Debati parlamentar për ligjin për tokën
(Debati u zhvillua në 13 seanca, në datat 9, 10, 11, 12, 17, 18 dhe 19 korrik 1991)
E marte, date 9.7.1991
Aleksandër Meksi - Të nderuar deputetë, hapim seancën.
Pas punës në grupe, po fillojmë me diskutimin në seancë plenare. Paraprakisht po ju vë
në dijeni për Komisionin e Posaçëm të Kuvendit Popullor për kontrollin në Drejtorinë e
Shërbimit Qeveritar. Nga ana e grupeve parlamentare propozohen këta deputetë - Bujar
Kolaneci, Ali Kaza, Pjetër Dema, Gjyl Brahimi për PS-në; Bardhyl Baltëza, Maksim Konomi
për PD-në; Andrea Zarballa për Omonian.
Ka ndonjë vërejtje për përbërjen e komisionit?
Nuk ka. Atëherë, e hedhim në votë.
Kush është për ta miratuar? Kundër? Abstenim?
Miratohet njëzëri kjo përbërje e komisionit.
Komisioni të mblidhet sa më parë, të caktojë kryetarin, zëvendësin e sekretarin dhe të
caktojë detyrat dhe programin e tij të punës. Për këtë të vërë në dijeni Kryesinë, që të
informojmë Kuvendin Popullor.
Kalojmë në pikën tjetër të rendit të’ ditës, në shqyrtimin projektligjit “Për tokën”. Fjalën ia
japim zëvendëskryetarit të Këshillit të Ministrave, Zyhdi Pepa, i cili do të parashtrojë këtë
projektligj dhe disa vendime të Qeverisë.
Zyhdi Pepa - E nderuar Kryesi, të nderuar deputetë,
Në situatën e rëndë ekonomike e sociale që po kalon vendi, është përfshirë edhe fshati.
Kjo manifestohet në nivelin mjaft të prapambetur të prodhimit e të dorëzimit të mjaft
prodhimeve bujqësore e blegtorale. Këtu nuk behet fjalë më për objektivat e planit, por për
rënie drastike të prodhimeve kryesore bujqësore e blegtorale kundrejt vitit të kaluar. Kështu,
deri në datën 3 korrik të këtij viti janë dorëzuar rreth 73 mijë tonë qumësht, 6 mijë tonë mish,
rreth 20 mijë tonë perime dhe 30 milionë kokrra vezë më pak se e njëjta periudhë e vitit të
kaluar. Dorëzimi i qumështit kundrejt së njëjtës periudhë është 63 % më i ulët, kurse i mishit e
i vezëve 35-40 %.
Gjendja nuk është e mirë edhe në mbjelljet e pranverës. Krahas vonesës dhe
prapambetjes së theksuar në shërbime, në fshat kanë mbetur pa u mbjellë sipërfaqe të tëra
me misër, bimë industriale, foragjere etj. Mbjellja e misrit është realizuar 52 %, e patates 38
%, e pambukut 49 %. Në shkallë kombëtare, vetëm nga kulturat e pranverës, pa përfshirë
foragjeret, kanë mbetur pa u mbjellë rreth 65 mijë ha tokë. E tillë është gjendja edhe në
problemin e grurit. Nga llogaritjet e përafërta, rreth 1/3 e grurit po rrëmbehet dhe po
përvetësohet padrejtësisht. Kryesorja këtu është amullia dhe pasiguria që ekziston te
prodhuesit, tek aparatet e drejtimit, te specialistët dhe kuadrot në ekonomitë bujqësore, në
komitetet ekzekutive dhe deri në organet qendrore.
Qeveria e Stabilitetit të vendit, duke i njohur këto probleme, në programin e paraqitur u
angazhua për t’u dhënë atyre rrugëzgjidhje. Jam ngarkuar nga Këshilli i Ministrave t’i raportoj
këtij Kuvendi për punën e bërë deri tani nga Qeveria për vënien në jetë të detyrave të
programit të saj për këtë çështje dhe të deklaratës së Kuvendit Popullor për disa probleme
shqetësuese në bujqësi. Në tërësinë e këtyre masave, një vend të veçantë zë vendimi për
rritjen e çmimeve të blerjes së disa produkteve kryesore bujqësore e blegtorale, afrimi i tyre
me vlerën dhe me nivelin e çmimeve ndërkombëtare, i cili do të rrisë interesin për shtimin dhe
rritjen e prodhimeve bujqësore e për rrjedhojë do të ndikojë drejtpërsëdrejti në rritjen e nivelit
të jetesës edhe në fshat. Edhe masat e tjera, siç është ai i subvencionit të bukës për
fshatarësinë e zonave kodrinore-malore, rritja e pensioneve, të cilat tashmë janë publikuar,
do të bëjnë të interesuar fshatarësinë që të shtojë prodhimin për vete dhe për treg, duke
marrë parasysh kushtet e klimës, të tokës sipas veçorive të zonës, të leverdisë ekonomike.
Krahas këtyre, Qeveria e ka përqendruar punën e saj edhe në disa probleme të tjera, për
të cilat ka marrë vendime dhe po punon për zbatimin e tyre. Probleme të shumta kanë lindur
gjatë shpërndarjes së tokës së blegtorisë, sidomos në zonën kodrinore- malore. Në zbatim të
vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.151, datë 21 prill 1991 “Për zgjerimin e mekanizmit të
tregut dhe fuqizimin e levave ekonomike në bujqësi”, sipërfaqja e tokës për përdorim vetjak të
familjeve në fshat arriti rreth 145 mijë ha ose mbi 27 % të fondit të tokës. Si rrjedhim i këtyre
masave, rreth 100 kooperativa bujqësore të zonës kodrinore-malore kanë mbetur pa tokë-arë
në përdorim të përbashkët. Rreth 450 të tjera janë me pak tokë në përdorim të përbashkët.

Këtyre të fundit u takon mesatarisht rreth 1 ha tokë me gjithë oborrin. Në këtë proces janë
shfaqur mjaft dukuri, si marrja forcërisht e tokave në vendet më të mira e nën ujë, mbi bazën
e pronësisë dhe të kufijve të vjetër, duke kryer padrejtësi shoqërore për shumë familje të
tjera, të cilat ose nuk kanë marrë tokë fare, ose kanë marrë pak e me cilësi të dobët.
Probleme shqetësuese u krijuan në këtë proces edhe me blegtorinë, e cila pothuajse ka
kaluar e gjitha në oborrin vetjak. Kështu, rreth 54.000 krerë lopë ose 56 % e tyre, rreth 1
milion e 100 mijë krerë bagëti të imëta ose 74 % e tyre iu shpërndanë familjeve
kooperativiste. Edhe këtu rreth 16 mijë krerë lopë janë marrë forcërisht, duke krijuar kështu
pabarazi të theksuara midis familjeve kooperativiste. Aktualisht, në tufat kanë mbetur rreth 10
mijë krerë lopë dhe 340 mijë krerë të imëta. Këtë situatë Këshilli i Ministrave e ka analizuar
me shqetësim të veçantë. Për stabilizimin e saj ka marrë një varg masash dhe ka nxjerrë
vendimin përkatës. Për të mënjanuar çrregullimet gjatë shpërndarjes së bagëtive, Këshilli i
Ministrave u ka vënë detyrë ndërmarrjeve dhe kooperativave bujqësore që të evidentojnë
bagëtitë e marra forcërisht, të bëjnë vlerësimin real të tyre me komisione të posaçme të
ngritura nga vetë ekonomitë dhe të kërkojnë vlerën ose kthimin e tyre, për t’ua shpërndarë
familjeve që nuk kanë marrë fare ose kanë marrë një numër të kufizuar bagëtish. Ky proces
do të kryhet edhe për rastet kur bagëtitë e rrëmbyera janë shitur ose therur, duke kërkuar
zhdëmtimin e plotë të tyre. Me shqetësim të veçantë Këshilli i Ministrave trajtoi fenomenin e
dëmtimit të frontit gjenetik të racave të kultivuara e të atyre autoktone në stacionet e
zooteknikës të disa rretheve të vendit. Për këtë, ajo vendosi kthimin menjëherë të bagëtive të
rrëmbyera, si dhe ruajtjen e shpalljen e këtyre objekteve si objekte të një rëndësie të veçantë.
Për këtë, Këshilli i Ministrave ka ngarkuar me detyra të posaçme Ministrinë e Bujqësisë, të
Financave, të Drejtësisë dhe atë të Ruajtjes së Rendit, si dhe komitetet ekzekutive të
këshillave popullore të rretheve. Këto organe të veprojnë me shpejtësi për të stabilizuar
plotësisht këtë problem.
Për t’iu përshtatur ndryshimeve të ndodhura në shpërndarjen e tokës e të blegtorisë,
sidomos në kooperativat e zonës kodrinore-malore, Këshilli i Ministrave, me vendim të
posaçëm, u rekomandon këtyre kooperativave bujqësore një varg masash të rëndësishme,
që kanë të bëjnë me ristrukturimin e plotë të kooperativave bujqësore dhe të punës së tyre.
Në kooperativat bujqësore që kanë mbetur pa tokë në përdorim të përbashkët, fshatarët të
vendosin vetë, sipas dëshirës, në përputhje me veçoritë e zonës ku jetojnë, mënyrën e
organizimit të punës e të prodhimit. Ata mund të punojnë në kooperativë ose si individë me
ortakë, si grup familjesh me kolektiva ose me forma të tjera kooperimi që do t’i vendosin vetë.
Pak a shumë, me forma të kësaj natyre mund të organizohet puna edhe në ato kooperativa
që u ka mbetur pak tokë në përdorim të përbashkët. Këshilli i Ministrave rekomandon që
riorganizimi të bëhet pasi të vilen prodhimet e këtij viti dhe para mbjelljeve të vjeshtës. Edhe
për kooperativat bujqësore që u mbetet tokë në përdorim të përbashkët, rekomandohet që të
përsosin format e organizimit, duke i lënë fshatarësisë fushë të gjerë iniciative e vetëveprimi,
liri ekonomike për t’u angazhuar në shtimin e prodhimit, për të përcaktuar vetë format dhe
mënyrat e organizimit.
Në mbështetje të formave të reja të organizimit, Të shërbimit e të prodhimit në fshat, u bë
i domosdoshëm përmirësimi i urdhëresave, rregulloreve të marrëdhënieve të bankës me
prodhuesit. Për këtë, Këshilli i Ministrave ka marrë vendimin përkatës, sipas të cilit banka do
t’u japë kredi të gjitha subjekteve që merren me prodhimin, përpunimin dhe tregtimin, duke
filluar nga prodhuesit individualë deri në kooperativat bujqësore, mbi bazën e
dokumentacionit dhe të garancisë që kërkohet për këtë qëllim. Për këtë, banka dhe komitetet
ekzekutive të rretheve, brenda muajit korrik, do të përfundojnë studimin për shtrirjen e rrjetit të
bankës nga fshati deri në zonat më të thella.
Duke qenë një nga pikat ku programet e partive politike janë diferencuar qartë, hartimi
dhe miratimi i këtij projektligji në Qeveri është bërë përmes një debati të fortë. Për hartimin e
projektligjit Qeveria ka pasur parasysh që në radhë të parë dhe në përputhje të plotë edhe me
misionin e saj provizor, si Qeveri e Stabilitetit të vendit, të mënjanojë dukuritë e shfaqura, si marrja forcërisht e tokës dhe e sipërfaqeve të tjera me dru frutorë, tendenca për ta ndarë
tokën mbi bazën e pronësisë dhe të kufijve të vjetër të parakolektivizimit, shpërdorimi i tokës
me ndërtimet pa kriter etj.
Krahas qetësimit të situatës në fshat, ligj u hap rrugë edhe mjaft problemeve të tjera që
kanë të bëjnë me të sotmen e të ardhmen e zhvillimit të vendit. Ai nuk bëhet pengesë për
kryerjen e investimeve të huaja në vendin tonë. Duke njohur të drejtën e fshatarit që të marrë
tokë aq sa i takon nga subjekti ekonomik ku bën pjesë, si dhe atë të shkëputjes prej tij, ky ligj
i jep liri të plotë fshatarit për të punuar në forma të ndryshme organizimi e kooperimi, që ai

mund t’i vendosë vetë sipas dëshirës. Me ligjin për tokën dhe me vendimet e tjera, që ka
nxjerrë Këshilli i Ministrave kohët e fundit, i hapet rrugë e gjerë dhe zhvillimit të ekonomisë
bujqësore sipas kërkesës së ligjeve të ekonomisë së tregut.
Këshilli i Ministrave, mbështetur dhe në programin për të cilin Kuvendi i dha edhe
votëbesimin, mendon se shpallja e tokës pasuri shtetërore, duke ua dhënë në përdorim
personave juridike e fizikë, siç parashikohet në projektligj, u jep rrugëzgjidhjen e duhur
problemeve të akumuluara me shqetësime sociale më të vogla. Ndalimi i shitblerjes së tokës
është një moment tjetër me rëndësi të veçantë, që ka të bëjë drejtpërdrejt me ruajtjen e tokës,
po në radhë të parë me shpëtimin nga rrënimi të një pjesë të madhe të ekonomive fshatare,
të cilat të nxitura nga nevoja të ngutshme për mjete financiare, do të shesin tokën e do të
mbeten pa një mjet të sigurt jetese. Kjo do të çonte, veç të tjerash, në një eksod të
brendshëm drejt qytetit, i cili është i papërballueshëm dhe me pasoja si për punonjësit e
qytetit, ashtu dhe ata të fshatit. Për organizimin praktik të punës për rishpërndarjen e tokës
ose për të zgjidhur mosmarrëveshjet e krijuara, me vendim të Këshillit të Ministrave është
krijuar Komisioni Qeveritar i Tokës pranë Ministrisë së Bujqësisë, i cili kryesohet nga Kryetari
i Këshillit të Ministrave. Komisione të tilla do të ngrihen në çdo rreth dhe në çdo fshat.
Mbështetja me ndihmë e këtyre komisioneve nga ana e organeve të pushtetit dhe të
ekonomisë, nga partitë politike dhe organizatat e tjera shoqërore, do të jetë një faktor i
rëndësishëm për të realizuar atë mision të rëndësishëm, që kemi marrë të gjithë bashkë për
stabilizimin e gjendjes në vend. Ju faleminderit!
Aleksandër Meksi - Siç e dëgjuat, përveç projektligjit për tokën, nga ana e Qeverisë janë
përgatitur dhe tri vendime, të cilat zgjidhin pikërisht problemet që lidhen me trajtimin e
çështjes agrare.
Kryesia, në bisedë me Qeverinë dhe grupet parlamentare, mendon se është i nevojshëm
një diskutim i saktë i çështjes që kemi në rendin e ditës, që të nderuarit deputetë të njihen me
imtësi me të gjitha këto vendime, që ka nxjerrë Qeveria. Duke e mbyllur këtë seancë, grupet
parlamentare të jenë këtu në orën 17.30 për të rifilluar punën në grupe, pra për t’u njohur me
imtësisht me këto.
Seanca plenare do të fillojë me diskutimin nesër në orën 9°° paradite.
Seanca e dates 10.7.1991, e mërkurë
Aleksandër Meksi - Fillojmë seancën me diskutimin e projektligjit për tokën.
Një deputet - Kam një shqetësim. Në emër të nëntë deputetëve të Lushnjës propozoj që
sot urgjentisht të mblidhet Qeveria dhe të marrë masa të forta për sigurimin e prodhimeve
bujqësore, pasi po shkatërrohet ekonomia. Brenda muajit korrik duhet bërë patjetër
riorganizimi i kooperativave bujqësore, duke ruajtur kulturat e mbjella.
Lutfi Dautliari - I nderuar drejtues i seancës,
Të nderuar kolegë,
Ligji për tokën ka ngjallur interes dhe dalja e tij mezi pritet nga fshatarësia jonë. Dëshiroj
të falënderoj Qeverinë e Stabilitetit të vendit, që na ka paraqitur një projektligj që kënaq
interesat e zgjedhësve që unë përfaqësoj. Prandaj qysh në fillim deklaroj se e mbështes ketë
projektligj. Shqetësimet që na u paraqiten në raport tregojnë së kryesore sot është çështja e
amullisë, që ka përfshirë fshatin dhe gjithë shoqërinë tonë. Ligji për tokën duhet të zgjidhë dy
çështje kryesore - çështjen e stabilizimit të fshatit e ruajtjen e prodhimit në vazhdim dhe
krijimin e kushteve për kalimin drejt ekonomisë së tregut. Projektligji që na paraqitet
mendojmë se hap rrugë të plotë si për kalimin në ekonominë e tregut, ashtu dhe për çështjen
e stabilizimit të fshatit. Lidhur me to ka mjaft pikëpamje që na bashkojnë dhe ka pak çështje
që amplifikohen e ndahen deri në atë pikë sa vëmë veten në dyshim – mendojmë apo nuk
mendojmë vërtet të deklarohemi në interes të kombit e të fshatarësisë. Ja p.sh. nga të gjitha
forcat politike të vendit pranohet ideja e mosshitjes së tokës personave fizikë e juridikë të
huaj. Kjo nënkupton që nuk bllokohen investimet dhe ndërmarrjet e përbashkëta me kapitalin
e huaj. Sigurisht, kapitali i huaj qysh sot kërkon dhe dëshiron blerjen e tokës, se kjo do t’u
shërbente më mirë interesave të tij. Në thelb kjo shitblerje që kërkohet është një shans për të
fituar nga të huajt. Kjo pranohet nga të gjithë. Mirëpo përderisa shitblerja është shans për të
fituar për të huajt, e tillë është ajo edhe për vendasit. Po kush do të fitonte sot nga shitblerja e
tokës? Fatin mund ta kenë vetëm një grup shqiptarësh. Shumica e fshatarësisë, që sot për
sot i mungon kapitali, do të kërcënohej nga shitblerja e tokës, bile do të kishte fshatarë që
nga mungesa e mjeteve financiare, për të jetuar do ta shisnin tokën badiava.

Varianti që propozohet krijon kushte që fshatarësia, duke e marrë tokën në përdorim, të
ndihet psikologjikisht pronar i ligjshëm i saj, ashtu siç ndihet sot me 4 dynymët që ka marrë si
oborr. Në këtë rrugë, fshatarit duke marrë tokën që i takon nga subjekti, i krijohen kushte që
t’u vihet fre fenomeneve të vjedhjeve, dëmtimeve, marrjes forcërisht të tokës etj., të cilat janë
bërë një rrezik real social, që po shoqërohen edhe me vrasje, dhe nga ana tjetër i jepet
mundësi e plotë që ai të zgjedhë lirisht formën e organizimit të ekonomisë si individë apo
kooperativa të çdo lloji qofshin ato. Kjo zgjedhje ka si aspekt pozitiv se nuk kthehen fshatarët
45 vjet prapa, po ruajnë ato vlera që mund të ruhen, si furra e bukës, furnizimi me mekanikë,
ujë, plehra, pesticide e mjete financiare aq të nevojshme për rritjen dhe zhvillimin e prodhimit
bujqësor. Në një ditë në 14 kooperativa bujqësore fshatarët kanë marrë gjithë tokën dhe
bagëtitë. Në shkallë vendi në zonat malore janë mbi 100 kooperativa të tilla. Megjithëse
juridikisht toka është pronë e shtetit, ata ndihen pronarë të saj, prodhojnë, blejnë, po nuk
kanë të shesin. Fshatarët e malësisë nuk i shqetëson pronësia mbi tokën, po sasia e pakët e
saj dhe fakti që nuk prodhojnë dot bukën dhe nuk sigurojnë mjete financiare për të jetuar në
nivel varfërie. Prandaj nga ana e tyre çështja shtrohet; çfarë qëndrimi do të mbajë shteti dhe
shoqëria me ata? Do lajë duart duke i kthyer në privatë, apo do të ruajë qoftë edhe ato mjete
financiare te vogla që jepeshin deri tani? Ne mendojmë që ky nivel financimi doemos duhet të
ruhet, por dhe të rritet, që ta nxjerrim këtë pjesë të popullsisë nga niveli i ulët i jetesës dhe
t’ia shpërblejmë kontributin shoqëror që jep nga shfrytëzimi i nëntokës dhe i mbi tokës në
dobi të kombit. Liria e lëvizjes drejt qytetit dhe jashtë vendit nuk mund të zgjidhë menjëherë
problemin e këtyre zonave. Diferencimet midis zonave janë aq të mëdha sa asnjëra nuk i
ngjan tjetrës, si për vështirësitë klimaterike, ashtu dhe për ngarkesën për frymë të tokës.
Mjafton një shifër për të pasqyruar këtë diferencim - Fshatrat e Mirditës, të Pukës, të Gorës,
të Dukagjinit etj., në raport me fshatrat e Lushnjës, kanë afro 3.5 herë më pak tokë për frymë
dhe kjo diferencë bëhet shumë më e madhe, po të kemi parasysh pjellorinë në malësi dhe në
fushë, ku janë derdhur gjithë ato investime. Prandaj ne mendojmë që gjatë kësaj kohe shteti
nuk duhet të lajë duart me fshatin. Edhe në zonat fushore ky projektligj dhe vendimet që e
shoqërojnë, ndikojnë për ruajtjen e vlerave të sistemimit, bonifikimit, ujitjes e mekanizimit, të
cilat me të drejtë i vlerësojmë se kemi bërë diçka të mirë. Forcat e ndryshme politike nuk janë
kundër kooperimit dhe të gjithë bashkohemi për sa i përket distancimit nga forma e sotme e
kooperativës. Ajo që na ndan është se ndërsa disa i përmbahen idesë së zgjedhjes lirisht nga
fshatarësia të formës së organizimit si individ apo në grupe kooperuese, disa të tjerë mbrojnë
pikëpamjen që kooperimi të realizohet mbasi të vihen njëherë gardhet. Mënyra e parë ka si
avantazh se ruan vlerat e sistemimit, ujitjes, mekanizimit etj. dhe zbut deri në njëfarë mase
sforcon fizike të fshatarësisë, veçanërisht tani në fazën e parë, kur ajo ka vetëm tokën dhe
krahët e punës. Në dobi të zgjidhjes graduale të çështjes agrare flet dhe përvoja e vendeve të
Lindjes që po e kalojnë këtë proces.
Ne deputetët socialistë, duke e mbrojtur këtë projektligj, i sugjerojmë Qeverisë që në
udhëzimet që do të nxjerrë, të përcaktojë qartë disa çështje konkrete që i duan zgjedhësit
tanë, si kriteret për ndarjen e tokës, që duhet të bëhen në bazë të numrit të frymëve të çdo
familjeje, braktisjen e formës së vendosjes fshatçe, si praktikë që ndikoi në destabilizimin e
fshatit, dhe ngritjen e komisioneve shtetërore me fuqi ligjore për të zbatuar ketë ndarje.
Ne kemi besim se në këtë çështje kapitale për fshatin Parlamenti ynë do të gjejë një
formulë në dobitë fshatarësisë dhe do të lërë mënjanë interesat partiake.
Rexhep Uka - I nderuar kryetar, të nderuar deputetë,
Sot gjendemi para një punë shumë të vështirë. Ligji i tokës që kemi përpara, pa
nënvleftësuar të tjerët, me përgjegjësi të plotë e them se është kryeligj, që merr përmasat e
një kushtetute dhe që duhet bërë urgjent. Ky ligj për sot në substancë ka vetëm nenin 2.
Miratimi i këtij ligji ka të bëjë më atë që është mbi të gjitha sot, fatet e demokracisë në
Shqipëri. Tashmë i njohim arsyet pse ky ligj po diskutohet kaq vonë. Pothuajse asnjë në
sallë nuk ka mbetur pa thënë dy fjalë për fshatin dhe bujqësinë. Të gjithë duhet të pranojnë
së Shqipëria është më shumë fshat sesa qytet. Pra se për ç’ka ndodhur në bujqësinë tonë,
d.m.th në sektorin që prodhon ushqimin e popullit, më mirë se kushdo flet stomaku i
shqiptarit. Në ekonominë e re të tregut ku po futemi, asnjë sektor s’mund të bëjë përjashtime.
Ata duhet të shkojnë paralelisht, por për peshën dhe nivelin që ka bujqësia për ne ajo merr
precedencë.
Kur të gjitha partitë politike sot në programin e tyre kanë mbështetur pa rezerva
ekonominë e tregut, patjetër që nuk mund të përjashtojmë këtu bujqësinë. Aktualisht sistemi
kooperativist ekziston vetëm de jure. Muajt e fundit me një shpejtësi të paparashikueshme
kjo formë organizimi, e komanduar nga lart, po shkon drejt kataklizmës përfundimtare. Të

gjendur përballë kësaj situate dramatike do të ishte nonsens çdo orvatje për të mbajtur ose
riparuar kooperativat. Duke qenë se jemi futur thellë në kohë të humbur, problemi shtrohet;
në bashkëmarrëveshje dhe pa asnjë paragjykim, me maturi dhe largpamësi të japim
mendime sa me konstruktive, që të ndalim hemorragjinë që ka filluar. Një rrugë ka, të vetmen
që s’e kemi provuar deri tani dhe që duhej zbatuar e para, privatizimin e bujqësisë që fillon
me atë të tokës. Nuk është koha për të mbajtur leksione për këtë problem, sepse gjendemi
para një autoprivatizimi të kryer në mënyrë krejt të paligjshme. Në qoftë se kjo vazhdon me
tutje, ekonomia shumë shpejt do të paralizohet e bllokohet dhe produkti i vetëm i saj do të
jetë konflikti social me përmasa kombëtare. Për këtë përgjegjësinë historike para kombit do
ta mbajnë atë që mbështesin kooperativat bujqësore. Atëherë nuk do të kemi kohë më të
analizojmë të famshmen teori fshatçe, që mbolli erën dhe po korrim furtunën. Fshatari me
shpejt se ne e ka kuptuar që bujqësia do të privatizohet dhe filloi me bagëtinë, tani po
vazhdon me tokën. Shumë probleme ka përpara një reformë agrare. Por duhet të jemi të
ndërgjegjshëm, se është e pamundur që me goditjen e parë të qëllohet në shenjë. Historia
ka treguar se për specifikat që ka toka, të gjitha reformat, sado të përkryera dhe me kujdes
të kryhen, bartin me vete dhe të meta. Rëndësi ka që ato të mos jenë thelbësore dhe
gradualisht në kohë ato të jenë të korrigjueshme.
Qëndrimi i grupit të deputetëve të PD-së është kategorik për privatizimin e bujqësisë. Pas
kësaj del një çështje, që është strumbullar i konflikteve realisht të mundshme; qëndrimi ndaj
ish-pronarëve të tokës, duke përjashtuar këtu latifondistët e mëdhenj, të cilët ishin
bashkëpunëtorë me fashizmin, për shporrjen e të cilit shqiptari derdhi gjak dhe dha jetën.
Çështja e pronarëve të shpronësuar pjesërisht, që ishin ata fshatarë që ushtronin vetë
bujqësinë, por që kishin tokë më tepër se sa u takon në bazë të ligjit të reformës agrare,
duhet studiuar mirë, dhe, sipas mendimit tonë, kërkon një zgjidhje pozitive në një formë
kohore dhe sasiore, si do të ketë mundësi shteti. Theksoj se nëse mbeti me termat pronë
shtetërore dhe tokë në përdorim, kemi miratuar me ligj teorinë fshatçe dhe pas kësaj jo
kryetari i kooperativës, po edhe kryetari i shtetit do të marrë leje për t’u futur në cilindo fshat.
Atëherë na rroftë demokracia që i premtuam popullit.
Ali Kaza - I nderuar Kryetar, të nderuar kolegë,
Grupi Parlamentar i PS diskutoi gjatë dhe me shqetësim të madh për projektligjin për
tokën. Diskutoi, duke pasur parasysh programin e partisë së vet për kalimin drejt ekonomisë
së tregut, për gjendjen aktuale e problemet që ka sot fshati, si dhe për faktin se me këtë ligj
lidhen interesat e më shumë se 70% të popullsisë së vendit. Situata në fshat tashmë njihet;
ajo është mjaft e rëndë, tensionet sociale janë të mëdha, gjendja ekonomike tej mase e
rënduar. Është futur në masë frika dhe mungesa e besimit për zgjidhjen e problemeve sociale
e ekonomike të krijuara. U bënë disa muaj me radhë që në shumë fshatra askush nuk firmos
në bordero, ka shkrehje të punës, por nuk ka dhe ku të punohet. Gati 100 kooperativa, që
ndodhen kryesisht në zonën verilindore të vendit, janë prishur. Drejt kësaj rruge po shkojnë
dhe mjaft të tjera që rrezikohen të mbeten pa bagëti e pa tokë. Familje të tëra nuk kanë lekë
për të blerë edhe bukë. Pjesëtaret e tyre bredhin rrugëve të qyteteve për të shitur një dorë
perime a një grusht fruta. Në fshat kanë ndodhur e po ndodhin ato fenomene, që nuk i
imagjinonim dot vite më parë. Turma të mëdha fshatarësh po kalojnë kufirin shtetëror, duke
marrë me vete bagëtitë për t’i shitur. Në mënyrë pothuajse të organizuar u prishën stallat, u
rrëmbyen bagëtitë, duke treguar se modeli i kooperativës bujqësore, që organizuam ne,
dështoi përfundimisht. Janë në pritje të ligjit që do miratojë Parlamenti për të zbatuar
vendimin, që kanë marrë në heshtje shumë prej tyre, për t’u kthyer në trojet e vjetra. Përballë
kësaj gjendjeje autoriteti i pushtetit në rreth e në bazë ka rënë mjaft. Ato janë plotësisht të
paralizuara, ashtu siç janë të paralizuara dhe organet e ruajtjes së rendit. Si do të vejë halli
ynë? Kush do na dalë për zot, Parlamenti, Qeveria, shtetet e huaja apo të vendosë vete
fshati, që ndoshta do të ishte fatkeqësia më e madhe për kombin tonë?
Këto janë pyetjet që shtron fshati sot. Me gjithë këtë gjendje tej mase të rënduar, fshatari
përsëri pret, tregohet i durueshëm, nuk bën grevë, ka besim se diçka do të bëhet, se fshati do
të dalë nga kjo gjendje, ku është katandisur, pa vëllavrasje e pa pasoja të tjera të rënda. Kjo
lidhet edhe me qëndrimet që mbajnë partitë politike për tokën, të shprehura në programet e
tyre. Ato janë tashmë diametralisht të ndryshme. Do të ishte mëse e domosdoshme që
sidomos në këtë çështje të arrihej konsensusi i përbashkët dhe gjithçka të vendoset pa u
votuar, siç kemi bërë edhe për mjaft çështje të tjera, që ndoshta nuk kanë qenë të kësaj
rëndësie kaq të madhe.
Nisur dhe nga praktika e mjaft vendeve të tjera - të Lindjes e të Perëndimit, po sidomos
nga veçoritë 9 vendit tonë, kam mendimin që të ruhet aktualisht pronësia shtetërore mbi

