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Hyrje - Qëllimi i këtij dokumenti

Ky dokument përmban Strukturen e shpronësimit e tokës (SSHT) për projektin "punët rehabilituese të linjës ekzistuese
hekurudhore Durrës - Tiranë Terminali Transportit Publik (TTP) dhe zbatimin e linjës së re hekurudhore që lidh atë me aeroportin
e Rinasit (TIA)" (pas "Projektimit'). Hartimi i projektit teknik dhe studimet mjedisore të këtij projekti janë caktuar
në sipërmarrje të përbashkët me (J/ V) RAILCON1 dhe Ministrine e Transportit dhe Infrastrukturës (MTI) te
Shqipërisë, me një grant të siguruara nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) Fondi i
Bashkëpunimit Teknik. Lënda e kontratës përkatëse është: "Projektimi i detajuar i hekurudhave Linja Durrës - Tiranë
Terminal Transportit Publik (TTP) dhe të lidhjes së re hekurudhore me aeroportin e Rinasit (TIA) dhe Vlerësimin Financiar /
ekonomik të të gjithë rrjetit hekurudhor shqiptar".
Në bazë të projektimit të projektit dhe studimeve paraprake socio-ekonomike për ndërtimin e linjës së re
hekurudhore nga Tirana në aeroportin e Rinasit, është identifikuar si ndikimi kryesor social i projektit
shpronësimi i tokës. Tokë që do të nevojitet të shpronësohet për ndërtimin e linjës së re hekurudhore është
249,486.00 m2. Kjo zonë përfshin edhe zonën e trekëndëshit hekurudhor që është mbyllur në mes të degëve
hekurudhore në Durrës dhe Tiranë (32,813.00 m2).
Një prezantim i detajuar dhe analiza e ndikimeve mjedisore të projektit është në dispozicion në studimin e VNMsë së Projektit. Dhënien e informacioneve shpjeguese dhe aktivitetet e konsultimit, duke përfshirë edhe ato në
lidhje me blerjen e tokës, janë paraqitur edhe në Planin e palëve të interesuara në projektin (SEP). Wshtë bërë një
studim paraprak socio-ekonomik për të kuptuar më tej shkallën dhe madhësinë e zhvendosjes ekonomike dhe
ndikimet mbi Personat e prekur nga projekti (PPP) dhe ky plan do zhvillohet më tej gjatë zbatimit të Planit të
marrjes së tokës nga projekti gjatë punimeve (PST).
Objektivi i përgjithshëm i SSHT është të sigurojë që blerja e tokës dhe kompensimi janë kryer në përputhje me
ligjet dhe kërkesat e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe veçanërisht në përputhje me
Kërkesat e Performancës (KP) 5: Blerje Toke, Zhvendosje jovullnetare dhe Zhvendosje Ekonomike.
Objektivat kryesore janë përmbledhur më poshtë:






Shmangja ose minimizimi i zhvendosjes së pavullnetshme (zhvendosje fizike dhe ekonomike),
duke balancuar kostot mjedisore, sociale dhe financiare dhe përfitimet.
Zbutja e ndikimeve negative sociale dhe ekonomike nga blerja e tokës ose kufizime mbi
përdorimin personat e prekur të dhe qasje në tokë.
Të sigurojë kompensim për humbjen e aktiveve në koston e zëvendësimit.
Të përmirësojë, ose, të paktën, të rivendosë mjetet dhe standardet e jetesës së personave të
zhvendosur gjatë fazave të projektit.

Në veçanti kjo SSHT është zhvilluar në mënyrë që të plotësojnë kërkesat e mëposhtme:






Të sigurojë se askush nga ata që preken nga zbatimi i Projektit janë në disavantazh në krahasim
me kushtet aktuale.
Të vlerësojë dhe të paraqesë ndikimin nga zhvendosja e projektit hekurudhor të propozuar.
Të identifikojë grupet e prekur, duke përfshirë njerëzit në nevojë për shkak të zhvendosjes.
Të përshkruajë një strategji të kompensimit për të siguruar se askush nga ata që preken nga
zbatimi i projektit janë në pozitë të disfavorshme në krahasim me kushtet aktuale.
Të përshkruajë mekanizmin e ankimimit, konsultit dhe zbulimit, si dhe një kornizë zbatimi dhe
monitorimi për procesin e blerjes së tokës.

Terminologjia e lidhur me kuptimet dhe komentet kryesore janë paraqitur në Shtojcën A.
Ky plan është i organizuar në seksionet pasuese të mëposhtme:



Seksioni 1: Hyrje - Qëllimi i këtij dokumenti

1DROMOS

CONSULTING LTD ǁ DROMOS CONSULTING INC ǁ DROMOS S.A. ǁ EDAFOMICHANIKI S.A. ǁ DOMI S.A. ǁ
ENVECO S.A..
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Seksioni 2: Qëllimi i projektit dhe përshkrimi
Seksioni 3: Korniza Ligjore dhe Politika
Seksioni 4: Pranueshmëria dhe të drejtat e pronësisë (Strategji Kompensimi)
Seksioni 5: Mekanizmi i ankesave
Seksioni 6: Konsultimi dhe zbulimi
Seksioni 7: Implementimi i SSHT: Rolet dhe përgjegjësitë, Orari, Buxheti, Monitorimi dhe
Raportimi

Kjo SSHT gjithashtu përfshin shtatë Shtojcat, si më poshtë:







Shtojca A: Terminologjia bazë
Shtojca B: Tabela ku paraqitet Legjislacioni shqiptar mbi këtë çështje
Shtojca C: Krahasimi i legjislacionit shqiptar me kërkesat e BERZH-it (KP5)
Shtojca D: Të dhënat kadastrale
Shtojca E: Dokumentacioni fotografik
Shtojca F: Harta
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2

Projekti

2.1 Përshkrimi i Projektit
Sektori hekurudhor në Shqipëri rregullohet nga ligji hekurudhor i miratuar në vitin 2004. Në bazë të nenit 12 të
kodit (Hekurudha Shqiptare; HSH), Hekurudhat Shqiptare është një kompani anonime e integruar vertikalisht, asetet
e të cilave janë në pronësi të plotë të shtetit.
Sistemi ekzistues hekurudhor i Shqipërisë u zhvillua në mes të viteve 1947 dhe 1986. I tërë rrjeti hekurudhor është
pista e vetme, jo e elektrizuar, me kalime unazore në stacione. Kjo hekurudhë lidh portin e Durrësit me zonat
industriale dhe minierare, me zonës e Elbasanit në lindje të Shqipërisë dhe zona të prodhimit të çimentos, zona
(Elbasan, Fushë-Kruja). Rrjeti gjithashtu lidh disa qytete të rëndësishme duke qenë dhe linja më e rëndësishme e
pasagjerëve mes Durrësit dhe Tiranës.
Aktualisht infrastruktura eshte ne gjendje shume te keqe gje e cila ndikon ne shpejtesi shume te ngadaltete
trenave dhe kjo ka ardhur si rezultat i disa arsyeve, me te rendesishmet e te cilave jane:


Ne 15 vitet e fundit fondet e vena ne dispozicion per mirembajtjen dhe riparimin e infrastruktures kane
qene te sasive minimale;

Sistemi i sinjalizimit eshte shkaterruar ne mase te madhe gjatë periudhave te trazirave në vitin 1991 dhe
1997 dhe aktualisht sistemi punon pa sinjalizim. Deri ne vitin 1997, stacionet me te rendesishme kane
operuar me nje sistem sinjalizimi te bazuar ne nje system stafete. Ne vitin 1997 shumica e ketyre sistemeve
u shkaterruan dhe shume pjese jane vjedhur.

Kufizimet e shpejtësisë të linjës hekurudhore Durrës-Tiranë rregullohen kryesisht nga kushtet e vagonit dhe
kalimet e shpeshta të paautorizuar a të nivelit .
Në nevojë urgjente për rehabilitimin e sistemit ekzistues hekurudhor, Qeveria e Republikës së Shqipërisë e
mbështetur nga EBRD që siguroi një kredi për të financuar punimet e rehabilitimit dhe përmirësimit të
hekurudhave ekzistuese.
Projekti përbëhet nga (a) rehabilitimi I linjës ekzistuese hekurudhore Durrës-Tiranë TTP (gjatësia 34,2 km) dhe (b)
ndërtimin e lidhjes së re hekurudhore me aeroportin e Rinasit (gjatësi 4.7 km), duke përfshirë strukturat përkatëse
përgjatë linjave dhe rreth stacioneve kryesore, si dhe specifikimet e detajuara për sistemin e sinjalizimit dhe të
telekomunikacionit.
a) Linja hekurudhore Durrës - Tiranë
Linja hekurudhore Durrës - Tiranë (. Fig 2-1), me gjatësi totale 37km, është rehabilituar fillimisht në mes të viteve
1996 dhe 1998. Linja është e aksesueshme 2 për të hyrë praktikisht në të gjithë gjatësinë e saj, me përjashtim të urave
dhe tunelit. Linja Durrës - Tirana transporton si pasagjerë ashtu dhe mallra të trafikut. Ajo aktualisht operon me
katër stacione: Shkozet, Sukth, Vore dhe Kashar. Ish stacioni terminalit në qendër të qytetit Tiranë është shkatërruar,
dhe një terminal i ri do të integrohet (Terminali I ri per transportin Publik Tiranë) i cili është në një distancë prej
rreth 3.5 km nga stacioni i vjetër hekurudhor në Tiranë. Përveç akomodimit të pasagjerëve dhe mallrave, do
operojnë dhe stacionet e ndërmjetme, te cilet jane ne formen e kalimeve berryl qe bejne te mundur kalimet ne
drejtim te kundert ne po te njejten linje.
Blerja Historike e Tokës së ish-stacionit të terminalit të Tiranës do të shqyrtohen gjatë PST dhe duhet të jetë një
artikull në PVMS. Bazuar në KP5, paragrafi 9: "Kur rivendosja e pavullnetshme ka ndodhur tashmë, vlerësimi do të
identifikojë: (i) çdo mangësi; dhe (ii) veprimet korrigjuese që mund të kërkohen për të siguruar pajtueshmërinë me këtë PR.
Atëherë do të bihet dakord për një plan veprimi. "

Term Aksesuesshmëri nuk i referohet vetëm kalimeve rrugore të nivelit, te autorizuara ose arbitrare, por për qasje fizike nga
zonën përreth nga këmbësorët, kafshët, kopetë etj.
2
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Vore
Sukth

Kashar
Tirana TTP

Durres

Shkozet

Figura 1. Linja Hekurudhore Tirana –Durres (vija e kuqe)
Rehabilitimi i pergjithshem i infrastruktures ekzistuese te linjes dhe zevendesimi i linjes se superstruktures ka
qene nje vendim strategjik i MTI-se dhe HSH, per te siguruar infrastrukturen afatgjate efikase per seksionin me te
ngarkuar te rrjetit kombetar.
Projekti teknik i propozuar Durrës-Tiranë përfshin pikat më poshtë:












Përmirësimi i linjës ekzistuese duke zëvendësuar superstrukturën ekzistues, në një gjatësi totale prej
34.170m.
Permisim i struktures se linjes me ane te nje seksioni kryq
Përmirësimi dhe/ose zgjerim i rrjetit të kullimit.
Zbatimi i superstruktures se re per linjen dega Shkozet – Porti i Durrësit
Përmiresimi i projektit gjeometrik i linjës hekurudhore
Rehabilitimi i linjave sekondare, stacioneve dhe çelsave
Masat për përmirësimin e kapacitetetit mbajtes te urave ekzistuese në mënyrë që të mundësohet kalimi i
ngarkesave, së bashku me veprat për mbrojtjen e urave.
Rrethimin e korridorit hekurudhor
Racionalizimi i kryqëzimeve ne nivel3 me rrjetin rrugor. Integrimi i udhëkryqeve te "autorizuar" me system
sinjalizimi dhe rrethimi i vendkalimeve arbitrare të paautorizuara.
Linja e rehabilituar do të jete në përputhje me standardet ku shpejtesia do te jete 100 km / h deri në 120 km
në orë.
Instalimi i një sistemi te ri sinjalizimi dhe telekomunikimi në përputhje me specifikimet teknike të BE-së
për ndërveprim.

Rehabilitimi i linjës ekzistuese hekurudhore përfundon në zonën ku do të ndërtohet TTP i ri i Tiranës.
Linja ekzistuese Durrës - Tiranë përmban 14 – kalime të autorizuara ligjore dhe të paktën 15 kalimet të
paautorizuara-arbitrare automjetesh, që variojnë nga rrugët rurale në kalime në nivel për qasje në ambiente, së
bashku me një numër të caktuar të rrugëve për këmbësorë / kalimeve të linjës.
b) Linja hekurudhore Tirane - Airport
Për linjë të re hekurudhore në aeroport janë ekzaminuar tre zgjidhje alternative (Fig 2-2). Zgjidhja 2 u zgjodh si
zgjidhja optimale, pasi ajo shkakton ndikimin më të vogël në peizazhin dhe ekosistemin, me kosto të reduktuar
për shpronësimet , si dhe ndikim të reduktuar në rrjetin e ujitjes në krahasim me zgjidhjet e tjera.
Linja hekurudhore e Rinasit, karakteristika të aeroportit:
3

Kalimet në nivel janë kalime të cilat janë në të njëjtin nivel me vijën hekurudhore.
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Ndërtimi i linjës hekurudhore të re e cila lidh Durrësin me TTP-në e Tiranës dhe me Aeroportin
Ndërkombëtar të Tiranës, ka një gjatësi prej rreth 5 km.
Ndërtimi i një terminali hekurudhor në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës.
Sigurimi i një ndalesë të ndërmjetme hekurudhor në zonën e Universitetit Epoca.
Rivendosja e rrjetit rrugor lokal të zonës përgjatë linjës së re hekurudhore.
Instalimi i një sistemi të ri sinjalizues dhe telekomunikacioni, të integruar me sistemin e linjës Durrës Tiranë.
Linja e re hekurudhore përfshin katër vendkalime në nivel me rrugët kryesore dhe 2350m të rrugëve të
shërbimit paralel me vijën, të cilat sigurojnë rikthimin e lidhjes në të gjithë vijën, integrimi i rrjetit rrugor
lokal dhe akses në pronat dhe tokën e përdorur në zona.

Rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës - Tiranë përmban rehabilitimin e pesë hapësirave të mëdha midis tre
urave dhe dy të voglave (në një hapësirë të vetme 6m), ku më të rëndësishme janë urat në lumenjtë Erzeni,
Limuthi dhe Lana. Ajo gjithashtu përfshin ndërtimin e një ure të re zëvendësimi në një kanal nën rrugën
ekzistuese në kryqëzimin me lumin Lana.
Linja e re hekurudhore për në aeroport përmban ndërtimin e dy urave në vendkryqëzimet me lumenjtë Lana dhe
Tirana.
Alternativat janë shqyrtuar duke marrë parasysh nevojat teknike, ekonomike, mjedisore dhe shpronësimet e
tokës. Janë bërë përpjekje për të minimizuar zhvendosjen fizike dhe ekonomike duke konsideruar vlerësimin e
alternativave të projektit.
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Figura 2. Alternativat per shtrirjen e linjes hekurudhore per ne aeroporti e Rinasit
Alternativa 2 është zgjidhja e propozuar
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2.2 Përdorimi i tokës lidhir dhe me nevojat dhe impaktet e projektit
2.2.1

Përdorimi dhe nevojat e tokës

`Durres-Tirane
Linja ekzistuese hekurudhore qe lidh Terminalin e ri te Transportit publik (TTP) në Tiranë me portin e Durrësit.
Përgjatë vijës ekzistuese ka një numër të qyteteve dhe fshatrave. Veçanërisht, vija kalon nëpër qytetet dhe fshatrat
e mëposhtme: Durrës, Sukth i Ri, Guzaj, Maminas, Marqinet, Vorë, Kashar, Domje dhe Tiranë. Për më tepër
qytetet dhe fshatrat të cilat janë të vendosura në afërsi të linjave hekurudhore janë: Rhashbull, Malik Muco,
Sallmone, Borake, Karpen, Karec, Marikaj, Gjokaj, Bërxullë, Laknas, Katund i Ri, dhe Yrshek. Hartat e perdorimit
te tokes te rajoneve Durres, Kashar, Tiranë dhe Vorë janë paraqitur në Shtojcën F.
Përdorimi kryesor I tokes ne zonës është per arsye bujqësore, ndërsa në disa zona jane vendosur livadhe dhe
kullota. Toka pyjore është e rrallë dhe toka bregore ndodhet vetëm shumë afër përrenj dhe lumenj.
Ne zone përgjatë vijës hekurudhore ekzistuese ka një numër biznesesh komerciale, kryesisht në Durrës, Tiranë,
Vore dhe Kashar .
Rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës-Tiranë sipas shtrirjes gjeometrike dhe profilit te linjës ekzistuese, pra,
veprat e projektit janë mbyllur brenda kufijve të së drejtës ekzistuese të rrugës së hekurudhës. Strukturat
ekzistuese nuk do të rehabilitohen bazuar në studimet paraprake socio-ekonomike.
Për shkak të rehabilitimit të nevojshëm të sistemit të kullimit përgjatë korridorit ekzistues hekurudhor mund të
jetë e nevojshme te shpronësohen tokat kufizuese te lokalizuara. Ky ndikim shpronësimi do të identifikohet me
anë të hartave analitike topografike me kufijtë e detajuara të pronave në kontekstin e procedurave të
shpronësimit. Madhësia e këtyre tokave eshte e vogel prandaj dhe kërkesat janë minimale, për këtë arsye nuk ka
ndikim të rëndësishëm te pronarët e tokës dhe përdoruesit e saj, dhe ndikimi i saj mund te zbutet. Kjo çështje do
të konfirmohet më tej në PST.
Aeroporti i Tiranës
Linja e re hekurudhore lidh vijën ekzistuese në zonën e Domjes me aeroportin e Rinasit. Përgjatë vijës së re
hekurudhore të propozuar ka vetëm një fshat të vogël (Bruke). Linja kalon kryesisht nëpër zonat bujqësore dhe
disa kullota. Bimësia bregore është e pranishme në lumenjtë e Lanës dhe Tiranës dhe disa përrenjve të tjerë të
vogjël.
Përdorimet e tokës në këtë zonë janë identifikuar përmes interpretimit të fotove nga fotografime ajrore (Tabela 1).
Tabela 1. Përdorimi i tokës brenda zonës së shpronësimit të linjës së re hekurudhore që të con në aeroport
Tokë private
Përodimi i tokës
Zonë bujqësore
Tokë truall
Zonë industriale ose

komerciale
Parcela banimi
Nëntotali

Sipërfaqja
(m2)

% e totalit

153,873.542

61.68

502.806

0.20

1670.655

0.67

58.189

0.02

156105.192

62.57

Tokë publike
Sipërfaqja
(m2)

% e totalit

Zonë bujqësore *

29,998.676

12.02

Zona e Aeroportit

9,990.432

4.00

Tokë truall

3,522.502

1.41

Koridor hekurudor

4,636.409

1.86

Kanale Ujitëse

8,422.524

3.38

Përodimi i tokës
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Kanale kulluese

7,871.554

3.16

759.795

0.30

Rrugë

5,269.425

2.11

Bimësia bregore
Rrugët dytësore
Shpatet

6,474.134

2.59

1,521.915

0.61

Shtrati i lumit

14,913.618

5.98

Nëntotali

93,380.984

37.43

Total

249,486.176

100

* Fushat publike të kultivuara nga Universiteti i Bujqësisë
Për linjë të re hekurudhore për në aeroportin e Tiranës (TIA), përdorimi i tokës në zonën ku do të ndërtohet linja
hekurudhore do të ndryshojë nga tokë bujqësore në linjë hekurudhore. Tokat ku projekti do të zbatohet janë në
pronësi private dhe do të shpronësohen. Madhësia e tokës që duhet të shpronësohet për linjën e re hekurudhore
është 249,486.00 m2.
Për ndërtimin e linjës së re hekurudhore në aeroport dhe devijimit të vijës ekzistuese në zonën e Domjes do të
jenë të i nevojshëm shpronësimi i tokës për fushat e Berxulle dhe Bruke. Duhet patjetër kufizimi i hyrjes në
hekurudhë për të parandaluar ngjarje të pakëndshme që mund të ndodhin.
2.2.2

Perdorime informale te tokes

Mungesa e mirëmbajtjes së duhur së bashku me zbatimin e pamjaftueshëm të rregullave të kontrollit ka çuar në
zënie të paautorizuar të korridorit hekurudhor ose pronës hekurudhore gjatë 30 viteve të fundit.
Pushtimi/përdorimi i paautorizuar i pronës hekurudhore ka ndodhur në pjesë të ndryshme, ku më
problematiket janë: zgjidhja Informale brenda kufijve të Stationit të Shkozetit, hyrja e paautorizuar në pronë
përgjatë argjinaturave hekurudhore, mbulesë e paautorizuar e kanaleve kulluese etj.
Duke synuar në shmangien e ndikimit social, zgjidhjet e duhura të projektimit janë zhvilluar rast pas rasti në
mënyrë që linja e re hekurudhore së bashku me infrastrukturën ndihmëse, kryesisht me rrjetin e kullimit, të
vendosen në gjerësi në dispozicion të korridorit.
Kalimet rrugore të paautorizuar do të jenë të mbyllura, por megjithatë do të sigurohet aksesi në pronat formale
dhe joformale të banimit dhe aksesi i bizneseve. Hekurudhat do të jenë të rrethuara për arsye sigurie për
automjetet dhe këmbësorët do të ketë kalime të veçanta.
Plan i Perfshirjes se Paleve te Interesuara PPPI
ndryshimet gjatë zbatimit të PST.

