (a) i Ligj nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”. 
19

 Pika 1, i VKM-së, nr. 221/2016 “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Trajtimit të 

Pronës”. 
20

 Vendim i Kolegjit Civil të Gjykatës së lartë, nr. 642, datë 16.03.2017, fq. 6. 
21

 Vendim i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nr. 358, datë 16.03.2017, fq. 5. 
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shprehet me vendim për njohjen ose mos-njohjen e së drejtës së pronësisë. Lidhur me ankimimin 

ndaj vendimit të ATP-së, neni 29 i ligjit Nr. 133/2015 parashikon se: “Kundër vendimit të ATP-

së për njohjen e së drejtës, palët e interesuara dhe Avokatura e Shtetit kanë të drejtë të bëjnë 

ankim, brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të këtij vendimi, pranë Gjykatës së Apelit, sipas 

rregullave të Kodit të Procedurës Civile të Republikës së Shqipërisë”.   

 

Në interpretim të ligjvënësit, vendimet e ATP-së do të konsiderohen si vendime “quasi” 

gjyqësore, dhe në këtë rast ATP-ja luan rol të njëjtë me gjykatat e shkallës së parë, dhe merr 

cilësinë e një “quasi” gjykate, juridiksioni i të cilës është përcaktuar nga ligji. Si rrjedhojë asnjë 

organ publik nuk ka të drejtë të rishikojë këto vendime dhe ankimi i tyre depozitohet dhe 

shqyrtohet nga një gjykatë e shkallës më të lartë, përkatësisht nga Gjykata Civile e Apelit.  

Kështu, çdokujt i njihet e drejta të ankohet në një gjykatë më të lartë kundër një vendimi 

gjyqësor, por në rastin konkret, kur ATP-ja merr cilësinë e një “quasi” gjykate, dhe ankimi sipas 

ligjit në fuqi duhet t’i drejtohet Gjykatës Civile të Apelit, lind pyetja nëse shmangia e një shkalle 

të gjykimit është në përputhje me standardin kushtetues të së drejtës së një ankimi efektiv të 

mbështetur nga GJK-ja dhe GJEDNJ-ja
22

. Në Vendimin nr. 1, datë 16.01.2017, GJK-ja vlerëson 

se: “e drejta e ankimit e parashikuar nga ligji nr. 133/2015 i plotëson kriteret për të pasur një 

kontroll gjyqësor të akteve të nxjerra nga organe administrative ose “quasi” gjyqësore……shteti 

nuk ka detyrim të parashikojë më shumë së një shkallë ankimi, për sa kohë që ka një ankim në 

një gjykatë të parashikuar me ligj, në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës si dhe nenit 13 të 

KEDNJ-së.” 

 

Përpara se të miratohej ligji i ri Nr. 133/2015, automatikisht e drejta e ankimit kundër vendimeve 

të komisioneve të kthimit dhe kompensimit të pronave mund të bëhej në gjykatën e shkallës së 

parë
23

, mbështetur në rregullat e përgjithshme të K.Pr.C, fakt i cili tregon se pavarësisht se ligji i 

mëparshëm nuk përmbante asnjë dispozitë lidhur me ankimin, përsëri praktika tregon se për këto 

çështje ishte përcaktuar kompetenca lëndore e gjykatave civile të shkallës së parë. Ndërsa neni 

29 i ligjit të ri Nr. 133/2015, parashikon se mund të ankimohen vetëm vendimet kur ATP-ja i 

njeh subjektit të drejtën e pronës, por ligji nuk parashikon procedurën se si do të veprojnë 

subjektet në rastet kur ATP-ja mbyll procedimin administrativ duke mos marrë një vendim 

themeli. Në këto raste lind pyetja: cilës gjykatë do i drejtohen subjektet e legjitimuara për të 

ushtruar të drejtën e tyre të ankimit?  