tokën, të ndalohet shitblerja e saj, të mos njihet pronësia e mëparshme, si dhe madhësitë 9
kufijtë e tokës para dhe pas kolektivizimit. Ka disa argumente që duhen mbajtur parasysh kur
diskutojmë ligjin për tokën dhe konkretisht - Së pari, ndryshimi i menjëhershëm i pronësisë
mbi tokën, pra privatizimi i saj, është një zgjidhje radikale. Ajo prek interesat e pothuajse të
gjithë popullsisë së vendit me banim në qytet e në fshat, pasi të gjithë, në një formë apo në
një tjetër, janë të lidhura me fshatin dhe me këtë problem të rëndësishëm. Mendoj se për këtë
çështje nuk është e drejtë të vendosë e të gjykojë vetëm Parlamenti e Qeveria. Kjo është një
çështje mbarë popullore, që mund të jetë objekt i një referendumi popullor, i cili të bëhet në
një periudhë të mëvonshme e të përshtatshme kohë. Faktet na tregojnë se kur vendimet për
çështje të rëndësishme i marrim pa e pyetur popullin, bëjmë gabime të mëdha dhe pasojat
ndihen menjëherë. Kështu bëri Qeveria e mëparshme kur mori vendimin në këmbë për t’u
dhënë deri në 4 dynymë tokë familjeve kooperativiste dhe pasojat e këtij vendimi janë mjaft
të mëdha.
Së dyti, vendi ynë sot është i pastabilizuar; në qytet e në fshat ka tensione të mëdha.
Parlamenti dhe Qeveria aktuale funksion kryesor kanë stabilitetin e vendit. Arritja e këtij
objektivi kërkon uljen e tensioneve. Të bësh privatizimin e tokës, që barazohet me një
reforme agrare, kur nuk ka ligje dhe kur pushteti është i dobët, do të thotë të krijosh
shqetësime të reja, ta çosh vendin dhe fshatin drejt në destabilitetit të plotë. Prandaj llogaritë
duhen bërë mirë, se pasojat e këtij veprimi mund të Janë të rënda, të cilat sot nuk i
parashikojmë dot.
Së treti, ndryshimi i pronësisë mbi tokën evidencon papunësinë në fshat dhe rrënimin e
mëtejshëm të tij. Kjo bëhet më e mprehtë në zonat malore, kodrinore dhe në zonat me pak
tokë. Janë një numër i konsiderueshëm familjesh, që u takon të kenë 106-150 m2 tokë për
frymë, dhe që ndodhen kryesisht në ato zona ku ka toka të varfra e pa ujë.
Vështirë se jeton populli në këto zona. Ai do të drejtohet në ato vende ku gjen mjete
jetese, ndërkohë që do të shtohet pasiguria e jetës dhe do të humbasë besimi në gjykime e
në veprime. Privatizimi do të bëhet edhe në qytet edhe këtu do të dalin punëtorë e nëpunës
tepër. Do të shkurtohen në radhë të parë ata që janë nga fshati, kështu që shqetësimet do të
rriten. Gjendja ekonomike e vendit nuk e përballon vendosjen e një asistence të fuqishme
për fshatin, disi e maskuar sot, po nesër do të dalë sheshit; papunësia do të jetë problemi më
shqetësues i vendit.
Së katërti, ligji për tokën nuk e pengon kalimin në ekonominë e tregut. Vënia në përdorim
e tokës kolektivave e individëve, sipas kritereve e normave që do të caktojë Qeveria etj., do
të krijojnë mundësinë e realizimit të elementëve të ekonomisë së tregut edhe në fshat.
Njëkohësisht me politikën ekonomike që po ndjekim shumë shpejt do të krijohet tregu për
tokën, i cili do të vijë duke u fuqizuar në përputhje me fuqizimin ekonomik të vendit. Kështu në
mënyrë të ndërgjegjshme dhe krejt objektive do të lindë nevoja e privatizimit të tokës dhe
shitblerjessë saj. Kjo orientohet edhe në ligj.
Së pesti, ligji për tokën nuk i mbyll dyert për investimet e kapitalit të huaj në vendin tonë.
Edhe në vende të tjera të Lindjes e të Perëndimit toka nuk është e privatizuar, megjithatë
kapitali i saj ka vërshuar.
Kështu që qëndrimi ndaj tokës nuk i pengon investitorët e huaj. Ka arsye të tjera, më
duket,që investitorët e saj mbajnë këtë qëndrim ndaj vendit tonë. Duke ua dhënë tokën me
qira për ndërtime, në bazë të një kontrate të caktuar, krijohet mundësia jo vetëm për të
kontrolluar investitorët e huaj, por edhe për të ndërtuar një politikë në caktimin e qirasë në
përputhje me interesat ekonomike të vendit. Ndërsa privatizimi, në kushtet e gjendjes së
rëndë ekonomike, nuk e përjashton mundësinë që t’u shitet toka të huajve nga individë të
veçantë në mënyrë të hapur apo të fshehur me çmime më të ulëta nga sa është vlera reale e
tokës; pra shitja do të jetë mjaft e lirë dhe vërshimi i të huajve do të jetë i papërmbajtur,
pavarësisht nga ligji që mund të vihet.
Së fundi, zinxhiri i kërkesës për privatizimin e tokës do të vazhdojë edhe në qytet. Familje
qytetare, që kanë ardhur nga fshati, do të kërkonin tokat që kanë pasur në fshat, ashtu siç do
të kërkonin familjet fshatare tokat që janë zënë me ndërtime në qytet. Pra, tendenca për t’u
kthyer në sinoret e vjetra është e hapur, konfrontimi pothuajse është i pashmangshëm.
Për të realizuar kalimin gradual të fshatit drejt ekonomisë së tregut dhe për të kthyer
besimin e humbur të fshatit, kam dy propozime për Qeverinë dhe konkretisht; megjithëse
është Qeveri e Stabilitetit Kombëtar prej saj të paraqitet një program i qartë dhe me afate
konkrete për tërheqjen nga fshati të një pjese të mirë popullsisë, sidomos nga zonat
verilindore ku ka pak tokë e pak fronte pune. Në fshat sot jetojnë 65% e popullsisë, për çdo
frymë kemi rreth 2 dynymë tokë. Kurse në zonat malore e kodrinore jetojnë 85% e

popullsisë. Rregullimi i gjendjes në këto zona në mënyrë graduale do të bëhej nëpërmjet dy
rrugëve; nëpërmjet lëvizjes mekanike të saj drejt rretheve, që kanë me shumë tokë për frymë
e që janë më pjellore, duke marrë masat përkatëse për shërbim e për punë, dhe nëpërmjet
zhvillimit të këtyre rretheve, të cilat padrejtësisht kanë mbetur mjaft prapa.
Investimet për fillimin e infrastrukturës në radhë të parë të drejtohen në këto zona,
përfshirë ato që do të bëhen me kapitalin e huaj. Synimi të jetë që brenda vitit 2000 në fshat
të jetojnë 35-45% e popullsisë. Seriozisht kërkohet të mendojë si Qeveria, ashtu dhe rrethet
për zgjidhjen e këtij problemi.
Së dyti, Qeveria para pak kohësh mori vendimin përkatës për rritjen e çmimeve, me të
cilat stimuloi si produktet bujqësore e blegtorale që shiten, ashtu dhe ato që prodhohen e
përdoren për nevojat e fshatit, siç janë drithërat e bukës. Nëpërmjet këtij vendimi nuk
përfitojnë kooperativat bujqësore, që nuk kanë tokë dhe bagëti, pasi ato në mënyrë kolektive
nuk përfitojnë asgjë; ndaj propozoj që subvencioni shtetëror të jepet për prodhimet që
realizon oborri vetjak ose të jepet mbi bazën e tokës e të bagëtive, që ka në dispozicion
oborri vetjak. Qeveria të përballojë edhe kohën sa do të jenë në fuqi këto subvencione,
ashtu siç do të përcaktojë edhe politikën fiskale për zonat që realizojnë të ardhurat nga
kushtet me të mira atmosferike tokësore që kanë ato. Ndërkohë shteti duhet të fillojë të afrojë
organizmat shtetërorë pranë lokaliteteve. Atje të jenë degët e grumbullimit, të tregtisë,
mekanikës, frutikulturës, financave, banka bujqësore etj. Me këto organizime do të hapen më
shumë vende pune dhe për kuadrot që dalin tepër nga riorganizimi i kooperativave bujqësore.
Natyrisht, procesi është mjaft i vështirë. Shumë punë kërkohet si nga komisionet shtetërore
që do të ngrihen, nga organet e pushtetit të rrethit e të bazës, ashtu dhe nga ne deputetët. Në
masat që do të merren, fshatit ka rëndësi t’i kthehet qetësia sociale e t’i shtohet besimi për të
ardhmen që të mendojë për punën. Sapo t’i kthehet seriozisht punës, fshatari do t’ua
ndryshojë faqen tokave e blegtorisë dhe do të realizojë prej tyre atë rendiment që sot nuk e
parashikojmë dot. Ai do të arrijë të mbajë jo vetëm veten e tij, por edhe qytetin. Ndërkohë
rruga për në ekonominë e tregut edhe në fshat mbetet e hapur. Koha do të na mësojë si do të
bëjmë me tokën kur do të bëjmë privatizimin dhe kur do të lejojmë shitjen dhe blerjen e saj.
Thoma Miço - Ligji për tokën është një nga ligjet bazë me rëndësi ekonomike, sociale
dhe politike, është ligj që gjithkush do të shprehë këtu mendimet e veta me diskutimin e tij,
duke pasuar përgjegjësinë kolektive para popullit për ketë problem jetik që përkoi me lirinë e
fjalës, të ideve dhe që e gjeti vendin tonë në një stad të emancipimit të shoqërisë disi të
pamjaftueshëm për t’i shërbyer realizimit të plotë e të shpejtë të tij. Në qoftë se këtë hap do ta
bënim disa kohë më përpara, duke shfrytëzuar anët pozitive të centralizmit shtetëror dhe disi
disiplinën konformiste rezultative, patjetër sot do ta kishim me të lehtë zgjedhjen e një
varianti, të cilin koha do ta provonte në laboratorin e saj. Por ja që kjo përkoi me një moment
kritik në historinë e popullit tonë, në momentin dramatik, të mbarsur me suksese, me varfëri,
me eksod të paparë, me impenjim minimal politik e ekonomik, pra në një shthurje të
përgjithshme e krizë besimi mbarëpopullore, krijuar nga zhgënjimi 46 vjeçar, kur udhëhiqte
një klikë antipopullore dhe diktatoriale. Vërtet ai kapitull u mbyll, por plagët që hapi janë të
mëdha, të shumëllojshme dhe të vështira, por aspak të pashërueshme. Për të pasur një
objeksion të qartë për ligjin e ri të tokës, duhet t’u referohemi shkaqeve që çuan në ketë
gjendje, po më kryesorja është problemi i pronësisë. Prej këtej burojnë të gjitha të tjerat; pra
çelësi i zgjidhjes së morisë së madhe të problemeve të akumuluara është pronësia mbi tokën
dhe mjetet e punës. Do të mbetet toka shtetërore, e të gjithëve dhe e asnjërit, do të punojmë
ditën dhe do të shkatërrojmë natën, do të jemi mercenarë e argatë në tokën tonë, do të
presim se do të na japin nga lart etj., etj. Si do të bëhet? Mendimi ynë është të ndahet toka
bujqësore e t’i jepet në pronësi, t’i jepet në përdorim atij që punon e jeton në ndërmarrje
bujqësore, e kujtdo tjetër që kërkon të marrë tokë në përdorim. Si do të ndahet? Jo mbi
kufijtë e vjetër, sigurisht, por mbi bazën e tokës ekzistuese, ku secili të jetë i barabartë para
madhësisë së paracaktuar. Si do të eliminohen tapitë e vjetra që këtu doli si problem e do
dalë në fazën e parë të ndarjes? Të eliminohen tapitë e vjetra të ish-pronarëve, kjo të zgjidhet
në veçanti nga shteti, ku të gjenden rrugët më efektive të zbutjes së kontingjenteve të tilla,
që siç po dëgjojmë, në disa krahina merr rëndësi të dorës së parë dhe do ta komplikojë tepër
problemin. Sa do të jetë sipërfaqja e tokës pas ndarjes? Mendoj se duhet të ketë një të
mesme, pa shumë diferenca në madhësi, dhe kjo realizohet mbi bazën e unifikimit të tokës
arë, pemë, ullishtë, vreshta, dhe të gjykohet jo për sipërfaqe të barabarta, po për nivel të
ardhurash të barabarta. Rëndësi ka që këto llogaritje të bëhet në bazë të frymëve.
Çfarë do të mbillen ato sipërfaqe fillimisht e më vonë? Do të mbillen me kultura që i do
tregu, industria, leverdia. Në fillim me një orientim shtetëror, patjetër organizativ, e më vonë

secili pronar të gjejë vetveten në konkurrencën e lirë të ekonomisë së tregut. Kush do ta
furnizojë fshatin me bukë? Mendoj se ky problem kërkon një analizë të veçantë. Nuk do
gaboja po të thosha se pas elektrifikimit dhe pas aksionit të madh për ujin e pijshëm, Qeveria
duhet të marrë mbi vete zgjidhjen e bukës, një revolucion në fshat e në qytet.
Po të bësh llogaritë, del se kjo nuk kushton më tepër se shuma në fushata të tjera të
ndryshme për shtesa uzinash e fabrikash, por është zgjidhja ndoshta e një problemi jetik, i
mbiquajtur gogol, që në këto momente fshatin e demoralizon, e frikëson, për të mos thënë së
në fshat ka filluar mungesa e bukës. Në fshat e në qytet buka të kontrollohet e të bëhet
njëlloj; në çdo 5 e 10 fshatra të ngrihen furra elektrike të bukës me objekte që janë ekzistuese
dhe që nuk mungojnë në asnjë zonë fshati. Do të propozoja që për zgjidhjen konkrete të
bukës të ngrihet një grup pune i veçantë pranë Qeverisë, që në bazë të njohjes reale të
problemit, të caktojë zgjidhje sa më të shpejta. Të gjithë duhet ta kemi të qartë, dhe më
shumë Qeveria, se pa zgjidhur fillimisht problemin e tokës në fshat, nuk zbatohet në praktikë
ligji për tokën, sado ideal ta bëjmë ne këtu. Si do të veprohej në fshatrat me pak tokë? Këtu
duhet të marrë fund një politikë e gabuar mbi popullimin e terrenit, gjë që sigurisht çoi në një
përqendrim të madh të popullsisë në fshat, në krahasim me tokën bujqësore. Mendoj që
Qeveria e sotme, po sidomos ajo që do të dalë pas zgjedhjeve të reja, duhet të punojë për
minimizimin e mangësive, dhe të riparohet politika e popullimit të rrëpirave e vendeve me
mundësi të pakta të intensifikimit të prodhimeve bujqësore, që e çoi fshatarësinë e këtyre
vendeve në kufijtë e varfërisë. Strehimi i tyre në qyteza e qytete do të ishte zgjidhja më
efektive në një të ardhme jo të largët, duke filluar që tani.
Si dhe ku do të punësohen specialistët e kuadrot që do të mbeten pa punë? Patjetër që
ky problem do të ketë efekte sociale. Ky është një efekt ndarjes së tokës, sigurisht, po
specialisti që punon e banon në fshat do të marrë tokë e bagëti si gjithë të tjerët. Në
ekonomitë e zonave pas shkrirjes të mbetet një grup koordinatorësh, që patjetër do të jetë i
domosdoshëm, i cili do të lidhë pronarët e veçantë të tokave me shtetin, me mekanikën, me
ujin, farërat e deri me tregjet e shitjes. Ky grup do të funksionojë derisa të jetë i nevojshëm.
Pas ndarjes së tokës do të lindë nevoja e bashkimit në grupe pronarësh, veprim të cilin do ta
ndihmojë edhe fakti që shumë fshatarë me banim në fshat, por me punë në qytet, do të
preferojnë patjetër qytetin, punën e shtetit, duke ua lënë tokën në përdorim ose me qira
pronarëve të tjerë në fshat. Jo çdo fshatar do të merret me tokën; shumë shpejt do të fillojë
specializimi, ndarja shoqërore e punës e diktuar nga nevojat e tregut. Në kushtet e tanishme
fshatari ka 6-7 lloje bagëtish, nga pula deri te lopa, ka 3 dynymë tokë, ku mundohet të
mbjellë gjithë llojet e kulturave, foragjere, perime, deri në drithëra buke. Ai u lidh kështu
këmbë e duar, humbi qetësinë dhe depresioni lindi tek ai idenë e gabuar “ishim mirë në
kooperativë”. Kësaj mendësie i bën hosana edhe ndonjë kuadër me program partiak demode.
Një gjë duhet të jetë e qartë; kooperimi, grupimi i tokave të pronarëve ka epërsi të
padiskutueshme. Vërtet ligji për tokën i lejon të gjitha pronësitë private, të veçuara, në grup
dhe ndërmarrjet shtetërore, por të qenët shtetërore përveç anës pozitive që ka, se eliminon
çdo tendence të ish-pronarëve çifligarë për të rimarrë tokat e tyre, asgjë tjetër pozitive nuk
paraqet për kushtet aktuale. Ishin me vend vërejtjet dhe ndryshimet e bëra nga Komisioni i
Bujqësisë dhe ai i Problemeve Ekonomike Sociale të Fshatit, ku pranohet që toka është
pronë e shtetit dhe e personave juridikë e fizikë, dhe nuk e di pse s’mbështetet ky mendim,
që i ka të gjitha llojet e organizimeve të mundshme të pronës mbi tokën. Zëvendësimi i fjalës
“përdorim” me fjalën “pronësi” është njëlloj sikur të zëvendësohet fjala punëtor me mëditje
ose argat me fjalën pronar. Fjalë pak e frikshme që të kujton “shtypje e shfrytëzim kapitalist”,
por që në realitet shpreh dinjitet dhe pavarësi të individit. Shumë vetë e shohin me frikë këtë
ligj dhe kanë të drejtë; dikush tjetër kërkon asistencë sociale për të papunët, në një kohë që
trumbetohet me të madhe terapia e shokut, pas së cilës do ta shohim veten tonë në pozicione
pune, që nuk na kishin shkuar nëpër mend. E ato vende pune që do t’i kemi patjetër, nuk do
t’i caktojë kryetari i komitetit, por secili vetë. Do të zëmë një vend e do të përshtatemi siç i
përshtatet uji formës së gotës. Për shitblerjen e tokës nuk jemi dakord, por me të drejtën ama
për ta dhënë atë me qira te punëtorët vendës. Ky veprim mund të përligjet me faktin se
shumë do të ikin nga fshati, po nuk duan të humbasin tokën, por do ta japin me qira. Kjo
patjetër do të bëhet evidente në fazën e dytë, pas ndarjes.
Mendojmë që krahas dhënies në pronësi e në përdorim të tokës personave juridikë e
fizikë, duhet të shtohet në ligjin e tokës, se është harruar, edhe një nen për kullotat e fshatit,
mbasi Qeveria këtë nuk e përmendi. Këtë duhet ta ketë parasysh në punën e vet dhe
komisioni i tokës, që do dalë në qendër dhe në bazë. Kemi besim se një zgjidhje e drejtë e
problemit të tokës do të ishte dhënia e saj në pronësi personave fizike të fshatit dhe në

përdorim e me qira kujtdo që kërkon tokë bujqësore,me përjashtim të personave të huaj.
Mendoj se kështu paqen sociale, që unanimisht miratuam, do ta kemi më të lehtë ta ruajmë,
për vetë faktin se fshati kërkon zgjidhje të re të problemit dhe jo variante të reja mbi programe
të tjera.
Halil Elezi - Para se të jap disa mendime për rendin e ditës, kam një propozim. Në shtyp
është botuar e është përmendur disa herë letra e 324 intelektualeve nga Tirana e gjithë
vendi, drejtuar këtij Kuvendi. Letra kërkon të njohim zyrtarisht Republikën e Kosovës dhe bën
thirrje për një politikë më aktive ndaj Kosovës e çështjes shqiptare në përgjithësi në kushtet e
tanishme. U njohëm edhe me letrën që Presidenti Ramiz Alia u dërgon kryetarëve të
shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, kryetarëve të Këshillit të Ministrave të
KSBE-së dhe kryetarit të komisionit të Komunitetit Europian. Kjo ngjarje dramatike në
Jugosllavi, dhe sidomos tragjedia që po i kanoset Kosovës, për të cilën janë dhënë
paralajmërime, përbëjnë shqetësim të madh. Nuk është në nderin e Parlamentit tonë heshtja
për këtë problem jetik të kombit. Mendoj se në kushtet e tanishme gjykimi i kësaj çështjeje me
peshë politike merr karakter krejt të veçantë, me ndikim për të sotmen e për të ardhmen e
Kosovës e të mbarë kombit tonë. Propozoj që urgjentisht ta shqyrtojmë letrën e intelektualëve
dhe në përgjithësi zhvillimet në Kosovë, të adoptojmë një qëndrim kurajoz, të mençur e
largpamës për këtë problem jetik.
Rreth rendit të ditës kam disa mendime: Gazeta “ZP” ditët e fundit shkruante se familja
Hoxha, veç të tjerave, paska në përdorim vetjak edhe 3 dynymë tapete. Bashkë me disa fakte
të tjera të publikuara në shtyp, këto përbëjnë në vetvete zhgënjimin më të madh më të
pabesueshëm për të gjithë popullin shqiptar ndaj ish-udhëheqjes së lartë të partisë e të
shtetit, që populli gjithë jetën e vet i besoi aq shumë dhe e mori si model për mirë, sepse
ideali ishte për barazi jetese. Ky qe dhe thelbi i zhgënjimit.
Së dyti, 3-dynymshi i sixhadeve më kujton fshatarin e varfër, por të ndershëm e patriot,
që për vite me radhë iu lejua të mbajë vetëm 1 ha tokë. Ky qëndrim ndaj fshatarit u mbajt
atëherë për ta shpëtuar atë nga rreziku i borgjezimit e prandaj u tufëzua edhe dhia. E tani ai
çfarë nuk po sheh e nuk po dëgjon. E mira e do që organet e specializuara të shtetit të
sqarojnë opinionin për qëndrimin e mbajtur ligjërisht ndaj fajtorëve. Bie fjala, kush ka të
drejtë, Ylli që shkruan në gazetë për vjedhje e shpërdorime nga Izedin Hajdini, ambasador
në Athinë, apo ka të drejtë ky i fundit që nuk pranon asgjë, përkundrazi, akuzon autorin dhe
vetë gazetën? Kam kritikë për Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme dhe Ministrinë e
Rendit, se i kanë humbur lidhjet me rrethet, nuk i ndihmojnë ato e nuk po u kërkojnë llogari.
I theksova këto shqetësime, sepse po punojmë për miratimin e ligjit mbi tokën. Ky ligj
duhet t’u japë zgjidhjen e mundshme halleve të fshatarit të Himarës e të Skraparit, të
Malësisë së Gjakovës e të Myzeqesë, të Zagorisë e të Zadrimës. Shqetësimet e tyre janë
disi të diferencuara, ndaj mendoj që ligji per nene të veçanta të japë dhe zgjidhje të
diferencuara. Disa nga zonat tona nuk e sigurojnë bukën, të tjerat po, disa kanë toka djerrinë
mbi ujë, të tjerat i kanë më pjellore etj.. Bashkë me këto duhet zgjidhur dhe problemi i sistemit
ujitës. Veçantia kryesore për zonën që përfaqësoj është se mbi 3000 familje të fshatrave të
Nikaj-Mërturit, të Grykës së Dragobisë kanë pak tokë. Në kushtet e mungesës së ligjit,
fshatarët kanë zgjidhur me kanun disa probleme, por shumë të tjera u kanë mbetur pa
zgjidhur. Prandaj propozoj që për atë sasi toke, që u ka dhënë vendimi i Qeverisë, ta flenë
mendjen se e kanë në pronësi private pa të drejtë shitblerjeje. Kështu e merr me ligj në
kujdestari i zoti i tokës, edhe merr prodhim me të madh prej saj, edhe e ruan nga dëmtimi,
edhe nuk e shet e as e fal. Ndërsa sipërfaqja që tepron prej rreth 1000 ha në rrafshin e
malësisë mund të mbahet si pronë e shtetit e të përdoret me forma të organizuara efektive.
Së treti, në këto kushte duhet të hiqet dorë nga neni që u propozua në projekt për vijat e
verdha në malësi. Me shabllone kemi ecur në madhësinë e kopshtit, në numrin e krerëve, në
modelin e ndërtimeve e deri në sasinë e pikave të karburantit.
Së katërti, ky ligj duhet të shoqërohet me vendimet përkatëse për çmimet e favorizuara të
grumbullimeve të qumështit e pemëve frutore, sepse këtu mbase tepron ndonjë gjë për
dorëzim. Duke qenë se një pjesë e madhe nuk ka njeri nëmarrëdhënie punë me shtetin,
edhe pse nuk i kanë me bollëk produktet blegtorale, do t’i shesin ato për të blerë të tjerat që u
duhen. Ky stimulim duhet të bëhet i shpejtë dhe i ndjeshëm në kuletën e fshatarit. Si burim
për fondet mund të studiohet vendimi nr.102 i Këshillit të Ministrave e të kalohet në
subvencion për çmimet.
Së pesti, ndryshimet që pëson pronësia në tokë diktojnë ndryshimet e organizimit të
ndërmarrjeve që janë në ndihmë të bujqësisë, SMT-të, ujërat, pyjet, kullotat etj. Ministria e
Bujqësisë dhe ajo e Financave duhet të vendosin tarifa të arsyeshme për ujin e vaditjes.