do të informohet më tej dhe të konsultohet në lidhje me

Zhvendosja dhe aksesueshmëria
Gjatë planifikimin të rrugës dhe projektimit të saj, janë konsideruar kërkesat e shpronësimit të tokës. Zgjidhja e
gjetur për rrugën e linjës së re hekurudhore qe të con në aeroportin e Rinasit minimizon ndikimet e mundshme
në zonat e banuara, bujqësore dhe komerciale, duke marrë parasysh vazhdimësinë e vendbanimeve urbane dhe
vlerën e tokës.
Bazuar në studimet paraprake për ndërtimin e projektit, nuk është parashikuar prishja e ndërtesave të banimit.
Gjithashtu, nuk do të ketë hapje të rrugëve, por do të përdoren rrugët ekzistuese për lëvizjet e transportit dhe për
punë të ndryshme.
Dizajni i propozuar i projektit zbut ndikimet e shkaktuara nga rrethimi i korridorit hekurudhor. Kjo është bërë
duke propozuar si më poshtë:
• Krijimi I rrugëve per këmbësorë dhe kalimeve përgjatë korridorit hekurudhor.
• Mirëmbajtja e aksesit në të gjitha pronat përgjatë korridorit hekurudhor.
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• Rrugët e shërbimeve të duhura për linjën të re hekurudhore në aeroport.
• Aksesi do të sigurohet për të gjitha ndërtesat ekzistuese dhe të tokës në përdorim me zbatimin e masave
zbutëse të propozuara në disa raste.
Përveç kësaj, rrugë të reja të shërbimit janë propozuar përgjatë linjës së re hekurudhore per në aeroportin e
Rinasit. Lëvizjet e mundshme të nevojshme te krerëve blegtoral nga njëra anë e linjes në tjetrën do të zhvillohet në
kalimet në nivel (gjatë orëve jashtë pikut të trafikut hekurudhor) dhe në urat nën hekurudhore.
Kalimet e propozuara janë konsideruar të kënaqshme për përdoruesit, shumica e vendkalimeve zyrtare do të
mbahen dhe do të krijohen alternativa të tjera të përshtatshme të kalimeve formale për të menaxhuar trafikun
nga joformale në formal. Kjo çështje do të analizohet më tej në PST-ja, ku të gjitha shqetësimet e ngritura nga PPP
do të merren parasysh dhe opsione të projektimit do të propozohen nëse është e nevojshme, me kostot të
paparashikuara të Projektit. Njerëzit do të vazhdojnë të përdorin saktësisht të njëjta vendkalimeve zyrtare ose
pranë tyre për të shkuar në punë, shkollë, treg, në shtëpi etj.
Në këtë kontekst ura në lumin Erzen e cila përdoret aktualisht nga këmbësorët, një zgjidhje e përshtatshme duhet
të mendohet në mënyrë që të shërbejë dhe në të ardhmen për të kaluar lumin këmbësorët.
Duhet të merret parasysh se Konsulenti ka propozuar tashmë, në kuadër të studimit të rehabilitimit të lumit
Erzen, zhvillimn e një kuvertë të gjerë për urë, në mënyrë që përveç korridorit hekurudhor të gjendet një mënyrë
për të kaluar këmbësorët dhe kjo pjesë duhet të jetë e ndarë fizikisht nga hekurudha me anë të një gardhi.
Autoritetet shqiptare hekurudhore nuk e kanë pranuar këtë propozim, duke thënë se çështja e flukseve të
këmbësorëve duhet të trajtohet në një vend të veçantë kalimi nga autoritetet komunale.
Kalimi këmbësorëve në rrugë në fshatin Bruke gjithashtu do të rishikohet, sepse ajo është përdorur nga shumica e
fshatit. Të gjithë përdoruesit e kalimeve ekzistuese që do të fortifikohen do të informohen me të gjitha mjetet
nëpërmjet njoftimeve në vendkalimet me orarin e punës dhe kur do të zhvillohet rrethimi.
Zhvilluesi i saj do të jetë përgjegjës për të informuar dhe për të mbajtur të hapura akseset ndaj pronave gjatë fazës
së ndërtimit të projektit dhe të informojë palët e interesuara për mbylljen e përkohshme të kalimeve rrugore dhe
alternative për këmbësor dhe udhetaret.
Rrugët lokale do të përmirësohet gjatë dhe pas periudhës së ndërtimit, në mënyrë që të jenë në një gjendje të mirë
dhe të mos krijojnë probleme për banorët.
Procesi i angazhimit të palëve të interesit që do të ndërmerren gjatë etapave të projektit para-ndërtimit, gjatë
ndërtimit dhe operimit është detajuar në SEP.
Efektet do të ulen në zonë nga anashkalimi i linjes ekzistuese në fushën e lidhjes me linjën e re hekurudhore në
aeroport, pasi pjesa e braktisur do të vendosë kufizime në lëvizje.
Siç është përmendur në VNM-në e projektit seksioni braktisur i linjës ekzistuese hekurudhore në zonën e Vore
(1768 m gjatësi) dhe zonën e trekëndëshit (32,812 m2) e cila është formuar në mes të linjave të reja hekurudhore
mund të reformohet dhe të konfiguruar që do të përdoret për aktivitete të kohës së lirë të banorëve. Kjo çështje do
të trajtohet në PST.
Një përmbledhje e ndikimeve të zhvendosjes së projektit është paraqitur më poshtë.
Tabela 2. Përmbledhje e ndikimeve që vijnë nga zhvendosjet e pronarëve të tokës
Faza / Lloji i
Humbjeve

Humbjet / Ndikimet

PARA-NDERTIMIT - Para Ndërtimit4
Marrja
në
pronësi
të
përhershme e



Humbja e tokës (kryesisht bujqësore dhe të tokës kullotë): Projekti do të rezultojë në humbjen e
tokës, kryesisht bujqësore (në përdorim dhe të braktisur) dhe zonave të kullotave / Livadheve,
dhe disa zona me bimësi natyrore (kryesisht në brigjet e lumit). Toka është e ndarë ndërmjet

Si pagesa e kompensimit të humbjeve dhe rivendosja duhet të ndodhin para se të ndërhyni në tokë duke zyrtarizuar efektin
e humbjes së përhershme të tokës dhe aseteve, në përgjithësi ndodh në fazën e Para-Ndërtimit.
4
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Faza / Lloji i
Humbjeve

Humbjet / Ndikimet

tokës

pronësisë private dhe të shtetërore. Marrja në pronësi e tokave kryesisht përfshin zona për
ndërtimin e linjës së re hekurudhore në aeroportin e Rinasit.


Humbja e kulturave dhe pemëve vjetore / shumëvjeçare .



Humbja e strukturave Jorezidente: Bazuar në studimet e ndërmarra socio-ekonomike paraprake,
disa struktura jo-rezidenciale pritet të shkatërrohet (p.sh. një serë të vogël, kanalet e vaditjes apo
mure).



Humbja e burimeve të të ardhurave dhe / ose mjeteve të jetesës të lidhur me ndonjë nga humbjet e
mësipërme dhe në veçanti mjetet e jetesës 'bujqësore': Disa prej familjeve në fshatrat lokale janë
disi të varur nga aktivitetet e jetesës me bazë në tokë që mund të preken nga humbja e tokës apo
aksesi në tokën që ata përdorin.



• Tokë jo frutdhënëse: (dmth pjesë e një copë toke e prekur e cila mbetet pas shpronësimit dhe
për të cilat pronari nuk ka më interes ekonomik në përdorimin dhe / ose është një pasuri
ekonomikisht e paqëndrueshme). Toka jo frytëdhënëse është shpesh një pjesë e vogël e tokës që
mbetet pas shpronësimit të tokës e cila është e ndarë nga ndërtimi i linjës hekurudhore në dy apo
më shumë parcela ekonomikisht të paqëndrueshme etj. Gjatë planifikimit të blerjes të tokës,
aplikimit dhe procesit të diskutimit do të shfaqet dukuria e parcelave ekonomikisht të
papërdorshme. Përpara se të vendoset shpronësimi i tokës ekonomikisht të papërdorshme,
propozohet të bëhet një konsultimi me pronarin e tokës

GJATË NDERTIMIT:
Efektet
përkohshme:

e



Dëmet / ndërprerjet e përkohshme të infrastrukturës së caktuar bujqësore (psh ujitjes). Ndikimet
janë të një shkalle të vogël dhe lokale. Ata janë kryesisht të lidhura me kanalet e ujitjes.



Humbja e përkohshme dhe / ose vështirsi në aksesueshmërinë e tokës në bujqësi, përdorime të
tjera të lidhura me tokën, infrastrukturën sociale (shkollat, spitalet etj), dhe shqetësime të
automjeteve bujqësore / blegtorale etj .:
o



Gjatë ndërtimit nuk janë parashikuar rrugë të reja që krijojnë aksesueshmëri. Kufizimi i
aksesit në tokë i përdoruesve të saj lidhet vetëm me punimet e ndërtimit, dhe zënien e
përkohshme apo të përhershme të rrugëve ekzistuese.
o

Punimet për Projektin gjatë ndërtimit do të rezultojnë në efekte në aksesin e lokalizuar
në zonë dhe nëse nuk menaxhohet si duhet mund të rezultojë në veçimin e
komuniteteve nga zonat e tokave të tyre prodhuese. Mbajtja e aksesit në tokën bujqësore
dhe për automjetet dhe lëvizjet e kafshëve bujqësore etj është e domosdoshme për
fshatrat lokale .

o

Para ndërtimit të një Plani për Menaxhimin e ndërtimit dhe një Plani për Manaxhimin e
Trafikut duhet punuar me angazhimin efektiv të komunitetit lokal dhe sekuenca të
kujdesshëm të punimeve për të siguruar që rruga ekzistuese të jetë e arritshme apo që
një rrugë alternative të jetë në dispozicion për të siguruar që të ketë akses gjithmone në
pronë. Duke supozuar se këto masa do të zbatohen nuk ka efekte të rëndësishme që
kanë mbetur të parashikuara gjatë fazës së ndërtimit, dhe ndikimi i vetëm është që
mund të ketë një rritje të lehtë në gjatësi udhëtimi për disa nga komunitetet lokale.

o

Humbja e përkohshme dhe / ose vështirësi në aksesueshmëri të objekteve tregtare apo
për bizneset: Ka një numër të bizneseve komerciale përgjatë vijës hekurudhore
ekzistuese, kryesisht në zonat e Durrësit, Tiranës, Vores dhe Kasharit . Mbajtja e aksesit
gjatë ndërtimit do të jetë thelbësore për të siguruar që efektet në këto biznese të jenë
minimale. Plani i Menaxhimit të Trafikut së bashku me diskutimet me bizneset që
ndodhen përgjatë rrugës duhet të minimizojë efektet që ndikojnë në aksesueshmëri gjatë
ndërtimit.

Humbja e burimeve të të ardhurave dhe / ose mjeteve të jetesës të lidhura me ndonjë nga humbjet
e mësipërme dhe në veçanti mjetet e jetesës "bujqësore" dhe përçarje të bizneseve. Duke
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Faza / Lloji i
Humbjeve

Humbjet / Ndikimet
propozuar masat zbutëse të ndikimeve gjatë periudhës së ndërtimit (rreth 2.5 vjet) do të zbuten
lehtësisht; Priten humbje jo të konsiderueshme të të ardhurave dhe / ose mjeteve të jetesës .
Vazhdueshmëria e ndërtimit të seksioneve hekurudhore do t'i japë rëndësi pjesëve ku ekzistojnë
përdorime intensive të tokës (e biznesit etj ) për të minimizuar periudhën e ndërtimit në këto
zona.

GJATË FUNKSIONIMIT:
Efektet
e
përhershme
në
aksesueshmëri



Humbja dhe / ose hasje vështërsie në aksesin në tokë, objekte komerciale dhe / ose rrjetin rrugor,
si dhe infrastrukturën sociale (shkolla, spitale etj):
o

Ndryshime të përhershme në marrëveshjet e aksesueshmërisë lokale që lidhen me
zbatimin e projektit do të mund të rritin kohën e udhëtimit etj . Mbyllja e disa kalimeve
do të shkaktojë disa kufizime aksesi në këmbësorët, nxënësit, grupet vulnerabël,
automjetet, fermerët / barinjtë dhe kafshët shtëpiake, banorët lokalë, aktiviteteve të
biznesit , punonjësit, përdoruesit informale të tokës (komuniteti rom), lëvizjet informale.
Megjithatë ky projekti propozon aksesueshmëri të komuniteteve lokale nga përfshirja e
një numri të madh të kalimeve si pjesëe projektit. Një përjashtim është ura hekurudhore
në lumin Erzen, për të cilën nuk është propozuar kalimi i këmbësorëve përgjatë uës mbi
lum . Në mënyrë që të ruhet aksesi i këmbësorëve përgjatë lumit Erzen është e
nevojshme që të ofrohet një rrugë e re për këmbësorët. Përveç kësaj, duke marrë
parasysh konsultimet me komunitetet lokale, duhet zëvendësuar kalimi i propozuar për
këmbësorë në Bruke në një rrugë për automjete. Duke marrë parasysh kalime nga
kafshët shtëpiake nuk pritet të ketë ndikime të konsiderueshme .

o

Potencialisht disa familje mund të zotërojnë ose të përdorin tokën për veprimtari
bujqësore të jetesës në anën e kundërt të linjave hekurudhore të vendit ku ata jetojnë. Në
qoftë se këto familje janë të identifikuara mund të krijohen dhe zbatohen opsione
ndihme duke marrë parasysh rritjen e kohës së udhëtimit për në tokat e tyre dhe
cenueshmërinë apo dhe varësinë e palëve të prekura Kjo çështje do të shqyrtohet më tej
në PST. Sipas hartimin e projektit, kalimet e propozuara nuk pritet të shkaktojë rritje të
konsiderueshme në kohës së udhëtimit.
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3

Korniza ligjore dhe politika

3.1.1 Parimet kryesore të legjislacionit shqiptar
Pjesët kryesore të legjislacionit shqiptar që janë të rëndësishme për zoterimin e tokes dhe zhvendosjes, si dhe një
përshkrim i detajuar i procedurave ligjore të shpronësimit janë paraqitur në Shtojcën B.
Kushtetuta e Shqipërisë dhe Ligji për Shpronësim janë përgjithësisht në përputhje me parimet e mbrojtjes së të
drejtave të njeriut si të përfshira në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut. Prona private është e garantuar
me Kushtetutë (neni 41).
Të drejtat në pronë, pavarësisht natyrës së tyre (pronësia, uzufrukti), janë menduar të jenë të regjistruar në regjistrin
publik (Kodit Civil).
Procesi i shpronësimit është e përcaktuar me Ligjin 8561 të 22.12.1999. Ky ligj ka ngjashmëri me ligjet e shpronësimit
në vendet e tjera evropiane, është përgjithësisht në përputhje me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut
dhe mbrojtjen e pronës, dhe garanton një proces të drejtë dhe transparent. Aspektet e saj kryesore janë si më poshtë:





Shpronësimi i nënshtrohet interesit publik "në përputhje me parimet e përgjithshme të së drejtës
ndërkombëtare";
Shpronësimi është subjekt i "shpërblimit të drejtë";
Shpronësimi mund të vendoset vetëm nga Këshilli i Ministrave, në bazë të një kërkese nga agjencitë ose dikush
që kërkon entitet privat;
Ligji i shpronësimit parashikon hapat kryesore në proces, të cilat janë të detajuara më tej në seksionin 3.3.

Çështjet që lidhen me sigurimin e kompensimit për tokën dhe pasuritë janë të rregulluara edhe me ligje të tjera, si
për shembull:




Ligji nr. 7850 të Kodit Civil (1994), me amendamente: 8536, 8781, 17/2012, 121/2013
Ligji nr. 9072 në sektorin e energjisë elektrike (2003), me amendamente: 9512, 9626, 9750, 9776, 9913, 9997, 10196,
10362, 10485
Ligji nr. 107/2014 për Planifikim dhe Zhvillim të Territorit

3.1.2

Procedurat e shpronësimit

Procedurat e shpronësimit janë hapat kryesore të mëposhtme (të cilat shpjegohen në paragrafët e mëposhtëm):
• Kërkesa për shpronësim
• Shqyrtimi i plotësimit të kërkesës nga Ministria kompetente.
• Njoftimi i pranimit dhe marrëveshjes për shpronësim ndërmjet aplikuesit dhe ministrisë kompetente.
• Njoftimet janë dërguar për pronarët e pronave që do të shpronësohen nga Ministria kompetente (10 ditë pas
marrëveshjes).
• Paralelisht Ministri publikon zbatimin e shpronësimin në interes publik.
• Personat e tretë të dërgojë pretendimet jo më vonë se 15 ditë pas botimit.
• Ekzekutimi i Shpronësimin për pronarët pranuar kushtet e shpronësimit.
• Vlerësimi i objekteve të shpronësuara nga Komisioni veçantë.
• Ministri kompetent i paraqet Këshillit të Ministrave propozimin për shpronësim.
• Këshilli i Ministrave nxjerr vendimi për shpronësim në Fletoren Zyrtare
• Ekzekutimi i pagesave jo më vonë se tre muaj pas caktuar nga periudha Vendimi kohore pas datës së vendimit
përfundimtar të gjykatës.
Figura e mëposhtme paraqet etapat kryesore të procedurave të shpronësimit;
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1

Interesi publik është përcaktuar ne ligjin për shpronësim

Kompensimi

Shpronesimet
2

Përpjekje për të arritur një zgjidhje miqësore
kompensimi me personat e prekur

3

Përgatitja dhe dorëzimi i kërkesës për shpronësim në ministrinë përkatëse
Kërkesa për shpronësim

Pranimi i kërkesa për shpronësim dhe formimin e komisionit të shpronësimit tokës

e pranueshme

Perfundim I procesit

e Papranueshme
papranueshmera
nueshme

Personi i prekur mund të ankohet në
gjykatë nëse nuk eshte i kënaqur me
shumën e kompensimit të ofruar

4

Paraqitja e një propozimi për shpronësim në ministrinë përkatëse

5

Vendimi mbi shpronësimet
Këshilli i ministrave

6

Vendimi i marrëveshjes / gjykatës për kompensim dhe pagesën

Personi i prekur mund të paraqesë
ankesat me administrimin e shkallës së
parë dhe më pas në gjykatën
administrative të apelit

Pershkrimi mbi shpronësimet specifikon kohën kur prona e prekur do të arrihet nga kërkuesi i shpronësimit
Figura 3. Procedurat kryesore të shpronësimit në Shqipëri

Page 13

Linja hekurudhore Durrës-Tiranë (TTP) Terminali Publik dhe linja e re për në Aeroportin e Rinasit (TIA)

Struktura e Shpronësimit të Tokës (SSHT)
3.2 Kërkesat e BERZH-it
Projekti duhet të përmbushë kërkesat për blerjen e tokës, zhvendosjen e detyruar dhe zhvendosjen ekonomike
siç specifikohet në Politikën Mjedisore dhe Sociale të BERZH-it (2014) dhe Kërkesat e Performancës (KP). Kjo
Strukture e Shpronësimit të Tokës (SSHT) është zhvilluar në përputhje me politikën PR5 të BERZH-it (Blerja e
Tokës, zhvendosja e pavullnetshme dhe zhvendosja ekonomike) .
Kërkesat e BERZH-it që kanë të bëjnë me blerjen dhe zhvendosjen e tokës që jane të rëndësishme për këtë
projekt mund të përmblidhen si më poshtë:












shmangja ose, kur është e pashmangshme minimizuar, rivendosjen e pavullnetshme duke eksploruar
planet alternative të projektit; duhet të planifikohen dhe të zbatohen me kujdes masa për të zbutur
ndikimet negative mbi personat e zhvendosur dhe të komuniteteve pritëse;
Zbutja e ndikimeve negative sociale dhe ekonomike nga blerjen e tokës ose kufizimet në përdorim
nga personat e prekur dhe aksesi në tokë nga: (i) Sigurimi i kompensimit për humbjen e pasurive në
koston e zëvendësimit, para se të marrë në posedim pasuritë e fituara; dhe (ii) Të sigurojë që
veprimtaritë e rivendosjes të zbatohen me anë të përhapjes së informacionit, konsultimit, si dhe
pjesëmarrjen e informuar të atyre që preken nga kjo zhvendosje;
Rivendosja ose, kur është e mundur, rindertimi i jetesës dhe standardeve të jetesës së personave të
zhvendosur, përfshirë edhe ata që nuk kanë me ligj të drejtat e njohura apo pretendimet për tokën (e
pranishme në zonën e prekur të projektit në kohën e dites se fillimit të punës), të para-projektit
nivelet dhe mbështetjen e tyre gjatë periudhës së tranzicionit;
Bërja e dispozitave të veçanta për të ndihmuar individët ose grupe në nevojë ose (të pranishëm në
zonën e prekur të projektit në kohën e datës së cut-off) që mund të preket më shumë negativisht nga
zhvendosja se të tjerët dhe mund të jetë ie kufizuar në aftësinë e tyre për të kërkuar ose për të
përfituar ndihmë ;
të krijojë një mekanizëm të ankesave dhe adresën për të marrë në kohën e duhur shqetësimet e
veçanta në lidhje me kompensimin dhe zhvendosjen që janë ngritur nga personat e zhvendosur, duke
përfshirë një mekanizëm recurs të projektuar për të zgjidhur mosmarrëveshjet në mënyrë të
paanshme.
Monitorimin e procesit dhe restaurimin e zhvendosjes dhe krijimin e kushteve te jeteses në përputhje
me KP 1; Monitorimi duhet të përfshijë pjesëmarrjen e aktorëve kyç siç janë komunitetet e prekura.

Kjo listë është vetëm një përmbledhje e politikave kryesore të BERZH PR5:Blerja e tokës, zhvendosja
jovullnetare dhe zhvendosje Ekonomike (2014), kërkesat dhe teksti i plotë i politikës është në :
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html.
3.3 Mangësitë kryesore të mundshme
Boshllëqet kryesore ndërmjet legjislacionit shqiptar dhe politikës së BERZH-it për projektin (ashtu siç është
paraqitur në BERZH KP 5), janë përmbledhur më poshtë.
Mangësitë në thelb kanë të bëjnë me sa vijon:
•
•
•
•
•
•
•

Zhvillimi i një Plani kornize per shpronesimet e tokes (nuk ka kërkesa të veçanta në ligjin shqiptar);
Vlera e kompensimit (jo në koston e zëvendësimit për legjislacionin shqiptar);
Konsulencë dhe dhënie informacionesh shpjeguese (ka kërkesa të veçanta në ligjin shqiptar);
Procesi i Planifikimit (asnjë kërkesë për ndonjë proces të planifikimit me pjesëmarrje për ligjin
shqiptar);
Pronësi informale ose e paregjistruar;
Menaxhimi i ankesave dhe zgjidhja e tyre;
Monitorimi dhe vlerësimi i ndërmarrë për shpronësimet e tokës dhe zhvendosjen e banorëve.