 

Mbyllja e procedimit administrativ nga ATP-ja me anë të vendimit të mbylljes, kur mbyllja bëhet 

në mënyrë unilaterale nga ATP-ja dhe pa pjesëmarrjen e subjekteve gjatë procedimit 

administrativ (VKM-ja Nr. 222/2016 nuk parashikon pjesëmarrjen e subjekteve), bie në 

kundërshtim me parimet e procedimit administrativ, pasi i cenon subjekteve një sërë të drejtash 

kushtetuese, si e drejta për t’u dëgjuar, e drejta për t’u mbrojtur, apo e drejta për të parashtruar 

                                                           
22

 Vendim i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nr. 358, datë 16.03.2017, fq.  2. 
23

 Vendim i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, nr. 369, datë 07.04.2017, fq. 5. 
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pretendimet e tij përpara se ATP-ja të japë vendimin. Kështu nëse i referohemi procesit të 

rregullt ligjor, mund të themi se në këto raste, ankuesit i është cenuar e drejta e 

kontradiktoritetit
24

. Lind pyetja nëse në këto raste mundet që Gjykata Civile e Apelit të dalë 

jashtë kompetencave të saj, duke shqyrtuar rregullsinë e procedimit administrativ (në rastin kur 

vendimi i ATP-së do të ankimohet në Gjykatën Civile të Apelit). Praktika gjyqësore për çështje 

të këtij lloji deri më tani ka qenë si më poshtë:   

 

Gjykata Civile e Apelit
25

 në rastet kur ATP-ja nuk është shprehur me vendim themeli, por është 

mjaftuar me mbylljen e procedimit administrativ ka shpallur se nuk ka kompetencë lëndore dhe 

funksionale për shqyrtimin e çështjes si gjykatë e shkallës së parë. Gjykata vlerëson së ATP-ja ka 

detyrim që të dalë me vendim themeli për njohjen e të drejtës së pronësisë ose rrëzimin e saj
26

, 

ndaj dhe gjykata argumenton se në raste të mbylljes së procedimit administrativ, nuk gjenden 

para një vendimi themeli, për të cilin ligji parashikon ankimimin në Gjykatën Civile të Apelit, 

por para një vendimi administrativ i cili mund të ankimohet para Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë.  Gjykata Civile e Apelit në vendimin Nr. 189, datë 16.03.2017 vazhdon 

argumentimin duke u shprehur se: “…vendimi për mbylljen e procedimit administrativ, është një 

akt administrativ që nuk parashikohet nga ligji Nr. 133/2015 dhe që, në thelb, shpreh 

mosveprimin e organit administrativ”. Gjithashtu Gjykata Civile e Apelit
27

 referuar nenit 7 të 

ligjit 49/2012, parashikon se gjykatat administrative të shkallës së parë, ndër të tjera janë 

kompetente për: “mosmarrëveshjet që lindin nga aktet administrative individuale, aktet 

nënligjore normative dhe kontratat administrative publike, të nxjerra gjatë ushtrimit të 

veprimtarisë administrative nga organi publik”, duke mbrojtur kështu argumentimin e saj se 

çështjet me këtë objekt gjykimi duhet të trajtohen nga gjykatat administrative sipas nenit 45 të 

K.Pr.C.Në mënyrë të ngjashme kanë vepruar dhe Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë
28

, 

të cilat për rastet kur ATP-ja nuk shprehet me vendim themeli, por mbyll procedimin 

administrativ, shpallin moskompetencën, me argumentimin se ligji Nr. 133/2015 përcakton 

shprehimisht se kundër vendimeve të ATP-së subjektet duhet t’i drejtohen vetëm Gjykatës së 

Apelit, si gjykata kompetente.  

 

Në rastin kur Gjykata Civile e Apelit dhe Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, 

konsiderojnë në të njëjtën kohë, për të njëjtën çështje se nuk kanë kompetencë për të gjykuar 

mosmarrëveshjen, ato gjenden përballë një konflikti kompetencash negative
29

. Përpara një situate 

të tillë, mjeti i vetëm ligjor që duhet të ndjekin gjykatat është parashtrimi i konfliktit pranë 

                                                           
24

 Vendim i Kolegjit Civil të Gjykatës së lartë, nr. 358, datë 16.03.2017, fq. 3. 
25

 Vendim i Gjykatës së Apelit Tiranë nr. 189, datë 16.03.2017, fq. 1. 
26

 Neni 33, i ligjit nr. 133/2015. 
27

 Vendim i Gjykatës së Apelit Tiranë nr. 497, datë 04.07.2017, fq. 3. 
28

 Vendim i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë nr. 2143, datë 16.05.2017, fq. 2. 
29

