Fletorja Zyrtare
VENDIM
Nr. 765, datë 20.12.2017
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA
NË VENDIMIN NR. 222, DATË 23.3.2016,
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR
TRAJTIMIN E KËRKESAVE PËR NJOHJE
TË PRONËS E TË KOMPENSIMIT
TË SAJ”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës
dhe të nenit 37, të ligjit nr. 133/2015, “Për
trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të
kompensimit të pronave”, me propozimin e
ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
Në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 222,
datë 23.3.2016, “Për trajtimin e kërkesave për
njohje të pronës e të kompensimit të saj”, bëhen
këto ndryshime dhe shtesa:
1. Titulli i projektvendimit ndryshohet me
këtë përmbajtje:
“Për trajtimin e kërkesave për njohje të së
drejtës së kompensimit të pronës”.
2. Paragrafi i parë ndryshohet si më poshtë:
“Ky vendim rregullon procedurat për
mbledhjen, përpunimin, administrimin e akteve
të
subjekteve
të
shpronësuara
dhe
vendimmarrjen e ATP-së gjatë procesit të njohjes
të së drejtës së kompensimit, në zbatim të ligjit
nr. 133/2015, “Për trajtimin e pronës dhe
përfundimin e procesit të kompensimit të
pronave”.
3. Shkronja “c” e pikës 3 ndryshohet me këtë
përmbajtje:
“c) çdo dokumentacion tjetër mbështetës.”.
4. Pika 5 ndryshohet me këtë përmbajtje:
“5. Dokumentacioni hartografik aktual
përbëhet nga:
a) Harta me të dhënat topografike dhe
hartografike të pronës së pretenduar, të
pasqyruar në hartën aktuale dhe të konfirmuar
nga institucioni, ku, sipas rastit, mund të jetë
Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme ose
Drejtoria e Shërbimit Pyjor, ku ndodhet prona e
pretenduar apo çdo institucion tjetër shtetëror, si
dhe pozicionimi i pronës së pretenduar me
inxhinier/gjeodet të licencuar, me përjashtim të
rasteve kur pozicionimi i pronës është kryer me
vendim gjykate të formës së prerë.
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b) Harta aktuale mbi të cilën pozicionohet
prona e pretenduar me inxhinier/gjeodet të
licencuar, me përjashtim të rasteve kur
pozicionimi i pronës është kryer me vendim
gjykate të formës së prerë.”.
5. Pas pikës 5, shtohen pikat 5/1 dhe 5/2, me
përmbajtje, si më poshtë vijon:
“5/1. Në rastet kur ka mospërputhje në
përcaktimin e sipërfaqes midis dokumentacionit
ligjor dhe atij hartografik, ATP-ja i jep përparësi
dokumentacionit ligjor në përcaktimin e
sipërfaqes mbi të cilën njeh pronësinë. ATP-ja
pozicionon pronën në bazë të interesit më të
lartë të subjektit.
5/2. Dokumentacion tjetër mbështetës i
kërkesës është dokumentacioni që kërkohet gjatë
shqyrtimit administrativ të kërkesës dhe mund të
përbëhet nga dokumente të tilla, si: vërtetim për
përfitim apo jo nga dispozitat ligjore për ndarjen
e tokës bujqësore, deklarata noteriale, nëse
subjektet e shpronësuara kanë përfituar apo jo
nga dispozitat ligjore për ndarjen e tokës
bujqësore, vendime të mëparshme kthimi ose
kompensimi, të cilat tregojnë përfitime të
mëparshme të subjekteve, dokumente apo
vërtetime të tjera që tregojnë përfitime të
mëparshme të përcaktuara në nenin 6, pika 6, e
ligjit nr. 133/2015, vërtetime apo certifikata nga
zyrat e gjendjes civile apo çdo dokument tjetër që
i shërben zgjidhjes sa më të drejtë të kërkesës që
shqyrtohet.”.
6. Pika 6 ndryshohet me këtë përmbajtje:
“6. Në rastet kur ATP-ja konstaton mangësi
në dokumentacionin shoqërues të kërkesës,
subjektit të shpronësuar i kërkohet që, brenda 30
(tridhjetë) ditëve nga çasti i marrjes së njoftimit,
të bëjë plotësimin e dokumentacionit të kërkuar.