Problem më vete është se si duhen garantuar arritjet sociale të fshatit, si raporti mjeksor,
raporti i lindjes, pensionet etj. Këto probleme kërkojnë studim të veçantë.
Së fundi, disa zona janë të mbipopulluara me banorë dhe me fuqi punëtore. Që të mos
veprojë ligji i shpërndarjes kaotike, që secili të gjejë strehë ku të mundet, mendoj se me grup
Qeveritar, në bashkëpunim edhe me rrethet, të studiohen rrugët dhe mundësitë e lirimit të
disa fshatrave e zonave nga mbingarkesa.
Qëndrimi ndaj dhjetëra specialistëve të lartë të bujqësisë, që kanë mbetur pa punë; së
pari duhet t’u merret në mbrojtje buka e gojës e me tej të punohet për kualifikimin e tyre,
duke reflektuar ndryshimet e nevojshme edhe në strukturën e
Universitetit Bujqësor të Tiranës. Zgjidhja organike e këtyre halleve dhe e të tjerave,
shpresoj se do të bëjë që ligji për tokën të gjejë zbatim.
Lindita Prifti - Më duket disi e tepërt të analizoj gjendjen, në të cilën jemi të destinuar të
kalojmë, në ketë periudhë tranzicioni midis dy sistemeve. Duke mos qenë të mësuar me
situata të tilla, që na solli pluralizmi pas një diktature 50-vjeçare, shumëkush e ka të vështirë
të zërë një pozicion të ekuilibruar për të gjitha problemet.
Por duke marrë në analizë problemin e tokës dhe qëndrimin tonë ndaj pronësisë së saj,
mendoj se secili nga ne duhet ta shprehë dhe të mbrojë një pozicion të tij. Desha të theksoj
këtu sensibilizimin e fshatarëve ndaj këtij problemi që po diskutojmë sot. Fshatari e do dhe do
ta ruajë në thellësinë e qenies së tij ndjenjën e pronës. Në fillim me kolektivizimin e pastaj
me tufëzimin e kthyen fshatarin tonë në një punëtor me mëditje, në një argat të çifligarit-shtet
dhe të qehajait-kooperativë. Kur u kuptua kriza e vërtetë, ku e kishin çuar këto iniciativa apo
nisma, u quajtën gabime të bëra nga iks ose ipsilon person. Ato gjëra që iu morën aq shpejt,
iu kthyen me pikore sipas situatave politike dhe sociale. U lejuan bagëtitë, u shtua oborri, u
lejua tregu fshatar, iu falën kreditë kooperativave malore. Të gjitha këto shërbyen si
koncension për të vjelë votat me 31 mars. Nuk mund të thuhet se s’u arrit rendiment.
Problemi kryesor ku desha të ndalem është pronësia mbi tokën, që hap ose mbyll dyert e
ekonomisë së tregut për ne. Pa privatizim të menjëhershëm të tokës nuk mund të imagjinohet
ekonomi tregu. Që sistemi kooperativist, me gjithë stimulimet e bëra nga Qeveria, nuk mund
të ringjallet më, kjo nuk do diskutim. Kush e njeh nga afër fshatin, e kupton që toka duhet t’u
ndahet menjëherë fshatarëve. Për problemin se çfarë pronësie do të ketë kjo tokë, programet
e partive kanë objeksione të ndryshme. Mendoj se programi i PD-së është më i afërt dhe
aktual për momentin dhe për problemet akute, që janë shfaqur në fshat në këto momente. Si
mund të pretendohet për kalimin në ekonominë e tregut kur në fshat, ku jeton 2/3 e
popullsisë, toka si mjeti bazë i prodhimit, edhe në ligjin që na erdhi, mbetet pronë shtetërore?
Ju pranoni ndarjen e tokës dhe dhënien e saj në përdorim fshatarëve. Mua vetvetiu më lind
pyetja; pse ndërmerret kjo masë ndërmjetëse? Dhe rrjedhimisht, si specialist, gjej dhe
përgjigjen; për t’u përdorur nga fshatari në mënyrë më racionale se kooperativa, e cila doli
jashtë loje në këtë moment. Por cili do të jetë çmimi i tokës, këtë nuk mund ta përcaktojë sot
asnjë nga ne. Në ekonominë e tregut atë e përcakton oferta dhe kërkesa. E vetmja zgjidhje e
kësaj kontradikte është prona private mbi tokën. Për sa kohë fshatari shqiptar nuk do të jetë
pronar i drejtpërdrejtë i tokës, që punon dhe i takon, ai nuk do të mund të bëhet një individ i
lirë dhe i emancipuar i shoqërisë, në të cilën duam të bëjmë. Është e qartë se privatizimi i
tokës nëpërmjet një reforme agrare, si çdo reformë radikale, nuk kalon pa dhimbje. Por
qenia e saj si pronë shtetërore dhe dhënia e saj në përdorim, që përbën një reformë
gjysmake, nuk mund të kalojë dhe kjo pa dhimbje. Vetëm se e zgjat në kohë atë. Kjo lloj
reforme përbën vazhdimësinë e metodës aq famëkeqe fshatçe. Në këtë gjysmë reformë
fshatarit nuk i ringjallet as besimi i humbur, as puna e shkrehur. Fshatari do privatizim, por
ngurron për dy probleme. Janë shumica që pranojnë privatizim; një pjesë mendojnë se nuk
kanë mjete për të hyrë në këtë privatizim dhe një pjesë e vogël, duke qenë mësuar parazitë,
mendojnë se është hap i shpejtë. Çfarë kërkojnë fshatarët për ta pranuar këtë privatizim si të
vetmen mundësi? T’u sigurohet buka, në radhë të parë, dhe t’u sigurohet baza materiale
mekanike, uji, plehrat, pesticidet etj., të cilat jo pa qëllim po sabotohen edhe tani në oborrin
vetjak, gjë që i ka trembur ata ndaj kësaj reforme. Në nenin 2 të këtij ligji shteti ruan përsëri
pronën mbi tokën, sipas tipit të feudalit të madh. Po a mund ta bindim fshatarin për këtë me
hyrjen në ekonominë e tregut me metoda socialiste? Fshatari i njeh mirë hyrjet e daljet në
laboratorin socialist, se është përdorur si lëndë e parë për gjithë këto vite. Unë mendoj se do
të jetë në nderin e këtij Parlamenti, të të nderuarve deputetë specialistë të bujqësisë, që të
marrin një vendim të drejtë për tokën dhe të distancohen nga metodat e shartuara.
Themie Thomai - Për sa u përket problemeve të fshatit, dhe sidomos ligjit për tokën, të
gjithë ne, deputetët, gjatë gjithë kësaj kohe që diskutojmë për ligje të tjera, kemi prekur

probleme të rëndësishme të fshatit. Ky ligj është nga çështjet më themelore mbarëkombëtare.
Nga vendimet, që do të marrim për këtë ligj, do të varet shumë fati i reformës dhe do të
zgjidhen edhe problemet e tjera që varen nga kjo. Unë nuk dua të hyj në komente, po do të
ngre 3-4 probleme që kanë të bëjnë me të.
1. Janë dy problemet në kooperativat bujqësore, problemi i tokës dhe ai i organizimit. I
pari ka të bëjë me qëndrimin që do të mbahet se kujt i përket toka, dhe i dyti do të zgjidhet në
varësi të dëshirës së kooperativistëve. Ne si deputetë këtu në Kuvendin Popullor duhet të
marrim atë vendim, që kënaq dëshirat e popullit, të fshatarësisë dhe nuk e çon fshatarësinë
tonë në konflikte shoqërore dhe sociale. Nga kontaktet që kam pasur me kooperativistë të
ndryshëm dhe me zgjedhës, kam marrë mendimin që kooperativa bujqësore që është sot nuk
kryen funksionin. Ata kërkojnë që kooperativa bujqësore të organizohet në grupe
kooperativistësh, 5 familje, 10 familje, pra të privatizohet puna dhe prodhimi. Kështu unë
mendoj se do të bëhet një gjë mjaft e mirë. Thembra e Akilit mendoj së është neni 2, dhe
nenet e tjera janë në vartësi të tij. Duhet të diskutojmë jo me koncepte partiake, por me
koncepte mbarëkombëtare, sepse toka në bujqësi quhet mjet themelor, dhe është e tillë jo
vetëm për bujqësinë, po është mjet themelor gjithëkombëtar. Prandaj ligji për tokën duhet të
bëhet nga të gjitha forcat politike, që të kënaqim dëshirat si të fushës, të kodrës e të malit dhe
të evitojmë patjetër konfliktet sociale, që mund të lindin pas kësaj. Ky është mendimi im për
sa i përket nenit 2.
2. Lidhur me shqetësimin që shprehet se tokën duhet ta marrë kooperativisti për ta
punuar, që të organizohet kooperativa bujqësore me dëshirën e lirë të kooperativistëve, a
mendohet që ky kooperativist do të marrë përsipër një punë të rëndë? Dhe ai ngre problemin
- Me se do ta punojë? Me se do ta ujitë? Me se do ta plehërojë? Ankesat janë që tani. Edhe
me atë 4 dynym që kanë marrë, kanë filluar konfliktet që nga ujitja etj. e me radhë. A themi ne
që bujqësia është bazë për ekonominë e tregut? Në qoftë se fshatari nuk prodhon për tregun,
atëherë si do t’i përgjigjet ekonomisë së tregut? Prandaj unë mendoj se një problem i dytë,
shumë i rëndësishëm, që ne duhet të na preokupojë dhe Qeveria duhet ta mbajë parasysh,
është që sa më parë duhet të shikohet çështja e furnizimit material të kooperativave
bujqësore me mekanizim; me kimizim dhe me tërë bazën materialo-teknike që duhet për
bujqësinë, ndryshe ky faktor i rëndësishëm, që ka të bëjë me ekonominë e tregut, nuk do ta
realizohet ashtu siç kërkohet. Nga intervistat që kam ndjekur dhe në TV, nga një simpozium
që u bë për ekonominë e tregut në vendin tonë, nga specialistë të huaj etj. është vënë në
dukje që e para që duhet të fillojë në vendin tuaj është çështja e bujqësisë, e fuqizimit të saj.
Problemi i tretë është i lidhur me vendimin për Bankën Bujqësore. Vendimi, mendoj unë,
është sipas mendësive të vjetra, ndryshon neni 7/2 dhe 7/
1. Unë mendoj që Banka Bujqësore, në kushtet e ekonomisë së tregut, duhet të jetë një
instrument i rëndësishëm me një vizion më të gjerë. Ajo duhet të fillojë që nga kredia për
individin deri të kredia për grupet kooperuese. Në qoftë se ajo nuk ka këtë fizionomi, por
ruan mendësitë e vjetra, bujqësia nuk mund të mbështetet.
Problemi katërt. Mendoj që edhe pse ne do të hyjmë në ekonominë e tregut, bujqësia
disa parametra të rëndësishëm, si në tërë botën, i ka të njehësuara, p.sh. puna me
sistemimin e tokës, problemet që kanë të bëjnë me shkencën, etj. etj. Kush ka menduar, si do
të jetë drejtimi shkencor i bujqësisë shqiptare? A mos vallë do të jetë siç është sot, që për dy
vjet mbahen vetë institucionet shkencore dhe pas dy vjetësh prishen, bëhen ndërmarrje? Në
të gjithë botën puna shkencore është puna më e leverdishme, puna më e shtrenjtë dhe më e
kursyera. Atëherë institucionet shkencore këtë fizionomi do të kenë? Së dyti, çështjet e
përdorimit të specialistëve; thuhet se këta do të dalin tepër. Kush i ka bërë këto llogari? Unë
mendoj se problemi tjetër që lind pas kësaj lidhet me problemet e shkencës, të teknikës, me
problemet e përdorimit të specialistëve. Dhe ata që nuk e njohin këtë problem thonë që
specialistët do të dalin tepër. Pra askush nuk ka bërë llogari se ku do të punojnë dhe si mund
të punojnë këta specialistë. Mendoj gjithashtu, se në zhvillimin e bujqësisë drejt ekonomisë
së tregut, të iniciativës së lirë, del dhe një problem i rëndësishëm. Në qoftë se nuk krijohen
organizma të tillë, që fshatarit t’i bëjnë oferta me leverdi dhe ta garantojnë se do t’ia
tërheqin prodhimin, duhet ta dimë se prodhimi bujqësor nuk do të ketë efektivitetin e duhur.
Së fundi kam problemin e vijave kufizuese. Me ndarjen e bagëtive, që u bë tani, me 4
dynymshin që u dha, me vijat kufizuese ekzistuese që janë, fshatarëve u kanë lindur shumë
probleme nga ana higjieno-sanitare. Vijat kufizuese duhet të kenë një përfytyrim krejt ndryshe
nga ato që janë sot. Nuk kam idenë që toka të shpërdorohet me ndërtime, sepse tokën e
kemi të paktë në raport me popullatën, por ama kam mendimin që kjo vijë kufizuese, që
kufizon ndërtimin, duhet të jetë si fizarmonikë dhe jo 4 m. larg nga njëra-tjetra; të ruajë

fizionominë e fshatit, por njëkohësisht edhe fshatarin ta kënaqë, ta ketë afër tokës së tij.
Prandaj mendoj që Ministria e Ndërtimit të heqë dorë nga vijat kufizuese, siç janë sot, t’i
ristudiojë dhe t’ia paraqesë Qeverisë për të parë vijat kufizuese në raport me zhvillimin e vetë
bujqësisë dhe të fshatit drejt ekonomisë së tregut.
Qazim Laçi - Jam dakord me projektligjin për tokën dhe me zgjidhjen që jepet që toka
është pronë e shtetit dhe u jepet në përdorim personave juridikë e fizikë. Kështu ne u japim
zgjidhje problemeve të mëdha shqetësuese, që ka fshati dhe krijojmë mundësitë që në një të
ardhme fshatari këtë tokë ta kalojë në pronësi të vet. Duke mos lejuar shitjen e tokës dhe
kthimin e fshatarëve në sinoret e vjetra, ne krijojmë mundësi për stabilizimin e fshatit,
vlerësim ky që lidhet drejtpërdrejt me qëndrimin social të shumicës së popullsisë së vendit.
Dua të ngre dy probleme shqetësuese, specifike, për zonën e fshatrave Shtiqen, Gostil,
Pobre, Bardhok, Morinë që përfaqësoj, por edhe në tërësi për rrethin e Kukësit.
Së pari, nga ndërtimi i Hidrocentralit të Fierzës, rrethit të Kukësit i janë përmbytur rreth
1500 ha tokë me pjellori dhe janë shpërngulur rreth 2000 familje nga ky pellg e janë vendosur
në vende të tjera, brenda rrethit, të papërshtatshme e pa ujë e në toka të dobëta e pa
rentabilitet. Është mjaft i mprehtë problemi në fshatrat Pobrek, Gostil, Morinë, Shikaj e
Bushat, ku liqeni ka mbuluar pothuajse gjithë tokën dhe fshatarët janë pothuajse pa tokë.
Mbipopullimi në këto fshatra ka nxjerrë mjaft probleme të papunësisë. Prandaj është e
detyrueshme lëvizja e një pjesë të kësaj popullsie për në zona të tjera, në fushë, ku ka tokë
dhe mundësi punësimi. Për shtëpitë e përmbytura dhe oborret rreth tyre nuk është bërë
pagesa sipas vlerësimit real, por sipas një vlerësimi jo real e simbolik. Problemi u ngrit edhe
në takim me Presidentin dhe anëtarët e Qeverisë, që ishin para pak ditësh në rrethin e
Kukësit. Kërkoj që sa më parë të paraqitet projektvendimi për Qeverinë e Stabilitetit për
zgjidhjen përfundimtare të këtij problemi. Kërkoj, gjithashtu, që Qeveria e Stabilitetit të vendit
të dërgojë një grup ekspertësh dhe deputetë të komisionit përkatës për të parë në vend
problemin e ndotjes së ambientit dhe të dëmeve të mëdha, të shkaktuara si rezultat i
teknologjisë së vjetër, që aplikohet në uzinën e shkrirjes së bakrit. Këtij problemi i duhet
dhënë
zgjidhje efektive. Duhet medoemos të ndalet puna në këtë uzinë deri në
rikonstruksionin e saj të plotë dhe punëtorët të kalojnë në asistencë sociale. Të trajtohet
zona verilindore jo siç është trajtuar deri tani. Kjo zonë është shfrytëzuar vetëm për të nxjerrë
fitime, por investime për të s’janë bërë fare. Udhëheqësit e njohur tashmë të regjimit që kaloi,
po dhe qeveria moniste, kanë shfrytëzuar pozitën e tyre për të investuar jo atje ku duhej, po
atje ku ata dëshironin të plotësonin interesat e disa zonave të privilegjuara. Mendoj që
diskutimet e ligjit për tokën këtu në Parlament të afrohen me një konsensus, me qëllim që ky
ligj të gjejë zbatim sa më të plotë poshtë në bazë.
Sali Berisha - Zotërinj deputetë, zoti Nënkryetar,
Ligji për tokën është i barazrëndësishëm me vetë tokën, sepse ai e çliron atë nga kthetrat
e shtetit totalitar dhe e kthen në duart e pronarëve të natyrshëm, fshatarëve, që u përket. Ligji
për tokën dhe reforma ka një rëndësi jetik për Shqipërinë, sepse, me çka shoh unë, të tërë
jemi të mendimit që kjo është një rrugëdalje për të gjithë ne. Në qoftë se arrijmë nëpërmjet
saj të shtojmë prodhimin bujqësor, është e vetmja mënyrë që të liberalizojmë çmimet dhe të
kapërcejmë diçka me’ me pak dhimbje reformën, që duhet të bëjmë dhe për të cilën këtu, në
përgjithësi, forcat politike, me disa ndryshime, janë të bindura për të ecur drejt saj.
Problemet bazë që duhet të përfillë ligji janë:
Së pari, toka t’i jepet fshatarit, mbështetur në parimin “atij që e punon”.
Së
dyti,
zgjidhja e pronësisë të bëhet konform parimit “prona është e shenjtë”. Ky parim kërkon
përfillje dhe mbi të askush nuk mund të shkelë. Mund të shkelësh sot, nesër zgjohet përsëri.
Ky parim është më i fortë se ligji, ky duhet përfillur. Ai duhet patjetër të harmonizohet me të
parin. Në rast se nuk mund të arrihet kjo, i pari duhet të zbatohet, kurse parimi i dytë duhet të
kompensohet në një formë dhe në një mënyrë tjetër. Së treti, toka shqiptare, asnjë pëllëmbë
e saj nuk mund t’i shitet asnjë të huaji, sot dhe asnjëherë. Ajo të huajve do të mund t’u jepet
me qira për një kohë të caktuar dhe koha e dhënies me qira të zgjatet konform interesave të
dyanshme, të Shqipërisë, të pronarit dhe të pronarit që i është dhënë me qira. Duhet të
ndalojmë me ligj shitjen e tokës të huajve, por toka mund t’u shitet vetëm shqiptarëve dhe
atyre shqiptarëve që kanë shtetësi shqiptare ose shtetësi të dyfishtë. Ata e humbasin
pronësinë menjëherë, që në momentin që humbasin shtetësinë shqiptare. Por pronarët
shqiptarë mund dhe duhet të kenë të drejtën të shesin dhe të blejnë tokën te njëri-tjetri,
pronarë shqiptarë, gjithmonë me shtetësi e kam fjalën. Nuk ka sesi t’ia japësh tokën tjetrit e t’i
thuash është pronë jotja, por pronë jotja e të mos e shesësh. Nuk qëndron logjikisht. Është e
jotja, bëj çka të duash me të, shite, brenda një pronari shqiptar, vetëkuptohet.

Lidhur me pronësinë mund të sugjeroj si variante; unë vetëm po sugjeroj, të tjerët mund
të kenë variante të tjera, që toka t’i jepet për ta punuar atij që e punon, por kjo nuk duhet të
trashëgohet prej tij, në rast se nuk është e tij. Trashëgimia duhet t’i njihet pronarit. Ky i pari ka
të drejtën t’ia blejë me ndihmën e shtetit ose ndihmën e tij, ose përndryshe, siç kanë vepruar
dhe disa vende të tjera, të jepen kambiale, të cilat shpërblehen mbas 10 vjetësh ose mbas 15
vjetësh. Në këtë mënyrë harmonizohen të dy parimet, edhe i pronësisë dhe “toka atij që e
punon”. Zotërinjtë e tjerë mund të kenë mendime të tjera më të vlefshme, lidhur me zgjidhjen
e çështjes së pronësisë. Në fazën aktuale fermat duhet të shndërrohen në shoqëri aksionere.
Si përfundim, mendoj se ky ligj, kërkon përpara se të shpallet, një përpunim të thellë, i cili
duhet të marrë parasysh jo vetëm ato sa thashë, por edhe specifikat e zonës kodrinore,
malore e fushore, të cilat përfaqësojnë tërësi të ndryshme në rrafshin gjeografik dhe
bujqësor. Para se ta miratojmë do të dëshironim që ai të diskutohet gjerësisht nga specialistë
shqiptarë dhe të huaj. Kur them të huaj, kam parasysh këta të fundit për zgjidhjen e çështjes
së pronësisë, se nuk kemi ndonjë eksperiencë të madhe në këtë drejtim. Pastaj do të
vendosim këtu, do ta vendosim në Kuvendin Popullor apo do të zgjedhim ndonjë formë tjetër
më të gjerë. Deri në këtë kohë Qeveria të marrë të gjitha masat e mundshme për zgjidhjen e
këtij problemi.
Së fundi, dua të shtoj vetëm dy fjalë për çështjen e Kosovës. Partia Demokratike është
forca e parë politike, që e ka njohur Republikën e Kosovës. Ajo thekson sot se problemi
jugosllav, tepër kërcënues, nuk mund të zgjidhet pa krijimin e shtetit shqiptar të pavarur, i cili
të bëjë pjesë në konfederatën apo aleancën e shteteve të ardhshme jugosllave. Nga ana
tjetër Partia Demokratike, luftën që zhvillohet aktualisht në Jugosllavi, e konsideron si një
luftë midis dy ideologjive, midis asaj demokratike dhe totalitare, të përfaqësuar nga Ushtria e
Kuqe jugosllave dhe diktatori Millosheviç, e cila ka shpalosur forcat edhe në kufijtë e
Shqipërisë. Gjej vendin, me këtë rast, të ritheksoj edhe një herë se në qoftë se ndërmarrin
akte provokuese, njëlloj si në kufijtë me Slloveninë, Shqipëria nuk sulmon, por Partia
Demokratike shpreh qëndrimin e saj të palëkundur, ajo nuk rri pa u përfshirë. Në emër të
mbrojtjes së të drejtave të njeriut çdo shqiptar është i gatshëm për të gjitha sakrificat,
pikërisht në emër të parimeve të Helsinkit. Unë mendoj që ne si Parlament të miratojmë një
rezolutë; grupet parlamentare të mblidhen, të hartohet një tekst rezolute dhe të bëjmë të qartë
qëndrimin tonë para një situate që kërkon paqe, që kërkon procese demokratike, kërkon
jetën e njerëzve, kërkon të mos e shndërrojë Ballkanin në një fuçi eksplozuese. Nga ana
tjetër, jam i mendimit që Këshilli i Sigurimit duhet të ndërhyjë në këtë çështje. Unë kam besim
të madh te KSBE-ja, te Komuniteti Europian, por për fat të keq shoh se ekzistojnë diferenca
në qëndrimet e shteteve anëtare të këtij komiteti, diferenca të cilat mund të keqësojnë dhe
jo të përmirësojnë situatën.
Faleminderit!
Meleq Gupi - Unë si njeri i lidhur me tokën dhe si deputet jam për atë që ligji i hartuar nga
Qeveria i plotëson të gjitha kushtet dhe krijon të gjitha mundësitë që bujqësia edhe të
privatizohet, edhe që çdo individ të dalë subjekt i pavarur. Jam për miratimin e këtij ligji.
Për sa i përket problemit nëse toka do të blihet apo do të shitet a do të jepet në përdorim,
fshatarëve nuk u shkon shumë ndër mend. Nuk e them këtë as për sensacion, as për të
tërhequr vëmendjen, por se jam fshatar. Këtë dëshirë me shumë e nxitën sot forcat politike.
Se fshatari sot, në kushtet që jemi, mjafton ta punojë tokën dhe e di që më vonë, jo shumë
larg, edhe do ta blejë e do ta shesë.
Prandaj të mos veprojmë, siç kemi vepruar deri tani, shokë deputetë, që kemi nxjerrë ligje
dhe nuk po zbatohen. Atëherë duhet që edhe ligjeve të tjera që kanë dalë, si ai për policinë,
për rendin, t’i shtojmë edhe një ligj tjetër të pazbatueshëm? Më mirë ta lëmë; nuk është e
largët koha, kur të miratojmë Kushtetutën. Nga ky Kuvend fshatari nuk ka përfituar asgjë;
kemi 3 muaj që punojmë dhe të gjithë ne sa jemi këtu, veç mallkimin dhe urrejtjen po marrim
nga fshatarët. I dhamë 4 dynym tokë, s’ka me se ta punojë. I mbeti toka pa mbjellë, u kthyen
njerëzit në kafshë pune. Fshati sot, shokë, kërkon nga ne, nga Qeveria, të dalin sanksione të
sakta. Si do të ndahet toka? Për kooperativën nuk ka dëshirë që të jetë më, nuk i shikon dot
edhe burokratët, që kanë qenë në krye. Ky ligj e lejon që kooperativa të shpërbëhet, të
ndahet toka sipas kritereve, të krijohen edhe subjekte të pavarura dhe ai që dëshiron
kooperativën, të qëndrojë në atë tip kooperative, që e lejon edhe vetë ligji. Për kooperativat e
sotme nuk diskutohet. Edhe të duam t’i mbajmë ashtu siç janë sot ato, nuk i mbajmë dot.
Unë ka kohë që jam drejtues i ekonomisë. Nuk ia qaj hallin vetes se ku do të shkoj. Edhe
unë do jetoj e do punoj atje tokën. Por kooperativa po shkon drejt shkatërrimit, po vidhen
prodhimet e po shkatërrohet gjithçka. Sot kooperativistët kërkojnë të dalin sanksione të

menjëhershme. Në radhë të parë të përcaktojmë kriteret e ndarjes së tokës. Fshatari kërkon
të jepen patjetër subvencione e të bëhen investime. Ashtu siç ka qenë vendimi nr.102 për
ish-kooperativat malore, duhet të dalin edhe sot vendime, po në forma të tjera. Nuk e quaj të
drejtë që të lëvizen familjet. Vetëm subvencionimet do ta qetësojnë fshatin. SMT- ja duhet të
mbështetet me bazë materiale. Të ketë orientime, për sa i përket mbjelljes së kulturave, se ka
të ngjarë që të mbjellin të tërë një kulturë. Gjithashtu për një kohë të shkurtër, sa ta mendojë
Qeveria, mendoj të mos ketë tatime në këtë gjendje, ku është fshati sot. Fshatarët s’kanë
trashëguar asgjë deri sot, përveç krahëve dhe tokës, prandaj mund të them se fshatarët
mbeten proletarë. Disniveli midis fshatit dhe qytetit është shumë i madh dhe ketë e ndien
vetëm kush jeton në fshat. Unë jam për këtë, që le të barazohet niveli i jetesës dhe të mos
ketë as ngritje çmimesh, as pensione, vetëm të barazohet niveli. Fshati sot nuk ka ujë të
pijshëm, nuk ka mjekë, nuk ka mjete transporti etj.etj.
Përfundimisht jam me ligjin e hartuar nga Qeveria, i cili do t’u hapë rrugë dhe mundësi të
tëra subjekteve, dhe u bëj thirrje të gjithë deputetëve që sot për sot të mos e futim popullin
në një situatë destabilizimi, në një luftë civile.
Çun Jonuzi - I nderuari President, meqë asistoni në mbledhjen tonë, i nderuari
nënkryetar, të nderuar kolegë deputetë,
Ka kohë që po pritet të diskutohet nga Kuvendi Popullor ligji për tokën. Dje Qeveria na
shpërndau vendimet e saj...
Mesa shihet, tensionet në vendin tonë janë në rënie dhe psikologjia e popullit është në
pritje të masave qeveritare, që ta normalizojnë me shpejtësi jetën. Ndërsa marrëdhëniet me
botën po hyjnë në fazën e atij zgjerimi, që garanton baza të jashtme furnizimi, kreditimi e
teknologjie, që dhe ne të futemi në rrjedhën e një zhvillimi të ri.
Heqja dorë nga marrja në miratim e ligjit për tokën në këto kushte, për t’i hapur rrugë
këtyre zgjidhjeve, më duket veprimi më i urtë i Parlamentit tonë. Qeverisë t’i ngarkohen
detyra të plotësojë vendimet e saj me ato klauzola, që plotësojnë detyrimet për administrimin
e përkohshëm të plotë të tokës, për çdo zgjidhje që e kërkojnë kushtet aktuale e konfliktet
për tokën. Nuk dua të merrem me subvencionimin shtetërore kreditimin bankar për zonat
malore e kodrinore me pak tokë, si problemi më i veçantë e akut imediat, me të cilin duhet të
merret urgjentisht Qeveria me një vendim të veçantë. Ju ftoj, kolegë, ta votojmë këtë
propozim timin.
Aleksandër Meksi - Gjysmë ore pushim.
Emanuel Heba - Siç thanë edhe kolegët, ligji për tokën është një nga ligjet më të
rëndësishme, për të cilin duhet të mendohemi mirë dhe të vendosim sa më drejtë. Toka është
një pasuri mbarëkombëtare, burimi kryesor i jetës për 65% të popullsisë së vendit tonë, me
një ndikim të drejtpërdrejtë në nivelin e jetesës dhe në gjithë ekonominë e vendit, aktualisht
problemi social më i mprehtë që ekziston. Prandaj ligji i tokës merr një rëndësi sociale,
politike dhe ekonomike. Si parim, ligjshmëria mbi tokën duhet të përcaktojë, për mendimin
tim, pronësinë mbi të, marrëdhëniet e pronarëve të saj me degët e tjera të ekonomisë dhe
format e organizimit të saj. Ne si Kuvend duhet të nisemi nga parimet themelore, të cilat
duhet të jenë demokratike, dhe besoj jemi dakord të gjithë me këtë, që toka i takon atij që e
punon, sepse përjashton shfrytëzimin e punës së bujkut, siguron rritjen progresive të
prodhimit, e bën bujkun të lirë de facto. Bujku pa pronë nuk është i lirë. Sistemi ekzistues
kooperativist arriti deri në një farë faze të rritë prodhimin bujqësor në vendin tonë, në
krahasim me të kaluarën, por unë pretendoj me të drejtë për nivele bashkëkohore dhe aq më
tepër për një harmonizim të prodhimit bujqësor me kërkesat jetike të popullit. Fshatarësia
jonë ka punuar, shteti ka bërë investime, por ato kanë qenë pa efektivitetin e duhur. Më tepër
se kushdo është shfrytëzuar fshatarësia kooperativiste, djersa e saj, sidomos e grave me
pasoja të rënda, si plakja para kohe e tyre, vdekshmëria e lartë foshnjore etj. Po kështu
punëtorët e fermave, edhe pse me rrogë të siguruar, mbetën punëtorët më të paprivilegjuar,
të prapambetur e të privuar nga të drejtat e furnizimit, që de jure kanë punëtoret e qytetit.
Infrastruktura në fshat, në kooperativa apo në ferma, përgjithësisht është krejt e
papërshtatshme për kushte minimale të jetës; fshatra pa rrugë, pa ujë, pa kanalizime për
ujërat e zeza etj., etj. Gjendja e mjeruar e fshatit, për mendimin tonë, e ka bazën në politikën
thellësisht të gabuar agrare të PPSH-së. Reflektimi i politikës së vetizolimit, që nisej nga
parimi i saj strategjik, të prodhojmë drithë edhe në mal, e cila çoi në shkatërrimin e kullotave,
çoi edhe në shkatërrimin e blegtorisë sonë. Mbi të gjitha, kjo politikë prishi cilësitë morale dhe
profesionale të fshatarit tonë e shkëputi nga interesi për punën, e detyroi që të bëhet hajdut, e
privoi nga ndjenja e mikpritjes, e çmësoi si bujk apo blegtor. Së fundi, e mësoi të kënaqet me
pak, aq sa arrin të mendojë vetëm për bukën.