Shtojca C ofron një krahasim të legjislacionit shqiptar me kërkesat e BERZH-it (PR5), identifikimin e
boshllëqeve kryesore dhe propozimet që mbulojnë këto boshllëqe për projektin në bazë të studimit.
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4

Pranueshmëria dhe të drejtat e pronësisë (strategjia e Kompensimit)

4.1 SSHT dhe PST janë mjete të rëndësishme për të informuar mbi strategjinë e kompensimit të projektit.
Më poshtë janë të përmbledhura parimet kryesore që përforcojnë SSHT dhe PST:
•
Kërkesat e SSHT: Kompensimi i personave të prekur do të kryhet në përputhje me kornizën e
aplikueshme ligjore shqiptare dhe Politikën Sociale dhe Mjedisore të BERZH-it dhe Kërkesen e
Performancës 5. Në rast të mospërputhjes ndërmjet legjislacionit kombëtar dhe kërkesave tëe BERZH-it,
do të miratohen standardet më të larta. Humbja e vendeve të banimit (zhvendosjes ekonomike) është
marrë në konsideratë dhe të zbuten në SSHT.
•
Ndikimet e ndërtimit: Aktivitetet e lidhura me ndërtim do të organizohen në një mënyrë që të shmang
ose e minimizojë zhvendosjen ekonomike, dmth duke siguruar që aksesi në zonë do të ruhet.
•
Personat e prekur nga projekti: Të gjithë pronarët, banorët / qiramarrësit dhe përdoruesit e strukturave
të prekura të tokës dhe në kohën e datës përkatëse të cut-off, qoftë me ose pa të drejtë e pretendime të
njohura plotësisht ligjore, kanë të drejtë për kompensim dhe ndihmë siç specifikohet në Matricen me të
drejtat e pronarëve dhe përdoruesve në SSHT. Do të vendosen të drejtat e të gjitha kategorive të
personave të prekur nga projekti (PAP).
•
Vlerësimi i Pasurive: Metodat që do të përdoren për asetet me vlerë të prekur ose burimet, apo që ju
hiqet aksesi me to, si dhe ndikimet në mënyrën e jetesës, duke përfshirë ekspertë të autorizuar të cilët
janë palë të pavarur të kualifikuar.
• Anketa socio-ekonomike: Një studim paraprak socio ekonomik i njerëzve / përdoruesve të prekur është
bërë për të vlerësuar ndikimet sociale, ato japin informacion bazë për masat që merren për restaurimin e
mënyrës së jetesës. Ky studim i mëtejshëm do të përpunohen për PST.
•
Regjistrimi: regjistrimi do të ndërmerren për të identifikuar pronarët e tokës dhe përdoruesit e ndikuar
nga projekti.
•
Dita e fillimit të punës: Data e lëshimit të Vendimit të Këshillit të Ministrave për shpronësimet.
•
Grupet e prekura / Individët: Ndihma e veçantë do t'i jepet grupeve në nevojë / individëve të
identifikuara përmes studimeve socio-ekonomike.
•
Kompensimi dhe masa e asistencës: Pronat e prekura do të kompensohen me para në dorë.
Kompensimi për të gjitha asetet e prekura do të sigurohet në kosto të plotë zëvendësimi.
•
Rindertim I jetesës: Mjetet dhe standardet e jetesës së personave të prekur do të përmirësohen ose të
paktën të rikthehet në nivelin e mëparshëm, në një periudhë sa më të shkurtër.
•
Ndikimet e përkohshme: Ndikimet e përkohshme në lidhje me marrjen e tokës (p.sh. për qëllime të
ndërtimit), do të kompensohen.
•
Pronar i Panjohur/ vdekur: Do të krijohet një mekanizëm për të siguruar kompensim për personat me të
drejta të njohura të tokës dhe pronës, ku pronarët janë të panjohur dhe / ose të vdekur.
•
Konsultimi: Personat e prekur dhe komunitetet (duke përfshirë grupet dhe individët e rrezikuar ) janë
konsultuar për qëllime të këtij SSHT dhe konsultime të mëtejshme do të bëhet për zhvillimin e PST,
regjistrimi dhe anketimi i detajuar social-ekonomik do të bëhet për të siguruar se blerja dhe kompensimi
i aktiviteteve janë zbatuar dhe do të komunikohen në mënyrë të përshtatshme duke plotësuar e ligjet
kombëtare dhe kërkesat e BERZH-it.
•
Menaxhimi i ankesave: Do të krijohet një mekanizëm i menaxhimit të ankesave për Projektin. Supozohet
se palët do të punojnë së bashku për të siguruar që marrëveshjet e duhura partiake në blerjen e tokës dhe
zhvendosjen e banorëve .
•
Monitorimi dhe Mbajtja e Regjistrit: MTI do të krijojë procedura të duhura për të monitoruar dhe
vlerësuar përgjegjësitë e tyre në zbatimin e SSHT, dhe veprimet korrigjuese do të merret si e nevojshme.
Të gjitha transaksionet për të marrë të drejtat mbi tokën, si dhe masat e kompensimit, aktivitetet e
zhvendosjes dhe ndihma zhvendosjen e banorëve do të dokumentohen.
•
Financimi: Huamarrësi do të financojë kompensim dhe shtesat, si dhe shpenzimet që lidhen me zbatimin
dhe monitorimin e zhvendosjen e banorëve dhe kompensimit të aktiviteteve.
4.2 Toka dhe njerëzit e prekur nga projekti
4.2.1

Toka e prekur dhe ndikuar nga projekti

Linjat hekurudhore Durrës-Tiranë dhe linja e re për në aeroportin e Rinasit zënë 549.350 m 2 tokë. Projekti do
të marrë token. Kërkesat për tokëndikojnë në parcelat dhe pasuritë e shtetit dhe tokën në pronësi private.
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Informacioni i zonës së prekur të tokës ishte nxjerrë nga harta kadastrale të re zonës së linjës hekurudhore. Të
dhënat kadastrale janë paraqitur në Hartën Kadastrale ne Shtojcën D. Sipas të dhënave kadastrale në
dispozicion 125 parcela janë të prekura nga linja e re në aeroportin e Rinasit dhe devijimi i linjës ekzistuese.
Identifikimi i pronarëve të parcelave do të zhvillohet në një hap të ardhshëm nëpërmjet një regjistrimi, gjatë
zbatimit të PST.
Toka që do të fitohet me anë të shpronësimit për ndërtimin e linjës së re hekurudhore është 249,486.00 m 2. Kjo
zonë përfshin edhe zonën e zonës e trekëndëshit hekurudhor që është mbyllur në mes të degëve
hekurudhore në Durrës dhe Tiranë (32,813.00 m2).
Zonat që janë të prekur nga shpronësimi, në bazë të kufijve të tyre administrativë janë përshkruar në tabelën
4. vlerat e tokës janë marrë nga VKM Nr. 89, datë 3.2.2016 "Për miratimin e hartave për vlerat e tokës në
Republikën e Shqipërisë".
Bazuar në sa u tha më sipër, brenda zonës së shpronësimit, zonat e tokës që shpronësohen të bazuara në
përdorimin dhe statusin e tyre si pronë publike ose private, janë siç tregohet në Tabelën 3.
Tabela 3. Vlerat e Tokës.

Qyteti / Fshati

Zona kadastrale

Vlerat e tokës për
zonat brenda zonave
urbane të planit
(lek/m2)

Vlerat e tokës për
zonat jashtë planit
urbanistik të zonës
(zona bujqësore)
(lek/m2)

Kashar

2105

4242

448

Berxulle

1167

5147

448

Domje Tirana

1514

3560

448

Vlerësimi i përgjithshëm për zonën e shpronësimit sipas vlerave të tokës të VKM Nr 89, datë 3.2.2016, vjen
deri në 154.770.343 lekë. Është vënë re se kjo nuk do të marrë parasysh vlerat e mundshme të
paqëndrueshme.
4.2.2

Kategoritë e njerëzve të prekur nga projekti

Të gjithë individët / familjet që jetojnë ose kanë në përdorim tokën e prekur nga projekti, të regjistruara në
anketë (pronarët dhe përdoruesit, si formale dhe joformale) kanë të drejtën e kompensimit dhe / ose
zëvëndësimin në natyrë të mënyrës së jetesës ose ndihma të tjera si të përshkruara në Matricën e të drejtave të
pronësisë në Seksionin 4.5. janë identifikuar kategoritë e mëposhtme të personave të prekur nga projekti
(PAP):
• Pronarët e tokës (formal me të drejta ligjore ose pretendime mbi tokë);
• përdoruesit formale të tokës (psh një qiramarrës me të drejtën formale ligjore mbi tokën që zënë /
përdorim);
• përdoruesit informale të tokës (me pa të drejta formale ligjore ose pretendime mbi tokën që ata përdorin kjo mund t'i referohet zonat e tokës së Shtetit (ose vendi tjetër), e cila është përdorur në një bazë zakonore ose
afatgjatë, por të drejtën e përdorimit të jo regjistruar);
• Pronarët e të lashtave dhe pemëve dhe barinjve;
• Pronarët e bizneseve (biznesit formal ose informal / aktiviteti ekonomik);
• Pronarët e strukturave jo-banuese / asetet dhe infrastrukturën;
• Pronarët e strukturave të banimit / shtëpive;
• përdoruesit zyrtare (dmth qiramarrësit) të strukturave të banimit / shtëpive;
• përdoruesit joformale e strukturave të banimit / shtëpive;
• Pronarët e strukturave të biznesit / aseteve;
• Punonjësit e bizneseve të prekura;
• Bashkësia lokale dhe individuale / familjet e prekur nga humbja e aksesit dhe / ose përçarje për qasje;
• Bashkësia lokale dhe individuale / familjet e prekura nga humbja e aksesit dhe / ose përçarje në qasjen e
cila potencialisht mund të shkaktojnë efekte të rëndësishme në jetesë për shkak të dobësisë së tyre dhe / ose
varësia e jetesës se këtyre aktiviteteve mund të shkaktojnë një disproporcional ndikimesh ;
• Grupet e cenueshme / Individët.
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4.3 Studimet socio-ekonomike
Joint Venture Railcon ka kryer një studim paraprak socio-ekonomik mbi një mostër të grupeve të prekura dhe
pjesërisht çështjet e trajtuara përfshirë:










ndikimet sociale të njerëzve të prekur nga projekti (PAP)
çështjet e risistemimit
Burimet e mjeteve të jetesës, duke përfshirë burimet bujqësore
Nivel i jetesës
Disponueshmëria e burimeve;
Prania e institucioneve
Nevojat e lëvizjeve (këmbësor ose e me automjete) nga njëra anë e korridorit hekurudhor në tjetrën.
Pasuritë
Opsionet e infrastrukturës dhe të transportit public

Pasi ka përfunduar Dizajn Final për projektin e MTI do të transferojmë zhvillimin e një Studimi të
shpronësimit i cili do të përmbajë një listë të gjithë vendeve të prekur, komplote, pasuritë e regjistruara
(strukturat dmth) dhe pronarët e tyre, siç është shënuar në Hipoteke. Do të përfundojë një inventar i tokës
dhe aseteve, i cilia do të sigurojë informata themelore mbi parcelat e tokës së prekur (dmth sipërfaqe totale
dhe zona të fituar, përdorimi i tokës dhe Kategoria e tokës, etj) dhe të gjitha asetet që ndodhen në të (p.sh.
strukturat, të lashtat, pemët , bizneset etj). Të dy asetet që janë të regjistruara në hipoteke dhe ato që nuk janë
të do të regjistrohen.
Një studim socio-ekonomike / regjistrimi i detajuar do të bëhet për personat e prekur nga projekti (përfshirë
fshatrat lokale) për të informuar PST dhe të ndihmojë në identifikimin e PAPs pa të drejtë ligjore apo kërkesa
për vendin që ata zënë ose përdorim. Do të mbahen diskutime me komunat në planifikimin e këtyre
sondazheve. Sondazhet do të bëhen në kohën e duhur në mënyrë ideale që të ndodhë në paralel ose në një
afat kohor të ngjashme si inventari i tokës dhe pasurive të paluajtshme. Sondazhi do të ndihmojë në
identifikimin dhe regjistrimin e personave të cilët nuk kanë asnjë pretendim të njohur ligjore në vendin që
zënë ose përdorin në zonën e prekur.
Strategjia për sondazhet do të sigurojë që grupet e targetuara janë të përfshira (dmth nuk mund të jetë e varur
nga njerëzit që vijnë në takime publike) dhe çdo përdorim I zakonshëm ie tokës nga disa fshatra nuk cënohet.
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4.4 Kriteret e përshtatshmërisë dhe kompensimet
4.4.1

Kriteret e përshtatshmërisë

PPP-te me të drejtat ligjore dhe kërkesat të cilat janë të njohura sipas ligjit kombëtar (Kategoria 1 dhe 2)
Personat me të drejta formale ligjore janë të regjistruar në Hipoteke dhe ky informacion do të përditësohet në
përputhje me legjislacionin kombëtar, kur procesi i shpronësimit të fillojë. Personat me një kërkesë që është
njohur sipas legjislacionit kombëtar kanë gjithashtu të drejtë të përfshihen zyrtarisht në Hipoteke. Në rastet e
mosmarrëveshjeve, personat e prekur mund të kthehet në gjykatë për zgjidhjen e tyre, e cila duhet të
përpunohen para miratimit të Vendimit për shpronësim. Shembuj të personave me një kërkesë që është i
njohur në bazë të legjislacionit kombëtar të përfshirjes së trashëgimtarëve e pronarëve të vdekur, personat të
cilët kishin blerë pronat me një kontratë të vlefshme shitjen e blerjes, por nuk ka transferuar të drejtat
pronësisë në emër të tyre në Hipoteke dhe të ngjashme.
Nëse ka qiramarrës, ato duhet të përfshihen dhe të paguhen për
strukturat, etj).

atë që ata do të humbasin (kultura,

Personat pa të drejta formale ligjore për vendin e zënë, në kohën e regjistrimit të popullsisë (kategoria 3)
Personat pa të drejta ligjore ose pretendime të vendit që zënë (përdoruesit joformale) do të regjistrohen.
Grupet e rrezikuara
Disa individë ose grupe do të konsiderohen më të prekshme se shumica e popullsisë së prekur dhe do të
kërkojë zbatimin e restaurimit të veçantë në mënyrën e jetesës dhe / ose masave të ndihmës. Këto grupe
mund të përfshijnë:
• përdoruesit informal të tokës së prekur të cilët nuk kanë asnjë burim të të ardhurave ose e aseteve të tyre;
• Pronarët e strukturave informale të banimit (të ndërtuara pa leje ndërtimi) pa asnjë pronë tjetër ose e
vendbanimit (p.sh. Rom.);
• personat që varen nga toka e prekur për të ardhura jetese dhe kjo është e vetmja tokë që ata vetë përdorin;
• Të moshuarit, familjet vetme kryefamiljare, familjet me një prind, familjet me anëtarë të shumëfishta, etj të
cilët duhet të jenë fizikisht të ri-vendosur;
• personat që do të preken nga zhvendosja ekonomike, statusi socio-ekonomik i të cilëve është i ulët, për
shembull përfituesit e ndihmës sociale;
• Personat analfabetë të cilët mund të kenë vështirësi informimi rreth projektit dhe shpronësimit të tokës ose
në të kuptuarit e kontratave dhe dokumenteve të tjera të rëndësishme, etj
Dita e fillimit të punës
Individët të cilët lëvizin në zonën e prekur të projektit ose që ndërtojnë struktura të reja pas datës së fillimit të
punës nuk kanë të drejtë për kompensim dhe llojet e tjera të ndihmës. Data e leshimit te vendimit të Kabinetit
të Ministrave per shpronesimet është data e fillimit të punës, kjo do të thotë se çdo individ / familje që përdor
tokën e prekur nga projekti (pa të drejta ose pretendime ligjore) pas kësaj date nuk do të ketë të drejtë për
kompensim dhe / ose ndihmë në rindertimin e mënyrës së jetesës .
Mekanizmat për marrëveshje mbi mangësitë dhe çështje në hipotekë
The gaps and issues in the Cadastre will be considered when determining eligibility and where such instances
are found clear mechanisms will ensure that these issues do not affect eligible Project Affected Persons claim
to entitlements:
Boshllëqet dhe çështjet në Hipotekë do të merren parasysh kur të përcaktohet e drejta e pronessie dhe per
raste të tilla janë gjetur mekanizma të qartë do të sigurojë që këto çështje nuk ndikojnë ne te drejten e
personave te prekur nga projekti qe pretendojnë për të drejtat e pronësisë :
•
•
•
•
•

Përdoruesit e tokës dhe prona nuk jane te regjistruar;
Pronarët kanë vdekur dhe trashëgimtarët ligjorë nuk janë regjistruar dhe / ose nuk e kanë përfunduar
procesin e trashëgimisë;
Kontratat e shitje blerjes nuk janë regjistruar;
Të drejtat e pronësisë që rrjedhin nga e drejta e përdorimit (dmth toke Shteti - mund të jetë në mënyrë të
zakonshme) nuk kanë qenë të regjistruar;
Strukturat banuese dhe jo- banuese nuk janë të regjistruara;
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•
•
•

Strukturat të cilat janë të regjistruara mund të regjistrohen për një madhësi të ndryshme (psh kanë qenë të
shtrirë);
Strukturat pa leje nuk janë të regjistruara etj
Nëse situata në të cilat ka mosmarrëveshje në lidhje me Pronësine ose nëse pronari nuk mund të gjenden,
pagesa kompensimi do të depozitohen në një llogari të veçantë bankare dhe do konsierohen të paguara
ose të vënë në dispozicion të pronarit, kur ai / ajo gjendet dhe person fiton kontestin siç është vendosur
nga gjykata.

4.4.2
4.4.2.1

Parimet e kompensimit
Tokë e marrë në pronësi të përhershme

Toka e marrë në pronësi të përhershme kryesisht përfshin tokën e nevojshme për ndërtimin e linjës së re
hekurudhore në aeroport. Gjerësia e korridorit hekurudhor do të jetë 6m dhe e gjithë gjerësia e linjave së
bashku me shkurtime dhe argjinaturat është rreth 8-10m dhe në disa pika arrin 20-30m (ku duhet të
ndërtohen përforcime te mëdha).
Karakteri i pranishëm i peizazhit të zonës ku shtrihet linja hekurudhore Durrës-Tirana ka një karakter të
përzier të bujqësisë, tregtisë / ekonomike dhe zona urbane. Zona ku do ndërtohet linja e re hekurudhore në
aeroport (TIA) shtrihet kryesisht në zonë agrare dhe zona ngjitur me të përfshin disa ndërtesa kryesore dhe
institucione si Universiteti Epoka dhe bllokun e zyrave të krijuara nga shoqëria Lidner.
Parimi I kompensimit është se shteti do të blejë tokën e fituar në mënyrë të përhershme nga pronarët e saj të
tanishme në pronësi të plotë dhe të marre ne perdorim.
Kompensimi për tokën marre ne perdorim do të përfshijë tre elementet e mëposhtme, sipas rastit:
• Kompensimi për tokën;
• Kompensimi për kulturat vjetore ose shumëvjeçare.
• Kompensim me vlerën e zëvendësimit për strukturat apo zhvillimet në vendin që pronari i tokës ose
shfrytëzuesi i tokës mund të demonstrojë.
4.4.2.2

Tokë jo në përdorim

Kur një tokë që është e gjerë sa Korridori i Ndërtimit shfrytëzimi i pjesës së kësaj prone të vendosura në kufi
me korridorin e ndërtimit në të dyja anët që nuk do të jetë e nevojshme për projektin, normalisht nuk do të
kompensohet. Aktivitetet bujqësore në këto pjesë të tokës do të vazhdojë normalisht. Mund të ketë raste ku
pjesa e mbetur do të jetë shumë e vogël për të bërë kultivimin ekonomikisht të vlefshëm ( "tokë e
pashfrytëzueshme"). Në qoftë se pronarëve ju mbeten pjesë të vogla që janë bërë jo-ekonomike si rezultat i
blerjes, ata kanë të drejtë për kompensim si "tokë e pashfrytëzueshme ", duke iu nënshtruar kushteve.
Nëse një parcelë kualifikohet si "tokë të pashfrytëzueshme " do të shqyrtohen nga MTI rast pas rasti në bazë
të një kërkese të parashtruar nga pronari i tokës dhe / ose përdoruesi i tokës. Kriteret e mëposhtme do të
konsiderohen në këtë shqyrtim:
• Madhësia, dimensionet dhe forma e pjesës pashfrytëzueshme te tokes;
• Kufizimet e hyrjes;
• Madhësia dhe natyra e pajisjeve mekanike që përdoret zakonisht për kultivim në këtë parcele dhe nëse
pajisjet e tilla të arsyeshme mund të përdoren, bazuar ne formën dhe dimensionet e se parceles;
• kufizimet e mundshme për ujitje apo kullim gjatë periudhës së ndërtimit
Kompensimi për pashfrytëzueshmërinë e tokës, sapo të njohen si të tilla, do të bazohen në të njëjtat drejtat si
pjesë kryesore te prekura të tokës.
4.4.3

Normat e kompensimit të tokës së projektit

Në bazë të VKM Nr. 89, datë 3.2.2016 "Për miratimin e hartave për vlerën e tokës në Republikën e Shqipërisë",
tabela 4 paraqet vlerat e shpronësimit të Tokë sipas vendit përmes të cilit linja e re hekurudhore në aeroport
kalon. Përdorimi i tokës kryesor të zënë është tokë bujqësore (73.7%). Siç është përmendur më parë në
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vlerësimin e kompensimit nuk duhet të marret në konsideratë koston e amortizimit pasi apli. Ai gjithashtu do
të përfshijë koston e regjistrimit në Sistemin e Pasurive të paluajtshme, apo regjistër tjetër përkatës, ndonjë
tarifat administrative, dhe / ose taksat e transferimit. Metoda e vlerësimit dhe normat e kompensimit do të
specifikohen më hollësisht në PST-se.
4.4.4

Normat e kompensimit te kulturave te mbjella

Taksat që përfituesit e kompensimit duhet të paguajnë në lidhje të drejtpërdrejtë me kompensimin e tyre do të
kompensohen në përputhje me legjislacionin shqiptar. Metodologjia specifike për zbatimin e kësaj mund të
ndryshojnë në varësi të llojit të pagesës kompensimit (Blerjes së Tokës, marrjes ne perdorim te Tokes,
Prodhimet bujqësore, Strukturat, etj.)
Në rast se të drejtat për subvencionet bujqësore të paguara nga qeveria shqiptare janë të humbura si pasojë e
ndryshimit të përdorimit të tokës, këto situata do të shqyrtohen rast pas rasti. Kompensimi duhet të rritet për
të kompensuar humbjen e subvencionit, nëse është relevante dhe në kerkese arsyetimi duhet te dorëzohet
nga individi I demtuar .
Vlerësimi i kulturave do të marrë parasysh kriteret në vijim:
- Lloji i kulturave (vjetore, shumëvjeçare, pemë)
- Prodhimi vjetor
- Vlera e tregut të prodhimit bujqësor për cdo kulture
Është vërejtur se llojet e kulturave që kryesisht ekzistojnë në fushën e linjës së re hekurudhore (nga Domjes në
aeroport) janë sera perimesh, drithëra, foragjere dhe pemë (pjeshkë, kumbulla, hurmat arabe).
4.5 Matrica e të drejtave
Projekti do të aplikojë matricën pë të drejtat e pronësisë të treguar në tabelën e mëposhtme për kategoritë e
TTPP-së prekura nga ndikimet e zhvendosjes ekonomike. Natyra e të drejtat e pronësisë të caktuara janë
shpjeguar më në hollësi në nenin 4.7.
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Tabela 4. Matrica e të drejtave
Lloji i Humbje / Ndikimi

Kategoria e personave të prekur nga
projekti

Të drejtat e pronësisë 5

NDIKIMET E PARA-NDERTIMIT– Marrja në shfrytëzim e tokës
Humbja e tokës (kryesisht tokat bujqësore
dhe kullotave).
Për të dy përdoruesit formale dhe informale
të tokës dhe qiramarrësit - kjo i referohet
tokës në pronësi private dhe shtetërore

Pronarët e tokës

Kompensimi në para do behet me kosto të plotë zëvendësimi.