 E. Dobjani; E. Puto; E. Toska; E. Dobjani, “E Drejta Administrative, Kontrolli mbi Administratën Publike”, fq. 

117. 
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Gjykatës së Lartë, siç parashikon dhe neni 64 i KPC-së: “Çështja që dërgohet për shqyrtim nga 

një gjykatë në një gjykatë tjetër të së njëjtës kategori ose nga një gjykatë më e lartë, duhet të 

pranohet dhe të shqyrtohet nga gjykata së cilës i dërgohet. Konfliktet për kompetencë midis 

gjykatave nuk lejohen, por gjykata, pa ndërprerë gjykimin e çështjes, ka të drejtë t’i 

parashtrojë qëndrimin e saj Gjykatës së Lartë e cila vendos për rregullimin e kompetencës 
sipas rregullave të përcaktuara në paragrafin e dytë të nenit 63 të këtij Kodi.”  

 

Për të ilustruar sa më sipër mund t’i referohemi një rasti konkret nga praktika gjyqësore. Me 

vendimin Nr. 783, datë 30.12.2016 ATP-ja vendosi mbylljen e procedimit administrativ, me 

argumentin se, dokumentacioni tekniko-ligjor i depozituar nga subjekti kërkues, nuk ishte i plotë 

dhe në përputhje me kërkesat e ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi
30

. Subjekti kërkues paraqiti 

kërkesë padinë pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, duke kërkuar shfuqizimin e 

Vendimit të ATP-së me pretendimin se vendimi për mbylljen e procedimit administrativ nuk 

konsiderohej një vendim themeli sipas parashikimit të dispozitave të ligjit Nr. 133/2015. Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë, me anë të Vendimit Nr. 80-2017-2143, datë 16.05.2017, 

vendosi shpalljen e moskompetencës lëndore dhe dërgimin e çështjes pranë Gjykatës Civile të 

Apelit. Nga ana e saj, edhe Gjykata Civile e Apelit, me anë të Vendimit Nr. 497 datë 04.07.2017, 

vendosi t’i parashtrojë Gjykatës së Lartë mosmarrëveshjen për kompetencën lëndore midis dy 

gjykatave. Aktualisht pritet shqyrtimi i Gjykatës së lartë në lidhje me kompetencën lëndore për 

shqyrtimin e vendimeve të ATP-së të cilat nuk janë vendime themeli (njohje apo mos-njohje) por 

vendime për mbylljen e procedimit administrativ.  

 

V.           PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

Referuar relacionit shoqërues të ligjit Nr. 133/2015, rezulton se: “...projektligji propozohet në 

funksion të mbrojtjes dhe garantimit të të drejtave kushtetuese dhe lirive themelore të njeriut si 

një mënyrë për të riparuar padrejtësitë gjatë procesit të shtetëzimit të pronës private në regjimin 

komunist...”. Në vijim, ligji krijon ATP-në, si organi i vetëm administrativ për shqyrtimin e 

kërkesave të ish-pronarëve, të cilit i atribuohen edhe funksione “quasi” gjyqësore, pasi ka 

detyrimin të shprehet me vendim për njohjen ose mos-njohje të së drejtës së pronësisë. ATP-ja 

në këtë rast ushtron funksionet e një gjykate të shkallës së parë, ndërsa procedura e ankimit 

gjyqësor ndaj vendimeve të këtij organi administrativ, parashikon mjetin (Gjykata Civile e 

Apelit) dhe afatin e ankimit (30 ditë), duke plotësuar parimisht standardin kushtetues të së drejtës 

së ankimit
31

.  Por, pavarësisht ndryshimeve që solli ligji Nr.133/2015 për rregullimin e çështjeve 

të pronësisë, ai përsëri përmban hapësira të ndryshme interpretimi, të cilat krijojnë problematika 

për:  

i. ish-pronarët dhe trashëgimtarët e tyre ligjorë, lidhur me ushtrimin e të drejtës së ankimit për 

rivendosjen e të drejtave të shkelura të pronësisë; 