Kuvendit tonë i bie detyrë historike që te vendosë ligjet e shtetit juridik, të drejtat
demokratike dhe humanitare. PD-ja qëndron e patundur në domosdoshmërinë e kalimit në
ekonominë e tregut, si garanci e zhvillimit ekonomik e social të vendit. Ekomomia e tregut
nënkupton mbizotërimin e pronës private. Përparësia për futjen në këtë sistem ekonomik i
takon bujqësisë. Vetëm prona private, tapia, është garancia, që nxit fshatarin për të investuar
forcën e tij fizike dhe mendore. Pronarët e tokës, me vullnetin e tyre të lirë, mund dhe duhet
të grupohen në kolektiva, kooperativat e tipit të ri, ku fshatarët të shpërblehen në bazë të
prodhimit të tokës së tyre e jo në bazë të viteve të punës. Çfarë paraqet projektligji i Qeverisë
për tokën. Ky ligj i Qeverisë së Stabilitetit nuk sjell asgjë të re e esenciale nga ai i Qeverisë
së Fatos Nanos. Domethënë nuk jep zgjidhje të drejta as sociale dhe as ekonomike, për të
mos folur për aspektin juridik. Sepse pronari ligjor i tokës mbetet përsëri shteti si latifondist
me të drejta të pakufizuara. Fshatari pa tapi mbetet përsëri argat i shtetit, pa asnjë garanci
ligjore për tokën në përdorim, dhe shteti mund t’ia marrë për nevojat e veta, si ndërtim
autostradash, ndërtime socialkulturore, ushtarake etj. Në bazë të këtij ligji në kooperativën e
sotme, si dhe në fermë, vihen të bashkëjetojnë dy lloj pronësish në kontradiktë me njëratjetrën; interesimi më i madh për oborrin, vazhdimi i praktikës së shpërdorimit dhe abuzimi në
pronën e kooperativës apo të fermës si mall belik. Pasojat do të ishin rritja disi e kufizuar e
mirëqenies së fshatarit apo të punëtorit të fermës, por ulje e paevitueshme e prodhimit
kooperativist dhe shtimi i daljes me humbje të fermave, pra import i detyruar i produkteve
bujqësore dhe blegtorale për qytetin.
Prona shtetërore mbi tokën kufizon nismën private, bazë e gjallërimit të ekonomisë së
tregut. Do të vazhdojnë subvencionet për zonat thellësisht malore, për të mbajtur me frymë
gjallë superpopullimin e tyre. Fermat do të mbeten përsëri gjithmonë gangrenë, do të dalin
me humbje edhe më shumë sesa dalin sot. Po kështu dhënia me akord e tokës kooperativiste
familjeve fshatare është tashmë një praktikë e njohur dhe e dështuar te ne, formë e maskuar
e shfrytëzimit të krahut të punës, është fshehje e mangësive aktuale në kurriz të djersës së
fshatarëve.
Së fundi, nuk mënjanohen pasojat negative, kontradiktat e ekzistencës së dy tipeve të
pronësisë në të njëjtën ekonomi. Me tokën në përdorim nuk bëhet ekonomia e tregut,
përderisa toka nuk vlerësohet, si mall që mund të shitet e blihet. Kufizimi i saj me ligj në
kohë dhe në sasi, siç propozon edhe komisioni, është një akt ligjor i domosdoshëm për
kushtet aktuale. Argumenti i Qeverisë për të mos privatizuar tokën, për shkak të situatës
aktuale dhe konflikteve të mundshme në fshat, edhe pse ka një bazë reale, nuk qëndron.
Situata duhet kapërcyer domosdo me veprime ligjore sa më të drejta dhe demokratike, që
duhet të detajohen në vendimin e veçantë të Qeverisë. Problemet sociale të fshatit duhet të
zgjidhen me masa rrënjësore, jo për të kaluar radhën apo për t’ia lënë Qeverisë tjetër,
ndryshe gjendja në fshat nuk do të stabilzohet. Në pranverë mbeten 65 mijë ha pa punuar,
në vjeshtë, me këtë vendim që do të dalë, siç e ka propozuar Qeveria, ka mundësi të mbeten
200 mijë ha pa punuar.
Duke qenë se të tëra partitë politike të vendit programojnë kalimin në ekonominë e
tregut, ç’presin? Mos duan që të na vijnë të tjerët të marrin përsipër zgjidhjen e problemeve
sociale të privatizimit të tokës? A nuk është rasti që këtë detyrë më mirë se kushdo ta kryejë
pushteti pluralist në fshat? Përfundimisht i mbështes ndryshimet që kanë bërë të dy
komisionet parlamentare, por kam një mendim. Këtu shumë shokë deputetë ngrenë probleme
në piedestal pikërisht për të krijuar mosbesim në zgjidhjen e tyre. Çdo gjë do të rregullohet
po të nisemi nga parime të drejta, themelore dhe demokratike.
Ky vendim që do të marrim sot, të pasohet nga një vendim i veçantë i Qeverisë, i cili t’i
shikojë në detaje këto mosmarrëveshje për t’i zbutur sa më shumë, që të dalë sa më i drejtë
dhe sa më demokratik.
Petrit Cuka - Diferencimet e mëdha midis zonave të ndryshme të vendit, gjë që duhet ta
marrë parasysh ligji për tokën, ekzistojnë edhe midis fshatrave të rrethit të Matit, ku mbi 50%
prej tyre janë pa sistem ujitës dhe me tokë të kufizuar. Dihet që të ardhurat për 1 ha tokë në
zonën verilindore janë 3 dhe 4 herë më të ulëta se në zonën fushore dhe mundësia për të
dalë në treg me prodhime bujqësore e blegtorale është shumë më e kufizuar. Kriza e
mosbesimit, që u krijua në fshat si pasojë e daljes herë pas here të vendimeve të pastudiuara
nga qeveria, dhe propaganda e programeve të partive të ndryshme politike solli çoroditje në
fshat. Kriza e moszbatimit të ligjeve gjithashtu ka çuar në nostalgji për kufijtë e vjetër,
rrëmbim të pasurisë dhe acarimin e konflikteve sociale. Mendoj që për t’i vënë fshatin dhe
fshatarin në një stad të barabartë për frymë, e për të dhënë mundësi të vazhdojë garën e
maratonës drejt ekonomisë së tregut, në momentet aktuale që po kalojmë, problemin e zgjidh

sot për sot pronësia e shtetit mbi tokën dhe moslejimi i shitblerjes së saj. Kjo do të zgjidhte
konfliktet e sinorëve të vjetra dhe do të ndalonte eksodin e brendshëm të fshatit drejt qytetit.
Projektligji, që na paraqitet për miratim, hap perspektiva të reja në fshat, duke u dhënë
mundësi riorganizimeve të reja atje me forma të ndryshme kooperuese private grupfamiljesh,
të dala në mënyrë të lirë subjekte organizative më vete. E dyta, lejon mundësinë e njësive të
mëdha e të vogla kooperuese tregtare. E treta, i jep mundësinë vetë subjektit të gjykojë e të
vendosë për strukturat e prodhimit. E katërta, lejon mundësinë që subjektet e veçanta të
krijojnë madhësi të vogla kooperuese, të cilat do të mbajnë lidhje kontraktore midis
subjekteve dhe ndërmarrjeve private shtetërore për produktet që do të japin subjektet. Do të
harmonizohen më mirë marrëdhëniet për furnizimin me bazë materialo- teknike, mekanike etj.
Për zonën malore, siç është rrethi i Matit, kërkojmë më shumë vëmendje për të marrë
masa favorizuese e të dalin vendime nga Qeveria e Stabilitetit për mekanizmin e
mëtejshëm të saj. Si rezultat i rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore, të jepet shtesë
mbi pagë. Të ruhet fondi i ndihmave për familjet pa të ardhura, që u jepej përpara përmes
2%-shit kooperativave bujqësore, që sot nuk ekzistojnë. Të krijohet në të ardhmen një studim
nga Qeveria për zonat e mbipopulluara për të lëvizur ato në zona të tjera më me shumë tokë.
Të shikohet nga Qeveria mosha e pensioneve për fshatin që sot aktualisht është e lartë.
Qeveria të marrë të gjitha masat që veprat e ujitjes në proces, që po lihen në harresë në
rrethin e Matit, të përfundojnë brenda afatit. Kam mendimin që detyrimi i personave, që kanë
marrë bagëti padrejtësisht, të jetë me dyfishin e vlerës zooteknike. Në parim jam plotësisht
dakord me projektligjin që na paraqitet dhe ju bëj thirrje ta miratojmë.
Ndriçim Hysa - I nderuar President, i nderuar nënkryetar, të nderuar kolegë deputetë,
Sot ne ndodhemi në një diskutim të vështirë e delikat. Nga takimet e bisedat me
zgjedhësit e mi, lidhur me këtë projektligj, arrij në këto mendime.
Së pari, ky ligj është i domosdoshëm sot për kushtet, në të cilat ndodhet sot bujqësia
jonë. Ne jemi dëshmitarë të konkurrimit të partive politike me programet e tyre lidhur me
fshatin e në veçanti për tokën, ndaj unifikimi shtetëror, ligji për këtë problem, sot është i
domosdoshëm.
Së dyti, për të bllokuar disa nga dukuritë negative, që vërehen sot nëpër ekonomitë tona,
si rrëmbim toke, lënia e saj pa punuar etj, etj.
Së treti, për të riorganizuar kooperativat bujqësore mbi një bazë të re marrëdhëniesh, siç
janë përputhja e interesave, vullnetarizmi e të tjerë faktorë, që e bëjnë të interesuar fshatarin
për punë e për fitim. Këtë riorganizim e pranon sot si fshatarësia, ashtu dhe ne drejtuesit e
ekonomive bujqësore, sepse jemi për të renë, për reformën.
Së katërti, për t’i hapur rrugë ekonomisë së tregut, mbasi sot bujqësia jonë është
mbërthyer nga kornizat e hallkat burokratike, që nuk e lënë të marrë frymë lirisht e të dalë si
prodhues i pavarur, qoftë si kooperativë, qoftë edhe si subjekt i pavarur. Sot, megjithëse
është konsideruar e pavarur, kooperativa bujqësore është lidhur me kontrata dhe për
korrektësi i kërkohet çdo gjë që prodhon kooperativa e nuk i jepet as 50% e bazës materialoteknike. Kush humbet? Fshatarësia. Kurse industria, nuk dua të mohoj punën, po nuk pati
lëndën furnizuese, merr 80% përqindëshin pa punuar.
Jam për atë që toka të jetë pronë e shtetit dhe t’u jepet në përdorim personave juridikë e
fizikë, të mos shitet e të mos blihet, ndryshe në fshat do të lindë pabarazia qysh në ndarje,
do të lindë konkurrenca e falimentimi qysh në dymujoreshin e parë, sepse nuk mund të vihen
sot fshatarët në start të barabartë privatizimi.
Së dyti, si rezultat i drejtimit të centralizuar të ekonomisë, burimet e investimeve janë
drejtuar në zonat me fushore të vendit, kurse zona si Dumreja me sipërfaqe të punueshme
mbi 85% sot vuajnë për një pikë ujë, mbasi investimet për to kanë qenë simbolike para 20 a
30 vjetësh. Lind pyetja - A është e drejtë që fshatari i Myzeqesë ta ketë private tokën, kur ai i
Dumresë nuk merr as 50% të prodhimit për njësi të sipërfaqes, me atë të Myzeqesë? A
është e drejtë që disa zona fushore të gëzojnë frytet e investimeve shtetërore të vjela nga
djersa e fshatarësisë? Detyrimisht do të lindë pabarazia, do të lindë eksod masiv drejt këtyre
zonave, ose në qytet, eksod që do të sillte pasojat e një lufte civile. Do të lindin e do të
lulëzojnë ëndrrat e vjetra për tokat e trojet e të parëve, do të lindin bejlerët e çifligarët e rinj.
Mungesa e Kushtetutës dhe zhvillimet sociale nuk e krijojnë mundësinë që toka të
privatizohet. Rehabilitimet e të gjithë njerëzve, brenda e jashtë vendit, si të dënuar politikë e
ekonomikë, do të çojnë në blerje masive të tokës nga ai që ka grumbulluar para, si brenda
vendit, ashtu edhe jashtë tij, ose me blerje nga firmat e huaja nëpërmjet të tretëve. Po a
zhvillohet ekonomia e tregut me pronë shtetërore? Ne të bujqësisë themi se po, sepse vënia

në përdorim nuk e mohon pronësinë e fshatarit mbi tokën. Prandaj të mbetet ligji, ashtu siç e
ka paraqitur Këshilli i Ministrave.
Së fundi kam disa sugjerime për Këshillin e Ministrave. Duhet bërë një rivlerësim i
veçantë i zonave, duke u dhënë përparësi zonave të pazhvilluara bujqësore nëpërmjet
investimeve shtetërore. Në këtë drejtim, në emër të tre deputetëve të zonës së Dumresë,
kërkoj që Qeveria të kujtohet se duhet investuar dhe këtu që është quajtur “hambari i
Elbasanit”...
Nuk mund të lë pa përmendur edhe atë që më kanë thënë shokët e mi specialistë;
harresa për specialistët e bujqësisë nga Qeveria. Ky është një nga investimet më të mëdha
që është bërë në bujqësinë tonë. Lënia e tyre në rrugë sot përbën një gabim të rëndë për
Qeverinë, ndaj kërkojmë që ata të sistemohen, të futen në punë, dhe të jeni të bindur se ata
me djersën e tyre do japin shumë për zhvillimin e bujqësisë dhe do të frenojnë çdo prirje, që
dëmton unitetin e popullit tonë në fshat.
Tonin Alimëhilli - Fshatari sot po distancohet moralisht dhe ekonomikisht nga sistemi
kooperativist, që e varfëroi dhe e shfrytëzoi deri në palcë për 50 vjet. Kohët e fundit me
zgjidhjen e situatës ekonomike fshatçe të rrënimit psikologjik e material, kooperativat u
shpërbënë dhe përfituan bejlerët e kuq të fshatit, pikërisht ata që janë përsëri për
kooperativën. Në vitin 1991 në zonat më pjellore të vendit u lanë pa mbjellë mbi 65 mijë ha
tokë ara, çka shënon një terror ekonomik të pajustifikuar, që u krye nga forcat konservatore
për të frikësuar privatizimin në fshat. Gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti u shkatërruan
ekonomi, u përvetësuan prodhime etj. Lind pyetja: Pse fshatarët nuk e duan kooperativën?
Pse ajo asnjëherë nuk qe pronë e tyre, nuk qe pronë e grupit, po çiflig i shtetit, i cili bëri si
deshi vetë, deri në ndryshime demografike-territoriale, pa përmendur këtu skandalet e
marrëdhënieve financiare të çmimeve e tarifave, që e çuan kooperativën në varfëri të thellë.
Para kësaj katastrofe psikoekonomike është imperativ rehabilitimi i plotë i bujqësisë, i ndarë
në privatizimin e tokës dhe të pronës kooperativiste në fazën e parë, që duhet të përfundojë,
sipas meje, në shtator-tetor të këtij viti, dhe në fazën e dytë, qëndrimi moral dhe material i
Qeverisë ndaj pronës në një të ardhme të afërt. Duhet të bëhet organizimi i ndërmarrjeve
bujqësore aksionere të vogla dhe të mesme, që duhet të përfundojë në dhjetor të këtij viti. Kjo
pauzë realizon edhe punësimin e specialistëve që kanë mbetur në fshat. Alternativa për
ruajtjen e pronësisë së shtetit mbi tokën është mendësi regresive, është fatalizëm i periudhës
moniste, me qëllim shfrytëzimin e pamëshirshëm të fshatit, tashmë jo me ligje, po me metoda
operative ekonomike. Në procesin e privatizimit të prodhimit bujqësor toka duhet të jetë
pronë me tapi e atij që e punon, në asnjë mënyrë e shtetit.
Gjithashtu, qëndrimi 35-vjeçar ndaj tokës ka qenë spekulues, gjë që ka humbur plotësisht
besimin e fshatit ndaj kësaj forme të pronësisë. Po jap disa shembuj. Në fshatin Shirokë të
kooperativës së Dajçit janë bërë pronësime të padrejta në interes të ndërmarrjes bujqësore,
pra të shtetit. Po kështu, nga tokat në pronësi të fshatit Dajç, i janë dhuruar rreth 60 ha
kooperativës bujqësore në Oblikë, si në kohë të principatave mesjetare. Kooperativistët e
Velipojës nuk u pyeten për sjelljen e 200 familjeve në tokat e tyre. E drejta e pronësisë mbi
tokën nga ana e fshatarit, si dhe privatizimi paralel dhe i kontrolluar i mjeteve të mekanizuara
të bujqësisë, përbëjnë elementin kryesor të ekonomisë së tregut në këtë sektor dhe shënojnë
që në fillim rritje të rendimentit social dhe të prodhimit bujqësor. Në stadin e privatizimit shteti
duhet të hyjë në marrëdhënie me fshatin për të zgjidhur problemin e asistencës, sigurimin e
bukës e të tjera masa favorizuese. Këto masa ne i marrim për të hyrë në ekonominë e tregut
pa dhimbje. Natyrisht, rruga e realizimit të privatizimit sot ka specifikën e vet në çdo zonë, në
çdo rreth, por po t’i futemi me guxim e ndershmëri, do t’ia dalim në krye. Akti ligjor që do të
nxjerrë Këshilli i Ministrave për procedurën praktike të ndarjes së tokës, duhet t’i
nënshtrohet një diskutimi të gjerë, duke kërkuar mendime edhe nga deputetët e zonave
bujqësore e, pse jo, edhe të specialistëve të huaj.
Së dyti, komisioni qeveritar i tokës të jetë në funksionet e një drejtorie qendrore, pasi
kështu shkurtohen labirintet burokratike për zgjidhjen e problemeve të shumta, që dalin gjatë
zbatimit të këtij ligji.
Së treti, propozoj që forma e pronësisë së tokës, ky kyç konceptual e ekonomik bazë për
rrugën e vendit tonë, që na vë para udhëkryqit drejt Lindjes a Perëndimit, të bëhet me votim
të fshehtë.
Së fundi, shpreh besimin e bëj thirrje për të merituar indulgjencën ndaj spekulimeve, që
janë bërë në kurriz të fshatit, gjithë deputetët do të votojnë për privatizimin e bujqësisë, duke
filluar nga toka. Kështu plotësojmë ëndrrën e madhe të bujkut shqiptar.

Para se të mbaroj, kisha dhe nja dy gjëra rreth diskutimeve të parafolësve. U ngritën disa
vështirësi në privatizimin e tokës. Një nga këto ishte me se do të punohet kjo tokë. Me
privatizimin rritet koeficienti i mekanikës bujqësore. Prandaj kjo mekanikë fillimisht mund t’i
përballojë pa frikë edhe punimet e kësaj toke.
Fatos Nano - Të nderuar kolegë,
Diskutimi i sotëm është një nga momentet vendimtare të veprimtarisë së këtij Parlamenti,
për faktin se ai zhvillohet në kushtet e vështirësive të mëdha që po kalon vendi, veçanërisht
fshati, dhe të një situate tepër të komplikuar në rajon. Është një barrë e rëndë për këtë
Parlament të parë pluralist, që të gjykojë për këtë çështje me gjakftohtësi, me kthjelltësi e
duke parë nga e ardhmja. Përgjithësisht, vlerësoj argumentet, që dhanë parafolësit si të PSsë, ashtu dhe të PD-së. I vlerësoj se prej tyre del një fakt, që të gjithë ne, qoftë forca politike
të pranishme në Parlament, qoftë ato që nuk kanë pasur fatin deri tani të jenë prezente, por
që me zgjedhje të reja jam i sigurt që do të jenë të pranishme në këtë sallë, kanë ndërtuar
përgjithësisht programe strategjike për çështjen agrare. Dhe duke u nisur edhe nga partia që
përfaqësoj, nuk kanë arritur ende të detajojnë hapat e njëpasnjëshëm, që duhen hedhur në
reformën ekonomike, në reformën e marrëdhënieve agrare, të cilat të bëhen realisht të
kuptueshme nga populli dhe të zbatueshme në praktikë. Gjykimet që bëhen, vendimet që
marrim, duhet t’i ballafaqojmë me dy kritere themelore.
E para, me mendësitë e kultivuara, në rastin konkret të fshatarësia jonë, e cila në kushtet
kur janë shpërbërë strukturat e vjetra ekonomike dhe strukturat e vjetra të pushtetit, ka
vepruar përgjithësisht në mënyrë spontane me vetëgjykim, gjë që ka çuar në një situatë tepër
të ndërlikuar dhe përgjithësisht kaotike në fshat. Njerëz të veshur me pushtet deri dje në
fshat kanë rrëmbyer ç’kanë mundur, të tjerë kanë mbetur edhe më tepër të pa pronë se
ç’kanë qenë. Në këto kushte, kur vendi ka nevojë për stabilitet, kur të gjitha forcat politike
janë angazhuar të mbështesin një Qeveri Stabiliteti, mendoj se projekti i paraqitur nga
Qeveria përgjithësisht jep një zgjidhje tranzitore, dhe duke qënë se askush nga ne si forca
politike nuk është ende plotësisht i përgatitur për zgjidhje të qarta, të plota, përfundimtare dhe
të mbështetura praktikisht për çështjen agrare, duhet ta mbështesim këtë Qeveri, që edhe ajo
të punojë për stabilitetin, që dhe konflikte të tjera, përveç konflikteve shumë të mprehta që ka
vendi, të mos shtohen.
Kriteri i dytë do të ishte realiteti i krijuar në fshat, jo vetëm nga pikëpamja e diferencimit
real pronësor dhe pasuror, që është krijuar në mënyrë spontane, por dhe nga pikëpamja e
shpërbërjes së lidhjeve tradicionale, ashtu siç ishin, ekonomike, midis qytetit dhe fshatit, midis
industrisë dhe bujqësisë. Urdhëroni të marrim një vendim solemn për privatizimin e
menjëhershëm të tokës qysh sot.
Të dhënat që kemi ne, të mjerueshme por të vërteta, janë që fshatarësia ka arritur të
mbrehë edhe djemtë në parmendë, sepse strukturat industriale në shërbim të fshatit janë
bllokuar për konfuzionin e përgjithshëm, që ka përfshirë ekonominë dhe për mungesa të
theksuara materialo-teknike etj. Pra, zgjidhja që kërkon fshati nuk mund të gjykohet jashtë
zgjidhjes së përgjithshme të reformës ekonomike. Prandaj do të mbështesja deputetin
Berisha në argumentet që dha se tashmë në këto momente kritike nuk ka organizëm tjetër, të
autorizuar nga ky Parlament, më të fuqishëm sesa kjo Qeveri e Stabilitetit, që të luajë rolin e
arbitrit suprem në zgjidhjen e konflikteve ekzistuese në fshat dhe në moslejimin e lindjes së
konflikteve të reja. Mbi këtë bazë nuk duhet të na mundojnë mendësitë dhe paragjykimet e
vjetra. Në qoftë se themi që shteti do të administrojë procesin e rishpërndarjes së drejtë të
tokës në fshat, është fjala për këtë shtet ligjor që po institucionalizojmë. Është fjala për këtë
Qeveri Koalicioni dhe Stabiliteti, që jemi angazhuar ta mbështesim dhe duhet ta mbështesim
realisht. Është fjala për këto komisione shtetërore, të cilat, për mendimin tim, duhet të
mbështeten dhe nga anëtarë të komisioneve parlamentare për çështjen e bujqësisë, që do të
hyjnë në veprime konkrete për normalizimin e gjendjes në fshat, me synimin sublim që t’i
shërbejnë rifillimit të veprimit, që nga cikli bujqësor i vjetshëm. Prandaj do të sugjeroja që,
për të bërë të mundur që kjo Qeveri të ketë atributet ligjore të nevojshme për ta kryer këtë
veprimtari ekzekutive me komisionet përkatëse, të mbështetura dhe nga anëtarë të
Parlamentit, ta kalonim pa paragjykime projektin e paraqitur dhe kur them kështu mund të
shmangim terma të tilla që na ndajnë. Konkretisht, neni 2 i projektit mund të formulohej:
Toka në Republikën e Shqipërisë u jepet nga shteti për përdorim personave juridikë dhe atyre
fizikë, duke ndaluar shitblerjen e saj”. Dhe që këtu të merrnim angazhimin e dispozitës së
fundit të projektit të paraqitur që Këshilli i Ministrave, pas miratimit të Kushtetutës, të hartojë
ligjin e plotë për tokën, në përputhje me kërkesat e reformës ekonomike. Këtë gjykim e
mbështes në të gjitha argumentet, që sollën parafolësit, për realitetet e ndërlikuara që po