(formale me të drejta ligjore ose
pretendime mbi tokën)
Përdoruesit formale të tokës
(p.sh. një qiramarrës me të drejtën
formale ligjore mbi tokën që zë / ka në
përdorim)

Informacion në lidhje me blerjen e tokës të paktën tre muaj përpara
tokës për ti mundësuar qiramarrës për të gjetur vend tjetër për
dobësitë formale të qiramarrësit janë identifikuar, atëherë do të jepet
nga komunat për të gjetur tokë alternative zyrtarisht me qira dhe
qasje në shërbimet mbështetëse në dispozicion.

marrjes së
qira. Nëse
mbështetje
të sigurojë

Qiramarrësit do të paguhen për atë që ata do të humbasin (kultura, strukturat,
etj).
Përdoruesit informal të tokës
(Pa të drejtë formale ligjore ose
pretendime mbi tokën që ata e përdorin
- kjo mund t'i referohet zonave të tokës
shtetërore publike (ose e nje vendi
tjetër), e cila është përdorur në një bazë
te zakonore ose afatgjatë, por e drejta e
përdorimit nuk është regjistruar)
Toka jo frutdhënëse (ex.pjesë e një copë toke
e prekur e cila mbetet pas shpronësimit dhe
për të cilat pronari nuk ka interes ekonomik
në përdorimin dhe / ose është një parcele
ekonomikisht e paqendrueshme).

Pronarët e tokës (formale me të drejta
ligjore ose pretendime mbi tokën)

Humbja e kulturave vjetore / shumëvjeçare
dhe pemë.

Pronarët e kulturave dhe pemëve

5

Informacion në lidhje me blerjen formale / shpronësimin e tokës dhe të
projekteve të paktën tre muaj përpara nderhyrjes në tokë për ti mundësuar
përdoruesit për të gjetur tokë të tjera që mund të marrë në përdorim. Asistencë
për identifikimin dhe zëvendësimin e tokës / burimeve për përdorim paraprak
- Mbështetja do të jetë dhe nga komunat për të gjetur tokë alternative dhe për të
siguruar akses në shërbimet mbështetëse në dispozicion, veçanërisht në qoftë se
janë identifikuar dobësitë për persona te prekur. Siguria e qëndrimit ose e
formalizimit opsione qiraje etj do të konsiderohen brenda kuadrit ligjor kur
është e mundur.
Nëse një parcelë kualifikohet si "tokë të papërdorshme" do të shqyrtohet nga
MTI rast pas rasti në bazë të një kërkese të parashtruar nga pronari i tokës dhe /
ose përdoruesit e tokës.
Kompensimi në para do të jepen në kosto të plotë zëvendësimi.
Kompensimi në para për kulturat/ shumëvjeçare / bimët vjetore të humbura në
kosto të plotë zëvendësimi.

See Section 4.6 for further details.
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Lloji i Humbje / Ndikimi

Kategoria e personave të prekur nga
projekti

Të drejtat e pronësisë 5

Humbja e strukturave Jorezidente (p.sh. sera,
hambare, gardhe, sistemet e ujitjes, etj)

Pronari i strukturës dhe infrastrukturës
jo rezidente

Kompensimi në para me kosto të plotë zëvendësimi dhe kompensimi me lëvizje
aktiveti dhe krijim I faciliteteve per ngritjen e aktivitetit diku tj.

Humbja e strukturave të biznesit

Pronari i strukturës së biznesit

Kompensimi në para me kosto të plotë zëvendësimi dhe kompensimi me lëvizje
aktiveti dhe krijim I faciliteteve per ngritjen e aktivitetit diku tj.

Humbja e punës si rezultat i ndikimit mbi
biznesin

Punonjësit e prekur.

Shmangia e ndikimit permes Planit te Menaxhimit te ndërtimit, planit te
angazhimit te personave te ndikuar PPP dhe renditja e kujdesshme e punimeve.
Bëhet kompensimi në para për humbjet e punës deri sa të mbulohen.

Humbja e burimeve të të ardhurave dhe /
ose mjeteve të jetesës të lidhura me ndonjë
nga humbjet e mësipërme dhe në veçanti me
bujqësine.

Pronari (biznes formal ose informal
ose aktiviteti ekonomik) - do të
përfshijë aktivitetet dhe mënyrën e
jetesës kryesisht bujqësore.

Kompensimi në para për të ardhurat neto të humbura gjatë periudhës së
tranzicionit (deri në rivendosjen e biznesit / aktiviteteve ekonomike në një vend
tjetër) dhe asistencë në rindertimin e kushteve të jetesës.

NDIKIMET E GJATE-NDERTIMIT– Efektet e përkohshme
Dëmet / ndërprerjet e përkohshme të
infrastrukturës së caktuar bujqësore (psh
ujitjes dhe kulturave)

Komuniteti lokal dhe individual /
familjet e prekur nga humbja.

Humbja e përkohshme dhe / ose qasje më e
vështirë në tokën për bujqësi ose në lidhje në
rindertimin e kushteve të jetesës, përdorime
të tjera të tokës dhe shqetësim të automjeteve
bujqësore / blegtorale etj duke përdorur
rrugët ekzistuese të tokës, etj

Komuniteti lokal dhe individual /
familjet e prekur nga humbja.

Për riparimet, kompensim ose masat e tjera duhet të bien dakord dhe njerëzit e
prekur e komuniteteve lokale.
Kompensimi me para ne dore për humbjen e kulturave dhe dëmeve, në bazë të
mendimit të ekspertit dhe vlerësimit.
Shmangia e ndikimit përmes Menaxhimit të mirë të Trafikut, angazhimit te mirë
te PPP duke prekur dhe sekuenca të kujdesshëm të punimeve.
Kompensimi në para për të ardhurat neto të humbura gjatë periudhës së
tranzicionit (deri në rivendosjen e biznesit / aktiviteteve ekonomike në një vend
tjetër) dhe asistencë në rindertimin e kushteve të jetesës.

Komuniteti lokal dhe individual /
familje të prekur nga humbja e që ju
hiqet aksesi dhe / ose kanë përçarje në
qasjen te cilat potencialisht mund të
shkaktojnë efekte të rëndësishme në
rindertimin e kushteve të jetesës.

Kompensimi në para për të ardhurat neto të humbura gjatë periudhës së
tranzicionit (deri në rivendosjen e biznesit / aktiviteteve ekonomike në një vend
tjetër) dhe asistencë në rindertimin e kushteve të jetesës.
Kontraktuesi dhe MTI (përfaqësuesi i saj) do të jetë në diskutim me shërbimet
përkatëse mbështetëse në Komunë për të identifikuar ndihmë shtesë për
periudhën e ndikimit (dmth ky grup mund të jetë veçanërisht i ndjeshem në
përçarje të tillë gjatë periudhës së dimrit dhe periudha e korrjes, etj).
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Lloji i Humbje / Ndikimi
Humbja e përkohshme e burimeve të të
ardhurave dhe / ose mjeteve të jetesës të
lidhura me ndonjë nga humbjet e mësipërme
dhe në veçanti mjetet e jetesës "bujqësore"
dhe përçarje të bizneseve, duke përfshirë
humbjen e dhe / ose që ju hiqet aksesi më e
vështirë.

Kategoria e personave të prekur nga
projekti
Pronari i biznesit (biznesit formal
ose informal / aktivitet ekonomik)

Punonjësit

Të drejtat e pronësisë 5
Kompensimi në para për të ardhurat neto të humbura gjatë periudhës së
tranzicionit (deri në rivendosjen e biznesit / aktiviteteve ekonomike në një vend
tjetër) dhe asistencë në rindertimin e kushteve të jetesës
Ndihmë në gjetjen e punësimeve alternative në qasjen e programeve qeveritare
për asistencë sociale.

NDIKIMET E GJATE-OPERIMIT– Efektet e përkohshme te aksesit
Humbje dhe / ose aksesi më i vështirë në
tokë, objekte komerciale dhe / ose rrjetin
rrugor.

Komuniteti lokal dhe individual /
familje të prekur nga humbja e aksesit
dhe / ose përçarje.

Nuk ka vështirësi të përhershme ne aksesin janë parashikuar për këtë arsye në
këtë fazë. Nuk të drejtat e pronësisë tjera për kompensim janë propozuar duke
marrë masa zbutëse vijim është plotësuar si pjesë e projektimit të të projektit.

Komuniteti lokal dhe individual /
familje të prekur nga humbja e që ju
hiqet aksesi dhe / ose kanë përçarje në
qasjen te cilat potencialisht mund të
shkaktojnë efekte të rëndësishme në
rindertimin e kushteve të jetesës.

Nuk jane parashikuar veshtersi domethenese aksesi ne kete faze(referuar
situates se meposhtme) pasi per kompensimin jane propozuar masa zbutese qe
jane pjese e projektit.
Një përjashtim është ura hekurudhore në lumin Erzen, ku nuk është propozuar
akoma përdorimi i këmbësorëve . Eshte propozuar zhvillimn e një kuvertë të
gjerë për urë, në mënyrë që përveç korridorit hekurudhor të gjendet një mënyrë
për të kaluar këmbësorët dhe kjo pjesë duhet të jetë e ndarë fizikisht nga
hekurudha me anë të një gardhi. Përveç kësaj, duke marrë parasysh konsultimet
me komunitetet lokale, duke zëvendësuar kalimin e propozuar për këmbësorë
në K.P. 2 + 667 (ku kalon linja e re hekurudhore qe lidh aeroportin me Tiranen ,
zona e vendbanimit Bruke) duhet të shqyrtohet një kalim i rrugës.
Kalimi I këmbësorëve në fshatin Bruke duhet të rishikohet si një kalim jo në
nivel, sepse ajo përdoruret nga shumica e fshatit.
Potencialisht ka një numër shumë te vogël te familjeve që mund të zotërojnë ose
të përdorin tokën për veprimtari bujqësore në anën e kundërt të linjës
hekurudhore. Gjatë studimit të mëtejshëm socio-ekonomik nëse MTI identifikon
këtë çështje, do të ketë një diskutim me palët e prekura dhe mundësitë e
ndihmës, duke marrë parasysh cenueshmërinë dhe varësinë e palëve të prekura
në aktivitete me bazë në tokë. Kjo mbështetje do të përmirësohet më tepër në
LPPA.
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Lloji i Humbje / Ndikimi

Kategoria e personave të prekur nga
projekti

Të drejtat e pronësisë 5

HUMBJET / NDIKIMET NE GRUPET E PREKURA
Ndonjë specifikë humbjet / ndikimet në
grupet e rrezikuara, që lidhen me blerjen e
tokës për Projektin.

Grupet e prekura / individët

Masa të veçanta për pjesëmarrje efektive, kompensimin, dhe restaurimit në
rindertimin e kushteve të jetesës , do të përcaktohen në PST. Theksi do të jepet
për programet ekzistuese (komunale ose kombëtare) që ndihmojnë grupet e
prekura.
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4.6 Konsiderata mbi të drejtën
Natyra e të drejtave të caktuara shpjegohet me hollësi më poshtë:
Struktura te lejuara dhe struktura pa leje të vlefshme: Statusi i strukturave (banimit dhe të biznesit) mund
të ndryshojnë nga struktura të ndërtuara formalisht, me të gjitha lejet e duhura dhe e regjistruar në Hipotekë
me ato që janë ndërtuar në mënyrë informale, pa lejet e kërkuara (p.sh. leja e ndërtimit) dhe jo të regjistruar në
hipotekë. Të dyja llojet e strukturave kanë të drejtë për kompensim.
Mjetet e jetesës formale dhe informal: Në mënyrë të ngjashme me strukturat, të ardhurat dhe burimet e
jetesës së njerëzve të prekur / ekonomitë familjare mund të jenë formale dhe informale. Personat, të ardhurat
e të cilëve / burimet e jetesës janë të prekur, pa marrë parasysh statusin e tyre, do të kenë të drejtë për
kompensim dhe / ose ndihmë, siç përcaktohet në Matricën e të drejtave.
Zëvendësim I kostos së plotë: Kostoja e plotë e zëvendësimit do të llogaritet si vlera e tregut të pasurive plus
ndonjë kosto të transaksionit që lidhen me kthimin e aseteve të tilla (p.sh. taksat e transferimit, kostot e
regjistrimit). Vlera e tregut të aseteve (të tokës dhe struktura të) do të përcaktohet në bazë të transaksioneve të
tregut të fundit në zonën e prekur. Në mungesë të këtyre transaksioneve, vlera e aseteve do të përcaktohet
duke marrë në konsideratë vlerat e tokës në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe / ose vlerat e taksave, si
të regjistruar në Administratën Tatimore lokale. Gjithashtu, do të kryhet një kontroll mbi koston e blerjes së
tokës në këtë zonë për të parë nëse kompensimi do të jetë i mjaftueshëm për PPP-ne për të blerë tokë
zëvendësimi, nëse ata dëshirojnë.
Vlerësim: Vlerësimi i pronave do të bëhet në perputhje me Ligjin për shpronësimin. Të dy formal (të
regjistruar) dhe asetet joformale do të vlerësohen. Kostoja e zëvendësimit të tokës do të korrespondojë me
vlerën e tregut të tokës me karakteristika të ngjashme, në afërsi të vendit të prekur, plus ndonjë kosto e
transaksionit. Vlerësimi i tokës do të marrë parasysh cilësinë dhe produktivitetin e tokës. Vlerësimi i bimëve
dhe pemëve do të marrë në konsideratë të ndryshme karakteristika të rëndësishme, të tilla si llojet e kulturave,
norma vjetore e prodhimit, vlerat e tregut të prodhimit bujqësor për kulture.
Kostoja e zëvendësimit të strukturave formale, e regjistruar në Kadastër, do të korrespondojnë me vlerën e
tregut të strukturave me karakteristika të ngjashme, në zonën e prekur, plus kostot e transaksionit. Kostoja e
zëvendësimit të strukturave informale të banimit ose të biznesit (të ndërtuara pa leje ndërtimi dhe jo të
regjistruar në kadastër), si dhe strukturat jo-rezidenciale, do të llogaritet si kostoja e rindërtimit të një
strukture të karakteristikave të ngjashme në një tjetër vend, duke përfshirë materiale, kostot e punës dhe të
gjitha kostot e transaksionit (dmth vlera e ndërtimit të strukturave).
Kompensimi në para në dorë: Kompensimi për një pronë te shpronësuar do të jepet në para të gatshme.
Koha e Kompensimit: Kompensimi do të paguhet në përgjithësi para se të ndehyhet në tokë ose duke marrë
posedimin e pronave apo qe te ndodh zhvendosja. Në qoftë se njerëzit e prekur kontestojnë sasinë e ofruar të
kompensimit (ose tip) dhe I drejtohet Gjykatave dhe MTI duhet të marrë përparësi të opsioneve ligjore për të
hyrë në pronë para kompensimit të ekzekutuar, çdo përpjekje do të bëhet për të paguar të gjitha aktivet
pakontestueshme sa më shpejt të jetë e mundur dhe për të minimizuar ndikimet në njerëz / familje të prekura.
Nëse një pronë do të arrihen nga klienti, pasi ajo është bërë ligjërisht e detyrueshme, por para se kompensimi
është pranuar, në vijim do të bëhet:
1. Shuma e menduar si kompensim do të vendoset në një llogari garancie
2. Në rast se toka / pjesë të tij është përdorur për qëllime bujqësore dhe / ose të tjera të jetesës, tokë
alternative / pronë me të njëjtat karakteristika do të sigurohet ose kompensimi do të ofrohet për të mbuluar
humbjet ekonomike të shkaktuara.
3. Ndihma të tjera do të sigurohen dhe të përcaktohen rast pas rasti.
Në rastet kur konstatohet se projekti do të shkaktojë zhvendosje ekonomike, kompensim dhe ndihma në
rindertimin e kushteve të jetesës esës restaurimi do të jepet para se të ndodhë zhvendosje, në mënyrë që
njerëzit e prekur mund të rivendosur burimet e tyre të të ardhurave / jetesën. Ndihma Jetesa restaurimi do të
vazhdojë deri në burimet e jetesës të ekonomive familjare janë restauruar plotësishtose , nëse është e mundur,
e përmirësuar.
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Asistencë në rindërtimin e jetesës: Në rast se zbatimi i projektit dhe humbja e tokës dhe pasurive të tjera çon
në humbjen e burimeve të të ardhurave ose mjeteve të jetesës (zhvendosje ekonomike) të PAP, së bashku me
kompensimin për tokën dhe pasuritë e prekur, MTI do të zbatojë ndihme per rindertimin e jetes, masat do të
përcaktohen me hollësi në PST-se. Këto masa mund të përfshijnë:
• qasja në mundësitë e punësimit të krijuara nga projekti (p.sh. gjatë ndërtimit);
• Ndihma për të identifikuar aktivitetet e gjenerimit të ardhura të tjera te jetesës;
• Ndihma për trajnimin e qasjes, zhvillimin e aftësive, mundësive për punësim, mbështetje ne zhvillimit të
bujqësisë etj .;
• Ndihma në rindertimin e objektit dhe ofrimin e ndonjë mbështetje kalimtare;
• kompensimi ose ndihmë për të transportuar pajisje apo makineri.
MTI do të bashkëpunojë me institucionet dhe organizatat që mund të ofrojnë ndihmë për rindertimin e jetesës,
siç janë komunat, agjencitë e zhvillimit bujqësor që veprojnë në këtë zonë, ofruesit e shërbimeve lokale, etj.
Në hollësi masat e ndihmës për rindertimin e jetesës bujqësore, gjetjet e studimeve socio-ekonomike dhe
angazhimi me institucionet dhe organizatat do të merren parasysh. Konsiderata të tjera në identifikimin e
masave do të jepen për subvencionet shtetërore në bujqësinë e tokës, duke identifikuar përmirësime të cilat
mund të ndihmojnë personat e ndikuar, dhe te rrisin rendimentin e tyre dhe të ardhurat në të gjithë vendin
(p.sh. ujitje, trajnime për të rritur rendimentin e tyre dhe të prodhimit, trajnimin e anëtarëve të tjerë të një
familje që nuk janë të angazhuar në bujqësi etj). PST-ja do të fokusohet në identifikimin e masave të ndihmës
që jetesa të jenë e qëndrueshme dhe për të sjellë përfitime në mënyrë që ata mund të ndihmojë në rindertimin
e jetesës, më tepër se një pagesë e kompensimit ne fillim te projektit.
Asistencë për grupeve të prekura
Masat specifike për të ndihmuar grupet në nevojë të identifikuara përmes hulumtimeve socio-ekonomike do
të përcaktohen në përputhje me nevojat e tyre. Për shembull, disa grupe mund të kenë nevojë për ndihmë
ligjore apo të tjera për të rivendosur jetesën e tyre, të tilla si ndihmë për të përmirësuar biznesin e tyre, disa
familje mund të kenë nevojë për shërbime shtesë nga punonjësit socialë, etj.
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5

Mekanizmi i ankesave

MTI do të pranojë të gjitha komentet dhe ankesat që lidhen me procesin e blerjes së tokës, dorëzuar me gojë
ose me shkrim. MTI pranon se konsultimi është një proces i vazhdueshëm, dhe shqetësimet e ndryshme
mund të lindin në blerjen e tokës dhe në fazat ndërtimit .
Cdo person apo organizatë mund të dërgoje komente dhe / ose ankesa personalisht, me telefon, me postë ose
e-mail duke përdorur informacionin e kontaktit dhënë më poshtë.
Mrs Liljana Mekollari
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Sheshi Skenderbej Nr 5, Tirane
Tel: 00355682081654
Email: liljana.mekollari@transporti.gov.al
Formulari i ankesave (në shqip dhe anglisht) do të jetë në dispozicion në faqen e internetit
http://www.transporti.gov.al/al/transporti/transporti-hekurudhor dhe të gjitha komunat e interesuara do
të marrin forma të para-shtypura të gatshme, në dispozicion për publikun.
MTI do të monitorojë procesin e komenteve dhe ankesave dhe informacioni do të përmblidhen në Raportin
Vjetor te Mjedisit, Shëndetit, Sigurisë dhe Social (MSSS), i cili do të përgatitet dhe të postohet në faqen e saj.
MTI është e detyruar t'i përgjigjet të gjitha ankesave. MTI do të përpiqet për të pranuar marrja e ankesës
brenda 7 ditëve të punës, dhe të përgjigjet brenda 20 ditëve nga marrja e ankesës.
Në çdo kohë, ankuesit janë gjithashtu në gjendje të kërkojnë mjetet juridike në përputhje me ligjet dhe
rregulloret e Shqipërisë.
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6

Konsultime dhe Publikime

6.1 Konsultime
Në kontekstin e PPPI-se dhe studimeve paraprake socio-ekonomike ka pasur një numër të takimeve
konsultative me përfaqësues të autoriteteve qendrore, rajonale dhe lokale. janë konsultuar informatorë
kryesorë të zonave të projektit të zgjedhur përmes intervistave gjysmë të strukturuara
a. Përveç kësaj seanca me fokus grupin u mbajtën me anëtarët e komunitetit, PPP-ja dhe grupet në nevojë të
identifikuara gjatë SEP.
Konsultimi që u zhvillua në vijim të VNM-së është përshkruar në SEP, e cila shpjegon se informimi i
përshtatshëm dhe në kohë do të jetë kusht për PPP-ne dhe aktorët e tjerë, çfarë mundësish do të ketë për të
shprehur mendimet dhe shqetësimet, dhe se si do të merren parasysh këto shqetësime .
Një plan konsultimi për PST do të shpërndahet ne publikun e interesuar.
6.2 Publikime
Dokumenti SSHT-se do të shpërndahet në dy gjuhë Shqip dhe Anglisht. Kopje te printuara te dokumentit
SSHT ne gjuhën shqipe do të jenë lehtësisht të aksesueshme në disa vende ku palët e interesuara mund ti
marrin lehtësisht në vendet e listuara më poshtë:




MTI, Tiranë
Hekurudha Shqiptare (HSH)
Cdo bashki/komunë e përfshirë në projekt

Dokumentet do të jenë të publikuara dhe elektronikisht dhe do të vihen në dispozicion të publikut, ato
gjithashtu dhe mund të korigjohen me kalimin e kohës.
Legjislacioni shqiptar parashikon informimin e pronarëve dhe përdoruesve të shpronësuar (shih
Shtojcën B). Kur Ministria kompetente e pranon kërkesën për shpronësim, formohet një Komitet
Shpronësimi i tokës., Pronarët e pronave dhe palët e treta të prekura duhen njoftuar nga Ministria brenda
dhjetë ditëve nga hyrja në marrëveshje me kërkuesit e shpronësimit që ka filluar procesi i shpronësimit.
Aplikimi për shpronësim duhet botuar në Fletoren Zyrtare, në një gazetë me qarkullim kombëtar dhe në
një gazetë lokale për një periudhë një javore.
PPP-ja do të informohet edhe më tej gjatë zbatimit të PST-se.