                                                           
30

 Vendim i Agjencisë së Trajtimit të Pronës nr. 783, datë 30.12.2016, fq. 2. 
31

 Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 1, datë 16.01.2017, fq. 19 
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ii. konfliktit të kompetencave midis gjykatave administrative dhe gjykatave civile për     çështjet 

e ilustruara më sipër (mbylljen e procedimit administrative); 

 

Ligji u jep ish-pronarëve dhe trashëgimtarëve të tyre ligjor të drejtën e ankimit vetëm në rastin 

kur ATP-ja merr një vendim për njohjen apo refuzimin e të drejtës së pronës, por ligji nuk 

shprehet për procedurën e ankimit në rastin kur në dispozitivin e vendimit ATP-ja shprehet për 

mbylljen e procedimit administrativ. ATP-ja ka detyrimin ligjor të marrë vendim për rrëzimin e 

kërkesës apo njohjen e së drejtës së pronësisë në përputhje me parimin e ligjshmërisë dhe 

parimin e transparencës, të parashikuara nga K.Pr.A, siç dhe ka detyrimin të përdorë një 

praktikë sa më efektive për mbrojtjen e interesave të ligjshme të subjekteve në rastet e mbylljes 

se proçedimit administrativ, në përputhje me parimin e ndihmës aktive. Referuar dhe 

dispozitave të Ligjit Nr. 133/2015, ATP-ja nuk mund të mbyllë procedimin administrativ, por ka 

detyrimin që të vazhdojë procedurën e shqyrtimit të kërkesave të paraqitura nga ish-pronarët apo 

trashëgimtarët e tyre ligjorë, e më pas të shprehet me vendim themeli për njohjen, kthimin, 

kompensimin e pronës ose mos-njohjen e saj. 

 

Referuar dispozitave të Ligjit Nr. 133/2015, edhe pse vendimet e ATP-së konsiderohen akte të 

nxjerra nga një organ administrativ, dhe si të tilla duhet të gjykohen nga Gjykata Administrative 

e Shkallës së Parë, ligjvënësi ka caktuar se, e drejta e ankimit ndaj vendimeve quasi gjyqësore të 

Agjencisë duhet të trajtohen vetëm nga Gjykata Civile e Apelit, si gjykata kompetente për të 

shqyrtuar çështjet gjyqësore lidhur me të drejtën e pronës. Parimisht ankimi i vendimeve të ATP-

së në Gjykatën e Apelit mund të bëjë të mundur moszgjatjen e procedurave për njohjen e të 

drejtës së pronës, si një nga objektivat kryesore të Ligjit Nr. 133/2015, por mbart një sërë 

problematikash, lidhur me të drejtën e ankimit ndaj vendimeve jo të themelit të ATP-së, të cilat 

kanë shkaktuar konflikt kompetencash ndërmjet gjykatave, të cilat ende sot nuk janë zgjidhur 

nga praktika gjyqësore e instancave më të lartë të gjyqësorit. Vlen të përmendet përsëri se, 

vendimet e moskompetencës të gjykatave civile dhe administrative për shqyrtimin e vendimeve 

jo të themelit të ATP-së, janë rrjedhojë e një vlerësimi të gabuar të fakteve dhe ligjit, si dhe 

krijojnë një praktikë të dëmshme për zhvillimin e rregullt të gjykimeve, si dhe për ekonominë e 

gjykimit në tërësi
32

. Unifikimi i praktikës gjyqësore, nëpërmjet një vendimi unifikues të gjykatës 

së lartë do të sigurojë një balancim të drejtë të pushtetit midis gjyqësorit administrativ dhe 

gjyqësorit civil
33

, i cili do të shërbejë për të shmangur në vazhdimësi raste të ngjashme të 

moskompetencës lëndore ndërmjet gjykatave administrative dhe atyre civile.   

 

 

                                                           
32

 Vendim i Gjykatës së Apelit Tiranë nr. 497, datë 04.07.2017, fq. 2. 
33

 E. Dobjani; E. Puto; E. Toska; E. Dobjani  “E Drejta Administrative, Kontrolli mbi Administratën Publike”, fq. 

118. 