përjeton fshati, për pasigurinë për veprimet që kanë dalë jashtë kontrollit. Për më tepër në
kushtet e situatës së destabilizuar që kalon vendi, veprime të tilla do t’i shërbenin edhe
qetësimit të gjendjes së brendshme, që është aq e nevojshme për të përballuar edhe
destabilitetin e situatës në rajon.
Unë mbështes shqetësimin e kryetarit të PD-së për gjendjen në Kosovë. Ne medoemos
duhet të shprehim edhe një herë qëndrimin tonë si Parlament me një rezolutë, ku të
theksojmë që cilado zgjidhje, duke preferuar medoemos zgjidhjen politike, e organizimit të
ardhshëm të shtetit jugosllav, nuk duhet të bëhet në kurriz të shqiptarëve, dhe shqiptarët
duhet të kenë të drejtat e tyre konstitucionale si subjekte krejt të barabarta me pjesët e
tjera përbërëse të Jugosllavisë. Prandaj do t’ju ftoja të arrinim në një mendim të përbashkët,
që zgjidhjet e kësaj periudhe tranzicioni nuk mund të jenë veçse tranzitore, në mënyrë që t’i
shërbejnë rikthimit të njerëzve në punë, shuarjes së konflikteve që kanë lindur dhe moshapjes
së konflikteve të reja, duke e kthyer mendjen jo me të parakolektivizimi, por te periudha e
paraçlirimit.
Genc Ruli - Të nderuar deputetë,
Problemi i tokës më duket se është nga problemet më të rëndësishme dhe më delikate që
ky Kuvend ka përballuar ndonjëherë. Është problem jetik për kombin e për ekonominë, jo
vetëm për të ardhmen, po për të sotmen e të nesërmen e afërt. Megjithatë në do t’i japim një
zgjidhje që sot, një zgjidhje të tillë që t’i vlejë së ardhmes së afërt dhe një së ardhmeje më të
largët. Reforma ekonomike, të cilën të gjithë kërkojnë ta realizojnë, meqë është e
domosdoshme dhe imperative, për mendimin tim dhe të shumë kolegëve këtu, ka si hap të
parë zhvillimin e bujqësisë, jo vetëm për faktin se atje jeton pjesa më e madhe e popullsisë
dhe më e varfra njëkohësisht, por dhe për faktin se është ajo pjesë e ekonomisë, që ka
shanset më të shumta të rigjallërimit. Por vetë zhvillimi i bujqësisë ka si imperativ të parë
privatizimin. Me vështirësitë që u përmendën, me pjesën më të madhe të tyre, unë bie
dakord. Vështirësitë janë sot, këto vështirësi do të jenë dhe nesër. Kurse një pjesë tjetër e
tyre më duket se janë më tepër hipotetike sesa reale. Problemi i mjeteve, i teknikës, që do të
ketë në dispozicion fshatari po të privatizohet, e të tjera probleme, përsëri ekziston, pra ato do
të jenë të pakta, po të mos harrojmë se edhe sot nuk i kemi të shumta, dhe për më tepër, në
këto ditë që po flasim, kur janë është çorganizuar krejt. U përmend që fshatarësia duhet të
jetë në dritë të syrit të Qeverisë, të të gjithë kombit, me investime dhe me subvencione.
Patjetër duhet të jetë, po me aq sa janë mundësitë sot dhe dihet që mundësitë e shtetit sot
janë të pakta. Ndihma indirekte mund të jetë diçka më e madhe, siç është fakti që në politikën
tatimore ndaj fshatarësisë do të ketë një tolerancë mjaft të madhe për të mos e rënduar atë,
në të kundërtën me atë që bëjmë ndaj privatit në qytet, apo ndihma që mund të jepet
nëpërmjet kreditit. Megjithatë, çdo mundësi financiare që shteti do të arrijë të krijojë, qoftë dhe
nga burime të jashtme, me prioritet, shpreh mendimin tim këtu, do ta përdorë në drejtim të
bujqësisë. Për të mos u zgjatur do të thosha që problemi i tokës, për mendimin tim, duhet të
rregullohet i mbështetur në pesë parime bazë, të cilat në një formë a në një tjetër duhet të
gjejnë shprehje në ligjin për tokën.
Së pari, duhet të shpallet që toka mund të jetë objekt pronësie, si i individëve, personave
juridikë ose i shtetit.
Së dyti, toka bujqësore që sot është fond i shtetit, duhet t’u shpërndahet familjeve
fshatare, të cilat aktualisht jetojnë me aktivitetin bujqësor. Kuptohet që këtu kemi të. bëjmë
me një kufizim, i cili dedikohet nga vetë rrethanat që kemi sot. Kjo shpërndarje duhet të
bëhet në mënyrë të organizuar nga komisionet e tokës, duhet përcaktuar dhe afatin se kur do
të fillojë ajo.
Së treti, kufijtë dhe madhësia e pronave të mëparshme mbi tokën në shpërndarjen e
sotme nuk do të njihen. Lëvizjet tepër të mëdha, që janë bërë në fondin e tokës dhe në
popullsinë tonë fshatare, në qoftë se do të mendonim në bazë të se drejtës mbi pronësinë e
dikurshme, mbajtja e tyre parasysh sot, do të shkaktonte vetëm probleme dhe zgjidhje nuk do
të jepte kurrë.
Së katërti, toka bujqësore nuk tjetërsohet për një periudhë të caktuar kohe. Duket sikur
këtu kemi të bëjmë me një kufizim të së drejtës së pronësisë, që deklarohet si e drejtë e
shenjtë dhe ne duhet ta bëjmë këtë të shenjtë, për arsye se kemi kohë që e kemi humbur
nocionin se ç’është e drejta e pronësisë. Por në qoftë se vëmë një kufizim në të drejtën e
pronësisë mbi tokën, në një nga elementët bazë të pronësisë, siç është tjetërsimi, e drejta e
shitblerjes, këtë e bëjmë për hir të një të drejte më të madhe, që është e drejta kombëtare. Të
mos harrojmë se toka si objekt pronësie nuk mund të barazohet me objektet e tjera të
pronësisë, nuk mund të barazohet me një ndërtesë, nuk mund të barazohet me një automjet.

Ato janë pasuri, në radhë të parë individuale, pastaj dhe kombëtare; toka në radhë të parë
është pasuri kombëtare, pastaj individuale. Kështu që shteti, i cili e njeh të drejtën e
pronësisë së individëve mbi tokën, në të njëjtën kohë mendon që toka është një pasuri, e cila
dhe nuk riprodhohet kollaj, dhe nuk gjendet kollaj. Shqipëria ka vetëm atë tokë, që ka dhe ky
shtet, dhe çdo shtet që ngrihet mbi këtë tokë, duhet të kujdeset për përdorimin e kësaj
pasurie kombëtare që kemi dhe jo me bollëk, mos themi që e kemi me pakicë. Prandaj,
kufizimi i së drejtës së pronësisë në shitblerje bëhet, në radhë të parë për të ruajtur
fshatarësinë nga ai migrim i madh që do të ndodhte. Por do të thoja që ne do ta kushtëzojmë
dhënien e tokës individëve, jo vetëm me kufizimin e së drejtës së pronësisë për një
periudhë të caktuar, po gjithashtu edhe duke vendosur që zotërimi dhe shfrytëzimi ekonomik
i tokës t’u nënshtrohet rregullimeve ligjore. Nuk mund të lejojmë që një pronar në tokën
bujqësore të ngrejë një ndërtesë. Çfarë do të ndodhte sikur nga konsideratat dhe interesat
thjesht individuale gjithë Shqipëria të mbillte ndërtesa në vend të grurit? Në këtë rast do t’u
kishim dhënë kënaqësinë dhe të drejtën që u takon me ligj gjithë pronarëve individualë, që
tokën e tyre ta shfrytëzonin si të donin, por nga ana tjetër do të kishim humbur atë pasuri të
madhe, siç është toka bujqësore, të cilën e kemi dhe të paktë. Prandaj mendoj që këto 5 pika
do të ishin 5 parimet, mbi bazën e të cilave ne mund të bënim rregullimin e ligjit mbi tokën.
Xhemal Dauti - Përgjegjësia që po marrim përsipër është e madhe. Disa herë deputeti
Sali Berisha, kur miratuam dispozitat kushtetuese, deklaroi se po kalojmë çaste historike dhe
me të vërtetë ashtu ishin. Sot ne po kalojmë një moment nga me historikët për fatet e
tanishme e të ardhme të Shqipërisë. Ligji për tokën është ligj kapital. Informacionet e marra
kohët e fundit nga të gjitha organet e shtypit, na kanë shqetësuar tepër. Duke pasur një
deziluzion të vërtetë, më lind e drejta të them; fshatar i dashur dhe i nderuar, ku ta dije ti dhe
ne specialistët e tu që kemi fjetur ugareve, që udhëheqja jonë që shpiku dhe tufëzimin, nuk
mendonte për ne, por bënte garë me njëri-tjetrin kush të shkonte më shumë nëpër botë. Nga
analizat e shumta, që po bëjmë për të gjetur shkaqet e kësaj gjendjeje të rëndë që po
kalojmë, shumë oratorë dhe politikanë po ia hedhim fajin vetëm sistemit. Edhe unë jam
dakord që sistemi dështoi, por duke analizuar vetëm këtë anë, heqim vëmendjen nga një
problem kardinal, nga zbatimi i gabuar nga udhëheqja jonë e paaftë dhe e korruptuar në të
gjitha çështjet. Nuk është shkruar gjëkundi as nga Marksi, as nga Lenini që t’i heqim fshatarit
edhe lopën, edhe pulën; s’është shkruar që të heqim antenat, që të mos marrim hua e kredi
etj., etj. Këto u shpikën vetëm në Shqipëri. Po qe se do të drejt, do të isnim dhe ne në
nivelin e vendeve si Gjermania Lindore, Çekosllavakia, Hungaria apo ndonjë vend tjetër. Ka
te ne njerëz që janë bërë doktorë të shkencave duke argumentuar “shkencërisht të mirat e
ligjit famëkeq të tufëzimit. Ka te ne shumë shkencëtarë me tituj e grada të larta, që kanë
argumentuar shkencërisht epërsitë e sistemit socialist mbi kapitalizmin, bile kam dëgjuar që
ka te ne një njeri me gradën shkencore “Doktor i Shkencave”, që e ka marrë duke mbrojtur
veprën e diktatorit Stalin. A duhet të mbahen këto grada? Mendoj se është një çështje që do
diskutim më vete.
E bëra këtë parantezë që të argumentoj rëndësinë dhe vëmendjen që duhet të tregojmë
për këtë ligj. Të mos lejojmë gabime të tjera. Jeta 40 e ca vjeçare ka sjellë shumë ndryshime
sociale, lëvizje mekanike, përqendrim fshatrash, sistemime, ndryshime e ndërtime të
ndryshme. Këto sjellin edhe shumë mënyra të menduari dhe forma zgjidhjeje. Nga takime
të shumta që kam pasur këto ditë me njerëz të shumtë të kategorive të ndryshme sociale, nuk
bën dot pesë njerëz bashkë për të dhënë një zgjidhje. Nga zgjidhja që do t’i japim këtij
problemi, veçanërisht nenit 2, ose e futim vendin drejt zhvillimit të dëshiruar, ose nuk do ta
shmangim dot konfliktin social. Si mendoj unë? Tokën ta marrë ai që e punon. Për ta
realizuar këtë, unë do të mendoja disa variante:
1. Duhet të pranojmë aprori që toka duhet t’u shpërndahet nga shteti pa pagesë atyre që
banojnë në fshat aktualisht, duke qenë plotësisht dakord dhe me mendimin e deputetit Ruli.
2. Fshatari këtë tokë që merr, ta konsiderojë të tijën, bile dhe ta trashëgojë. Shteti vetëm
për interesa të mëdha mund t’ia marrë me zëvendësim.
3. Kooperativat duhet të prishen me ligj. Vetë ato duhet ta gjejnë rrugën dhe formën për
administrimin e prodhimit. Duhet të heqin dorë njëherë e përgjithmonë nga shpikja e zgjidhjes
fshatçe. Kjo na e prishi fshatin.
4. Toka nuk duhet të shitet, të paktën mendoj unë, deri në vitin 2000. Pse? Fshatari ynë
kur kishte hall dhe veçanërisht për dasmën e fëmijës, shiste kaun e parmendës që të
nderohej dhe pastaj futej në borxh. Në gjendjen e rëndë ekonomike, ku ndodhet fshatari ynë,
do ta shesë tokën për një copë bukë dhe pastaj ose do të bëhet argat, ose do të fillojë një
eksod i papërballueshëm drejt qytetit. T’u rikthesh tokën ish-pronarëve, do të thotë’ të

shpallësh luftën që këtu nga Parlamenti. Kush është pronari? Ka 3 variante - ish-të
shpronësuarit, ata që morën nga reforma agrare, dhe ai që është sot dhe që e punon.
Problemi nuk është aq tragjik sa po e bëjmë; po qe se biem të gjithë në një konsensus për ta
zgjidhur, ai zgjidhet. Fshatari ynë i mençur e me kulturë, sa dhe i vuajtur e i varfër, e kupton
situatën dhe do ta pranojë ligjin që miraton Kuvendi i zgjedhur prej tij. Po i lamë gjërat
evazive, do të gatuajmë një çorbë që s’do të gëlltitet kollaj. Problemet e tjera që dalin dhe që
janë të shumta, bile, do të zgjidhen sipas radhës e sipas periudhave. Vetë investimet që do të
bëhen për zhvillimin e vendit, do të pakësojnë popullatën e fshatit, e cila, sipas mendimit tim,
rreth vitit 2000 nuk do të jetë më shumë së 35- 40%. Ju ftoj, kolegë deputetë, të votojmë për
zgjidhje sipas projektit, që toka të jetë pronë e shtetit, e personave juridikë dhe fizikë.
Pjetër Dema - Sivjet u ballafaquam me lënien pas dore e deri në shkatërrim të tokës së
mbjellë e të pambjellë. Mendoj se duhet të ekzistojnë tre format e pronësisë. Asnjë nga
deputetët që folën deri tani, megjithëse folën në emër të popullit, nuk e ka marrë mendimin e
fshatarësisë për formën e pronësisë që do të zgjedhë. Unë kam mendimin që toka të jetë
pronësi e shtetit, pronësi e personave fizikë, d.m.th, private, dhe pronësi e personave juridikë.
Raportet ndërmjet këtyre lloj pronash të përcaktohen nga Këshilli i Ministrave, duke ruajtur
interesat e mbarë popullsisë. Toka në pronësi të personave fizikë duhet ndarë në madhësi të
barabartë për frymë, pa u rikthyer në kufijtë e vjetër, në pronat e dikurshme. Ndarja e tokës
duhet bërë nga komisione shtetërore dhe jo f shatçe, sepse kjo tokë deri tani me këtë lloj
pronësie ishte.
Gjithashtu jam në mënyrë kategorike për të ndaluar shitblerjen e tokës, sepse shitblerja e
saj në kushtet brenda vendit do të çonte në një diferencim shumë të madh ndërmjet
familjeve fshatare. Ne në malësi jemi në pozita të disfavorshme në krahasim me zonat
kodrinore e fushore. Për t’u krijuar mundësi jetese edhe familjeve fshatare të zonave të
malësisë, të cilave u mungon toka bujqësore, mendoj se me këtë ligj që do të miratojmë,
duhet që shteti të marrë përsipër realizimin e këtyre detyrimeve ndaj tyre:
Së pari, rritja e investimeve në pyje, miniera e sektorë të tjerë të ekonomisë për të
punësuar njerëzit. Zvogëlimi gradual i popullsisë fshatare.
Së dyti, lëvizja graduale, e kontrolluar, e një pjese të familjeve në zonat bujqësore brenda
vendit.
Së treti, për ato familje, që vazhdojnë të mbeten me më pak tokë sesa parashikon
Këshilli i Ministrave në vendimin e mëparshëm, të jepet një sasi e caktuar të hollash për çdo
dynym tokë më pak, sesa familjet e tjera të zonës fushore apo kodrinore, e barabartë kjo
përafërsisht me të ardhurat që llogariten për këtë njësi sipërfaqeje. Në qoftë se miratohet me
ligj kryerja e privatizimit të tokës bujqësore, krahas ekzistencës edhe të pronës shtetërore mbi
këtë tokë, zbatimi i këtij procesi duhet realizuar nga kjo Qeveri që kemi sot dhe kërkon njëfarë
kohe relativisht të gjatë, duke përballuar vështirësi jo të zakonta. Kisha një kundërshtim, për
sa i përket asaj që tha zoti Ruli, dhe ky u mbështet dhe nga zoti Dauti, kur bëhet fjalë që një
pjesë e familjeve, që banojnë në fshat, por që nuk jetojnë tërësisht me prodhimin bujqësor, të
mos u jepet tokë. Kjo do të thotë të ligjërosh një padrejtësi shumë të madhe, po të kemi
parasysh që në ekonominë e tregut do të shkojnë dhe ndërmarrjet ekonomike. Ka shumë
familje që sot peshën e të ardhurave e sigurojnë nga puna në shtet, në ndërmarrje
ekonomike, dhe nesër, në kushtet e një ekonomie tregu, ata do të mbeteshin pa burim të
ardhurash.
Skënder Dika - Nga referimi i zotit Zyhdi Pepa dhe nga ç’folën diskutantët, doli disi e
qartë tabloja e anomalive në fshat. Në aspektin ekonomik varfëria vazhdon pikiatën. Në
planin social problemet janë edhe më akute. Përvetësimi i madh e në rrugë të paligjshme i
bagëtive dhe i pasurive të tjera të kooperativës e komplikon edhe më tej situatën në fshat.
Besimi në të ardhmen është lëkundur krejt. Dyzet vjet radhazi thonë fshatarët, ishim pa fat.
Në njërën anë Europa me bujqësinë e fshatin e saj të zhvilluar, në anën tjetër anti Europa,
socializmi, Enveri, kooperativa. Mbase kjo që ndodhi ishte eksperiment, por më e keqja ishte
se eksperimentet kudo në botë i bënin me minj ose me qen dhe jo me fshatarë. Tani shtrohet
pyetja - Do të qajmë të kaluarën apo do të mendojmë për të tashmen dhe të ardhmen? Në
se do të mendojmë për këto të fundit, do të ndodhemi para dy alternativave; njëra është rruga
e shkretuar, e shkelur nga të gjithë, në të cilën ka kaluar Europa dhe ka pasur sukses.
Alternativa tjetër është të shpikim forma dhe rruga të reja ndryshe nga Europa, paçka se
s’dimë mirë fundin apo rezultatet. Unë nuk mund ta konceptoj tokën në përdorim. Kjo formë
më shumë ngjan me akordet dhe metodat ruse të përdorura deri në vitin 1958, vetëm me një
ndryshim se në akordin e atëhershëm planifikoheshin nga ekonomia kulturat, ndërsa sot
mund t’i vendosësh vetë. Fshatari është aq i zgjuar sa të kuptojë se pa futur tapinë në dorë

toka kurrë s’mund të quhet e tij. Kur kemt përpara dilemën tokë në përdorim apo pranë
private, kam bindjen se duhet parë me precedencë dhe ç’efektivitet do të sjellë njëra apo
tjetra zgjidhje. Unë u lutem kolegëve të konsultojnë këtë reformë, që për fatet e fshatarit është
kapitale, në dy etapa:
Etapa e parë është miratimi në parim që toka të jetë pronë private dhe fshatarëve ajo t’u
ndahet për frymë. Kufijtë e vjetër dhe interesat e ish-pronarëve të saj le t’i gjykojë një
parlament i dalë pas zgjedhjeve të reja. Pranimi i kësaj pike bëhet i domosdoshëm edhe për
t’u përshtatur me vende të tjera, anëtare të KSB-së, anëtare e së cilës ne u pranuam. Një
pjesë e fshatarëve vërtet iu tremben privatizimit, po kjo s’do të thotë që ata preferojnë
kooperativën, se në fshat qarkullon kjo shprehje; “në kooperativë mos pafsh hasmin”. Unë
këtë e them me bindje, se në fshat kam lënë peng rininë dhe shija e hidhur e fukarallëkut
ende po më ndjek pas. Fshatarit tonë i është lakuar e ledhatuar mjaft emri nëpër kongrese, i
është premtuar shumë e i është dhënë pak, është abuzuar shumë duke folur në emër të tij.
Atij duhet t’i shpjegojmë sa më shpejt se baza mekanike ekzistuese, sistemi vaditës etj. dhe
në veçanti buka, që ka qenë gogol për fshatin, do t’u sigurohen nga shteti. Për të qenë
konkret, unë do të propozoja të konvergojmë në një pikë mesatare midis deputetit Genc Ruli
dhe Xhemal Dautit. Po të arrijmë në konsensus do të jetë gjë shumë e mirë.
Xhevahir Tahiraj - Qeveria e Stabilitetit duhet të rikthejë me ndërhyrje të qartë e konkrete
normalizimin e gjendjes. Tani më shumë se kurrë duhet vetëpërmbajtje njerëzore. Partitë
politike duhet t’i japin mbështetje të ndershme Qeverisë. Të gjithë jemi dëshmitarë të
veprimeve të papërgjegjshme, që nesër do të na kushtojnë shtrenjtë. U shkatërruan kulturat
bujqësore, veçanërisht baza formave dhe e racave, u grabit blegtoria, prodhimet po vidhen
çdo ditë. Edhe pse e dimë që për një racë të dëshiruar duhen mbi 10 vjet punë gjenetike, për
kryqëzimin dhe për zgjedhjen e saj, edhe pse e dimë që ligjet e rrepta të përshtatshmërisë
bëjnë që të punohet deri në 15 vjet për të ambientuar një farë e kultivari të ri, u goditën edhe
këto baza të arritura deri sot. Përpara kemi dimrin, tani asgjë nuk po mbillet, por po vazhdon
shkatërrimi edhe i atyre që kanë mbetur. Direkt nuk mund të akuzosh, por është fakt që
dikush është i interesuar të shpërthejnë e të ndizen flakë gjakrat e lodhura nga durimi dhe
pasiguria e fshatarit tonë. Interesi u bën thirrje disa shtresave të pushtojnë tokat, të nxjerrin
tapi të vjetra, të pushtojnë ose të prishin objekte, të hedhin themele në toka bujqësore.
Shumë fshatra janë ndarë, një pjesë është mënjanuar dhe pret çfarë zgjidhje do të japë
Qeveria. Një pjesë tjetër, si më e shkathët por dhe më e fortë, me ligjin e vetëzgjidhjes, pa
përfillur as normat e bashkëjetesës shoqërore, po ngacmon rëndë gjakrat. Unë mendoj këto
masa:
E para, për çdo organizim, ristrukturim ose zgjidhje ekonomike vetëm Qeveria të
vendosë dhe të operojë, ashtu si ka ndërmarrë disa vendime, me të cilat njohëm mbrëmë
këtu në Kuvend, por që dhe këto vendime duan medoemos ligjin për tokën. Kjo kërkon të
mos përzihen partitë, që po e bëjnë çorbë vendin, por të mbështesin Qeverinë e Stabilitetit.
E dyta, të behet një rishpërndarje për të unifikuar edhe ato toka, që sot edhe 4 dynym
janë në dy e tre vende. Baza nga do të nisemi të’ jetë gjendja tani, pra të njihen tërë
ndryshimet demografike, sociale, ekonomike e klasore, d.m..th, t’i pritet rruga me ligj çdo
nostalgjie për pronat e dikurshme, çdo oreksi për të diferencuar menjëherë. Tokën ta gëzojë
ai që është sot në fshat, që e punon vetë, e përdor vetë, por dhe që e administron vetë.
Së treti, nga rishpërndarja të përcaktohen kritere të qarta. Zgjidhja, që u propozua këtu
nga shoku Fatos Nano, është zgjidhja më e saktë, ashtu siç është dhe vetë situata e
ngatërruar dhe me probleme në rritje. Formula e dhënë në këtë ligj është më e gjetura në
këtë fazë. Pse? Marrin rrugë problemet e shumta që kanë lindur, hapen mundësi zgjidhjeje
nga më të ndryshmet për riorganizim të ekonomisë, i hapet rrugë pronësisë mbi prodhimin, e
bën të pavarur punën, qetësojmë ndërgjegjen e tronditur të të gjithë bujqve tanë, po dhe u
rritim shpresën e besimin, se nga shumë reforma këto janë lëkundur.
Të mos harrojmë, zotërinj të nderuar, se reformës i janë larguar edhe shumë e shumë më
përpara, duke njohur psikologjinë e fshatarit, por duke njohur edhe problemet, gjë që nga
shumë zotërinj të nderuar bëhet shumë e lehtë sot. Prandaj duhen pasur parasysh edhe
psikologjitë, edhe lëkundjet në këtë drejtim.
Momenti i tretë dhe i rëndësishëm është i shitblerjes së tokës. Edhe këtu duhet folur më
çiltër dhe më qartë, duke njohur realisht dhe aktualisht gjendjen sot në fshat. Tani për tani
kategorikisht nuk duhet të lejohet shitblerja e tokës bujqësore. Tërë shoqëria ka investuar për
këtë tokë dhe ka pjesë në të. Edhe ideja që u hodh këtu se shkatërrimet mund të prekin
edhe ndërmarrjet shtetërore, për këdo rend janë të domosdoshme ndërmarrjet shtetërore.
Vetë ligjet dhe hapat e ekonomisë së tregut do të na japin për to një përfytyrim të qartë, një

organizim e drejtim dhe lirshmërinë e punës sipas përvojës, traditës dhe orientimit të
frytshmërisë. Unë s’jam dakord me dy mendime që u shfaqën këtu, sepse tokën e trajtojnë si
mjekra e qoses. Dhe sot po e shkatërrojnë fshatin bejlerët e kuq, të cilët, mund t’i thosha
zotërisë, që arrën i zoti asnjëherë nuk e vjel me gurë dhe me shkopinj, vetëm hajduti e godet
nga larg atë.
Moisi Lushi - Sjell këtu edhe mendimet e fshatarëve nga takimet që kam pasur kohët e
fundit me ta. Mendimi i tyre është kategorik – privatizimi është e vetmja rrugë për rregullimin
e gjendjes ekonomike tepër të rëndë sot në fshat. E dyta, me formën e sotme të
marrëdhënieve, me shqetësimet e krijuara këto muajt e fundit nga programet e partive të
ndryshme, si dhe me vendimet e Qeverisë së mëparshme për t’i dhënë oborrit 4 dynym tokë,
kooperativa nuk duhet të ekzistojë. Reforma që do të bëjmë nuk duhet kopjuar si e ka
Perëndimi, por në kushtet konkrete të fshatit tonë dhe të psikologjisë së fshatarit tonë. Pa
studim të veçantë e masa të veçanta nga Qeveria për zonat me pak tokë bujqësore do
krijohen shqetësime të mëdha. Unë kam bindjen time se fshati nuk njihet fare nga organet
shtetërore dhe vazhdohet të spekulohet me kërkesat e tij të ulëta deri tani për jetën, në
krahasim me qytetin, dhe me mosngritjen e tij në grevë. Para se të zgjidhim problemet e
perspektivës, që kanë të bëjnë me ligjin për tokën, fshatari kërkon përgjigje dhe zgjidhje:
Kush do të përgjigjet për djersën e tij që ka shkuar kot, të paktën këtë vit? Megjithëse merr
pagë disa herë më të vogël nga qytetari, fshatari deri tani nuk ka përfituar asgjë nga
Parlamenti dhe nga Qeveria që ka qenë deri tani. Mendimi i krijuar se fshati zgjidhi çdo gjë
me marrjen e oborrit dhe rritjen e çmimit të shitjes nuk është i bazuar. Oborri ka zgjidhur
vetëm furnizimin me qumësht dhe perime dhe rritja e çmimit të shitjes në shumicën e
fshatrave nuk ndihet fare, për arsye se fshatari nuk ka çfarë të shesë. Sot shumë familje nuk
kanë para për të marrë bukën. Alternativat e paraqitura në ligjin për tokën dhe në vendimet e
tjera të Qeverisë, që fshatari t’i zgjedhë vetë rrugët e zhvillimit, unë i quaj shumë demokratike.
Ky ligj vetëm hap rrugë për privatizimin në fshat, por nuk zgjidh kërkesat e fshatit në këtë
periudhë kalimtare, pa u mbështetur me vendime të veçanta të Qeverisë. Prandaj e shikoj të
nevojshme t’i propozoj Qeverisë, edhe si deputet i zonës, që për tërë zonat duhet një studim i
veçantë që të mbështesin fshatin me këto disproporcione që e kemi sot. Shteti të marrë
përsipër investimet për mjetet mekanike, gjithashtu dhe masat për ujitje dhe bazën tjetër
materiale. Më lind logjika dhe gjykimi i deputetit Ruli dhe e mbështes plotësisht atë.
Propozoj që toka të mos ketë tatim për një periudhë të caktuar.
Gëzim Luli - Po paraqes edhe disa vërejtje e sugjerime për këtë projektligj kapital. Në
radhë të parë kam vërejtje, edhe në emër të elektoratit, për Ministrinë e Bujqësisë, si dhe për
Ministrin përkatës, zotin Dumani, i cili megjithëse i njihte dhe i dinte problemet në fshat, qoftë
nga populli, qoftë nga ne, i zvarriti zgjidhjet e këtyre problemeve deri sot dhe tani kërkon të
vërë në vend padrejtësitë, kur kanë kaluar muaj të tërë. Unë për vete e shoh të zymtë
perspektivën e bujqësisë me një ministër të tillë, i cili përveç mendësive të vjetra, fshatin e
njeh vetëm teorikisht ose nga zyra ku ka punuar tërë jetën. Ai mban përgjegjësi për zvarritjet
në fshat, për amullinë e krijuar, për mijëra ha të pambjella, si dhe për problemet që janë
grumbulluar sot në fshat. Ka disa javë që na ishte premtuar për daljen e këtij ligji, por asgjë.
Na ishte thënë që me këtë ligj do të rregulloheshin të gjitha problemet që përmendën në
pjesën e hyrjes së këtij projektligji, por ato janë trajtuar fare pak. Tani, para dy ditësh, u
njohëm edhe me ligjin për grumbullimin e bagëtive. Mosdalja e këtij ligji është shkaku kryesor
i çrregullimeve dhe çekuilibrimeve socialekonomike në fshat. E them këtë sepse është fakt që
marrja e bagëtive në mënyrë të padrejtë shërben si shkak kryesor për të grabitur tokën
jashtë ligjit. Është kjo arsyeja që ligji që do të eliminojë problemin e marrjes së bagëtive, të
shoqërojë edhe aspekte të tjera, që përmenda më sipër, që tani në fshat janë një realitet e
duhet ndrequr. Pra tani nuk rivendoset ekuilibri vetëm me rimarrjen e bagëtive, por edhe me
drejtësitë që do të vendosen për gjithë përvetësimet, që janë bërë në kurriz të pronës së
grupit. Pa krijuar ekuilibrin që është prishur në fshat, ligji mbi tokën nuk mund
të vendoset me taban të shëndoshë. Prandaj të gjithë organizmat e ngarkuar për
zgjidhjen e këtyre problemeve, duke filluar nga Ministria e Bujqësisë dhe deri te kooperativa
e organet e pushtetit në bazë, duhet të bëjnë ç’mos për të ndrequr këto defekte me durim, por
dhe me forcën e ligjit
Së dyti, projektligji që na paraqitet, me ndryshimet që i ka vetë Komisioni i Bujqësisë,
sidomos në fushën e pronësisë, të trashëgimisë etj, mendoj se është një hap përpara e i
sigurt për të mos u kthyer më mbrapa në drejtim të privatizimit të bujqësisë dhe të fshatit
tonë. Aty lihet hapur pronësia e personave fizikë dhe juridikë dhe njëkohësisht pronësia e
shtetit mbi tokën, duke kufizuar të drejtën e shitblerjes, gjë që krijon garancinë e plotë që