7

Zbatimi I Kornizës së shpronësimit të tokës

7.1 Rolet dhe përgjegjësitë
MTI do të jetë përgjegjëse për zbatimin e të gjitha aspekteve të Kornizës së shpronësimit të tokës dhe Planit
per blerjen e tokës. Hekurudha shqiptare do të bashkëpunojë me MTI-në për të mbuluar këto detyra në
mënyrë të veçantë gjatë fazës së operimit të Projektit. Të gjitha palët e përfshira në zbatimin e projektit, duke
përfshirë edhe kontraktuesit është e nevojshme të jenë në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këtë
document.
7.2 Zbatimi, Planifikimi kohor dhe Buxheti
Njësia e Zbatimit të Projektit (NJZP) do të përmbajë një konsulent me përvojë social për të ndërmarrë studim
të detajuar socio-ekonomike dhe përgatitjen e PST-se, mbështetur MTI nëpërmjet marrjes së tokës planifikimit
(duke përfshirë edhe konsultimet me palët e prekura).
Aktivitetet kryesore dhe afatin kohor për zbatimin e SSHT është përshkruar në tabelën e mëposhtme. Koha
mund të ndryshojë në varësi të prokurimit të projektit etj rolet specifike të MTI-së dhe Contractors janë
treguar edhe në këtë tryezë.
Kompensimi i përgjithshëm për shpronësim të nevojshme për Projektin do të vlerësohen në PST.
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Tabela 5. Tabela përmbledhëse e aktiviteteve kryesore , kohës në dispozicion dhe zbatimit të SSHT
Aktiviteti

Pergjegjës

2017
Tremujori 1

Tremujori 2

Tremujori 3

2018-2019
Tremujori 4

Ndërtim

Para- Ndërtimit: Aktivitetet kryesore shpjegime dhe informime
Studimi i Shpronësimit (exp. Përditësimi i tokës
Kadastrale etj)
Sondazhi i detajuar socio-ekonomike

Konsulenti/MTI

Inventar I tokes dhe aseteve/Vlerësimi i pronës
Përgatitja dhe Publikimi i PST

Vlerësues
pavarur/MTI
Konsulenti/MTI

Themelimi i të drejtave

MTI

Pagesa e kompensimit

MTI

Dorëzimi i ndihmës per rindertimin e jeteses të
grupeve ne nevoje (gjatë fazës së ndërtimit dhe tre
vitet e para të operimit)
Periudha e ndërtimit *

MTI ose organizma të
tjerë

Konsulenti/MTI
te

Konsulenti/MTI

Aktivitetet që ndërmerren gjatë jetës se projektit
Menaxhimi i ankesave

MTI

Konsultimi dhe Publikimi

MTI /BERZH

mMonitorimi dhe raportimi

MTI

* Sipas dokumenteve të tenderit. Ndërtimi do të fillojë në korridorin ekzistues hekurudhor Tirana TTP - Durrës ku nuk është i nevojshem shpronësimi .
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7.3 Monitorimi
Pasi është zhvilluar dhe miratuar PST, MTI do të monitorojë zbatimin deri sa të gjitha ndikimet e zhvendosjes
janë zbutur, siç është përcaktuar në PST, ne fund do te kryhet një Auditim përfundimtar .
Një sistem i brendshëm i monitorimit do të vendoset në MTI, i përbërë nga:
• Progresi I monitorimit te hyrjeve dhe daljeve të cilat matin nëse inputet janë dorëzuar në kohë dhe siç janë
përkufizuar në SSHT dhe PST; dhe
• Matja periodike e treguesve të rezultateve kundër bazuar ne kushtet, të marra nëpërmjet anketimit të
detajuar socio-ekonomik.
Tabela e mëposhtme jep një listë paraprake të treguesve që do të përdoren për monitorimin. Një listë
përfundimtare e indikatorëve, zhvilluar bazuar në rezultatet e anketës socio-ekonomike do të përfshihen në
PST.
Tabela 6. Treguesit e Monitorimit
Treguesit

Burimi I informacionit

Shpeshtësia e matjes

Numri i takimeve konsultative, takimet e grupeve të
fokusit, rezultatet e aktiviteteve konsultuese

Minutat e mbledhjes

Cdo tre muaj

Numri i njerëzve të prekur / familjeve, sipas kategorive
(formal ose informal, pronarëve ose shfrytëzuesve, grupet e
rrezikuara) dhe llojet e ndikimeve (zhvendosje e
përkohshme ose përfundimtare ekonomike, të tjera)

Të dhënat nga Menaxhimi
i ankesave

Cdo tre muaj

Numri dhe lloji i aseteve të prekura (të tokës, shtëpive,
strukturave jo-banesore, kulturat bujqësore si drithëra,
pemët, etj)

Baza e të dhënave e MTI

Cdo tre muaj

Shpenzimet e përgjithshme të kompensimit, zhvendosjen
dhe rindertimit të jetesës

Të dhënat financiare të
MTI

Cdo tre muaj

Numri i stafit të dedikuar/ kontraktuar për kompensimin,
per shpërndarjen në shtëpi (nëse aplikohen)

Departamenti Ligjor i MTI
(zyrtari
i
burimeve
njerëzore)

Vjetore

Rivendosja e tokës - numri i plotë i parcelave

Raportet e kontraktuesve
të ndërtimit dhe të dhënat
e menaxhimit të ankesave

Cdo tre muaj

Koha e aktiviteteve të realizuara në raport me afatet e
zbatimit SSHT

Të krahasohen statusi i
implementimit me planin
e SSHT

Cdo gjashte muaj

Të dhënat financiare të
MTI

Cdo tre muaj

Masat per rindertimin e jetesës- Llojet e masave të zbatuara,
progresi zbatimi, numri i përfituesve

Baza e të dhënave e MTI

Cdo gjashte muaj

Numri i bizneseve të ri-themeluar

Baza e të dhënave e MTI

Cdo gjashte muaj

Numri dhe lloji i ankesave të pazgjidhura ose të
pazgjidhura dhe tendencat

Të dhënat nga Menaxhimi
i ankesave

Cdo tre muaj

Koha mesatare për pagesën e kompensimit

Matni kohën ndërmjet
marrëveshjes
së
kompensimit dhe pagesës

Vjetore

treguesit e hyrjeve

Treguesit e rezultateve
Numri i kontratave të kompensimit të nënshkruara
Numri dhe% e pagesave të kompensimit te përfunduara

Treguesi i rezultateve
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Treguesit

Burimi I informacionit

Shpeshtësia e matjes

A përfaqëson kompensimi koston e plotë të zëvendësimit?

Të
hulumtohet
nëse
përfituesit e kompensimit
në para ishin në gjendje
për të blerë një pronë të
ngjashme

Vjetore

Përdorimi i kompensimit

Baza e të dhënave e MTI

Cdo gjashte muaj

Të ardhura / mjetet e jetesës:

Takime individuale me
njerëz / familjeve

Cdo gjashte muaj

• Ndryshimet në nivelin e të ardhurave (ruajtur, rritur,
ulur)


Baza e të dhënave e MTI

• Reinvestment në aktivitete të jetesës (blerja e tokës,
pajisjeve, trajnimit aftësi, etj)

7.4 Raportimi
MTI do të mbajë një bazë të dhënash të Projektit që ka prekur persona (PPP) (individëve/ familje/ biznese etj)
pronat e të cilëve janë prekur nga Projekti dhe masat që janë zbatuar nga kompensimi dhe rindertimi i jetesës
së tyre. Kjo do të përfshijë informacion mbi dobësitë e tyre dhe çdo çështje specifike në lidhje me efektet mbi
qasjen në tokën e tyre si rezultat i Projektit.
Departamenti Ligjor i MTI do të jetë përgjegjëse për azhornimin e rregullt të bazës së të dhënave. Të gjitha
informatat për PPP, pronat e tyre dhe pagesat e tyre për kompensim dhe masat e ndihmës do të mbahen
konfidenciale.
Duke përdorur kornizën e monitorimit të përshkruar në seksionin 7.3 të këtij dokumenti, MTI do të prodhojë
raporte gjashtëmujore mbi progresin e arritur në zbatimin e SSHT/ PST. Këto raporte do të konsolidojnë
informacionin mbi kompensimin dhe restaurimit jetesës masave, konsultime, informacion mbi negociatat dhe
rezultatet, dhënien e ndihmës për grupet vulnerabël, menaxhimin e ankesave, etj Projekti do të dokumentojë
të gjitha takimet dhe konsultimet me mbajtje shënimesh dhe fotografi, dhe do të paraqesë këto pranë BERZHit, së bashku me raportet e progresit.
Informacioni nga këto raporte do të përmblidhet dhe të përfshihet në PVMS.
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Terma
Blerja e tokës

Zhvendosja fizike

Zhvendosje
ekonomike

Personi i prekur Person i Prekur
nga Projekti (PPP)
- person i
zhvendosur

Kompensimi

Ndihmë
financiale

Menyre jetese

Rindertim i
menyres
se jeteses

Kuptimi i propozuar dhe komentet
Në kuptimin e BERZH PR5 dhe kërkesave të tjera të ngjashme ndërkombëtare, "blerja e
tokës", kuptohet që të përfshijë dy lloje blerjesh ku njera eshte blerja e plotë e pronës dhe tjetra
blerjet e të drejtave të tjera të pronësisë, të tilla si e drejtat e të paturit nje rrugë aksesi ne
prone.
Humbja e banesës apo strehimit si rezultat i marrjes së tokës nga projektit, ku personi i prekur
duhet të lëvize në një vend tjetër. Zhvendosja fizike zakonisht përfshin zhvendosjen
ekonomike, dhe shumë njerëz të zhvendosur fizikisht zakonisht humbasin aksesin në tokë,
punësim, apo mundësitë e biznesit te lidhur me vendin e tyre të mëparshme, dhe shume
specialistë përdorin "zhvendosjen fizike" për të mbuluar dy ndikime fizike dhe ekonomike.
Humbja e pasurive (duke përfshirë tokën) ose aksesin në asetet që të çojne në humbjen e
burimeve të të ardhurave ose mjeteve të jetesës, si pasojë e marrjes së tokës nga projektit të
lidhura dhe me kufizimin e aksesit në burimet natyrore. Njerëzit ose ndërmarrje mund të jenë
të zhvendosur ekonomikisht me ose pa përjetuar zhvendosjen fizike. Zakonisht termi
"zhvendosja ekonomike" përdoret kur njerëzit e prekur nuk janë të zhvendosur fizikisht (shih
më lart "zhvendosjen fizike").

Person ose ndërmarrje duke përjetuar zhvendosjen fizike ose ekonomike.

Pagesa në para ose në natyrë për humbjen e një aktivi të paluajtshem ose një burim që është
marre ose ndikuar nga projekti. Kjo është e kuptueshme në mënyrë tipike që do të përfshijë të
gjitha format e kompensimit, duke përfshirë sigurimin e tokës zëvendësuese dhe banesave.
Në disa juridiksione, kompensimi në të holla është referuar si "dëmshpërblim" për të dalluar
atë nga format e tjera të kompensimit. Për qartësi më të mirë, kompensimi duhet të përdoret
vetëm në kontekstin e humbjes së një aktivi të paluajtshme. Ajo nuk përfshin kompensimin e
paguara ose të dhëna në lidhje me shqetësime të ndryshme që nuk lidhen drejtpërdrejt me
humbjen e një aktivi paluajtshme apo dobësi, as nuk duhet të përfshijë kompensimin per
rindertim të jetesës ose aktiviteteve.
Pagesa me para të gatshme në lidhje me humbjet ose shpenzimet qe lidhen me risistemime të
tjera dhe jo humbjet e aseteve të paluajtshme. Për shembull, qiramarrësve mund të ju
sigurohen një sasi të hollash "ndihmë" për të mbështetur përpjekjet e tyre për të siguruar
strehim alternativ. Nje " ndihmë financiale" lëvizje mund të paguhen për njerëzit që kanë për
ta zhvendosur si rezultat i humbjes së aksesit ne tokën e tyre. Një " ndihmë financiale" duhet
të dallohen nga kompensimi, e cila ka për qëllim që të kujdesem për humbjen e një aktivi të
paluajtshem.
Menyra e jetesës përfshin kapacitetet, asetet (duke përfshirë të dy burimet materiale dhe
sociale) dhe aktivitetet e kërkuara për një mjet për të jetuar. Një jetesë është e qëndrueshme
kur individi mund të përballet me të dhe nuk ka strese dhe goditje dhe ka aftesi për të ruajtur
ose rritur pasuritë e tij tani dhe në të ardhmen, duke mos dëmtuar bazën e burimeve
natyrore. (Chambers & Conway, 1991, cituar nga UNDP - Udhëzues për jetesën, 2010)
Shtesa specifike ose aktivitete të synuara për të mbështetur përpjekjet e njerëzve të
zhvendosur për të rivendosur jetesën e tyre që kishin para implementimit te projektit .
Restaurimi i jeteses preferohet të dallohen nga kompensimi. Masat per rindertimin e jetesës
zakonisht përfshijnë një kombinim të parave të gatshme ose shpërblime të tjera dhe
mbështetje ne veprimtari të tilla si trajnime, asistencë bujqësore ose zgjerimin e biznesit.
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Terma

Grupet e prekura

Kuptimi i propozuar dhe komentet
Grupet e pambrojtura ose "në rrezik" përfshijne njerëz të cilët, për shkak të gjinisë, përkatësisë
etnike, moshës, paaftësisë fizike apo mendore, dhe disavantazhit ekonomik ose statusit social
mund të preken më negativisht nga zhvendosjes se të tjerët dhe të cilët mund të jenë të
kufizuara në aftësinë e tyre për të kërkuar ose të përfituar nga ndihma për zhvendosje dhe
përfitimet e lidhura me te. Grupet e prekshme në kuadër të zhvendosjes që përfshijë edhe
njerëzit që jetojnë nën nivelin e varfërisë, të pa tokë, të moshuarit, me kryefamiljare femrat,
familje me shume fëmijë , minoritetet etnike, komunitetet e varura nga burimet natyrore ose
persona të tjerë të zhvendosur të cilët nuk mund të mbrohen me anë të kompensimit të tokës
ose legjislacioni kombëtare mbi titujt e pronësisë.
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Shtojca B: Tabela paraqet legjislacionin kyç shqiptar
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Emri ne
gjuhën
Shqipe
Kushtetuta e
Republikes se
Shqiperise

Kodi Civil i
Republikes se
Shqiperise

Per
regjistrimin e
pasurive te
paluajtshme

Emri
Anglisht
Constitution
of the
Republic of
Albania

Numri dhe referena e
aprovimit

Aktet nënligjore nëse është e
aplikueshme

Ligji nr. 8417, datë
21.10.1998, ndryshuar
me ligjin nr. 9675, datë
13.01.2007 dhe ligjin
no.9904, datë
21.04.2008.

Parimet kryesore kushtetuese, të
drejtat dhe liritë themelore,
organizimi i shtetit dhe
pavarësia e organeve shtetërore,
zgjedhjet, hierarkia e ligjeve etj

Civil Code of
the Republic
of Albania

Ligji nr. 7850, datë
29.07.1994, ndryshuar
me ligjin nr. 8536, datë
18.10.1999, ligji nr.
03.05.2001 dhe ka ligj.
17/2012, datë
16.02.2012.

N/A

Law "On
Registration
of Immovable
Properties"

Numri 33/2012 të
miratuar nga
Parlamenti më
21.03.2012. Botuar në
numrin çështje Fletore
Zyrtare 34/2012 te
13.04.2012

Ende nuk është miratuar nga Kabineti i
Ministrave (COM)

Per
shpronesimet
dhe marrjen ne
perdorim te
perkohshem te
pasurise prone
private per
interes
publik.”

Law "On
expropriation
and
temporary
use of private
property for
public
interest"

Ligj nr. 8561, date
22.12.1999. Botuar ne
Fletoren Zyrtare.nr. 37,
datë 25.02.2000.

Për miratimin
e hartës së
vlerës së tokës
në Republikën
e Shqipërisë

For the
approval of
the land
value map in
Albania

VKM nr. 89, datë
2016/03/02

Kujt I adresohet

VKM nr. 127, datë 03.03.2000 "Për
përmbajtjen dhe procedurat për kërkesën
e shpronësimit dhe përdorim të
përkohshëm të pronave për interes
publik". VKM nr. 138, datë 23.03.2000
"Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të
përllogaritjes së kompensimit për pronat
e shpronësuara dhe të zhvlerësohen dhe
të të drejtave të palëve të treta", i
ndryshuar me vendimet nr. 662, datë
2002/12/18, vendimi nr. 872, datë
12.12.2007, vendimi nr. 136, datë
23.02.2011, vendimi nr. 563, datë
03.08.2011
Në mbështetje të nenit 100 të
Kushtetutës, Ligji nr. 9235, datë 29.7.2004
"Për kthimin dhe Kompensimin e Pronës
", të ndryshuar, dhe paragrafi i
mëposhtëm 3, të vendimit nr. 658, datë
26.09.2012,
Këshilli i Ministrave "Për miratimin e
Metodologjia për vlerësimin e pronave
Festa në Republikën e Shqipërisë ", me
propozimin e Ministrit të Drejtësisë,
Këshilli i Ministrave.

Të drejtat ligjore të lidhura me
pasuritë e paluajtshme (si
pronësia, servituti-servitutet dhe
të drejtat e uzufruktit, qira, etj)
Bashkëveprojmë dhe partitë
përfituese, të drejtat e tyre
kontraktuale, modalitetet e
blerjes së të drejtave të
përmendura më sipër, si dhe
detyrimin për regjistrimin e tyre.
Organizimi dhe funksionimi i
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme Zyra (ZRPP),
kushtet dhe procedurat për
regjistrimin e pasurive të
paluajtshme dhe administrimin
e pronave të paluajtshme
publike të regjistrit.

Rregullon të drejtën e shtetit për
të shpronësuar ose të marrë në
përdorim të përkohshëm, për
interes publik pronat e personit
juridik ose fizik dhe mbrojtjen e
të drejtave dhe interesave të
pronarëve të shpronësuar.

Miratimi i vlerës së tokës në
Republikën e Shqipërisë, në
përputhje me hartat e
bashkangjitura me vendimin.

Ligji "Për shpronësimet dhe përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik"
Parimet kryesore

Ligji shqiptar për shpronësimin (Nr 8561, datë 22.12.1999) fokusohet mbi pronat dhe asetet të cilat mund të
shpronësohen ne forme të përhershme dhe / ose përkohëshme, kur interesi publik mbizotëron kundrejt
interesave private të njerëzve të prekur të përcaktuara me ligj dhe në përputhje me parimet e përgjithshme së
drejtës ndërkombëtare. Ligji per Shpronësim ofron një listë të projekteve për të cilat është përcaktuar me
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interes publik, siç janë ato në lidhje me traktatet ndërkombëtare, konventat shumëpalëshe, marrëveshjeve
ndërkombëtare dhe pushtetit, transportit, telekomunikacionit, ujit dhe ujitjes, mjedis, shëndetësi, arsim, etj
projektet e interesi kombëtar ose lokal (neni 8).
Personat fizikë dhe juridikë privatë kanë të drejtën e respektit për pronat që ata zotërojnë. Shpronësimi i
pronave private bëhet vetëm për interes publik, në kushtet kur interesi publik mbizotëron kundrejt interesave
private të pronarëve të tyre, në përputhje me kushtet e përcaktuara me ligj dhe me parimet e përgjithshme të
së drejtës ndërkombëtare.
E drejta e shpronësimit ushtrohet për një interes publik që nuk mund të realizohet ose të mbrohet në një
mënyrë tjetër, vetëm për shkaqet dhe duke respektuar procedurat e përcaktuara shprehimisht në këtë ligj, në
masën që është e domosdoshme për realizimin e qëllimit të shpronësimi dhe në çdo rast kundrejt një
shpërblimi të drejtë.
Shpronësimi do të bëhet duke respektuar dhe kompensuar në vlerë, në përputhje me ligjin, të drejtat e palëve
të treta në pronat private që shpronësohen, si dhe zhvlerësimin për shkak të shpronësimit të pronave të tjera
private që nuk janë objekt i shpronësimi.
Shpronësimi është iniciuar nga kërkuesi për shpronësim, dmth shteti, publik ose privat, lokal apo entitet
juridik i huaj, i cili paraqet kërkesën për shpronësim për ministrinë përkatëse (neni 5). Aplikimi është
përgatitur me informacion në lidhje me pronësinë dhe të drejtat tjera të regjistruara në Sistemin e Regjistrimit
të Pasurive të Paluajtshme (IPRS). Në zonat ku regjistrimi i parë nuk ka përfunduar, shpronësimi aplikanti
bashkëpunon me autoritetet lokale për të mbledhur të dhënat e pronësisë nga burime të tjera në nivel vendor
(p.sh. pronarët e pronave vendore, pleqtë e fshatit, noterët) dhe në bashkëpunim me SRPP kërkon për të
përfunduar regjistrimin fillestar e pronave.
Kërkesa për shpronësim gjithashtu duhet të shoqërohet nga vlerësimet paraprake të vlerës së pronave të
prekura / asetet, si dhe dokumentacionit në lidhje me burimin e financimit dhe të garantoj se fondet janë në
dispozicion (nëse aplikanti është institucioni shtetëror ose shtetëror, në të cilin rasti provë e tillë nuk është e
nevojshme).
Nëse dokumentacioni është në rregull, Ministria pranon kërkesa për shpronësim nënshkruan një marrëveshje
me kërkuesit të shpronësimit dhe formon një Komitet shpronësimin e tokës e përbërë nga të paktën 5 të
punësuar ose ekspertë të pavarur (ligjore, ekonomike dhe në terren inxhinieri). Brenda dhjetë ditëve nga hyrja
në marrëveshje me kërkuesit të shpronësimit, pronarët e pronave dhe palët e treta të prekura janë njoftuar nga
ministria që një proces i shpronësimit ka filluar. Aplikimi shpronësimi është botuar edhe në Fletoren Zyrtare,
në një gazetë me qarkullim kombëtar dhe në një gazetë lokale për një periudhë njëjavore.
Komiteti I Shpronësimit te tokes kryen vlerësime përfundimtare të pronave. Pronarët e prekur dhe palët e
treta mund të pranojë ofertën e kompensimit qe ju eshte dhënë atyre, pasi kompensimi paguhet dhe pronësia
mbi pronën / pasurine e prekur është transferuar në shtetin, duke përfunduar procedurën e shpronësimit.
Ku marrëveshjet nuk janë bërë, Ministria përgatit dhe dorëzon propozimin e shpronësimit të Këshillit të
Ministrave, i cili kalon një vendim për shpronësim, nëse dokumentacioni është në rregull. Ky propozim është
shoqëruar me të njëjtat dokumente si kërkesa për shpronësim përshkruar më parë. Vendimi Shpronësimi i
Këshillit të Ministrave është publikuar në Fletoren Zyrtare dhe i komunikohet direkt me personat e prekur.
Ligji Shpronësimi nuk specifikon mjetet për të kundërshtuar shpronësimin, megjithatë, në bazë të Ligjit Nr
49/2012 për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave Administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve
administrative, personat e prekur mund të parashtrojnë ankesa kundër vendimit të shpronësimit në gjykatën
administrative të parë shembull dhe pas kësaj, Gjykata Administrative e Apelit. Vendimi I Shpronësimit hyn
në fuqi menjëherë, që do të thotë se ankesat kundër tij nuk do të vonojnë zbatimin e tij. Ligji i Shpronësimit
përcakton se regjistrimi i pronave kryhet nga Ministria përkatëse brenda 30 ditëve nga dita kur vendimi mbi
eksproprijimin ka kaluar.
Ne ligjin për shpronësimet thuhet se pronari i prekur dhe / ose palë e tretë te prekura kanë të drejtë të
ankohet në gjykatë në lidhje me shumën e kompensimit të ofruar për ta, brenda 30 ditëve nga marrja e
njoftimit se vendimi mbi shpronesimin ka kaluar.
Vendimi I Shpronësimit specifikon kohën kur prona e prekur do të arrihet nga aplikanti i shpronësimit, si dhe
kur kompensimi do të paguhet për të gjithe njerëzit e prekur, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave.
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Pagesa duhet të kryhet jo më vonë se tre muaj nga data e përcaktuar në Vendimin Shpronësues, ose nga data
kur vendimi i gjykatës ka marrë formë ligjërisht të detyrueshme (nuk mund të apelohet).
Objektivat dhe arsyet e shpronesimt