Në këtë rast, afatet ligjore të shqyrtimit të
kërkesës pezullohen deri në momentin e
plotësimit të dokumentacionit. Kur kërkesës i
mungon adresa e saktë postare, njoftimi bëhet
përmes shpalljes publike në mjediset e ATP-së
dhe në njësitë e qeverisjes vendore, ku ndodhet
prona, objekt pretendimi, si dhe në vendbanimin
e subjektit apo trashëgimtarëve të tij. Njoftimi
konsiderohet i kryer kur institucioni i njësisë së
qeverisjes vendore konfirmon se shpallja është
bërë për 30 ditë. Ky konfirmim bëhet pjesë e
dosjes.”.
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7. Në fund të pikës 8 shtohet fjalia me këtë
përmbajtje:
“8. Njoftimi konsiderohet i kryer kur
institucioni i njësisë së qeverisjes vendore
konfirmon se shpallja është bërë për 30 ditë. Ky
konfirmim bëhet pjesë e dosjes.”.
8. Paragrafi i dytë i pikës 9, ndryshon si vijon:
“Në rast të kundërt, kur kërkesa dhe
dokumentacioni bashkëlidhur praktikës, pas
shqyrtimit, nuk janë nga ana formale në
përputhje me kriteret e përcaktuara në këtë
vendim, edhe pas kalimit të afatit për plotësimin
e mangësive të saj, ATP-ja vendos mbi themelin
e kërkesës mbi bazë të dokumenteve dhe
informacionit që disponon.”.
9. Titulli i kreut III ndryshohet me këtë
përmbajtje:
“Përpunimi i akteve dhe vendimi i njohjes”.
10. Pika 14 shfuqizohet.
11. Pika 15 ndryshohet me këtë përmbajtje:
“ATP-ja kërkon nga autoritetet përkatëse,
vendore dhe qendrore, informacion, nëse prona
e pretenduar nga subjekti konsiderohet e zënë në
kuptim të ligjit nr. 133/2015, nëse mbi të është
miratuar leje ndërtimi, ose është dhënë ndonjë e
drejtë tjetër në përputhje me legjislacionin në
fuqi, apo nëse ka filluar procedura për dhënien e
kësaj të drejte. Në çdo rast, ATP-ja kërkon
informacion nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit
të Investimeve dhe Agjencia e Trajtimit të
Koncesioneve.”.
12. Paragrafi i parë i pikës 16 ndryshohet me
këtë përmbajtje:
“Për kërkesat për njohje të drejte të paraqitur
për trajtim para hyrjes në fuqi të ligjit nr.
133/2015, dhe për të cilat nuk ka një vendim,
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ATP-ja fillon menjëherë shqyrtimin e tyre, si më
poshtë vijon:”.
13. Pas pikës 17, shtohet pika 17/1, me këtë
përmbajtje:
“17/1. Për kërkesat e paraqitura para hyrjes
në fuqi të ligjit, për të cilat ka një vendim njohjeje
të së drejtës, këto vendime kalojnë për
kompensim me kërkesat e tjera sipas rendit
kronologjik.”.
14. Pika 18 ndryshohet me këtë përmbajtje:
“18. ATP-ja, pas kontrollit, vlerësimit dhe
shqyrtimit të kërkesave të paraqitura për njohje të
së drejtës së kompensimit, merr vendim për
pranimin ose rrëzimin e kërkesës. Në rast
pranimi, ATP-ja, me të njëjtin vendim, përcakton
edhe masën dhe mënyrën e kompensimit të saj,
sipas përcaktimeve të vendimit nr. 223, datë
23.3.2016, të Këshillit të Ministrave. Vendimi i
ATP-së për njohjen e së drejtës për kompensim
fizik, regjistrohet në Zyrën e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme.”.
15. Pas pikës 20, shtohet pika 20/1, me këtë
përmbajtje:
“21/1 Në formularin tip që i bashkëlidhet
këtij vendimi, titulli i formularit ndryshon si më
poshtë vijon:
“Aplikim për trajtimin e kërkesave për njohje
të së drejtës së kompensimit”.”.
16. Ngarkohet Agjencia e Trajtimit të Pronës
për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në
Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
Senida Mesi
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