fshatari do të jetë pronar i kësaj toke dhe ky do të krijojë mundësi që ta mbarështojë atë dhe
ta modernizojë.
Privatizimi është e vetmja alternativë në fshat. Vetëm kështu do të mund ta bëjmë pronar
të asaj që i takon fshatarin. Vetëm kështu do të krijojmë mundësitë e zhvillimit të ekonomisë,
duke e futur atë në rrugë të mbarë dhe do të sigurojmë ushqimin e popullit që ka kohë që e
dëshirojnë të gjithë.
Një problem që duhet të vihet në qendër të vëmendjes nga Këshilli i Ministrave është
problemi i punësimit në fshat. Me eliminimin e kooperativave, një pjesë e kuadrove që janë pa
punë, kanë mbetur pa mjete jetese. Këshilli i Ministrave duhet të bëjë çmos që derisa të futen
në punë organizmat e tregut të krijojnë mundësitë e punësimit të tyre ose t’i mbajnë ata me
asistencë sociale. Një problem tjetër për punësimin në fshat është edhe gjetja e mundësive
për të futur në punë edhe fuqinë e madhe të krahut të punës që ka sot fshati. E rëndësishme
është edhe mbështetja me mekanikë bujqësore, e cila është një pikëpyetje e madhe sot për
fshatin, sepse fshatari qysh tani po i ndien efektet e vështirësive të kësaj mekanike
bujqësore, e cila po e mundon shumë. Ende kemi në fuqi organizma të tillë si SMT-të, që janë
organizma të kohës së Stalinit. Duhet të krijojmë mundësi për mbështetjen dhe realizimin e
punëve bujqësore me anë të farërave dhe plehrave kimike, të cilat sot mungojnë shumë në
fshat.
Një problem shumë i rëndësishëm është problemi i bukës në fshat. Ka fshatra që kanë
mbetur pa bukë. Këshilli i Ministrave duhet të marrë masa për ta zgjidhur një herë e mirë këtë
problem. Njëkohësisht t’u japë mundësi edhe sipërmarrjeve private në fshat për ta zgjidhur
këtë problem. Një problem tjetër mbetet zgjidhja e drejtë e kontureve, e kadastrave që kanë
fshatrat e veçanta. Gjatë përqendrimit të kooperativave të mëdha janë bërë spostime të
theksuara të sipërfaqeve të tokave. Privatizimi në fshat në fakt ka filluar dhe fshatarët me
intuitën e tyre e kanë zgjidhur këtë problem dhe e mbështesin atë pa rezerva. Unë mendoj që
u ka ardhur fundi atyre formave origjinale, kushteve specifike dhe eksperimenteve, me të cilat
është ngopur fshati dhe fshatari ynë.
Nexhmi Hoxha - Deputeti Elezi bëri disa objeksione që meritojnë vëmendje të veçantë.
Veçoj atë të solidarizimit unanim për çështjen e Kosovës, që në këto 50 vjet është’ lënë në
harresë. Solemnisht ju ftoj ta themi fjalën tonë me dinjitet dhe përgjegjësi historike.
Ligji për tokën që do të miratojmë është shansi që do t’i jepet 65% të popullsisë për t’u
orientuar ose jo në rrjedhat e së ardhmes demokratike, ku individi me shoqërinë do të kenë
raporte të reja marrëdhëniesh, të mbështetura juridikisht. Të gjithë ne jemi këtu si deputetë të
popullit dhe si të tillë gjykojmë për ligjin. Çdo gjë duhet ta shohim në kushtet tona konkrete,
me pak tokë, me një ekonomi të centralizuar dhe aktualisht me specifika tepër të veçanta.
Duke filluar nga Konispoli deri në Shishtavec, i vetmi ilaç, edhe sipas diskutimeve, janë
investimet dhe subvencionet. Deri në ç’nivel kemi aftësi të subvencionojmë aktualisht në
fshat, kur s’kemi miratuar ende vetë buxhetin? Ç’ka shteti dhe Qeveria jonë në xhep sot dhe
për nesër? Për këto mendoj s’e duhet ta thotë fjalën konsensusi i sinqertë për situatën që po
kalojmë.
Ligji i paraqitur nga Qeveria, në kushtet që jemi, mendoj se është e keqja e
domosdoshme që duhet t’i shkojmë deri në fund pa ngurrim dhe me vullnet të mirë. Këtu do
ndarë mendja mirë dhe të shikohet fshati realisht e jo me syze partiake. Nuk ka njeri nostalgji
për koperativën me këtë organizim dhe me këtë centralizim. Zbatimi i neneve që do të
miratojmë dhe riorganizimi i pushtetit pluralist në rrethe e në bazë është një hapësirë që të lë
t’i përgjigjesh më mirë ekonomisë së tregut. Nga ajo pak përvojë që kam, them se, veç tokës,
gjithë pasuria e kooperativës duhet parë dhe vlerësuar drejt. Mbështes jashtë çdo tendence
partiake projektligjin. Mendoj se specialistët e bujqësisë duhen vlerësuar realisht nga të
gjithë, sidomos nga Qeveria. Gjithashtu, edhe ligjin për tokën të mos e shtyjmë për në
kalendat greke. Në asnjë mënyrë të mos rikthehemi në ata kufij që propozoi këtu ndonjë nga
deputetët. Fshatari e do shkoqur: do të mbetet ai pronar apo jo? Unë them se ai do të mbetet
pronar dhe vetëm ai.
Shaqir Vukaj - Duke pasur parasysh rëndësinë e këtij problemi dhe faktin se nga ky
Kuvend i ka drejtuar sytë gjithë fshatarësia, në emër të një grupi deputetësh, propozoj që të
gjitha seancat përtokën të transmetohen të plota nga TVSH.
Aleksandër Meksi - Seanca mbyllet. Seanca tjetër hapet në orën 17:30.
*

*

*

(Seanca e pasdites, ora 17:30))

Aleksandër Meksi - Të nderuar deputetë, fillojmë seancën e pasdites.
Fjalën e ka deputeti Ismet Ferizaj.
Ismet Ferizaj - Të nderuar deputetë,
Çështja e tokës, cilësohet si çështja më e rëndësishme sot për sot në Shqipëri dhe me të
vërtetë meriton një diskutim të veçantë, por unë jam i mendimit që në këto diskutime që po
bëjmë, po e shohim problemin sikur dikush na e ka shkatërruar ekonominë bujqësore dhe
tani ne do të mundohemi ta ndërtojmë, kur dihet që ne kemi qenë ata, të cilët kemi punuar
për vite të tëra, 45 vjet, dhe në këtë gjendje e kemi sjellë po ne. Aktualisht jam i mendimit që
problemet duhen parë në sy, ashtu siç ekzistojnë në gjendjen aktuale.
Fshatari, mendoj unë, në mendjen e tij, pak a shumë, e ka ndarë tokën, por kjo ndarje
nuk është bërë praktikisht. Para se të ndahet toka, ne patëm rastin të shihnim ndarjen e
bagëtive. Fshatari s’na pyeti dhe i ndau sipas metodës së vet, metodë, e cila, me thënë të
drejtën, ne deputetët e fshatit na vrau, sepse e bëri ndarjen pa kriter, duke na futur në një
telash tjetër që do të detyrohen ta zgjidhin komisionet shtetërore, të cilat, mendoj se do të
ndërtohen nga shteti përsëri për rishikimin e ndarjes së bagëtive.
Kam frikë se mos ndodhë diçka e tillë përsëri me ndarjen e tokave. A janë të gjithë të një
mendimi se duhet bërë një reformë agrare në Shqipëri dhe çfarë reforme duhet bërë? Unë
jam i mendimit që jo të gjitha forcat kanë sot të njëjtin mendim për një reformë agrare në
Shqipëri dhe jo të gjithë janë të interesuar për ndarjen e tokës. Për këtë, mendoj që nuk janë
të interesuar disa nga drejtuesit e dikastereve, të cilët nuk mund ta mendojnë veten pa një
pronë të përbashkët, sepse ajo ka qenë baza që i ka mbajtur me të gjitha privilegjet që kanë
jetuar dhe ekzistuar deri sot.
E dyta, unë mendoj se kundër një reforme agrare është edhe një farë burokracie e
pushtetit lokal, që nga kryetarët e kooperativave, deri te brigadierët, të cilët e kanë ndier
veten të paaftë për punë dhe jetesën e kanë mbështetur pikërisht këtu, te kjo pronë e
përbashkët. Toka duhet privatizuar, sepse prona e përbashkët bëhet pengesë për zhvillimin e
ardhshëm të Shqipërisë. Unë e mendoj reformën agrare kështu: ajo duhet të bëhet nga shteti,
të mos ekzistojë mendimi se prona është e këtij apo e atij, por të shprehim mendimin se
prona është e përbashkët, e të gjithëve. Atëherë, kjo pronë e të gjithëve, mendoj unë, t’u
ndahet atyre që e kanë dhe që e punojnë, pikërisht fshatarëve. Unë kërkoj që shpërndarja e
tokës të mos bëhet mbi bazën e asaj që njerëzit kanë pasur, për arsye se për shumë e
shumë dekada rresht ata e kanë punuar bashkë, kanë jetuar bashkë me të dhe, si pronë e
përbashkët, duhet të ndahet bashkë. Toka t’u jepet vetëm atyre fshatarëve që jetojnë në ato
fshatra dhe që punojnë në ato kooperativa bujqësore. Toka t’u jepet falas fshatarëve, me tapi
dhe ta kenë të vetën. Ndarja, mendoj unë, të bëhet sipas frymëve, të mos njihet asnjë kufi i
vjetër i të gjithë tokave që kanë ekzistuar.
Mendoj që edhe mjetet e mekanikës bujqësore të SMT-ve të ndahen dhe t’u jepen falas
fshatarëve. Jam i mendimit që për t’u ardhur në ndihmë atyre pronarëve privatë që do ta
ndajnë tokën, shteti qëllimisht të marrë masa për një mekanikë të vogël bujqësore me
traktorë e zetorë të vegjël.
Si konkluzion, unë e konsideroj të detyrueshëm privatizimin e tokës. Nuk jam i mendimit
që të ekzistojnë tash e tutje kooperativa bujqësore të asnjë lloj forme.
Sa për problemin e Kosovës, mendoj se ekzistenca e dy pronave të kundërta, të
ndryshme, e një prone krejtësisht private në Kosovë dhe e një prone të kooperativës
bujqësore te ne, nuk do ta krijonte atë lidhje që duhet me Kosovën, përkundrazi, ju e dini se si
duhet të jetë një komb, prandaj jam i mendimit që, në qoftë se flasim për Kosovën, në duhet
ta krijojmë edhe ekonominë njëlloj, të jetë një ekonomi kombëtare e një tipi.
Sulejman Pepa - Diskutojmë për një problem mbarëkombëtar ku lidhen direkt interesat e
mbi 65% të popullsisë dhe, në mënyrë indirekte, edhe të pjesës tjetër të popullit.
Ligji i paraqitur nga Qeveria, në tërësi, është i pranueshëm dhe konvergojnë, për disa
pika kardinale, edhe forcat politike. Prandaj kërkohet ta miratojmë e të biem të tërë në një
mendim.
Një çështje e diskutueshme është neni 2 ku diskutohet nëse duhet thënë “në përdorim”
apo “në pronësi”. Komisionet, në formulimin e këtij neni, u nisën nga qëllimi që fshatari ta
kuptojë më mirë psikologjikisht se toka është e tij. Komisionet nuk janë për shitjen dhe për
blerjen tani për tani të tokës. Ajo do të bëhet kur të krijohen kushtet e nevojshme sociale,
ndryshe do të dalin shumë problemë sociale.

Lënia pronë shtetërore dhe e personave juridikë e fizikë, u gjykua të vendoset, sepse
drejt kësaj tendence po ecën ekonomia jonë dhe të tërë janë të mendimit se në këtë pikë do
të arrihet që toka, pas njëfarë kohe të shitet e të blihet. Në rast se neni 2 i formuluar nga
komisionet, juridikisht bie në kontradiktë me ndalimin e shitjes së tokës, atëherë duhet
rregulluar. Asnjë nga anëtarët e komisionit nuk është për shitjen e tokës dhe asnjë prej tyre
nuk është për rikthimin e sinoreve të vjetra, siç u shprehën këtu disa. Ndarja e tokës të bëhet
për popullsinë që banon në fshat.
Juristët shpjegojnë se ai që bën ligjin për ta quajtur pronë e personave fizikë tokën, po ai
e nxjerr ligjin që ajo të mos shitet e blihet për një afat të pacaktuar. Dhe po të jetë kështu,
atëherë s’ka pse ta dramatizojnë fjalën “pronë” apo “përdorim”. Po u quajt “pronë e personave
fizikë”, thuhet nga disa, është një reformë agrare. Po vetë rindarja për frymë është reformë?
Po. Vetë regjistrimi në kadastër i tokës që merr çdo person, sipas nenit 10, shpreh fillimin e
reformës. Përfundimisht, për nenin 2 ka disa rrugëzgjidhje mendoj unë. Mund të jetë varianti i
komisionit.
Varianti i dytë të mos lihet fare problemi i pronësisë e të lihet ta vendosim përfundimisht
kur të hartojmë e miratojmë Kushtetutën.
Varianti tretë, thuhet që “shteti u jep në ngarkim tokën personave juridikë e fizikë”
Një nga dy variantet e fundit, në këto kushte pikëpamjesh të ndryshme në Parlament,
mund të jetë më oportun për të arritur një konsensus në këtë pikë, e cila do saktësohet me
miratimin e Kushtetutës, që është punë muajsh, të paktën sipas programit të miratuar që në
fillim. Miratimi i këtij neni në një nga këto variante, nuk e pengon privatizimin në fshat.
Shqetësimi më i madh i fshatarësisë është se si do të ndahet toka. Toka duhet ndarë për
frymë, duke pasur parasysh sa do të takojë mbi ujë dhe nën ujë, mal, fushë, kodër etj. Po u
zbatuan drejt nga komisionet këto çështje, atëherë problemet sociale do të jenë më të
minimizuara.
Shqetësimi i dytë i fshatarësisë është sesi do të funksionojë kooperativa. Për këtë
ministria ka konceptuar disa modele bashkësish apo kooperativash, por nuk ka konceptuar si
duhet akoma funksionimin. Ç’detyra do të ketë kryetari i kooperativës në kushtet e
bashkësisë kolektive? Ai, në radhë të parë, do të sigurojë bukën, do ta riprodhojë, ta
tregtojë, t’i sigurojë çdo familjeje furnizimin materialo-teknik me ujë, me plehëra kimike etj.,
të thithë prodhimin-mall, d.m.th. tepricën që ka për treg fshatari apo bashkësia kolektive. Po
kështu dhe për funksionimin e Bankës Bujqësore, që do të shtrihet deri në ish kooperativat e
bashkuara,. siç është një mendim, kërkohet t’i behet e ditur fshatarësisë.
Problemi është se ne jemi mësuar me një tip kooperative, ndërsa tani po krijohen kushte
të reja që të ketë larmi kooperativash, sipas larmisë së kushteve ekzistuese. Po të bëhet
rindarja në muajt korrik-shtator, atëherë, mund të impenjohet në kohë fshatarësia, për të
pasur një fillim të mbarë të vitit bujqësor.
Mendoj që Komisioni Shtetëror i Tokës, në qendër e në rreth, duhet të ketë, të paktën,
një zëvendës të kryetarit funksionar, se do të ketë jo pak punë konkrete të përditshme. Unë
nuk e konceptoj që zëvendëskryeministri të merret përditë me këtë punë.
Huzri Hoxha - Nga diskutimet e bëra, unë gjykoj se ka disa momente që na bashkojnë, si
për shembull, që tokën do ta përdorin familjet ose bashkimet familjare, si dhe personat
juridikë shtetërorë, pa shpërblim, dhe se, tani për tani, nuk do të kenë të drejtën e shitblerjes
ata që do ta përdorim tokën; gjithashtu, se nuk do të njihen kufijtë e vjetër. Një pikë që na
ndan pjesërisht është se opozita kërkon njohjen ligjore qysh sot të pronës private mbi tokën,
ndërsa ne kërkojmë këtë njohje ligjore pas periudhës së stabilizimit të vendit. Megjithatë,
edhe këtu ne përsëri kemi një pikë të përbashkët, por kryesorja është se ky ligj që po
diskutojmë ne sot, i hap rrugë privatizimit të ardhshëm.
Unë mendoj se pikëpamja që shprehu deputeti Fatos Nano e shikon shtetin si një arbitër
për t’ua shpërndarë këtë tokë personave fizikë dhe juridikë.
Dhimitër Anagnosti - Unë dëshiroj ta shoh problemin e tokës jo në aspektin kryesisht
primar, atë ekonomik, por dhe në aspekte të tjera që janë shumë të rëndësishme e që
rrjedhin direkt prej tij dhe që në ligjin, për të cilin po debatojmë këtu, ende nuk është
reflektuar.
Raporti i njeriut me tokën është një raport nga më të lashtët. Nëse e gjurmojmë këtë
lidhje me kohën e Mesjetës e deri pas Çlirimit, do të shohim që shqiptari ka qenë zot
fuqiplotë i pronës së vet, të sanksionuar ligjërisht në të drejtën kanunore me hollësitë më të
mëdha. Të shikojmë për këtë gjë kapitullin për pronën dhe Kanunin e Veriut. Betimet e rënda
të shqiptarit kanë qenë “Për këtë qiell!” dhe “Për këtë dhe!” ose “Për këtë bukë”, që përsëri
nënkuptonte tokën që prodhonte. Edhe thirrja për luftë bëhej në emër të mbrojtjes së trojeve.

Si rrjedhojë, për shqiptarin raporti njeri-tokë nuk ka qenë vetëm një faktor ekonomik i
ekzistencës fizike, por dhe një faktor i identitetit kombëtar dhe, si i tillë, një raport fanatik.
Këtu e ka burimin thënia e njohur “Feja e shqiptarit është shqiptaria”.
Çfarë ndodhi në prizmin e këtij raporti, gjatë viteve të sundimit të ideologjisë m-l, të gjithë
e dinë mirë: varfëri, prishje e karakterit, ulje e zellit për punë. prishje e moralit dhe, në
veçanti, dobësim i ndjenjës patriotike kombëtare, gjë që e tregoi fare qartë eksodi masiv i
kohëve të f undit. Pra, mendoj se toka, edhe për arsye historike, duhet të privatizohet
plotësisht. Ligji që do të miratojmë, duhet të ketë parasysh jo vetëm zgjidhjen e problemit
ekonomik, por edhe shërimin e këtyre plagëve që kërkojnë kohë të shërohen. Gjithashtu, ky
ligj duhet të synojë drejtësi sociale. Shkruhet e flitet shumë për atë që po ndodh sot në fshat,
ku fshatarët, në mënyrë spontane, po veprojnë edhe në lidhje me tokën. Ku e gjejnë
kurajën?! Me ç’të drejtë morale e bëjnë këtë? Është e drejta e lartë e pronës së trungut të
gjakut, e njohur nga i gjithë komuniteti i fshatit, është ai raport fanatik, për të cilin fola më
lart, që ua jep këtë të drejtë. As Parlamenti, as Qeveria nuk e marrin parasysh këtë realitet,
por e injorojnë, dhe, duke e injoruar, mendojnë se e eliminojnë.
Toka është libër i shkruar për trungun familjar dhe kjo reformë duhet të krijojë mundësinë
për të krijuar një faqe të re, të gëzueshme në atë libër dhe jo të trajtohet problemi në mënyrë
aritmetike, që të fillohet nga kuota zero, ashtu siç ndodhi pas vitit 1944 në të gjitha fushat:
ekonomi, kulturë, art, fe, sporte etj. Ne e pamë ku na çoi, në humbjen e identitetit, në varfëri
shpirtërore. Gabime të tilla të rënda nuk duhet të përsëriten më. Ne nuk kemi të drejtë t’i
presim me dhunë fijet historike, në çdo fushë qofshin, në duhet t’i lidhin ato, se ndryshe
rrezikojmë të mbetemi pa tradita, pa memorie historike. Në kompleksitetin e këtij problemi
zgjidhjet praktike do të jenë të ndryshme, në vartësi të veçorive që paraqet çdo krahine apo
fshat.
Aspekti tjetër që dua të trajtoj është ai i pronësisë mbi tokën në përgjithësi. Shqiptarit
duhet t’i njihet e drejta e pronësisë mbi tokën që kishte në prag të kolektivizimit si vlerë, si e
atij që qëndroi në fshat, edhe e atij që u largua prej tij. Në këtë aspekt,ky ligj duhet të vërë
edhe drejtësi sociale. Nuk mund të mos i njihet e drejta e pronësisë atij që e ka pasur tokën,
sepse ashtu do t’u shtohej edhe një padrejtësi tjetër të gjitha padrejtësive, vuajtjeve,
privimeve që pësoi shqiptari gjatë periudhës moniste. Veç, me këtë rast, nuk do të dinim si
t’ia vinim emrin kësaj padrejtësie që mund të bëhej nga shteti demokratik. Ky shtet ka për
detyrë të shërojë ato plagë të së kaluarës që ende mund të shërohen.
Toka në fshat apo shtëpia në qytet janë, hapur e ndërtuar me mundime e, shpesh, me
sakrifica ekstreme të disa gjeneratave, prandaj nuk mund të përvetësohen në mënyrë
arbitrare. Ligji për këtë problem duhet të parashikojë një nen që, brenda një afati kohe, ishpronarëve t’u kompensohet vlera. Në qoftë se ky ligj nuk do të vërë drejtësi, atëherë do të jetë
e vështirë ta bindim popullin me fjalë se ne po ndërtojmë rendin demokratik dhe respektojmë
të drejtat e njeriut. Në qoftë se ndonjëri e pret shkurt duke thënë “Kush i hyn kësaj pune”, unë
do të thosha se, për hir të drejtës dhe të parimeve të larta demokratike, le të lodhemi sa më
tepër. Ne duhet ta ndiejmë veten të qetë moralisht kur ta kemi aprovuar këtë ligj, me bindjen
se kemi dhënë drejtësi. Atje ku qytetarët e Republikës së Shqipërisë kanë prona të
trashëguara në vende të tjera demokratike, e drejta e pronës është e ruajtur me ligj dhe në
kemi kohë që vjelim të ardhura prej tyre. Pse nuk duhet t’ia njohim këtë të drejtë qytetarit
tonë këtu?
Të nderuar deputetë,
Ky vend është qeverisur me shumë pak drejtësi, me shumë pak mëshirë. Kur një konsull
i huaj e pyeti Esat Pashën si do të rregullohej çështja shqiptare, ai iu përgjigj: “Përmes
ekuilibrit të urrejtjes”. Urrejtja e ka brejtur trupin e shpirtin e shqiptarit edhe për këto 46 vjet
përmes gjeneratorit të vet diabolik të luftës së klasave. Në problemin e tokës të mos krijojmë
urrejtje të reja. Më në fund, të nisim ta ndërtojmë jetën tonë mbi ekuilibrin e respektit e të
dashurisë dhe këtë t’ua vëmë përballë të keqijave që nuk do të mungojnë edhe në të
ardhmen. Për këtë duhet të vëmë drejtësi, ndryshe ka rrezik që, pasi shkatërruam sistemin
feudo- borgjez, ndërtuam dhe po shkatërrojmë sistemin feudo-socialist, të mos ndërtojmë
feudo- demokracinë.
Xhemal Gazidede - Ne kemi miratuar shumë ligje të rëndësishme, që i kanë dhënë udhë
veprimtarisë shtetërore të vendit, por miratimi i këtij ligji merr një rëndësi të veçantë, pasi, për
mendimin tim, pa zgjidhur problemet e bujqësisë, nuk mund të pretendojmë se kemi zgjidhur
problemet e ekonomisë në tërësi. Çrregullimet që ka sot ekonomia, përveç prej faktorëve të
destabilitetit politik, influencë të dorës së parë ka pasur dhe bujqësia.