Objektet e shpronësimit janë pasuritë e paluajtshme në formën e tokës, ndërtesave të çdo lloji me karakter të
përhershëm, si dhe pasuritë e luajtshme.
Në funksion të interesit publik, shpronësimi mund të bëhet për këto shkaqe:
a) Për realizimin e detyrimeve të shtetit që rrjedhin nga traktatet dhe konventat ndërkombëtare
shumëpalëshe.
b) Për realizimin e programeve, të projekteve dhe investimeve, të parashikuara në marrëveshje
ndërkombëtare me shtrirje në territorin e disa shteteve, ku shteti ynë është palë.
c) Për realizimin e projekteve dhe të investimeve, që paraqesin interes ose shtrirje territoriale kombëtare ose
vendore në fushën e transporteve të çdo lloji, të energjetikës, të telekomunikacionit, të veprave ujore të çdo
lloji, në shërbim dhe interes të publikut.
ç) Për realizimin e projekteve dhe investimeve kombëtare ose vendore, në funksion të ruajtjes së mjedisit, të
shëndetit, kulturës dhe arsimit publik, si dhe të infrastrukturës, në shërbim dhe interes të publikut.
d) Për realizimin e programeve dhe investimeve në fushën e mbrojtjes kombëtare.
dh) Për mbrojtjen e monumenteve dhe objekteve të paluajtshme të karakterit arkeologjik, historik, kulturor e
shkencor, kur këto qëllime, për vetë natyrën e këtyre objekteve, nuk mund të realizohen nga pronari privat
për shkak të pamundësisë objektive apo të qëndrimit subjektiv të tij, me pasojë rrezikimin real të
mosrealizimit, dëmtimit ose të pengimit të funksionimit të tyre.
e) Për mbrojtjen e objekteve të luajtshme me vlerë historike, arkeologjike, kulturore ose shkencore në rastet
kur, edhe me realizimin e detyrimeve të organeve kompetente sipas ligjit, këto objekte rrezikohen të
dëmtohen ose të zhduken.
ë) Për rastet kur objekte të luajtshme e të paluajtshme, për shkaqe objektive ose forcë madhore, krijojnë rrezik
të përhershëm për sigurinë dhe shëndetin publik, në atë shkallë që me gjithë ndihmën e shtetit, këto rreziqe
nuk mund të parandalohen nga pronari i tyre.
Kërkesa për shpronësim
Subjekti, në favor të të cilit është bërë shpronësimi, duhet të paraqesë kërkesën për shpronësim në ministrinë
kompetente sipas ligjit.
Rregullat e hollësishme në lidhje me përmbajtjen dhe standardet që duhen respektuar në hartimin dhe
paraqitjen e dokumentacionit që shoqëron kërkesën për shpronësim për interes publik, caktohen me akt
normativ të Këshillit të Ministrave, psh. VKM nr. 127, datë 03.03.2000 "Për përmbajtjen dhe procedurat për
kërkesën e shpronësimit dhe përdorim të përkohshëm të pronave për interes publik".
Për shkak të faktit se autoriteti kompetent i projektit është Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës (MTI),
ajo duhet të identifikohen në mënyrë të ligjshme, nëse procedura e aplikimit që kryhet ne MTI do të
organizojë të gjithë informacionin përkatës dhe materiale lidhur me aplikimi dhe pastaj te dërgojnë
propozimin për shpronësim te Këshilli i Ministrave.
Me paraqitjen e kërkesës për shpronësim për interes publik, ministri kompetent urdhëron ngritjen e një
komisioni të posaçëm për ndjekjen dhe realizimin e procedurave të shpronësimit.
Propozimi për te Këshilli i Ministrave për miratimin e kërkesës për shpronësim është bërë nga ministria
përkatëse.
Anëtarët e komisioneve duhet të jenë të punësuar ose ekspertë të pavarur, me përvojë dhe kualifikim të
posaçëm në fushën juridike, ekonomike dhe inxhinierike, të cilët, në çdo rast, nuk do të kene lidhje gjaku ose
martesa me të shpronësuarit, ose te kene ndonjë lloj interesi me palët e interesuara për shpronësimin.
Rregullat për përbërjen dhe procedurat e punës së komisionit të posaçëm për shpronësimet caktohen me akt
normativ të Këshillit të Ministrave.
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Pranimi dhe Njoftimi i aplikimit
Në përfundim të verifikimeve të nevojshme, si dhe të procedurave të parashikuara në nenin 12 të këtij ligji,
kur kërkesa dhe dokumentacioni shoqërues përkatës janë të mbështetur në kushtet dhe kriteret e këtij ligji,
ministria kompetente vendos për pranimin e kërkesës për shpronësim, duke njoftuar menjëherë me shkrim
subjektin kërkues në favor të të cilit kërkohet të bëhet shpronësimi.
Brenda 10 ditëve nga data e njoftimit të pranimit të kërkesës për shpronësim ndërmjet subjektit kërkues në
favor të të cilit kërkohet të bëhet shpronësimi dhe ministrisë kompetente, lidhet një marrëveshje për të drejtat
dhe detyrimet e ndërsjella, lidhur me procedurën e shpronësimit. Në rastin e kërkuesit subjekt privat kjo
marrëveshje bëhet me akt noterial.
Në aktmarrëveshje palët marrin përsipër plotësimin e detyrimeve të caktuara ose që përcaktohen në këtë ligj
në afatet përkatëse. Aktmarrëveshja është titull ekzekutiv.
Aktmarrëveshja është e pavlefshme në rast se në çastin e nënshkrimit të saj nuk i bashkëlidhen dokumentet që
shoqërojnë kërkesën për shpronësim sipas këtij ligji.
Ministria kompetente, brenda 10 ditëve nga data e lidhjes së marrëveshjes me subjektin kërkues të
shpronësimit, fillon përmbushjen e procedurave të njoftimit të drejtpërdrejtë të secilit pronar a bashkëpronar
të pasurive pronë private që kërkohet të shpronësohen ose zhvlerësohen, si dhe personave të tretë lidhur me
kompensimin e tyre. Së bashku me procedurat e njoftimit, ministri kompetent realizon edhe ato të publikimit
të kërkesës për shpronësim për interes publik.
Rregullat e hollësishme për mënyrën e njoftimit, përmbajtjen e tij dhe procedurat përkatëse caktohen me akt
normativ të Këshillit të Ministrave.
Konfliktet gjyqësore dhe Dorëzimi i Kërkesave
Ministri kompetent nuk mund të kërkojë në Këshillin e Ministrave marrjen e vendimit të shpronësimit
përpara një afati njëmujor nga dita e përfundimit të procedurave dhe afateve të njoftimit të drejtpërdrejtë të
pronarit që shpronësohet dhe e publikimit të kërkesës për shpronësim sipas këtij ligji.
Ngritja e padive ose shqyrtimi gjyqësor i një çështjeje civile, lidhur me pasurinë pronë private që kërkohet të
shpronësohet, nuk përbën shkak ligjor për të kërkuar apo vendosur nga gjykata ndërprerjen ose pezullimin e
procedurave të shpronësimit sipas këtij ligji. Gjykata ose ministria kompetente duhet të njoftojnë menjëherë
njëra-tjetrën për këto raste. Ministria kompetente është e detyruar që, me përfundimin e procedurës së
shpronësimit, të vendosë masën e shpërblimit ose të kompensimit të pasurisë pronë private të shpronësuar
apo të zhvlerësuar, në një llogari të posaçme bankare. Masa e shpërblimit ose e kompensimit i paguhet apo
vendoset në dispozicion të personit që rezulton nga vendimi i formës së prerë të gjykatës, pasi të jetë vënë në
dijeni ministria kompetente.
Brenda 15 ditëve nga data e njoftimit sipas këtij ligji ose të afatit të publikimit të kërkesës për shpronësim,
pronari, bashkëpronarët apo personat e tretë duhet të vënë në dijeni ministrinë kompetente, duke u shprehur
edhe nëse pranojnë kalimin vullnetar të pronësisë me kushtet e ofruara prej saj.
Ministria kompetente, brenda 15 ditëve nga marrja e përgjigjes nga i njoftuari, por në çdo rast jo më përpara
se 1 muaj nga data e fundit e afatit të publikimit të kërkesës për shpronësim për interes publik, në rastet kur të
njoftuarit kanë pranuar kushtet e ofruara prej saj apo i ka gjetur si të drejta edhe pretendimet e paraqitura prej
tyre, në kuadrin e shpronësimit dhe me autoritetin e organit që bën shpronësimin, kryen me të njoftuarit,
sipas rastit, veprimet për kalimin e pronësisë në favor të shtetit kundrejt shpërblimit apo pagesës së masës të
kompensimit për zhvlerësimin e pasurive pronë private ose të të drejtave të të tretëve për shkak të
shpronësimit. Me përmbushjen e detyrimeve të ndërsjella, procedura e shpronësimit të këtyre pasurive pronë
private, quhet e përfunduar.
Me pëlqimin e ministrit kompetent, veprimet e mësipërme mund të kryhen edhe tej afateve të
lartpërmendura edhe sikur propozimi për shpronësim të jetë paraqitur në Këshillin e Ministrave, përderisa
nga ky i fundit nuk është vendosur shpronësimi.
Vleresimi i tokës
Pas publikimit të kërkesës për shpronësim është shfaqur një interes publik, të gjitha veprimet për përcaktimin
e vlerësimit përfundimëtar, si dhe llogaritjen e shumës së kompesimit të objekteve të shpronësuar, kryhen nga
një komision i posacëm i ngritur nga ministri.
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Në vlerësimin e pronave private që janë të shpronësuara apo janë në proces janë marrë parasysh të drejtat e
personave të tretë të cilët janë kompesuar ose do të kompesohen sipas natyres së tyre, vleres fillestare,
amortizimin, qëllimin për të cilën janë të destinuara të shpronësohen, vendodhjen e objektit, dhe ndryshimin
e indeksit të cmimeve në raport me tregun.
Kriteret e tjera teknike për vlerësimin dhe llogaritjen e shumës së kompesimit të pronave private të cilat janë
shpronësuar dhe të drejtat e personave të tretë caktohen në bazë të ligjit nga këshilli I ministrave. Rastet,
mënyrat dhe llogaritjet e shumës së kompesimit caktohen me udhezim të keshillit të ministrave.
Në bazë të vlerës që rezulton nga vlerësimi përfundimtar i objekteve që shpronësohen, shuma e llogaritjes
përkatese është llogaritur në masën e vlerës së saj të plotë.
Tarifat e kompesimit janë të përfshira në VKM-n, Nr. 89 date 3.2.2016 “ Për miratimin e hartave për vlerën e
tokës në Republikën e Shqipërisë”
Propozimi dhe vendimi per shpronesimin
Propozimi i Shpronësimit dhe vendimi i ministrit pergjegjes për shpronësimet i paraqitet keshillit të
ministrave I shoqeruar me dokumentacionin e meposhtem:
a) Një deklaratë përbledhëse e qëllimit, arsyeja dhe nevoja për shpronësim. Periudhen kohore për fillimin dhe
mbarimin e shpronësimit si dhe periudhen kohore për fillimin dhe përfundimin e punës ose realizimin e
qellimit të shpronësimit.
b) Kërkohen dokumentet shoqeruese të nenit 10 të ligjit
c) Një listë përfundimtare të pronarevë të pronave të cilat do të shpronësohen ose do të Zhvlerësohen dhe
dokumentet përkatese zyrtare të pronësisë, si dhe një listë të Tretë të cilët do të kompesohen për shkak të
shpronësimit
d) Dokumentacionin e vlerësimit të pronave që shpronësohen dhe zhvlersohen, të drejtat . E palëve të treta që
lidhen me to dhe shuma e kompesimit të propozuar, me argumentat përkatëse.
e) Dokumentet të cilat vertetojnë shpenzimet e procedurës së shpronësimit. Kur propozimi është I bazuar në
ligj dhe fakte atehere këshilli I ministrave ushtron të drejtën për Shpronësim.
Vendimi i shpronësimit duhet të përmbajë:
a) Qëllimin dhe shkakun kryesor të shpronësimit
b) Pronat private që shpronësohen dhe pronaret përkatës
c) Shuma e kompesimit për pronarët të cilët do të shpronësohen, për pronarët e pronave Që do të
zhvlerësohen, për personat e tretë që kompesohen si dhe periudhën kohore dhe mënyrën e pagimit të tyre.
d) Afatin e fillimit dhe mbarimit të shpronësimit si dhe organin ose subjektin që merr ne përdorim pasurinë
ose objektet e shpronësuara.
e) Afatin e fillimit dhe të përfundimit të punimeve për projektin dhe investimin ose realizimin e qëllimeve të
shpronësimit.
f) Vlerën e shpenzimeve të procedurës së shpronësimit në ngarkim të kërkuesit për shpronësim, vendimi në
bazë të rregullores hyn në fuqi menjëhere dhe botohet në fletoren zyrtare
Duke pasur cilësinë e një rregullore, vendimi i shpronësimit të Këshillit të Ministrave hyn në fuqi menjëherë.
Vendimi botohet në Fletoren Zyrtare.
Pagesa e kompensimit
Shuma e kompensimit që është, respektivisht u jepet të shpronësuarve, pronarit ose personave të tretë të cilët
janë dëmtuar branda një përiudhe kohore të caktuar nën shkronjën C të nenit 21 Ligjit 8561, datë 22.12.1991.
dhe në cdo rast jo më vonë sesa tre muaj nga mbarimi i afatit ose nga data e gjykatës e dhënë ne formë të
prerë.
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Rregjistrimi i ri i pasurive të shpronësuara
Rregjistrimi i ri i pasurive të shpronësuara , duhet të rriegjistrohen sipas ligjit, ky rregjistrim do të bëhet nga
ministria kompetente brenda afatit prej 30 ditesh nga data kur vendimi i keshillit të ministrave është marrë në
lidhje me shpronesimin.
Refuzimi i kërkesës për shpronësim - Apelimi i vendimit

Në përfundim të procedurave paraprake të shpronësimit, ministri kompetent i paraqet keshillit të ministrave
propozimin për shpronësim, I shoqëruar me këtë dokumentacion:
a) Një deklaratë përmbledhëse e qëllimit, arsyeja dhe nevoja për shpronësim. Periudha kohore për fillimin dhe
mbarimin e procesit të shpronësimit, si dhe periudhen kohore për fillimin dhe përfundimin e punës.
b) Dokumentat që kërkohen në shkronjat “a” deri në “dh” të nenit 10 të këtij ligjit
c) Listën përfundimtare të pronarëve të pronave që shpronësohen ose zhvlersohen dhe dokumentat përkatëse
zyrtare të pronësisë. Si dhe listën e përsonave të tretë të cilët kanë të drejta në lidhje me kompesimin e
pronave.
d) Dokumentacioni i vlerësimit të pronave që shpronësohen e zhvlerësohen, të drejtat e palëve të treta që
lidhen me to dhe shuma e kompensimit të propozuar, me argumentet përkatëse.
e) Dokumentat të cilët vertetojnë shpenzimet e procedurës së shpronësimit
Vendimi i Këshillit të Ministrave mbi shpronësimin u njoftohet nga ministria kompetente drejtpërdrejt
pronarëve të shpronësuar, pronarët e pronave që zhvlerësohen nga personat e shpronësimit dhe të tretë të
drejtat e të cilëve kompensohen për shkak të shpronësimit të cilët, vetëm si të shuma e kompensimit të
përcaktuara në vendim kanë të drejtën e ankimit në gjykatë brenda 30 ditëve nga vënia në dijeni.
Ankesa kundër vendimit të Këshillit të Ministrave për shpronësimin nuk pezullon zbatimin e këtij vendimi
dhe procedurën përkatëse të regjistrimit të pronës së shpronësuar.
Për sa i përket shumës së kompensimit për shpronësim, në qoftë se një ankim në gjykatë nuk është marrë
brenda afatit 30 ditor, sipas këtij ligji.Vendimi i Këshillit të Ministrave për shpronësimin përbën titull
ekzekutiv.Shqyrtimi gjyqësor bëhet në përputhje me dispozitat ligjore lidhur me gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative të Kodit të Procedurës Civile.
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Struktura e Shpronësimit të Tokës (SSHT)
Analiza e mangësive: Legjislacioni shqiptar / BERZH KP5
Tema /
Çështja

Zhvendosja
Pavullnetshme
- zhvendosja
fizike dhe
ekonomike

Kërkesat e BERZH-it (KP5)

PR5 mbulon dy zhvendosjen fizike (humbje e
strehimit) dhe zhvendosjen ekonomike
(humbja e jetesës). KPmbulon të dyja:
1. Blerja e tokës, e cila përfshin: (a) blerjet e
pronës; (B) blerjet e të drejtave të pronësisë
(dmth servitutet, të drejtat e kalimit)
2. Vendosja e kufizimeve që të rezultojë në
njerëz duke përjetuar humbjen e aksesit në
asetet fizike ose burimeve natyrore

Plani i Veprimit
për Zhvendosje

Klienti i BERZH-it duhet të përgatisë një Plan
Veprimi për Zhvendosjen (ose Kornizë per
rindertimin e jeteses nëse nuk është
parashikuar zhvendosje fizike ). Kjo e fundit
përfshin një regjistrim dhe bazë të detajuar
socio-ekonomike qe personat e prekur të
informohen dhe të konsultohen gjatë procesit
të planifikimit. Dispozita te veçanta duhet të
bëhen në lidhje me konsultime me grupet e
rrezikuara.

Blerja dhe
kufizimet mbi
përdorimin e
tokës

Rivendosja e pavullnetshme ndodh si rezultat
i:
1. Blerjes se tokës duke çuar në
zhvendosjen fizike dhe / ose ekonomike,
e cila përfshin:
Blerjet e te drejtave të plota të pasurisë,
blerjet e të drejtave të pronësisë (dmth të
drejtat e rrugës, sherbimet) (paragrafi 2)
2. Kufizimet në përdorimin e tokës që

Dispozita të ligjit shqiptar

Legjislacioni shqiptar, duke përfshirë edhe Ligjin
për Shpronësimin në Republikën e Shqipërisë,
nuk e njeh "zhvendosjen e pavullnetshme" në
kuptimin e PR. Çështjet që lidhen me blerjen e
tokës në interes publik janë të rregulluara me
Ligjin për shpronësim. Ligji rregullon të drejtën e
shtetit për të shpronësuar pronat e personave
fizikë ose juridikë në interes të publikut kundrejt
një shpërblimi të drejtë.

Kërkesa për shpronësim për interes publik duhet
të përfshijë një listë të detajuar të pronave që do
të shpronësohen.Pronarët e prekur duhet të
njoftohen për kërkesën për shpronësim.

Ligji për shpronësim rregullon të drejtën e shtetit
për të shpronësuar pronat e individëve apo
personave juridikë privatë në interes të publikut,
(neni 1), kundrejt një shpërblimi të drejtë (Neni
2).
Përveç kësaj, kompensimi siguron që palët e
treta që kanë disa të drejta mbi pronat e prekura
/ asetet, si dhe për zhvlerësimin e pronave të cilat

Komente
Hendeku kryesore është se
legjislacioni shqiptar nuk e njeh
humbjen e mjeteve të jetesës që
lidhen me blerjen e tokës.
Ligji i njeh personat e prekur të
cilët kanë vetëm të drejta formale
ligjore.
Kufizimet që rezultojnë në njerëzit
duke përjetuar humbjen e aksesin
në asete fizike ose burimet
natyrore nuk janë trajtuar në
mënyrë të qartë nga legjislacioni
shqiptar.

Projekti / Përgjigja e SSHT

Kjo SSHT merr parasysh jo vetëm
personat e prekur të cilët kanë të
drejtat ligjore, por personat e prekur
edhe në efekte të statusit të tyre të
jetesës, ose ata qe kanë të drejta ligjore
mbi përdorimin e tokës . Më shumë
detaje janë dhënë më tej në tabele.

Legjislacioni shqiptar nuk
përcakton asnjë kërkese për
përgatitjen e planeve të
zhvendosjes, ose rindertimin e
jetesës se tyre .Përveç kësaj nuk ka
kërkesa në lidhje me konsultimin
me personat e prekur apo për
vëmendje të veçantë për grupet e
cenueshme.

Për shkak të faktit që projekti ka të bëjë
me zhvendosjen ekonomike (blerjen e
tokës dhe kufizime aksesi gjatë fazës se
ndërtimit dhe operimit te projektit)
hartimi i kësaj Kornize per marrjen e
tokës do të mbulojë kërkesat përkatëse
të Politikës se BERZH-it. Sipas
rezultateve dhe propozimeve të këtij
SSHT, dhe pas marrjes së të dhënave
më analitike gjatë zbatimit të
procedurave të shpronësimit do
pergatitet nje Plan i marrjes së tokës, i
zhvilluar në përputhje me kërkesat e
BERZH-it, qe do të ndiqet.

Mundësia e aplikimit të Kodit Civil
apo ligje të tjera sektoriale për të
trajtuar zhvendosjen ekonomike,
duke siguruar kompensim për
dëmet dhe humbjet duhet të
shqyrtohet në ligj çështja e
shpronësimit nuk është e
përshtatshme

Projekti nuk është e lidhur me
shpronësimin e përkohshme. Ligji për
shpronësim duhet të përdoret. Kodi
Civil dhe / ose ligjet e aplikueshme
sektoriale mund të shqyrtohen që do të
përdoren gjatë zbatimit të PST.
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Tema /
Çështja

Kërkesat e BERZH-it (KP5)
rezultojnë në zhvendosjen fizike dhe /
ose ekonomike (pavarësisht se si
kufizime të tilla janë krijuar, dmth
përmes negociatave, shpronësimit,
blerjes së detyrueshme ose me anë të
rregullimit te qeverisë). (Paragrafi 2,
paragrafi 6 pika 3) rivendosja e
pavullnetshme (zhvendosje) mund të
jetë e plotë, e pjesshme,e përhershme
ose e përkohshme (paragrafi 6)

Negociata mbi
vendbanimet

Duhen inkurajuar negociata mbi vendbanimet
në blerjen e tokës për te ndihmuar në
shmangien e shpronësimit dhe për të
eleminuar nevojën për të përdorur autoritetin
qeveritar për të hequr njerëzit me forcë
(paragrafi 10).