Situata në fshat është rënduar. Ka akoma fshatra ku familje të tëra nuk kanë marrë tokë.
Në disa fshatra kërkohen kufijtë e vjetër etj.,etj. Gjendjen e rëndon edhe më shumë rrëmbimi i
bagëtive e, në këtë gjendje të vështirë, ndikuan negativisht edhe programet e partive politike
gjatë fushatës elektorale. Të gjitha këto kanë pasur edhe pasojat e tyre sociale. Mendoj që
ligji, ashtu siç na është paraqitur, do të kënaqë shumicën dërrmuese të fshatarësisë sonë. A
mund të bëhet fjalë për një privatizim të plotë të fshatit në ketë situatë? Mendoj që një gjë e
tillë, jo vetëm nuk do të shuante tensionet sociale, por do të krijonte situata të tilla që, askush
nuk do t’i dëshironte. Ky ligj nuk lejon shitblerjen e tokës, por njëkohësisht u krijon mundësi
firmave të huaja për investime në vendin tonë.
A është’ e nevojshme sot kooperativa bujqësore? Për mendimin tim, është e nevojshme
por, kuptohet, me një organizim tjetër. Formën e saj le ta zgjedhë vetë fshatari. Mendoj që
edhe katër projektvendimet e Qeverisë që na u paraqitën, e plotësojnë edhe më mirë ligjin
për tokën. Por, në njërin prej tyre, mendoj që vlerësimi i bagëtive të rrëmbyera, të mos bëhet
me vlerën zooteknike, por me 3 deri 5-f ishin e vlerës zooteknike.
Kam dhe një vërejtje te ligji “Për tokën” për nenin 20, kur vërehet zënia e tokës për
ndërtim jashtë rregullave...
Blerim Çela - Të nderuar kolegë,
Është thënë vazhdimisht që fshatari ynë është shumë i lidhur me tokën dhe ky është
realitet. Me gjithë kalimin në pronësi të përbashkët të tokës në dy gjenerata, përsëri dashuria
për trojet është e madhe dhe kjo tregon, përveç të tjerave, vetë shpirtin patriotik të shqiptarit.
Atdhedashuria lidhet direkt me pronësinë private mbi tokën. “Toka ime”, “Shtëpia ime”,
“Atdheu im”, janë koncepte të lindura e të futura në gjak të çdo shqiptari, të cilat, as periudha
45-vjeçare që kaluam, nuk i shkuli nga mendjet e zemrat tona e, veçanërisht, të fshatarit.
Sot, pronësia private, megjithëse e çdo fshatari, e tremb atë për mungesë të mekanikës
bujqësore e të bukës. Këto janë probleme të zgjidhshme. Mendimi im është që ky problem të
zgjidhet, duke ia dhënë tokën fshatarit në pronësi private, por pa të drejtë shitblerjeje. Të
jepen edhe vreshtat, edhe ullishtet në pronësi private. Më vonë, vetë proceset e zhvillimit
ekonomik të tregut, do të diktojnë edhe mënyrën e përdorimit të saj, d.m.th.., tjetërsimin.
Privatizimi i tokës nxjerr disa probleme në këtë fazë:
E para, janë tokat e ish-pronarëve të vegjël e të mesëm, një pjesë e të cilëve banojnë në
fshat, e një pjesë janë transferuar në qytet. Personat që banojnë në qytet, të mos kenë të
drejtë të marrin tokë; personat që marrin më pak tokë, sesa u ka blerë i ati apo gjyshi,
familjarisht, të marrin nga shteti një kambial që do të shlyhet pas një periudhe 10 ose 20vjeçare, sepse sot nuk kanë mundësi financiare.
E dyta, për fshatarët joautoktonë, që kanë ardhur nga malësia, të bëhet ndarja e tokës
barabar me autoktonët, por autoktonëve, që preken nga kjo ndarje, t’u jepet kambial nga
shteti, siç thamë më sipër.
E treta, për fshatarët e zonave malore, kur toka është e pamjaftueshme, të krijohen
mundësi për zhvillimin blegtoral e të frutikulturës. Gjithashtu, të jepen zabelet dhe kullotat.
Shteti të importojë bagëti nga jashtë me kredi, për këtë janë mundësitë; dhe t’ua ndajë
familjeve fshatare, të cilat shtyjnë kundërvleftën e tyre me produkte bujqësore e blegtorale
për 5-6 vjet. Kjo presupozon që shteti të ndjekë një politike parësore financiare për fshatin,
qoftë për akordimin e kredive, qoftë për politikën tatimore.
Gjithashtu, shteti duhet ta ndihmojë fshatin edhe në këto drejtime:
a. Të hapen furra pjekjeje private, duke fuqizuar me miell gruri privatët, si dhe të
rregullojë e të sistemojë ato ekzistueset;
b. Të sigurojë farën, insekticidet, plehërat kimike e mekanikën bujqësore; të sigurojë ujin
me tarifa të arsyeshme;
c. Qeveria të marrë masa për sistemimin në punë të kuadrove të bujqësisë, sigurisht
edhe në kuadrin e ndarjes së tokës.
Fermat shtetërore të kthehen në shoqëri aksionere për personat fizike e juridikë të
vendit e të huaj me bashkëpunim. Gjithashtu, t’u jepet toka me qira edhe personave që e
marrin në përdorim dhe ata të paguajnë qiranë e tokës dhe tatimin mbi fitimin. Të forcohen
fermat shtetërore për prodhim farërash e mbarështim damazësh, me të cilët të ndihmohet
fshati, duke ia shitur si fillim me çmime të arsyeshme e pastaj me çmimet e tregut. Çmimet e
produkteve bujqësore e blegtorale të jenë sipas ligjeve të ekonomisë së tregut. Për ndarjen e
tokës privatëve të kihet parasysh të mos merret në konsideratë toka e dhënë me Reformën
Agrare të vitit 1946. Kambiali do t’i jepet vetëm atij që ia ka blerë tokën i ati apo gjyshi, jo atij
që e ka fituar nga reforma agrare, gjithmonë për tepricën e tokës që nuk merr si familje. Të
mos trembemi nga kjo, se familjet janë shtuar dhe lëshimi i kambialeve do të jetë i vogël.

Jam kategorikisht kundër subvencioneve të diferencës së çmimit të produkteve bujqësore
e blegtorale. Fshatari duhet të prodhojë e të shesë, sipas kërkesës e ofertës. Shteti mund të
rrisë çmimet e grumbullimit vetëm për ato produkte që i interesojnë si për vendin, ashtu dhe
për eksportin, për të stimuluar prodhimin e tyre. Pra, propozoj që neni 2 të formulohet si vijon:
Toka të privatizohet falas, sipas numrit të frymëve në fshat, pa të drejtën e tjetërsimit.
Personat e larguar familjarisht nga fshati, nuk përfitojnë tokë bujqësore”.
Megjithatë, ky problem mund të zgjidhet edhe me referendum. Pa privatizim të tokës nuk
ka ekonomi tregu.
Së fundi, mbështes propozimin e hedhur nga deputetët Sali Berisha, Halil Elezi, Fatos
Nano dhe diskutantët e tjerë që të dalim me rezolutë për çështjen e Kosovës. Ne do të jemi
përkrah vëllezërve tanë kosovarë në çdo situatë e nuk do të lejojmë me të luhet me fatet
tona.
Osman Murati - Desha të ndalem shkurt në disa veçori dhe vështirësi që ka zbatimi i
këtij ligji.
Së pari, në zonat malore, toka bujqësore është tepër e kufizuar. Familja fshatare, me 100
deri në 300 metër katrorë tokë bujqësore, nuk është në gjendje të sigurojë as sasinë
minimale të ushqimit për vete, dhe as nuk bëhet fjalë për të dalë me teprica të produkteve
bujqësore në treg.
Së dyti, për të qenë realistë, ekziston nostalgjia e së kaluarës për të shkuar te sinorët e
dikurshëm. Mendimi shkon deri aty sa të prishin dhe shtëpi banimi, madje, kanë filluar të
prishen në fshat; dhe kërkesat me peticione shkojnë deri edhe për lagje të tëra. Në këtë
realitet, mendoj se shtrohet si kërkesë imediate që marrëdhëniet e pronësisë mbi tokën f’i
hapin rrugë ekonomisë së tregut, por me sa më pak dhimbje sociale. Përballë kësaj
gjendjeje, mendoj se duhet miratuar një ligj, që u përgjigjet kushteve tona, për të mos iu
kthyer përsëri, me ndarjen tokës, asaj të kaluare të hidhur dhe për ta ndarë popullsinë në
çifligarë e bujkrobër. Toka është pasuri kombëtare”, kështu mendoj të shprehet në ligj, dhe
“Ajo u jepet vetëm fshatarëve banues në fshat me kriteret që do të caktojë Këshilli i
Ministrave”. Është në dëshirën e vetë fshatarit të qëndrojë privat ose të marrë pjesë në një
formë kooperimi. Por, për zonën malore, doemos, duhet ruajtur pjesëmarrja e shtetit për
investime dhe shpenzime të tjera.
Bashkohem me mendimin që shprehu deputeti Ali Kaza, për një studim nga Qeveria që,
një pjesë e popullsisë të lëvizë, pa vënë kufi, nga zonat malore, në zonat fushore dhe në
veprat që do të hapin investimet e huaja. Për të zbutur disnivelin midis zonës fushore dhe
asaj malore, është e drejtë që, nëpërmjet politikës fiskale që do të zbatohet për zonën
fushore, një pjesë e të ardhurave që do të krijohen në Buxhetin e Shtetit, të financohen për
njësitë e sipërfaqes së tokës dhe për krerë të bagëtive, siç e kanë dhe vende të tjera.
Ne diskutojmë ligjin “Për tokën”, ndërkohë kemi zona pa bukë, bile pa ushqimet minimale
të domosdoshme. Jemi përballë një katastrofe tepër të rëndë. Nga ana tjetër, mendoj se, në
asnjë mënyrë s’duhet të lejojmë shkëputjen e shtetit me këto zona, me një politike të caktuar
për zhvillimin aktual dhe perspektiv të tyre me ndihmë sociale, me aktivitete të tjera
shëndetësore etj., me qëllim që këtyre zonave t’u jepet përparësia në zhvillim
Aleksandër Meksi - Do të bëjmë gjysmë ore pushim.
Aleksandër Meksi - Hapim senacën.
Deputeti Pëllumb Seferkolli.
Pëllumb Seferkolli - Çështja e tokës ka nxitur mendimin edhe të atyre fshatarëve që nuk
u prishej rehati deri sot, që kanë qenë indiferente në kulm për pronën e kooperativës. Pra,
kjo shpreh shkundjen e psikologjisë së vjetër të formuar nga sistemi ekonomik që kishim dhe
fillimin e formulimit të psikologjisë së re që mbështet ekonominë e tregut.
Një pjesë e mirë e forcave në fshat paguheshin për aktivitete partiake, por, edhe kur
punonin, shumë anëtarë të organizatave të masave, që në mëngjes, i drejtoheshin
brigadierit, duke i kujtuar ndonjë aspekt nga vendimet e organizatës apo të këshillit popullor,
në mënyrë që brigadieri të ndryshonte timonin e dhënies së punës së ditës. Kjo e bënte
punëtorin dembel, duke nxitur vjedhjet e shpërdorimet në kooperativa. Akoma sot, përpëliten
të papunët e të privilegjuarit, që ende kërkojnë të hanë me tallonin e vjetër e të notojnë
nëpër kooperativë. Prandaj, të mbështetim dhënien e tokës fshatarit që punon dhe që banon
në fshat. Vendimi i Qeverisë të përcaktojë qartë kriteret e ndarjes së tokës midis fshatrave
dhe brenda tyre, duke pasur parasysh edhe llojin e tokës brenda së njëjtës kooperativë. Ligji
të rregullojë funksionimin e komisioneve mbi bazë fshati. Shitja e tokës le t’i mbetet
Kushtetutës së re, pasi, aktualisht, janë të paktë ata fshatarë me fuqi ekonomike për të blerë
tokën, përjashto fshatarin që financohet nga jashtë.

Dhënia e tokës do t’i nxiste fshatarët të grupoheshin sipas interesave dhe do të vendoste
strukturën e dëshiruar të prodhimit nga secili prej tyre. Ato fshatra që duan të qëndrojnë në
kooperativë, le të vendosin vetë. Mendimi shkencor duhet të nxitet dhe mendoj se një pjese
të specialistëve të fshatit, që banojnë në qytet e dëshirojnë të marrin tokë, Qeveria mund t’u
japë të drejtën t’u jepet tokë me qira dhe jo të miratojmë si sot, asistencën sociale, por secili
të gjejë veten.
Nxitja e prodhimit të lirë kërkon edhe një treg të lirë jo vetëm brenda, por edhe jashtë
shtetit. Por tatimi doganor, frenimi nëpërmjet peripecive të licencave tregtare, duke i
përqendruar ato vetëm në Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, çon një bllokim të zgjerimit të
prodhimit të lirë. Shumë toka janë zënë nga rezervuarët, nga fushat e aviacionit e ndërtimet
e tjera. Mendoj që toka, kur mundet, t’i kthehet fshatit, ndërsa, në pamundësi për t’iu kthyer,
t’i kthehet renta diferenciale e kësaj sipërfaqeje dhënë përkatësisht për çdo vit.
Problemet sociale në fshat aktualisht janë të shumta e kërkojnë zgjidhje, si higjiena,
mbështetja shëndetësore e kulturore etj, duke ditur se tani shumë fëmijë po merren me
bagëtinë. Stabilizimi i bukës në fshat mbetet problem i hapur. Problemet e rrugëve,
problemet urbane dhe të lëvizjes së fshatarëve janë një çështje sociale që duhet parë në çdo
fshat nga ana e Qeverisë. Problemet e ujit të pijshëm, si dhe zgjidhja e pensioneve në
sesionin e ardhshëm të shtatorit, problemet e mekanizimit të proceseve të punës në fshat, si
dhe stabilizimi i drejtimit pluralist janë ndër problemet që shfaqen sot.
Mendoj se Qeveria deri tani, vetë po flet dhe vetë po dëgjon për vendimet që merr.
Prandaj, sa më shpejt e në mënyrë aktive duhet zgjidhur problemi i drejtimit pluralist të
komiteteve ekzekutive nëpër rrethe. Këto probleme që po diskutojmë e që do të vendosen,
nuk duhet t’i kthejë kush, siç na ka ndodhur edhe herë të tjera. Populli kërkon konkretizim të
menjëhershëm të zgjidhjes së problemeve, ndërsa Ministria e Bujqësisë duhet të reflektojë
më tepër nëpër rrethe, për t’u çelur horizonte jo vetëm prodhuesve, por edhe tregtarëve.
Edhe unë shpreh qëndrimin tim për Kosovën, sipas mendimit të deputetëve Berisha e
Nano.
Petrika Minga - Po diskutojmë një nga ligjet që në historinë kombëtare do të mbetet me
vlerë mjaft të madhe.
Sot fshati po përjeton situata nga më të vështirat. Kooperativat po shpërbëhen,
ndërmarrjet bujqësore po dalin gjithmonë me humbje, po vidhen e po grabiten intensivisht.
Komplekset industriale blegtorale kanë tregues ekonomiko-financiare tepër të ulët për atë pak
prodhim që japin. Problemet sociale po bëhen tepër shqetësuese. Po rrëmbehet e po vidhet
çdo gjë. Mijëra bagëti po kalojnë kufirin pa viza, ndërkohë që po importojmë drithë, qumësht,
mish, vaj, deri edhe qepë e patate. Pseudopolitikanët e këtij kombi gjithmonë janë justifikuar
me thatësirën e zgjatur e me lloj-lloj sofizmash të tjera. Shtëpi të reja po ndërtohen në tokën
më të mirë. Pra, mund të themi me bindje të plotë se fshati është në udhëkryq e me
tendencë drejt shkatërrimit. Kjo situatë është rezultat direkt i politikës së dështuar e të gabuar
të ndjekur për 46 vjet nga PPSH dhe udhëheqësit e saj të paaftë e dogmatikë.
Aktualisht, kooperativistët po jetojnë plot ankth e pasiguri për të sotmen dhe për të
nesërmen. Një pjesë nuk e duan kooperativën, një pjesë tjetër e do atë, pasi janë të lidhur me
problemet e bukës dhe me rrogën mujore. Por, për hir të së vërtetës, me vepra askush nuk e
mbështet një gjë të tillë. Prandaj, duhet që, urgjent, Parlamenti, Qeveria e Stabilitetit,
Presidenti ta ndalin këtë hemoragji ekonomike.
Pronësia mbi tokën është çështja më kryesore në zgjidhjen e problemeve agrare. Ajo do
të jetë pikë referimi për përshpejtimin dhe thellimin e reformave ekonomike jo vetëm në
fshat, por edhe më gjerë. Jam i ndërgjegjshëm se një ligj i tillë nuk mund të bëhet i plotë për
një kohë të shkurtër. Por, situatat dhe koha që do të rrjedhë, do të ndikojnë për të
përmbushur të gjitha aspiratat jo vetëm të popullsisë apo të shtresave të ndryshme, por edhe
të individëve të veçantë. Në këtë aspekt e shohim ne thellimin e mëtejshëm të demokratizimit
të’ vendit.
Për fazën e fillimit, ky ligj duhet të zgjidhë detyrat imediate, t’u japë zgjidhje problemeve
akute, që kanë lindur sot në fshat, duke e ndarë tokën sipas parimit Toka i përket atij që e
punon”, duke ia dhënë me qira fshatarit dhe ai të paguajë taksën; t’u japë drejtim
problemeve afatgjata, që mund të lindin për tokën në planin perspektiv; të krijojë premisa për
thithjen e investimeve të huaja, por gjithmonë pa humbur tokën, të ndikojë në mbrojtjen e
fondit të tokës dhe të punojë për shlyerjen e saj. Miratimi përfundimtar i ligjit për tokën të
bëhet nga Parlamenti i ardhshëm mbi bazën e një diskutimi mbarëpopullor...
Një deputet: ...Edhe Kryeministri apo Presidenti duhet të kërkojnë hesap e të nxjerrin
përgjegjësinë, sepse populli kërkon qetësinë që tashmë e ka humbur. Flitet shumë për

privatizimin e për ligjin për tokën. Është në nderin e këtij Parlamenti dhe i takon përgjegjësia
historike këtij Parlamenti që ky ligj të mendohet e të dalë mirë, se në fshat ky është problemi
më i madh e më i mprehtëe ka rrezik për vëllavrasje. Familjet që janë të lidhura me
kooperativat bujqësore nuk janë dakord të prishet kooperativa, por vjedhjet dhe shpërdorimet
masive i kanë revoltuar shumë. Një pjesë e elektoratit kanë mendimin, që nenin 2, i cili
përcakton se “toka është pronë shtetërore, ajo të jepet për përdorim pa i njohur kufijtë e vjetër
e të ndalohet shitblerja e saj”, nen i cili përmbush interesat e të tashmes dhe ato të
perspektivës, t’ia lemë kohës.
Nuk jam dakord me disa parafolës se prodhimi i përqendruar ka rënë. Jo, ai është shtuar.
Ka dhe fshatra që kanë marrë 40 kv/ha grurë, 60-70 kv/ha misër etj. Kështu është edhe
kooperativa ku në drejtojmë. Kam mendimin se vetë programet e partive politike i prishin
koperativat. Grevat e organizuara nga klasa punëtore i pësojnë, në radhë të parë, vetë
kooperativat.
Duke përfunduar, mendoj që toka të jetë pronë e shtetit e t’u jepet në përdorim personave
juridikë e fizikë. Të ndalohet shitblerja. Toka të ndahet sipas frymëve, duke ruajtur raportet
nën ujë e mbi ujë. Kooperativa bujqësore të qëndrojë, pore riorganizuar dhe këtë riorganizim
le t’ia lëmë vetë fshatit ose vetë kooperativistëve. Ajo të ketë këto funksione: furnizimin me
bukë, me bazë materialo-teknike, me plehëra, pesticide e farna. Kërkoj që vendimi i
Qeverisë nr.198. dt. 24.6.1991, të shoqërohet me sanksione ligjore, pasi disa matrapazë
kanë përfituar padrejtësisht nga rrëmbimi i lopëve. Vlera zooteknike e kafshëve të jetë 3-4fishi i tyre.
I bëj thirrje gjithë elektoratit tim, të distancohet nga veprimet keqbërëse, se çdo pasojë
bie mbi ta. Zona e Vrapit, të cilën përfaqësoj, është lënë pas dore, sidomos në komunikacion
e në transport urban. Është krejt mbi ujë dhe privatizimin e ka shumë frikë, prandaj,
investimet për vaditje të kihen parasysh nga Qeveria në të ardhmen, të mos lihet pas dore uji
i pijshëm. Dënoj të gjithë udhëheqësit partiakë që kanë përfituar padrejtësisht milionat dhe të
dalë sa më shpejt përgjegjësia e tyre.
Arif Halili - Mendoj se ligji që paraqet Qeveria, nuk u jep plotësisht mirë dhe drejt zgjidhje
problemeve që kanë dalë sot në fshat, veçanërisht për zonat veriore të vendit, ku toka është
mjaft e kufizuar.
Në rrethin e Pukës, banon në fshat mbi 82% e popullsisë. Është zona më e thellë
malore, më e varfër, me nivel jetese shumë të ulët e me kosto jetese shumë të lartë, por me
njerëz punëtore, të talentuar e duarartë. Rrethi ynë është furnizuesi i lëndës drusore për
shumë zona të vendit, prodhon mineralin e bakrit, piritet, granitin etj. Shoferët, në kushte mjaft
të vështira, transportojnë lëndën e parë për në rrethe të tjera. Shumë fshatra janë pa rrugë
makine. Në të tjera, nuk ka mjete transporti, kushtet janë shumë të vështira, tokë të
punueshme nuk kanë shumë fshatra, bukën nuk e sigurojnë dot etj. E pra, për këto kushte të
vështira, Qeveria nuk ka dhënë ndonjë zgjidhje të plotë në ligjin që paraqet për tokën, as
edhe në vendimet që studiuam dje. Pyjet, ujerat, mineralet mbeten pronë shtetërore dhe
gjithë shoqëria do të përfitojë nga këto. Zona verilindore mbetet pa tokë të punueshme, pa
pyje, pa miniera. Pra, me çfarë do t’i sigurojë mjetet e jetesës? Sigurisht që do të jetë mjaft e
vështirë. Prandaj, mendoj që shteti të marrë përsipër shpopullimin e planifikuar e të
kontrolluar nga zonat malore, për në zonat bujqësore ku ka tokë. Të gjejë mundësi për
punësimin e tyre brenda ose jashtë shtetit, ose të garantojë mjete të tjera jetese nëpërmjet
mbajtjes së kooperativave bujqësore nga shteti.
Unë jam i mendimit që të mos shitet e blihet toka, por t’i jepet ne” përdorim atij që e punon
e të mos kërkohen kufijtë e vjetër. Pas daljes së Kushtetutës, mund të kërkohet privatizimi i
plotë. Toka të ndahet sipas popullsisë, proporcionalisht, në shkallë vendi dhe jo në shkallë
territori, fshati apo kooperative.
Dedë Kaçaj - Ligji për tokën është ligj për fshatin. Në këtë kontekst, vendimet që
marrim sot kanë një peshë të madhe. Kjo është pesha e tokës, pesha e jetës, barra e madhe
e padrejtësive të shumta mbi fshatarin tonë të shkretë. Tabloja e fshatit është kaos i vërtetë.
Arsyet tani i dimë të gjithë: e kaluara, politika me forcat tona, me kockat tona, e shkatërroi
fshatin dhe gjithë Shqipërinë. Tani fshati pret me padurim zgjidhje. Në fytin e fshatarit tonë
është nyja gordiane që duhet prerë sa më parë e me kujdes dhe ky operacion quhet
“privatizim”. Fshatari të bëhet pronar legjitim, zot i tokës dhe jo argat i saj. Kam bindjen se
Anteu grek ishte fshatar dhe ishte Ante se ishte në tokën e tij. Lëmshi i ngatërruar duhet të
zgjidhet menjëherë. Padrejtësinë duhet ta fshijmë me drejtësi. Po a ka drejtësi për të gjithë?
Ja shkurtimisht një tablo e zonës sime, të cilën po e paraqes, sidomos, para Qeverisë. Në
Vermosh tokat nuk mjaftojnë as për sot, as për nesër; nuk përmbushen as nevojat më

minimale jetike. Dhe dimri i gjatë nuk kalohet vetëm me bukën thatë. Në Tamarë është
popullsia më e dendur në botë, e dendur deri në asfiksi. Në ish-tokat e 14 familjeve të
dikurshme sot banojnë 140 familje, ka këtu qindra njerez të papunë. Fusha e Bajzës eshtë
pushtuar nga jabanxhinjtë, të ardhur nga Dukagjini, Kelmendi etj. Konkretisht, në 15 vjet në
Bajzë janë instaluar 174 familje me afro 1000 frymë. Banorët vendas e kanë tokën, por
jabanxhinjtë nuk kanë qejf që të shkulen me shtëpi e katandi...
...Nuk u kemi vallë asnjë borxh këtyre familjeve? Në qoftë se nuk mund t’ua rikthejmë
jetën e kaluar burgjeve e internimeve, atëherë pra, o burra, hajde t’u japim këtyre viktimave të
pafajshme atë që mund t’u japim, pak tokë. Le të lemë pak hapësirë që ky fshatar i
diskriminuar, i grabitur ta shohë me besim të ardhmen, të besojë se, pas dimrit të dhunës, po
vjen pranvera e demokracisë në fshat.
Së fundi, si çdo gjë e vendosur me dhunë, si vetë regjimi që e polli dhe e mbajti për
vete, edhe kolektivizimi në fshat ka dështuar plotësisht. Fshatari nuk ka besim, përkundrazi,
çdo arnim sot mbi të, vetëm ia zgjat agoninë fshatit. Fshatari kërkon tokën. Di ai vetë më
mirë se ne sesi e punon e si e trajton tokën. Këtu doli me shumë të drejtë problemi i bukës në
fshat. Unë mendoj se buka është reforma e parë që duhet të bëhet në fshat.
Në zonën time, prej kohësh, ndodh një eksod i përditshëm për në qytetin e Shkodrës
për bukën e gojës. Është turp që duhet ta zhdukim menjëherë. Shteti ta marrë në dorë këtë
punë sa më parë.
Hysen Godole - Para 4 javësh i dhamë votëbesimin Qeverisë së Stabilitetit. Dje
dëgjuam edhe sqarimet që bëri zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave për dekretin e
paraqitur për tokën. E vlerësoj ligjin e paraqitur për tokën si të studiuar e, per këtë, duhen
përgëzuar hartuesit e tij. Aty i bëhet një përkrahje e mbështetje në tërësi fshatarësisë.
Katër vendimet e nxjerra nga kjo Qeveri për tokën, janë një siguri që ajo të realizojë
detyrën historike para popullit për stabilitet social, ekonomik e politik. Si përfundim, çdo largim
nga formulimi i nenit 2 të paraqitur në dekret nga Këshilli i Ministrave, do të jetë në favor të
zgjatjes dhe të stabilizimit të gjendjes në vend. Ta ligjërosh tokën si pronë private, do të thotë
t’i ngarkosh një barrë Qeverisë së Stabilitetit, që as në program nuk e ka dhe, po t’i vihet kjo
detyrë nga ky Parlament, nuk do të jetë në gjendje ta realizojë jo kjo Qeveri, por as ndonjë
qeveri tjetër qe ne mund të zgjidhnim. Pra, nuk është logjik, mendoj, edhe formulimi i bërë
nga komisionet përkatëse. Sa për mbështetjen që u bëri Komisioni i Ligjeve, do të thosha:
Së pari, që ky komision të argumentojë a ka pajtueshmëri ky ligj me Kushtetutën apo jo,
pastaj të thotë dhe mendimin e tij. Detyra e këtij Parlamenti për tokën është historike, por të
gjithë ne jemi shërbëtorë të popullit dhe historinë e bën populli. Ai është zotëria i këtij vendi
e shërbëtori askund nuk është më i madh se zotëria. Gjykimet për privatizimin e tokës mendoj
se vijojnë më shumë nga shëtitjet e bëra nëpër Evropë, sesa nga njohja pëllëmbë për
pëllëmbë e Shqipërisë. Harrojnë nenet 10 e 11 të Dispozitave Kushtetuese disa shokë apo
zotërinj, që ekonomia e vendit bazohet në shumëllojshmërinë e pronave dhe se të gjitha llojet
e pronësisë gëzojnë mbrojtje të barabartë me ligj. Deklarimi i atyre që kërkojnë privatizimin
gjerësisht të tokës, apo që të mos ekzistojnë më forma të tjera të pronësisë, në formë
kooperativash apo grupi, nuk është i argumentuar, pasi në të gjithë botën njihen të tria këto
lloj pronash.
Në takime që kam bërë me kooperativistë të zonës së Drizës, mbizotëron mendimi që,
duke u dhënë toka në përdorim dhe prodhimet e saj të jenë pronë e tyre pasi të jenë likuiduar
shpenzimet, është një zgjidhje e drejtë. E mbështes formulimin që toka te jepet në përdorim,
sepse aty konkurrojnë lirisht të gjitha format e pronës dhe marrëdhëniet ekonomike ruajnë si
interesin e fshatarit, ashtu dhe të mbarë popullit; i hapet rrugë demokratizimit të thellë në
fshat etj., etj. Pra, çrregullimet i rregullojmë me ligj dhe jo të ligjërohen.
Në këtë periudhë të stabilitetit, për të cilin kanë rënë dakord të gjitha partitë politike,
mbështes propozimin e bërë nga deputeti Fatos Nano dhe ftoj kolegët deputetë që atë ta
hedhim në votë.
Kam edhe këto sugjerime e kërkesa të pesë fshatrave të zonës, që përmbyten nga liqeni i
HC të Banjës në zonën ku unë bëj pjesë: zvogëlimi i tokës për arsye të përmbytjes prej HC të
Banjës, nga njëra anë, si dhe ndarja fshat e kooperativë dhe ndarja e tokës dhe e bagëtive,
nga ana tjetër, krijojnë probleme shqetësuese në fshatrat Drizë, Cingar, Krum, Qerret etj.
Janë 35 familje të Dushkut që kërkojnë shpërngulje. Këtij problemi Qeveria duhet t’i hapë
rrugë. Janë 30 familje të fshatit Drizë që përmbyten. Qeveria duhet të gjejë një rrugëzgjidhje.
Familjet që kanë mbetur në këto fshatra kërkojnë me insistim që, ashtu siç ka premtuar
Presidenti në takimin me punonjësit e Kukësit, për tokën e përmbytur, rreth 600 ha,
kooperativistëve le t’u paguhet çdo vit qiraja e kësaj toke.