Dispozita të ligjit shqiptar

Komente

Projekti / Përgjigja e SSHT

Edhe pse marrëveshje miqësore
janë të mundshme sipas ligjit edhe
para është paraqitjes se nje
propozimi për shpronësim (por
pas dorëzimit të kërkesës
shpronësimit), në praktikë
marrëveshje të tilla janë të rralla.

Konsultimet dhe intervistat e ndodhura
gjatë shtjellimit të VNM, PPPIdhe SSHT
kontribuojë në informacionin përkatës
të pronarëve të tokës. Gjatë zbatimit të
PST personat e prekur mund të jetë më
i informuar dhe të vazhdojë për
marrëveshje miqësore në fazat e
hershme të shpronësimit (edhe para
dorëzimit të kërkesës për shpronësim,
nëse është e mundur).

nuk janë objekt i shpronësimit (Neni 4).
Ligji per Shpronësim gjithashtu rregullon marrjen
e përkohshme të tokës për transport (rrugët e
përkohshme), ngritjen e ndërtimit dhe ruajtjen e
fasades, etj (neni 28), përkundrejt një shpërblimi
të caktuar (neni 30), për jo më shumë se dy vjet
(neni 33).
Kufizimet në përdorimin e tokës (p.sh.
sherbimet) që rezultojnë në zhvendosjen fizike /
ekonomike mund të adresohen përmes zbatimit
të Kodit Civil, Ligjin për Planifikimin e Territorit
dhe Zhvillim ose ligjet sektoriale, siç është Ligji
për sektorin e energjisë elektrike i cili parashikon
kompensim për dëmet dhe humbjet, nën kushte
të caktuara.
Marrëveshjet e zgjidhjes miqësore janë të
inkurajuara nga Ligji për shpronësim. Kur
pronari pranon të transferojë pronën e tij / saj
shtetit, në kushtet e ofruara nga ministria
kompetente (shumën e kompensimit), procedura
e shpronësimit konsiderohet e përfunduar (neni
6). Pronari duhet të informojë ministrinë
kompetente brenda 15 ditëve nga njoftimi (ose
nga data e publikimit), nëse ai / ajo pranon
ofertën. Ky afat mund të zgjatet nga ministri
përkatës dhe me një marrëveshje miqësore mund
të përfundohet dhe Këshilli i Ministrave miraton
vendimin për shpronësimin (Neni 16).
Nëse marrëveshja nuk arrihet, pasi një vendim
për shpronësim është miratuar nga Këshilli i
Ministrave, pronari i prekur ka të drejtë të
ankohet në gjykatë në lidhje me shumën e
kompensimit, nëse ankesa e tillë nuk është
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Tema /
Çështja

Kërkesat e BERZH-it (KP5)

Dispozita të ligjit shqiptar

Komente

Projekti / Përgjigja e SSHT

paraqitur brenda një periudhe 30 ditore,
përcaktohet kompensimi me vendim për
shpronësim të bëhet i formës së prerë (neni 24).

Shmangia dhe
minimizimi i
zhvendosjes

Humbja e
kenaqesive

Grupet e
prekura

Marrja në konsideratë e projektimeve të
mundshme alternative të projektit për të
shmangur ose të paktën minimizuar
zhvendosjen fizike dhe / ose ekonomike, duke
balancuar mjedisin, dhe kostot sociale
ekonomike dhe përfitimet (Paragrafi 5, pika
1).

Ligji shqiptar për Planifikim dhe Zhvillim të
Territorit kërkon që kriteret e ndryshme sociale,
duke përfshirë edhe interesat e dy entiteteve
publike dhe private (dmth pronarët e tokës), janë
marrë parasysh gjatë zhvillimit të të gjitha
dokumenteve të planifikimit, si plane kombëtare,
rajonale dhe lokale të përgjithshme dhe të
detajuara ( Neni 4), pa përmendur konkretisht
shmangien e risistemimin dhe shpronësimin.

Sipas ligjit shqiptar shpronësimit, kërkesa për
shpronësimin duhet të shoqërohet me
dokumentet përkatëse të planifikimit të
miratuara në përputhje me legjislacionin
kombëtar (neni 10).

Për të zbutur humbjen e kenaqesive publike,
të ndërmarrë konsultim kuptimplotë me
komunitetin e prekur në nivel lokal për të
identifikuar dhe për të rënë dakord mbi një
alternativë të përshtatshme kur është e
mundur.

Nuk ka kërkesa ligjore.

Klienti do të marrë në mënyrë të veçantë
parasysh çdo individë apo grupe që mund të
jenë në pozitë të pafavorshme ose të
rrezikuar - të ndërmarrë veprimet e

Personat e prekur (përfshirë të pastrehët) kanë
të drejtën e ndihmës sociale të mirëqenies, në
dispozicion sipas Ligjit shqiptar për ndihmë dhe

Ligjet shqiptare nuk kërkojnë në
mënyrë specifike shqyrtimin e
projektimeve të mundshme
alternative të projektit për të
shmangur ose minimizuar
zhvendosjen. Në praktikë,
zhvendosja dhe shpronësimi janë
shmangur ose minimizuar gjatë
hartimit të projektit, në kuadër të
minimizuar kostot e ndërtimit dhe
si shpronësim.

Zgjidhje alternative për linjën e re
Tirane - Aeroport janë shqyrtuar duke
përdorur kriteret teknike, ekonomike
dhe mjedisore. Një nga tre opsionet e
përzgjedhur si rezultat do të vazhdojë
të rezultojë në shpronësimin e tokës
bujqësore.

Siç është përmendur në VNM e
projektit seksioni i braktisur i linjës
ekzistuese hekurudhore (1768 m
gjatësi) dhe zona e trekëndëshit
(32,812 m2) e cila është formuar në
mes të linjave të reja hekurudhore
mund të rikthehet dhe të përdoret për
aktivitete të lira.
Kategoria e personave të cilët nuk
kanë të drejta të njohur apo
pretendimet për vendin që zënë
(dhe shpesh janë më të rrezikuar),

Gjatë zbatimit të SSHT, PPPIdhe
gjithashtu anketës shoqërore janë
identifikuar grupe të rrezikuara dhe
propozimet përkatëse janë propozuar

Linja hekurudhore Durrës-Tiranë (TTP) Terminali Publik dhe linja e re për në Aeroportin e Rinasit (TIA)

Struktura e Shpronësimit të Tokës (SSHT)

Tema /
Çështja

Kërkesat e BERZH-it (KP5)
nevojshme për të siguruar që grupe të
rrezikuara nuk janë në disavantazh në
procesin e zhvendosjes, janë të informuar
plotësisht dhe të vetëdijshëm për të drejtat e
tyre dhe janë në gjendje të përfitojnë në
mënyrë të barabartë nga mundësitë e
zhvendosjes dhe përfitimet (Paragrafi 13).

grupet e prekura ose 'në rrezik' përfshijnë
njerëz të cilët, në bazë të identitetit gjinor,
përkatësisë etnike, moshës, paaftësisë, dëm
ekonomik apo statusi social mund të preken
më negativisht nga zhvendosjes se të tjerët
dhe të cilët mund të jenë të kufizuara në
aftësinë e tyre për të kërkuar ose të marrë
Avantazhi i përfitimet të projektit (Shënimi
11).

Dispozita të ligjit shqiptar
shërbimet shoqërore.
Ligji për programet sociale për strehimin
specifikon kategoritë e grupeve vulnerabël që
kanë të drejtë për strehim social, dmth ata që nuk
kanë përfituar nga blerja e apartamenteve në
pronësi të shtetit me anë të privatizimit (Neni 5);
ku kryefamiljare janë gra te divorcuara ose të
veja; familjet me një prind; pension të moshuarit
që nuk marrin ndihmë shtetërore; grupe të
ndryshme të individëve me aftësi të kufizuara;
familjet me shumë fëmijë; çiftet e reja mosha e
kombinuar e të cilave nuk është më i madh se 55;
Familjet të cilët zhvendosen për arsye punësimi;
jetimët nën 30 vjeç.
Ndihma për romët mund të sigurohet në kuadër
të Asistencës për Dekadën e Përfshirjes së
Romëve dhe Strategjisë Kombëtare Shqiptare për
Integrimin e Romëve .
Shqipëria gjithashtu ka një sërë ligjesh në të cilat
njerëzit qe preken mund të ndihmohen për të
përmirësuar standardet e tyre të jetesës (
kujdesin shëndetësor, arsimin, dokumentet
personale, etj).

Komente

Projekti / Përgjigja e SSHT

nuk është i njohur me ligj për
shpronësim, megjithatë nevojat e
individëve / ekonomitë familjare
mund të adresohen nëpërmjet
mirëqenies sociale dhe shërbime të
tjera .

në këtë SSHT për të shmangur ndikimet
mbi to apo per të mbështetur ato.
Vëmendje e veçantë i është dhënë dhe
romëve të vendosur në zonën e
stacionit hekurudhor Skozet. Dizajni i
propozuar i projektit nuk kërkon
zhvendosjen fizike të këtyre njerëzve.
Mbrojtja sociale dhe ofrues te tjerë të
shërbimeve të përshtatshme
(qeveritare dhe qeveritare jo) duhet
gjithashtu të përfshihen për të siguruar
që individët në nevojë dhe / ose grupet
e identifikuara nëpërmjet vlerësimit
socio-ekonomik bazë (sondazh) të kenë
të gjitha shërbimet në dispozicion të
tyre sipas ligjeve të Shqipërisë
(strehimi social , mirëqenia sociale,
punësimi, arsimi, kujdesi shëndetësor).

zhvendosja ekonomike në
përgjithësi nuk është trajtuar me
Ligjin për shpronësim, duke
përfshirë edhe atë që ndodh si
rezultat i ndikimit në burime
jozyrtare e jetesës (shpesh të
lidhura me grupe të rrezikuara).
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Tema /
Çështja
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Zbatimi i një vlerësimi socio-ekonomik bazë
për njerëzit e prekur nga projekti, duke
përfshirë ndikimet e lidhura me tokën e
blerjes dhe përdorimit të tokës kufizime
(Paragrafi 14).

Regjistrimi dhe
vleresimi
socioekonomik

Zbatimi i regjistrimit për identifikimin e
personave të cilët do të jenë të zhvendosur, të
përcaktuar se kush do të kenë të drejtë për
kompensim dhe ndihmë dhe për të marrë
inventarin e tokës së prekur dhe inventarit.
Regjistrimi duhet të marrë në llogari
përdoruesit burimeve sezonal të cilët nuk
mund të jenë të pranishme në zonën e
projektit gjatë kohës së regjistrimit (paragrafi
15).

Dispozita të ligjit shqiptar
Pronësisë ose të drejtave të tjera formale ligjore
mbi tokën dhe strukturat janë regjistruar në
Sistemin e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme. Pronësi faktike ose përdorim i
tokës se atyre që nuk janë të regjistruara në
regjistrat e pasurive të mund të provohet në
procesin e shpronësimit, përmes kontratave të
blerjes shitje, dokumentet e trashëgimisë, etj
Nëse pronari I regjistruar ka vdekur ose është
zhdukur dhe nuk është lëshuar një certifikatë
trashëgimie, Ministria përkatëse paraqet një
kërkesë në gjykatë për të lëshuar atë. Nëse
pronari nuk është gjetur gjatë procedurës së
shpronësimit, kompensimi depoziohet në një
llogari në emër të tij / saj. Nëse pronari është i
panjohur, ministria përkatëse paraqet kërkesë në
gjykatë për të transferuar pronësinë shtetit
(neni 6). Çështje në lidhje me të drejtat pronësore
duhet të zgjidhen para se Pagesa e shpronësimit
te behet; në rast të mosmarrëveshjeve, palët e
prekura të kthehet gjykatës të vendosë se kush do
të marrin kompensim, e cila është depozituar në
një llogari të veçantë. mosmarrëveshje të tilla nuk
do të vonojë procedurën e shpronësimit (neni
16).Kërkesa për shpronësim duhet të përfshihet
ne një listë të detajuar të pronave të
shpronësuara dhe të atyre që janë prekur nga
zhvlerësimi, vendndodhjen e tyre, informacion në
lidhje me individët të cilët kanë të drejta formale
ligjore mbi këto prona, duke përfshirë pronarët
dhe personat e tretë dhe detajet e tyre të
kontaktit (neni 10 ). personat e tretë kanë të
drejtë të bëjnë kërkesa në drejtim të prekur
pronat / asetet brenda 15 ditëve të publikimit të
propozimit të shpronësimit dhe nëse kërkesat e
tyre janë pranuar (ligjërisht e pranueshme), ato
janë të përfshira në procedurën e shpronësimit
(neni 15).

Komente

Personat të cilët nuk kanë të drejta
ligjore apo pretendimet për vendin
që zënë nuk janë të regjistruar
përmes ndonjë regjistrimit.

Legjislacioni shqiptar nuk kërkon
zbatimin e një vlerësimi socioekonomike bazë (sondazh) për çdo
kategori të personave të prekur.

Projekti / Përgjigja e SSHT

Zbatimi i një vlerësimi bazë social
ekonomik (sondazh) është i nevojshme
për të identifikuar personat / grupet
prekur nga projekti dhe ndikimet, per
të përcaktuar të drejtën , dhe per të
monitoruar zbatimin e planit të
zhvendosjes / jetesa / kornizave. Një
studim paraprak u krye në mënyrë që
të identifikohen ndikimet socioekonomike dhe të propozojë masat
zbutëse që do të elaborohen gjatë
zbatimit të PST kur emrat dhe të dhënat
e kontaktit të pronarëve të tokës që do
të shpronësohen janë të njohur me anë
të regjistrimit. Regjistrimi do të
identifikoje ata që janë prekur nga
projekti dhe nuk janë regjistruar
përmes procedurave kombëtare.

Linja hekurudhore Durrës-Tiranë (TTP) Terminali Publik dhe linja e re për në Aeroportin e Rinasit (TIA)

Struktura e Shpronësimit të Tokës (SSHT)

Tema /
Çështja

Data e fillimit
te punes

Kompensimi
Vlera dhe Koha

Standardet për
kompensimin

Kërkesat e BERZH-it (KP5)
Në mungesë të procedurave të qeverisë
kombëtare, data e përfundimit të inventarit të
regjistrimit dhe pasurive përfaqëson datën
perfundimtare per tu ankimuar . Individët të
cilët lëvizin në zonën e prekur të projektit pas
datës se perfundimit nuk kanë të drejtë për
kompensim dhe lloje te tjera të ndihmës.
Informacioni në lidhje me datën
perfundimtare duhet të dokumentohet mirë
dhe të shpërndahet në të gjithë zonën e
projektit.

Kompensimi për pasuritë e humbura që do të
ofrohen në shpenzimet e zëvendësimit,
zakonisht e llogaritur si vlera e tregut të
aseteve plus kostot e transaksionit që lidhen
me kthimin e aseteve të tilla (regjistrimi dhe
taksat e transferimit). Zhvlerësimi i
strukturave dhe aseteve nuk duhet të merret
parasysh. Kompensimi (alternativa strehimi
dhe / ose kompensimi me para te gatshme)
duhet të sigurohet para zhvendosjes.

Standardet për kompensimin dhe asistencën
do të jenë transparente dhe në përputhje me

Dispozita të ligjit shqiptar

Është e kuptueshme se data e vendimit te
Kabinetit të Ministrave për shpronësimin është
data perfundimtare.

Në bazë të Ligjit për shpronësim, vlera e
kompensimit është bazuar në vlerësimin e
pronave të prekura nga Komiteti Shpronësues
dhe konfirmuar nga VKM. Kompensimi në bazë të
Ligjit për shpronësim për humbjen e pronave dhe
aseteve të përcaktohet në përputhje me
mbizotëruese çmimin e tregut të pronave të
prekur / asetit. Vlerësimi i pronave dhe pasurive
merr parasysh natyrën e tyre, vlerën e tyre
fillestare, amortizimin, përdorimin e tyre e
planifikuar, vendndodhjen e tyre dhe çmimet e
tregut. Kriteret teknike për vlerësimin
përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave
(neni 17).
Nëse marrëveshja mbi kompensimin arritur,
transferimi i pronës dhe pagesën e kompensimit
të bëhet brenda 15 ditëve nga njoftimi nga
pronari i prekur se ai / ajo e pranon ofertën
(Nenin 16).
Nëse jo, kompensimi është dhënë në bazë të një
vendimi për shpronësimin e Këshillit të
Ministrave, brenda një periudhe prej tre muajsh,
ose pas vendimit të gjykatës (Neni 23).
Standardet bazë për kompensim (e tokës,
strukturat, të lashtat, bimë, pemë, fruta, etj) janë
të përcaktuara në Vendimin e Këshillit të

Komente

Projekti / Përgjigja e SSHT

Nuk ka boshllëk.

Vendimi i Këshillit të Ministrave bëhet
pas përfundimit të regjistrimit dhe
periudhës së vlerësimit. Data e këtij
vendimi konsiderohet si data më e
duhur formale per fillimin e projektit.

Legjislacioni shqiptar nuk merr
parasysh koston e transaksionit,
dhe parashikon se amortizimi
duhet të merret parasysh, e cila
nuk i plotëson kerkesat e BERZH-it
per"vlerën e zëvendësimit" .

Vlerësimi i kompensimit nuk do të
duhet të marrë në konsideratë
Amortizimin. Ai gjithashtu do të
përfshijë koston e regjistrimit në
Paluajtshme ne Sistemin e Regjistrimit
të Pasurive, apo regjistër tjetër
përkatës, ndonjë tarifat administrative,
dhe / ose taksat e transferimit. Metoda
e vlerësimit do të specifikohen më
shumë nga ana analitike në PST.

Në praktikëka mundesi qe
aplikimi i standardeve për
kompensimin të ndryshojnë në

Është e rëndësishme të sigurohet
zbatimi i standardeve, si për
kompensimin dhe ndihmën, në të gjithë
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Struktura e Shpronësimit të Tokës (SSHT)

Tema /
Çështja

Kërkesat e BERZH-it (KP5)
kuadrin e projektit (paragrafi 17)

Dispozita të ligjit shqiptar
Ministrave dhe janë të zbatueshme në të gjithë
Shqipërinë.

Komente
mes të komunave të ndryshme të
prekura.

Koha e
kompensimit

Strehimi alternativ dhe / ose kompensimi me
para te gatshme) duhet të sigurohet para
zhvendosjes (paragrafi 30).
Procesi i kompensimit duhet të fillohet
menjëherë per personat e zhvendosur
ekonomikisht për humbjen e aseteve ose per
ata qe nuk kane akses ne pronat e
tyre.(paragrafi 37, pika1).

Nëse kompensimi është dhënë në bazë të një
Vendimi për Shpronësim te Këshillit të
Ministrave, pagesa duhet të bëhet brenda një
periudhe prej tre muajsh nga data e përcaktuar
në vendim. Nëse ka një mosmarrëveshje gjykate,
kompensimi do të paguhet brenda një periudhe
prej tre muajsh nga vendimi gjyqësor (neni 23).
Nëse pagesa nuk është bërë brenda periudhës tre
mujore shpronësimi shpallet i pavlefshem dhe
personat e prekur mund të kërkojnë pronat e tyre
/ asetet që do të kthehen, si dhe kompensimin e
dëmeve të shkaktuara (neni 26).
Kompensimi për pronarët që mungojnë është
depozituar në një llogari të veçantë dhe mund të
kërkohet nga ana e tyre, kur ata të mësojnë në
lidhje me shpronësimin (neni 6).

Data e hyrjes në një pronë është e
vendosur në vendimin e
shpronësimit (siç vendoset nga
Këshilli i Ministrave) dhe nuk është
e varur në pagesën e kompensimit.
Data e pagesës së kompensimit
është përcaktuar edhe në
Vendimin Shpronësues, ose, në
rast të një mosmarrëveshje, varet
kur vendimi i gjykatës bëhet
ligjërisht i detyrueshëm.Kjo do të
thotë se pagesa e kompensimit
mund të jetë pasi prona tashmë
është në dispozicion dhe
zhvendosja ka ndodhur.

Ligji per Shpronësim përcakton se regjistrimi i
pronave duhet të kryhet nga Ministria përkatëse
brenda 30 ditëve nga dita kur vendimi mbi
shpronesimin ka kaluar (neni 25).
Kompensimi në
natyrë / para
të gatshme

Humbjet që nuk mund të vlerësohen
lehtësisht, ose të kompensohet në të holla,
mund të kompensohet në natyrë, nëse është e

Ligji për shpronësim nuk thotë drejtpërdrejt,
nëse kompensimi duhet të jepet në para ose në
natyrë, por dispozita të caktuara thotë se
kompensimi paguhet në para të gatshme.

komunat e prekura nga projekti. Këto
standarde do të paraqiten në PST.
Duhet të bëhet një marrëveshje me
Këshillin e Ministrave për të rënë
dakord per pagesën e kompensimit
përpara se një pronë të perdoret, në
Vendimin mbi shpronesimin. Nëse një
pronë perdoret përpara kompensimit ,
do të zbatohen kushtet e mëposhtme :

Në qoftë se arrihet një marrëveshje për
kompensim , transferimi i pronës dhe pagesa e
kompensimit duhet filluar brenda 15 ditëve nga
data kur pronari njofton ministrinë përkatëse që
ai / ajo e pranon ofertën (neni 16).
Kompensimi do të jepet përpara zhvendosjes
ose vendosjes së kufizimeve (paragrafi 17).

Projekti / Përgjigja e SSHT

Në lloj kompensimi nuk është
dhënë zakonisht, megjithatë nuk
ka dispozita të cilat do të pengojnë
këtë formë të kompensimit në



Në rast se toka / pjesë e saj është
përdorur për qëllime bujqësore
dhe / ose të tjera, toka alternative
/ me të njëjtat karakteristika të
pronës duhet të sigurohen ose
kompensimi duhet te mbuloje
humbjet ekonomike të shkaktuara



Në rastet kur kompensimit është
dhënë për lloje të ndryshme të
pronave dhe aseteve (toka, të
lashtat, strukturat, pyje, etj),
shumat për këto prona dhe
pasuritë duhet të paraqiten ne
vecanti. Zbatohen si rregulla ne
rastet që nuk janë kundërshtuar
nga ana e personit të prekur ,
ndërsa ato të kontestuara duhen
përpunuar, në mënyrë që të
zvogëlojnë peshën e zhvendosjes.



Përveç kesaj duhet të sigurohet
asistencë per rindertimin e jetesës

Sipas procedurave ligjore te tanishme
kompensimi në të holla është më i
përshtatshëm për shpronësimin e
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Struktura e Shpronësimit të Tokës (SSHT)

Tema /
Çështja

Kërkesat e BERZH-it (KP5)

Dispozita të ligjit shqiptar

përshtatshme (shënimi 12).







Pronësi e
diskutueshme

Kategoritë e
personave të
zhvendosur

Komente

Projekti / Përgjigja e SSHT

Ligjin për shpronësim.

tokës.

Situata në të cilat ka
mosmarrëveshje në lidhje me
pronësinë, ose nëse pronari nuk
mund të gjendet.

Pagesa e kompensimit është depozituar
në një llogari të veçantë bankare dhe
paguhet ose ështe vënë në dispozicion
të pronarit, kur ai / ajo është gjetur dhe
/ ose personi që e fiton konfliktin, siç
është vendosur nga gjykata.

Kur pronat e personave të prekur eshte
tokë ose kur toka është në pronësi
kolektive, kompensimi do të ofrohet ne
toke, duke marrë parasysh kërkesat
sezonale dhe bujqësore te kohës
(Paragrafi 17).Pagesa e kompensimit në
të holla për pasuritë e humbura mund të
jetë e përshtatshme, kur:
menytrat e jetesës nuk janë të bazuara
në tokë
mjetet e jetesës janë bazuar ne tokë, por
toka e marrë për këtë projekt është një
pjesë e vogël e pasurisë se prekur dhe
toka e mbetur është ekonomikisht e
qëndrueshme, ose
kur ekzistojnë tregje aktive për tokë,
strehim dhe punë, dhe personat e
zhvendosur i përdorn tregje të tilla, dhe
ka mjaftueshëm tokë dhe mundesi
strehimi (shënimin 14).

Nuk duhet te kete asnjë vonesë të procesit të
shpronësimit. Depozitimi i pagesës në
llogarinë bankare.

Kategoria 1: ata që kanë të drejta formale
ligjore të tokës (duke përfshirë të drejtat
zakonore dhe tradicionale të njohura sipas
ligjeve kombëtare)
Kategoria 2: ata të cilët nuk kanë të drejta
formale ligjore të tokës në kohën e

Ligji për shqiptar për shpronësim nuk përcakton
në mënyrë të qartë kategoritë e personave të
zhvendosur, por ai njeh personat që kanë të
drejta formale ligjore mbi token dhe strukturat,
siç regjistrohen nga Sistemi i Regjistrimit të
Pasurive te Paluajtshme dhe ata qe pretendojne
sipas ligjeve kombëtare dmth mund të kenë një

Ata që nuk kanë të drejta ligjore
ose pretendime për vendin që zënë
nuk njihen nga ligji.

SSHT jep detajet e të gjitha kategorive
aty ku është relevante. Prania e atyre që
nuk kanë të drejtë ligjore apo
pretendim në zonën e prekur të
projektit janë identifikuar (p.sh. romët)
dhe kjo do të shqyrtohet më tej në nje
studim të detajuar social-ekonomik.
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Tema /
Çështja

Kërkesat e BERZH-it (KP5)
regjistrimit të popullsisë, por që kanë një
pretendim ndaj tokës që është e njohur sipas
ligjeve kombëtare

Dispozita të ligjit shqiptar

Komente

kontrate shitje-blerje, dokumente te
trashëgimisë, etj

Projekti / Përgjigja e SSHT
Janë propozuar masat zbutëse për të
shmangur zhvendosjen ekonomike ose
fizike për këtë kategori.

Kategoria 3: ata të cilët nuk kanë të drejtë të
njohur ligjore apo pretendim në vendin që ata
zënë, duke përfshirë edhe përdoruesit e
burimeve sezonale të tilla si barinj / familje
peshkimi, gjuetar dhe mbledhës të cilët mund
të kenë marrëdhënie të ndërvarura
ekonomike me komunitetet e vendosura
brenda zonës së projektit (paragrafi 18).

E drejta për të
kërkuar
kompensim
/zhvendosje
dhe sipas rast
të drejtat e
zhvendosjes
fizike dhe
ekonomike

Grupe të
rrezikuara

Prona të
përbashkëta

Kategoria 1:Të drejtë për kompensim të plotë
në koston e zëvendësimit të tokës dhe
strukturave si të aplikueshme;
Kategoria 2: Të drejtë në kompensim të
ngjashme si ato në kategorinë 1;
Kategoria 3: Të drejtë për kompensim për
tokën por duhet të pranojnë:
(i) kompensim për strukturat që ata
zotërojnë , kanë zënë dhe për çdo përmirësim
tjeter që ul koston e plotë te zëvendësimit;
dhe
(ii) në rast të zhvendosjes fizike, një zgjedhje
opsionale e pershtatshme strehimi te
qendrueshme dhe asistencë ne zhvendosje.

Ligji për shpronësim trajton njerëzit në
Kategorinë 1 dhe 2. Ligji nr. 9232, datë
13.05.2004 "Për programet sociale për strehimin
e banorëve të zonave urbane" krijon një kuadër
ligjor për zhvillimin e programeve të strehimit
sociale në komunat shqiptare, të cilat mund të
zbatohen për njerëzit në kategorinë 3. Ligji
përcakton rregullat administrative dhe
procedurat që do të sigurojnë planifikimin,
menaxhimin dhe shpërndarjen e banesave sociale
për njerëzit në nevojë, në përputhje me të
ardhurat e tyre dhe niveli i mbështetjes
shtetërore.

Masat specifike të hartuar për
njerëzit në Kategorinë 3, nëse
ekziston në zonën e projektit.

Në bazë të anketës paraprake, nuk
është parashikuar zhvendosje fizike nga
Projekti. Janë regjistruar dhe prania e
atyre që nuk kanë të drejtë ligjore apo
pretendim në zonën e projektit . Është
propozuar ndihme dhe për ta
gjithashtu.

Asistenca specifike për grupet vulnerabël.

Në bazë të ligjit nr. 9355, datë 10.03.2005 "Për
ndihmën dhe shërbimet shoqërore", personat
vulnerabël kanë të drejta të formave të ndryshme
të pagesave të mirëqenies sociale ose një sërë
shërbimesh me bazë komunitare.

Asistenca specifike për grupet
vulnerabël nuk është pjesë e
procesit të shpronësimit në
Shqipëri. Megjithatë, ekzistojnë
mjetet juridike jashtë procesit të
shpronësimit për të ofruar ndihmë.

Grupet vulnerabël janë identifikuar
plotësisht në SSHT. Detaje të mëtejshme
do të jepet në PST.

Të sigurojë që dokumentacioni për pronësinë
apo zënie dhe kompensimin është lëshuar në
emër të të dy bashkëshortëve ose per te gjithe

Burrat dhe gratë kanë të drejta të barabarta në
Shqipëri (Neni 18 i Kushtetutës së Shqipërisë dhe
të ligjit nr. 9198 mbi barazinë gjinore në shoqëri,

No gap.

Kompensimi duhet të ndahet në mes të
bashkëshortëve sipas dokumentacionit
të titullit te pronesise ose të Kodit të
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Tema /
Çështja

Kërkesat e BERZH-it (KP5)
kryefamiljaret e familjeve, dhe se ndihma të
tjera të tilla si trajnimi i aftësive, mundesi
kreditimi dhe mundësi punësimi janë
gjithashtu në dispozicion dhe për gratë dhe
jane përshtatur sipas nevojave të tyre
(paragrafi 19).Metodat alternative dhe / ose
modalitetet për kompensimin duhet të
konsiderohen pasi gratë kanë më pak akses
në institucione formale financiare dhe / ose
llogari bankare (Paragrafi 20).

Shpërndarja e
informacionit
dhe informimi
publik

Mekanizmi i
ankesave

Klienti duhet të përmbledhë informacionin e
përfshirë në Planin e veprimit për zhvendosje
dhe rindertimin e jetesës për të siguruar që
njerëzit e prekur te kuptojnë proçedurat e
kompensimit dhe te jene te informuar se çfarë
i presin në fazat e ndryshme të projektit (për
shembull, kur te ju behet një ofertë, per sa
kohë ata duhet të përgjigjen, procedurat e
ankesave, procedurat ligjore që duhen
ndjekur nëse negociatat
dështojnë).Konsultimet do të vazhdojë gjatë
implementimit, monitorimit dhe vlerësimit te
pagesës per kompensim.
Një mekanizëm i ankesave duhet të ngrihet sa
më shpejt të jetë e mundur në këtë proces,
për të marrë dhe trajtuar në kohën e duhur
shqetësime të veçanta për kompensimin dhe
zhvendosjen që janë të ngritura nga personat
e zhvendosur dhe / ose anëtarët e
komuniteteve pritëse, duke përfshirë një
mekanizëm rekurs te projektuar për të
zgjidhur mosmarrëveshjet në mënyrë të

Dispozita të ligjit shqiptar

Komente

Familjes

me ndryshimin 9534), duke përfshirë edhe
mundësinë për të pasur të drejta formale ligjore
mbi pronat.

Të gjitha propozimet mbi rindertimin
dhe mjetet e jetesës do të jenë të
barabarta për burrat dhe gratë (të
përcaktuara në Kornizen plan per
rindertimin e jeteses).

Sipas Kodit të Familjes së Shqipërisë nr 9062,
qoftë të drejta formale ligjore mbi pronat / asetet
janë fituar gjatë martesës, ligji merr ata janë të
ndarë në mënyrë të barabartë në mes të
bashkëshortëve, përveç nëse një marrëveshje e
ndryshme është regjistruar zyrtarisht në gjykatë
(neni 73 -76).
Ligji për shpronësim detyron Ministrinë që të
njoftojë personat e prekur drejtpërsëdrejti (ose
me postë rekomande ose mjete të tjera të
njoftimit që ka konfirmim se njoftimi është marrë
nga marrësi;nëse vetë personi banon jashtë
shtetit, njoftimi do të bëhet përmes publikimit në
komunën/ bashkinë, ku subjekti i tokës për
shpronesim ndodhet), dhe do të publikohet gjatë
një javë të tërë kërkesa për shpronësim në
Fletoren Zyrtare, si dhe në gazeta kombëtare dhe
lokale .Brenda pesëmbëdhjetë ditëve pas datës së
fundit të publikimit, personat që i nënshtrohen
shpronësimit duhet të informojë ministrinë për
pretendimet e tyre lidhur me pronat e prekura
nga shpronësimi.
Ligji i shpronësimit parashikon të drejtën e
personave të prekur për të sjellë ankesa përpara
gjykatave për të kërkuar kompensim më të lartë
nga ajo e përcaktuar në vendimin për
shpronësimin e miratuar nga Këshilli i
Ministrave, por personat e prekur nuk mund të
sfidojnë procesin e shpronësimit në vetvete.
Kërkesat nuk shkaktojnë pezullimin e procesit të
shpronësimit, edhe pse ata mund të rezultojë në

Projekti / Përgjigja e SSHT

Përveç njoftimeve për njerëzit e
prekur, nuk ka kërkesë në ligjin
shqiptar për t'u konsultuar dhe të
bëjë të ditur dokumentacionin
publikisht. Megjithatë, konsultimi
dhe zbulimi i tillë nuk është i
ndaluar dhe mund të vendosen si
një masë specifike.

Ndërkohë që nuk ekziston asnjë
kërkesë në ligjin shqiptar për të
krijuar një mekanizëm
jashtëgjyqësor të ankesave, kjo nuk
e kundërshton procesin e
përshkruar në ligjin shqiptar për
sa kohë që njerëzit e prekur mund
të mbrojne të drejtën e tyre
kushtetuese për të adresuar

Projekti ka qenë i publikuar gjerësisht,
nëpërmjet një sërë konsultimesh dhe
shpalosjesh, në zonën e Projektit gjatë
procedurës së miratimit të VNM-se
eshte bere një studim paraprak
social dhe dëgjese me publikun . SSHT
do të behet publik në faqen e internetit
të MTI-së.

http://www.transporti.gov.al/al/
transporti/transporti-hekurudhor

Mekanizmi i ankesave është themeluar
për projektin. Pronarët / shfrytëzuesit e
tokës do të jenë në gjendje të paraqesin
ankesa pas të njoftimit për shpronësim.
Zhvilluesi do të trajtojë arsyet për çdo
ankesë dhe do të ofrojë një përgjigje për
pronarin / përdoruesin përpara se
dosja të dorëzohet për vendimin
përfundimtar të komisionit të

Linja hekurudhore Durrës-Tiranë (TTP) Terminali Publik dhe linja e re për në Aeroportin e Rinasit (TIA)

Struktura e Shpronësimit të Tokës (SSHT)

Tema /
Çështja

Raporti i
monitorimit
dhe
përfundimtar

Kërkesat e BERZH-it (KP5)

Dispozita të ligjit shqiptar

Komente

paanshme.
Procesi apo procedura e mekanizmit te
ankesave, duhet te adresoje shqetësimet
menjëherë dhe në mënyrë efektive, duke
përdorur një proces të kuptueshëm dhe
transparent që është i përshtatshem nga ana
kulturore dhe lehtësisht I arritshëm për të
gjitha segmentet e komuniteteve të prekura,
pa kosto dhe pa ndëshkim.
Monitorimi i procesit të rivendosjen dhe
jetesës do të kryhet në përputhje me KP1 dhe
duhet të përfshijë aktorët kryesorë siç janë
komunitetet e prekura (paragrafi 23).

një kompensim më të lartë që duhet paguar nëse
vendoset nga gjykata kompetente.

ndonjë kërkesë në gjykatën
kompetente ashtu si ata e gjykojnë
të arsyeshme.

Në varësi të shkallës së rivendosjes së
projektit, klienti mund të ketë një vleresim te
jashtëm të RAP / LRP për të përcaktuar se si
janë plotësuar dispozitat . Ai mund të
identifikojë masa korrigjuese dhe pas
zbatimit të tyre. (paragrafi 24).

Ska kerkesa ligjore.

Projekti / Përgjigja e SSHT
shpronësimit.

Once the PST is developed and adopted,
MTI will monitor implementation until
all displacement impacts have been
mitigated. A Completion Audit will be
carried out to verify the completion of
the above-mentioned tasks.
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Linja hekurudhore Durrës-Tiranë (TTP) Terminali Publik dhe linja e re për në Aeroportin e Rinasit (TIA)

Struktura e Shpronësimit të Tokës (SSHT)

Shtojca E: Kalimet ne lumen e Erzenit dhe fshatin Bruke

Linja hekurudhore Durrës-Tiranë (TTP) Terminali Publik dhe linja e re për në Aeroportin e Rinasit (TIA)

Struktura e Shpronësimit të Tokës (SSHT)
KALIMET NE LUMIN ERZEN

Hekurudha mbi uren e lumit Erzen është vendosur për komunitetin e Sukthit I cili është zhvilluar në mënyrë
lineare përgjatë brigjeve të urësse Erzenit dhe shtrihet në një gjatësi prej 3 km në veri të Tiranës - Durrës (figura
1).
Aktualisht, ka vetëm një urë për tu shërbyer të dyja flukseve si automjeteve dhe këmbësorëve në mes të dy
pjesëve të bashkësisë, e cila është zhvilluar përgjatë brigjeve të lumit. Kjo urë është e vendosur në një distancë
prej 2.65km nga autostrada e cila në fakt është larg nga të qenit e vendosur në qendër të komunitetit dhe të
pjeses me popullsi me të dendur.
Kjo situatë ka çuar gradualisht në një përdorim të paligjshëm të urës ekzistuese hekurudhore nga flukset e
këmbësorëve, e cila për shumicën e udhëtimeve lokale në këmbë në mes të dy pjesëve të bashkësisë është më e
shkurtër dhe më e përshtatshme. Përdorimi i kësaj ure si një pikë jozyrtare / e paautorizuar kalimi të lumit,
pavarësisht nga kushtet e varfra të sigurisë operative (duke ecur përgjatë infrastrukturës hekurudhore, gjerësi të
pamjaftueshme, mbrojtjen me parmak primitive etj) është aktualisht popullore. Me gjithë këto kushte të vështira,
ajo kryen funksionet e veta, reciprokisht funksionimin hekurudhor dhe të flukseve të këmbësorëve, qe te dy
janë aktualisht të pranishme në urën hekurudhore, kryesisht për shkak te uljes drastike të frekuencës së
operacionit hekurudhor.
Në kuadrin e përmirësimit të korridorit hekurudhor dhe shumëfishimin e parashikuar të frekuencës së
operacioneve hekurudhore të tilla si bashkë-prezenca në urë duhet të përjashtohet për të dyja rregullat e sigurisë
dhe operacionet e qetë hekurudhore. Në këtë kontekst, konsulenti i ka propozuar HSH-se të zëvendësojë
kuvertën ekzistues të urës hekurudhore me një më të gjerë, për të akomoduar një korridor të veçantë për
këmbësorët paralelisht me korridorin hekurudhor në të njëjtën kuvertë. Ndarja e këtyre dy korridoreve do të
arrihet me anë të rrethim të duhur, në mënyrë për të pasur sigurinë e kërkuar.
Ky propozim u refuzua nga Drejtoria Teknike e HSH, për arsye të kuadrit rregullator te HSH-se, lidhur me
ekskluzivitetin e funksionimit dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës. Gjithashtu dhe për arsye që lidhen me
përgjegjësinë aktuale të Pushtetit Lokal për të akomoduar nevojat për qarkullimin e këmbësorëve, pa ndërhyrje
në infrastrukturën hekurudhore dhe funksionimin e hekurudhave. Propozimi i Konsulentit krahas
konsideratave të mësipërme do të nënkuptonte kostot shtesë te rehabilitimit të urës, për shkak të rritjes se
gjerësise se kuvertës dhe ngarkimin shtesë të urës ekzistuese, duke futur ndoshta nevojën për ndërhyrje të
mëdha mbi pikat mbështetëse dhe skelen të cilat planifikohen të ruhen dhe ne projektin ekzistues.
Nevoja e qartë për shërbimin adekuat të kërkesës se flukseve te këmbësorëve duhet të jetë i kënaqur në
bashkëpunim të ngushtë në mes të Komunës dhe Shtetit të Shqipërisë, në vende të një ose më shumë tejkalimeve
të përshtatshme, të cilat në mënyrë të arsyeshme do të reduktojnë distancën mesatare të brendshme të
komunitetit të këmbësorëve. Është e rëndësishme të theksohet fakti se çdo tejkalim i tillë i lumit do të kërkonte
një hapësirë prej rreth 20 milion, të ngjashme me hapësirën e urës ekzistuese rrugore të vendosura në distancë
2.65km nga autostrada, në krahasim me 84m e gjatë.
Është e qartë se projektimi i ndonjë ure të re për këmbësorë përfshin ekzaminimin dhe vlerësimin e zgjidhjeve
alternative, në konsultim me autoritetet lokale dhe shtetërore, përveç pjesës teknike të projektimit të urës
(gjeoteknike, strukturore, hidraulike, arkitektonike, etj) . Kjo kërkesë është përfshirë në projektin e Planit të
Veprimit Mjedisor dhe Social dhe zgjidhja e propozuar do të shpjegohet më tej në LPA detajuar.
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Figura F-1. Kalime ne lumen Erzen
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RRUGA E FSHATIT BRUKE DHE VENDKALIMET E KËMBËSORËVE

Tre kalimet rrugore në nivel janë parashikuar në seksionin 2330m gjatësi e linjës hekurudhore duke filluar nga
pika (dalja) në kryqëzim te trekëndësh hekurudhor të Domjes në PK 0 + 950 dhe tejkalimin e lumit të Tiranës në
PK 3 + 280. Këto tre kalime korrespondojnë me tre nga katër rrugët ekzistuese tërthore në këtë seksion. Të katër
rrugët lidhen me rrugën ekzistuese që te con ne Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës.
Dy nga këto katër rrugët janë në afërsi të fshatit Bruke, zhvilluar kryesisht përgjatë pjeses jugore të dy rrugëve,
siç është paraqitur në figurën 2.
Të dyja rrugët kanë një paralel me orientim E-W një distancë prej 425 milion, e cila është e pamjaftueshme për dy
vendkalime të njëpasnjëshme hekurudhore (min. Distanca në rendin e 800 milion).
Duke pasur parasysh sa më sipër Konsulenti ka zgjedhur për të zhvilluar në këto dy vendkalime fqinje një
kalimi i automjeteve dhe një vendkalim për këmbësorë, duke u bazuar në kriteret e mëposhtme:
 Plani Urban
Integriteti i fshatit i cili është zhvilluar nga të dyja anët e korridorit hekurudhor nuk kërkojnë dhënien e një
lidhje në mes të dy pjesëve në zonën e përqendrimit të lartë të strehimit. Natyrisht kjo lidhje mund të jetë ose një
automjetesh të kombinuar dhe të këmbësorëve ose një kalim për këmbësorë ekskluzive. Përzgjedhja e kalimit te
kembesoreve u bazuar në faktin se do të ishte e preferueshme për të minimizuar distancën në këmbë dhe do të
lejojë për kalime të shpeshta të këmbësorëve të ndodhin në qendër të fshatit dhe në orientuar paralel me trafikun
e automjeteve (e cila nuk është e ndjeshme ndaj të vogël increments e distancës) në periferi të fshatit, i cili është
padyshim e preferueshme nga një pikë e planifikimit urban e parë.
 Pikëpamja funksionale e qarkullimit të mjeteve
Në vazhdim e sipër urbanizimi pritet të rezultojë në rritjen e vëllimeve të trafikut, të nevojshëm e duhur në
lidhje me klasën arterial kryesore të TIA-s. Si rezultat lidhjet ekzistuese te thjeshta te këtyre rrugëve do të
konvertohen për tu përvetësuar "tipi T" kryqëzime në periudhën afatmesme.
Zhvillimi i këtyre kryqëzimeve ndikohet nga afërsisë e tyre respektivisht me urat e Lanës dhe lumenjve të
Tiranës. Rruga veriore e përzgjedhur për klasën e kalimit te hekurudhës lidhet me rrugen kryesore me një
distancë prej përafërsisht 90m buzë të urës se lumit Tirana, ndërsa distanca përkatësw j jugore nga ura e lumit
Lana është vetëm 45m. Është e qartë se tipi me i përshtatshëm eshte "tipi T" ndërprerje qe mund të zhvillohet
në lidhje të rrugën veriore.
 Karakteristikat gjeometrike dhe e drejta në dispozicion të rrugës
Rruga veriore ofron kushte më të mira, duke shfaqur:
 Një gjerësi ekzistuese asfaltimi 4m së bashku me rezerva për zgjerimin e ardhshëm, në kontrast
me atë jugore që ka një gjerësi prej 3.5 m së bashku me kufizimet në zgjerimin për shkak të
zhvillimit ballor.

veriore ka një pozicionim të drejtë gjatë gjithë rrugës në lidhje me rrugën
magjistrale te TIA-s, në kontrast me atë jugore, përafrimi i cili përfshin mbulesa te njëpasnjëshme
gjatë 300m drejt lidhjes për shkak të kufizimeve të terrenit në brigjet e lumit të Lanës.
 Zgjidhja përfundimtare e përzgjedhur do të shtjellohet më tej në LPA detajuar.
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Figure F-2. Fshati Bruke
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