Së fundi, zoti Kryetar, kisha edhe një vërejtje: sipas nenit 23 të Dispozitave Kushtetuese,
ligjet që kemi miratuar deri tani, brenda 15 ditësh nga botimi në Fletoren Zyrtare duhet t’i
dërgohen bazës. Deri tani, me përjashtim të dekretligjit “Për departizimin dhe depolitizimin”,
në organet lokale të rrethit nuk ka shkuar asnjë ligj. Atëherë, përse i trëjmë ligjet?
Aleksandër Meksi - Fletoren Zyrtare e kemi çuar për shtyp, pasi e siguruam dhe letrën..
Bardhyl Fasko - Disa herë ne kemi vlerësuar kohën. Kemi kërkuar të jemi racionalë,
por, çuditërisht, vazhdon konkursi i zërave të njohur. Ne po përsërisim njëri-tjetrin me orë të
tëra dhe këto përsëritje në formën e refrenit vazhdojnë për problemin e mustaqeve të Çelos,
do të jenë të zeza apo të murrme. Unë do të kisha mendimin që këtë zgjedhje t’ia linim vetë
Çelos. Dhe, në këto momente, Çelua është Qeveria, që ne kemi miratuar para pak kohe. Pra,
përderisa miratuam njëzëri Qeverinë e Stabilitetit edhe ne, si parlamentarë, me një afat të
përcaktuar duhet t’i shërbejmë stabilitetit brenda dhe jashtë Parlamentit, patjetër, duke
bashkëpunuar edhe me forcat politike.
Unë mendoj që e kemi çoroditur boll dhe e kemi lodhur tej mase fshatin dhe fshatarin. Në
këto momente do të quaja më imediat problemin që ka të bëjë me ndarjen drejt të bashkive
në fshat. Kjo e ka lodhur tej mase fshatarin, sepse, në fund të fundit, kanë përfituar
matrapazët, duke e quajtur në shumë momente veten “heronj të demokracisë”, duke
rrembyer pesëfishin e asaj vlere që u takonte, dhe ai i ndershmi, ai më patrioti, ai i dëgjuari po
rri dhe po jeton në situata të rënda. Ndaj do të kisha mendimin konkret që, urgjentisht,
Qeveria të nxjerrë vendimet përkatëse me sanksione të rrepta ligjore dhe jo ashtu siç e ka
formuluar këtë vendim, për të dëmtuar arkën e kooperativës, në vlerat zooteknike që ka
bagëtia. Kjo nuk është normale, sepse ajo bagëti që ka rrëmbyer sot në fshat ai, xhambazi,
në pazar kushton dyfish, ndoshta dhe trefish. Qeveria këtu duhet të jetë shumë e rreptë për
t’u prerë rrugën edhe në të ardhmen matrapazëve që po penetrojnë në kurriz të popullit të
ndershëm. Po kështu, edhe për tokën e grabitur me dynymë të tërë, jashtë rregullave, jashtë
vendimeve në fuqi të Qeverisë; ai që ka abuzuar duhet t’i kthejë kusurin shoqërisë, pra duhet
të zhdëmtojë arkën e shoqërisë.
Për sa i përket privatizimit, që debatohet këtu, veçanërisht nga opozita, unë do të thosha
që, në qoftë se ne nuk do të arrijmë në konsensus, dhe patjetër në këtë pikë ne aty duhet
të arrijmë, detyrimisht, duhet kalojmë drejt referendumit dhe këtë ta bëjmë bashkë me
zgjedhjet e reja. Unë mendoj, dhe kam vërejtje direkte për Qeverinë, jo sepse, nuk e ka
situatën plotësisht në dorë, por i ka mundësitë që, me një punë me këmbëngulëse, do të
thosha edhe me sakrifica, të arrihet në zgjidhjen e plotë të të gjitha problemeve të mundshme
për zgjidhje që kanë të bëjnë me fshatin. Ka javë të tëra e, ma do mendja edhe në zona të
tjera që nuk vete shtypi, për urbanizim s’bëhet fjalë, autobusët, që kanë brenda edhe djersën
e gjakun e fshatarit, janë kthyer në privatë për shoferët e qytetit. Unë do të thosha: pjesën e
vet t’ia japim fshatit. Unë do të thosha që janë shumë probleme të tilla të mundshme për t’u
zgjidhur nga Qeveria dhe veçanërisht nga komitetet ekzekutive në rrethe, që janë kthyer
thjesht në sehirxhinj, presin “dale, nga do të fryjë era”, po e them shqip, janë kthyer thjesht
në frikacakë, ose pa iniciativë, për çdo gjë presin telefonatën, vendimin me shkrim të
Kryeministrit, ndërkohë që shumica e ligjeve që ne diskutojmë dhe janë bërë shqetësuese,
janë të mirëfillta dhe duhen zbatuar. Ndërkohë, sugjeroj që Qeveria të punojë në një kohë
rekord për rinovimin e organeve të pushtetit në bazë. Për një ditë një ministër mund të vejë
në dy- tri rrethe. Sa më shumë t’i zvarrisim këto probleme, aq më tepër do të destabilizohet
situata, aq më të mëdha do të jenë plagët dhe pasojat e tyre.
Alfred Serreqi - Ne që po e marrim fjalën nga fundi i diskutimeve, e kemi paktë zorshme
të themi gjëra të reja dhe interesante. Unë diskutimin tim e ndiej pak si të vështirë, pas
diskutimit të parafolësit, që ishte me mjaft humor, megjithatë edhe humori mund ta ndihmojë
Qeverinë e Stabilitetit t’i realizojë ato detyra. Nuk orvatem për një trajtim të hollësishëm të
problemit fshatar, por meqënëse unë si mjek kam kaluar 25 vjet të jetës sime profesionale në
fshat, duke filluar nga fshatrat e Pukës e deri në fshatrat e Krujës, e shoh të udhës për të
thënë këtu disa nga shqetësimet edhe të zonës sime elektorale, edhe të eksperiencës që
kam kaluar me fshatarët. Meqenëse një pjesë e Qeverisë është këtu, të më dëgjojnë, se
pothuaj gjithë seanca e pasdites nuk kishte të pranishëm asnjë anëtar të Qeverisë, kur ne po
diskutojmë një projektligj, që duhet cilësuar si kryeligj. Në planin ekonomiko-shoqëror Qeveria
premton t’i hapë rrugën e shndërrimit sistemit të centralizuar në ekonomi tregu. Vendin
qendror në programin e ekonomisë e zënë reformat ekonomike, prej të cilave, më e
guximshmja, me radikalja dhe më e vonuara, do të thosha unë, është reforma në bujqësi. Kjo
reformë duhet të zgjidhë një nga problemet me të mprehta, problemin e tokës. Rreth këtij ligji,
me të drejtë, zhvillohet një debat përcaktues.

Më pëlqeu diskutimi i zotit Xhevahir që iu referua disa fakteve historike të së kaluarës së
vendit tonë. Por, për hir të së vërtetës, duhet të saktësohen disa gjëra që i përkasin kësaj
historie. Në vendin tonë, në kushte të tjera sociale dhe ekonomike, fshati shqiptar ka kaluar
situata të ngjashme me këto që po kalojmë sot. Sa herë që pushteti e dhuna e centralizuar
është dobësuar, fshatarësia shqiptare dhe forcat përparimtare janë përpjekur të realizojnë
ëndrrën e tokës. Shembujt janë shumë të hershëm: rënia e Bushatllinjve u bë shkak që
fshatarët e Nënshkodrës të bënin me forcë privatizimin e tokave, që, padrejtësisht, i ishin
nënshtruar administrimit feudal. Por, shembulli më analog me situatën që po kalojmë sot,
është përpjekja, megjithëse gjysmake, e periudhës qershor-dhjetor e vitit 1924, për të zbatuar
një ligj për tokën dhe një reforme agrare.
Pronarët e mëdhenj të tokave të asaj kohe u sollën ndaj reformës agrare të Qeverisë së
Nolit, siç sillet sot latifondisti i vetëm i tokës, shteti shqiptar, i cili, nuk mund të pajtohet
aspak me mendimin se duhet t’ua kthejë tokën fshatarëve që e punojnë, se ua ka rrëmbyer.
Shqetësimin fshatar për zgjidhjen rrënjësore të çështjes agrare duhet ta shohim e ta
konsiderojmë si një lëvizje popullore që orvatet të shpëtojë njëherë e përgjithmonë
fshatarësinë nga shfrytëzimi. Tendenca e qartë, e dukshme për vetëvendosjen në fshat, të
kujton ato periudha të ashpra të luftës fshatare për tokë në vetë historinë e saj.
Për zgjidhjen gjysmake që u bë, në kohën e reformës agrare të 1924-ës, Noli është
shprehur kështu: “Duhet të mos harrojmë së Qeveria nuk e bëri reformën agrare dhe nuk e
mobilizoi popullin për këtë gjë, se nuk ka dashur të bënte reforma agrare për të qenë dhe
prandaj e humbi mbështetjen dhe besimin e tij”. Me gjithë mangësitë që kishte ligji i tij, nga
ana metodike, ishte studiuar shumë mirë. Ishte grumbulluar gjithë legjislacioni i vendeve të
zhvilluara dhe i gjithë vendeve ballkanike. Kjo qe meritë e ish-ministrit të Drejtësisë të asaj
kohe. Ishin mobilizuar specialistë të huaj, midis të cilëve spikaste Anton Vajsbeker, një
personalitet i shkencave agronomike.
Mendoj se ligji “Për tokën” duhet parë në kontekstin e krizës fshatare dhe në zgjidhjen
tërësore të saj në një vështrim të qartë perspektiv dhe politik. Ky ligj, ose do të favorizojë
pronarin dhe latifondistin e vetëm të Shqipërisë, shtetin, ose do të zgjidhë hallet e popullsisë
fshatare. Ky ligj, ose do t’u japë përparësi problemeve të mprehta sociale dhe vendosjes së
demokracisë, ose do të sigurojë mundësi të reja fitimi e akumulimi për burokracinë e re.
Prandaj, mendoj se ligji “Për tokën” është sinori. Ne jemi kundër sinorit të tokave e të kufijve
të vjetër, po jo kundër sinorit që ndan diktaturën nga demokracia, shtetin e centralizuar nga
ekonomia e tregut.
Së pari, ky ligj duhet të njohë e të mbrojë interesat e fshatarit. Duke cilësuar ligjin si ligji
“Për tokën”, ne do të bënim mirë ta cilësonim ligji “Për fshatarësinë”. Prandaj duhet ta njohim
fshatarësinë në aspektin demografik, ekonomik, kulturor e psikologjik pak më mirë, sepse
60% e popullsisë sonë jeton në fshat. Në raport me fondin e tokës së punueshme, në
krahasim, me vendet e tjera të Europës, superpopullimi i fshatit tonë është i
pakrahasueshëm. Ky superpopullim bëhet edhe më i qartë, në qoftë se kujtojmë diçka nga
veçoritë demografike të popullsisë fshatare. Kjo popullsi, ka treguesin më të lartë të
lindshmërisë, ka një koeficient shumë të lartë të lidhjeve martesore, që kryhen në
grupmoshat më të reja, që pasohen nga një periudhë më e gjatë kohore e fertilitetit natyral,
që janë ekzogame, sipas traditës, janë të pampleksura nga pikëpamja socialklasore, janë të
pampleksuara nga pikëpamja e besimit fetar dhe ruajnë njëfarë tradite nga pikëpamja etnokrahinore e lidhjes, gjë, që flet se konceptet dhe mendimet disi patriarkale të traditës
vazhdojnë të sundojnë në fshatin tonë. Popullsia fshatare ka një koeficient më të lartë të
krijimit të familjeve të reja, më të lartë se koeficienti i lidhjeve martesore. Popullsia fshatare,
për nga struktura, mban përqindjen më të lartë të grupmoshave vitale dhe të reja, ajo është
prekur më pak nga eksodi masiv.
Një tipar tjetër i popullsisë dhe i familjes fshatare është se, në kufirin e varfërisë ku jeton,
brenda saj sundon një pabarazi e gjithanshme, sidomos ekonomike, midis bashkëshortëve.
Rrënjët e saj qëndrojnë në shfrytëzimin tejet më të shprehur të gruas fshatare në kooperativë.
Megjithëse koeficienti i arsimimit për arsimin e mesëm në fshat midis femrave dhe
meshkujve është i barabartë, përsëri është gruaja ajo që ka përballuar punët më të rënda në
fshat. Kjo pjesë e popullsisë sonë është trajtuar keq edhe në aspektin shëndetësor, ushqimor
dhe arsimor.
E vërteta është se politika demografike e shtetit monist për shtimin pa kriter të popullsisë
ka qenë e gabuar dhe ka prekur kryesisht fshatin. Studime të hershme dhe bashkëkohore
kanë vërtetuar se dhe toka jonë mund të mbajë një popullsi shumë më të madhe nga sa e ka
sot. Fatkeqësisht-jemi njëri nga 47 vendet e botës që nuk sigurojmë minimumin e nevojshëm

kalorik për popullsinë. Të gjithë ata që kanë sadopak përgjegjësi, duhet t’i kërkojnë, së pari,
ndjesë fshatarësisë për atë shfrytëzim gjysmëshekullor që ka vuajtur dhe pastaj të ngrenë
zërin, dhe fort, për ndreqjen e këtyre gabimeve.
Historia e Shqipërisë është pëllëmbë e gjak për tokën arbnore. Po qe se nevojitet një pikë
referimi, le të kujtojmë Kosovën. Në qoftë se fshatari kosovar arriti të ruajë pavarësinë e vet,
dinjitetin si njeri dhe si shqiptar, kjo, në një masë të madhe, i detyrohet edhe pronësisë
private mbi tokën. Përfundimisht, unë shprehem për pronësinë private mbi tokën.
Ne s’duhet të harrojmë se ç’karakter të fortë ka fshatari ynë, për të cilin themeluesi i
shtetit shqiptar, plaku i urtë i Vlorës, pak ditë para së të vdiste, në janarin e vitit 1919, në një
qytet të Italisë, u shpreh: “Po të kem jetë, do të kthehem të punoj për mëmëdhenë. Shpresat
e mia të vetme qëndrojnë të zotërinjtë me opinga, që janë të vetmit zotërinj të vërtetë të
Shqipërisë”. Kjo krizë fshatare, sot më kumbon si një de profundis për sistemin kooperativist
dhe pronësinë e shtetit mbi tokën, prandaj ky sistem duhet ndihmuar t’i japë fund agonisë së
tij.
Nikollë Ndoji - Këshilli i Ministrave në projektligjin “Për tokën” që na ka paraqitur, është
përpjekur dhe u jep rrugëzgjidhje problemeve serioze që kanë lindur me fshat.
Mbështes diskutimin e deputetit Ali Kaza dhe të disa deputetëve të tjerë për disa masa që
duhen marrë për zonën verilindore. Mendoj që formulimi i nenit 2 të bëhet sipas propozimit të
shokut Fatos Nano.
Po të privatizohet toka, do të krijohen shumë shqetësime. Mendimi im është se neni 8 e
zgjidh këtë problem, prandaj, duhet miratuar ashtu siç është.
Së fundi, dhënia e 4 dynymëve do të sjellë në fshat patjetër përmirësime, por problemi
themelor për zonat malore, veçanërisht për rrethin tonë me tokë të kufizuar, është sigurimi i
tokës nga shteti. Kjo kërkon një angazhim serioz nga ana e Këshillit të Ministrave.
Mbështes propozimin e shokut Halil Elezi për çështjen e Kosovës.
Zef Nikolla - Të nderuar deputetë,
Do të përsëris ndonjë gjë, po krejt shkurt. Sado mirë ta bëjmë një ligj ne këtu, nuk ka si t’i
përfshijë të gjitha kërkesat e popullit. Po kështu është edhe për këtë ligj, për të cilin po
diskutojmë. Mua, personalisht, më duket se projektligji, që po diskutojmë, përmbush më
shumë së 70-80% të kërkesave të fshatarëve. Pse? Ata qysh tani e dinë se atë tokë që kanë
marrë, e kanë të vetën. Duam, s’duam ne, kjo drejt asaj po shkon. Fakti që kërkohet t’i lejohet
Qeverisë që, pas miratimit të Kushtetutës, me nenin 25 që kemi në këtu në projektligj, të
hartojë ligjin e ri për tokën, ky ligj nuk besoj se ka për t’i hequr këto. Qeveria e Stabilitetit të
realizojë më mirë se deri sot kërkesën për zbatimin e menjëhershëm të vendimeve. Jam që
toka të ndahet për frymë, nuk ka rrugë tjetër, se ndarja për familje na ka sjellë ngatërresa.
Gjithashtu, jam që të mos ruhen kufijtë e vjetër.
Unë, si deputet, përfaqësoj një zonë të Lezhës që është më e prapambetura, më e varfra
e rrethit: gjysmën e Zadrimës dhe zonën malore me nëntë fshatra të tjera. Kjo zonë bukën e
merr në Lezhë dhe, sikur një ditë të prishet makina, zona mbetet pa bukë. Në qoftë se do të
vendosë dikush, ta vendosim me ligj shpërndarjen e kooperativës. Nuk jam kurrë me atë
mendim që u shpreh që kooperativën duan ta ruajnë vetëm ata që vjedhin.
Dje këtu, nga zoti Zyhdi Pepa, u tha që për zonën malore, do të sunvencionojë shteti, për
bukën veçanërisht. Unë nuk e kuptoj se në ç’masë do të subvencionojë. Me aq pak tokë sa
kanë sot ata, nuk mund të arrijnë të bëjnë as një ose dy muaj bukë. Gjithashtu, thuhet që, me
politikën e- rritjes së çmimeve do të rregullohen shumë gjëra. Kjo është krejt e pavërtetë.
Fshatari atje nuk prodhon as sa për vete.
Lidhur me lëvizjen e shtetasve të zonave të mbipopulluara: për ato familje, që nuk kanë
mundësitë minimale të jetesës, duhet bërë studimi që të lëvizin e të hanë bukë edhe ata të
tjerët.
Kam nja dy probleme që dua t’i them patjetër: Kryesia e Kuvendit nuk po i sjell anëtarët e
Qeverisë këtu në Parlament. Ne këtu ngremë probleme që lidhen me Qeverinë, si për
shembull, në fshat nuk ka në asnjë telefon. Po të dalë atje një problem shëndetësor, apo një
hall i madh, nuk ka si lidhesh.
Për çështjen e Kosovës që u shtrua këtu, unë nuk jam dakord që ta kalojmë bashkë me
këtë problem të vështirë që kemi për tokën. Unë mendoj që Kryesia të zhvillojë një seancë të
veçantë për këtë problem.
Si arsimtar që jam, pas bisedës që kam bërë edhe me disa shokë këtu, të gjithë
deputetët arsimtarë që janë nëpër komisione të tjera, të bashkohen në Komisionin e Arsimit,
të vijë këtu ministri, të jenë dhe kryetarët e komiteteve me të cilët lidhen direkt problemet e
arsimit për një fillim të mbarë të vitit të ri shkollor. Tritan Shehu - E marr spunton për këtë

diskutim nga një peticion që i ka ardhur komisionit tonë parlamentar nga personeli i
ndërmarrjes pyjore në Elbasan. Të vjen keq kur shikon që si në projektligj, ashtu dhe në
diskutimet, problemi i pyjeve nuk është prekur fare. Një politikë thellësisht e gabuar e
deritanishme ka pasur si subjekt një shpyllëzim masiv. Në këtë mënyrë, ne jemi para një
katastrofe ekologjike.
Në periudhën që nga 1970 deri më 1990 janë shpyllëzuar mbi 280 mijë ha pyje me një
sipërfaqe të barabartë sa dy nga rrethet e mëdha të vendit të marra së bashku. Rezerva
drusore e vendit tonë është pakësuar me mbi 1 milionë m3. Aktualisht, ne presim sot 7 ose 8
herë më shumë nga ajo që prodhon pylli; pra ky raport negativ po thellohet gjithnjë e më
tepër dhe, në këtë mënyrë, pas 2-3 vjetësh, do të mbetemi pa gjë. Ligjet që propozohen nuk
e zgjidhin këtë situatë, prandaj, janë të domosdoshme ca rregullime në ligjin “Për tokën”.
Mendoj që këtu duhet të futen:
1. Ripyllëzimi i tokave, që dikur ishin pyje dhe që sot janë kadastruar si toka bujqësore,
por që nuk kanë efektivitetin e plotë ekonomik.
2. Në fondin e tokës bujqësore të ndahen toka bujqësore me efektivitet të lartë ekonomik
për t’u trajtuar si kullota të kultivuara, në mënyre që të pakësohet trysnia aktuale e kullotjes
së blegtorisë në pyje.
3. Të përcaktohen në ligjin e tokës kriteret dhe rregullat e hapjes së saj në funksion të
pjerrësisë, rolit mbrojtës dhe kompleksit të mbulesës bimore për mbarë vendin.
4. Pyjet të administrohen nga shteti. Për to, të caktohen fonde dhe plane që për 10 vjet të
rivendoset sipërfaqja e viteve të para të Pasçlirimit.
5. Organet dhe organizmat pyjore të jenë më vete në formën e një komiteti shtetëror,
sapo t’i bashkëngjitet Komitetit të Ekologjisë, po në asnjë mënyrë të mos jenë të varura nga
bujqësia, blegtoria apo nga industria e drurit. Të ndalohet me ligj eksporti i lëndës drusore
dhe të zëvendësohet, sa të jetë e mundur më shumë, energjia nga lënda drusore me burime
të tjera energjetike. Të dalë ligji i krijimit të policisë së pyjeve, siç është dhe në vende të tjera,
me status të veçantë.
Aleksandër Meksi - Kanë folur deri tani 44 deputetë. Nesër në’ mëngjes në orën 9.00,
grupet parlamentare të mblidhen për të diskutuar çfarë gjërash të reja mund të kenë për të
thënë dhe të caktojnë atë që do të flasë përfundimisht në emër të grupit.
Për sot po e mbyllim këtu seancën. Seanca tjetër fillon nesër në orën 1000. Kryesitë e
grupeve parlamentare të sigurojnë pjesëmarrjen e deputetëve.
Seanca e dates 11.07.1991, e enjte
Aleksandër Meksi - Vazhdojmë diskutimet. Përpara se të fillojmë sipas listës që keni
dërguar, deputeti Ali Kaza ka një sqarim.
Ali Kaza- I nderuar Kryetar,
Jua kërkova fjalën për të bërë një sqarim. Unë fola dje për ligjin për token, dhe dhashë
njëkohësisht dhe mendimin tim për këtë problem. Theksova se, aktualisht, jam që të ruhet
pronësia shtetërore mbi tokën, të ndalohet shitblerja e saj dhe të mos njihen kufijtë e vjetër,
para dhe pas kolektivizimit. Theksova, njëkohësisht, se privatizimi i menjëhershëm i tokës
është një reformë radikale, që prek interesat e mbarë popullit dhe nuk mund të behet pa
marrë mendimin e tij, pra, pa një referendum popullor. Kjo çështje mund të jetë objekt i një
kohe të mëvonshme, kur situata në vend të qetësohet dhe fshatit t’i rikthehet besimi i humbur.
Kam dhënë hollësisht në diskutimin tim edhe argumentet përkatëse pse duhet të ruhet
aktualisht pronësia shtetërore mbi tokën, të cilat nuk ka arsye të përmenden.
E bëra këtë sqarim, pasi dje, në emisionet e dhëna nga radiotelevizioni ynë, diskutimi im
është interpretuar gabim. Me gjithë ndërhyrjet e bëra pranë tyre, nuk u bënë korrigjimet
përkatëse.
Ndue Kaza - ...organizmat ekonomikë duhet ta studiojnë realisht Verilindjen, jashtë
rrafshimeve mbarëfshatare, për t’i garantuar asaj mjetet e nevojshme të jetesës. Në Mirditë
s’bëhet fjalë për kooperativa bujqësorë. Çdo familjeje nuk i takojnë as 2 dynymë tokë. Për
këtë arsye, Qeveria duhej të kishte përcaktuar, në radhë të parë, përafërsisht sasinë e tokës
që i takon çdo familjeje fshatare kur shkëputet nga kooperativa, pavarësisht nga subjekti, siç
theksohet në nenin 5 të këtij ligji. Nga ana tjetër, duhen parashikuar ekuivalente të tjera për
kompensime, përfshirë këtu dhe subvencionet për bukën, për furnizimin materialo-teknik etj.
Vetëm kështu askush nuk fiton padrejtësisht në kontributin e gjithë shoqërisë. Ndërsa zgjidhja
përfundimtare për zona të tilla pa tokë dhe të mbipopulluara, siç është dhe Mirdita, mendoj se
arrihet nëpërmjet dy rrugëve:

Së pari, kryerja e investimeve nga shteti dhe në bashkëpunim...
Një deputet -...për tokën që ka pasur në përdorim, madje, edhe për atë të oborrit,
pavarësisht nga emërtimet që i viheshin, ka qenë e tillë që ai e ka quajtur ekonominë e tij
private.
Kjo psikologji është sunduese edhe sot, gjë që s’bie aspak në kundërshtim me zhvillimin
e ekonomisë së tregut, por ecën në harmoni të plotë metë.
3. Lejimi i kontradiksioneve në ligj, në praktikë, të çon ose në moszbatim të tij, ose në
lindjen e një kontradikte, zgjidhja e së cilës bëhet e pakontrollueshme dhe me pasoja të
dëmshme. Nuancat e një kontradiksioni të tillë duken po të krahasosh projektligjin me
shënimet e komisioneve përkatëse. Të veprosh kështu, do të thotë që çështjen t’ia lësh
spontaneitetit, ta futësh në udhëkryq, gjë që mund t’i interesonte vetëm lojës për pushtet të
forcave të caktuara politike, për kredibilitet të përkohshëm.
4. Ligji miratohet që të ketë jetëgjatësi më të madhe, aq më shumë vlen kjo për këtë ligj
që ka të bëjë me çështje kapitale jo vetëm për fshatarin, po për vetë popullin dhe vendin. Në
këtë kontekst çështja shtrohet: a kemi ne mundësi që boshti i këtij ligji të ndërtohet në atë
formë që t’i përgjigjet vetë periudhës së zhvillimit të ekonomisë sonë të tregut, deri në afrimin
e saj me nivelet e përparuara të ekonomisë europiane e botërore? Besoj se po, pavarësisht
nga paragjykimet që mund të kemi, prandaj, nuk më duket i drejtë dhe, për rrjedhojë, i tepërt
neni 25 i këtij projektligji. Mbajtja e këtij neni do të thotë ta rëndojmë tepër situatën sociale që
kemi në fshat.
5. Ligji shpreh drejt veprimtarinë e lirë të ekonomisë së tregut të subjekteve ekonomike.
Tendencat për t’i dhënë pozicione të privilegjuara herë njërit dhe herë tjetrit subjekt ekonomik,
janë tendenca për të shkelur demokracinë në ekonomi dhe për të nëpërkëmbur humanizmin
dhe dinjitetin njerëzor. Ky projektligj shpreh qartë të drejtën e fshatarit që prodhimin e të
mirave materiale, rrugët më të ndershme të sigurimit të mirëqenies së tij, t’i kërkojë dhe t’i
organizojë në forma nga më të ndryshmet të pronësisë.
Mbështes krijimin e Komisionit Shtetëror për Tokën. Ai do t’u japë fund edhe anomalive
që na solli zgjidhja “fshatçe”.
6. Koncepti “toka i përket atij që e punon” është në kontradiktë të plotë me konceptin
“zotëria që e ka në pronësi private tokën, mund t’ia japë atë në përdorim me qira personave
të tjerë”. Në thelb, ky kontradiksion i bërë me qëllim, maskon përpjekjet për t’i sjellë në fuqi
ish-pronarët e mëdhenj të tokave dhe për ta vënë fshatarin e shumë vuajtur nën një
shfrytëzim të ri. Deklarime të tilla i dënoj ashpër, duke qenë i bindur se këto i dënojnë edhe
masat e tjera që në kanë sjellë në Kuvend.
Së fundi, duke gjykuar me objektivitet, kam bindjen se ky projektligj do të miratohet në
parim dhe në përmbajtje, ashtu siç është paraqitur nga Qeveria e Stabilitetit.
Françesk Moisi - Edhe unë, si agronom, kisha menduar të flisja për ligjin “Për tokën”,
por kompetencat e kryetarit të seancës më bënë që të shtyhem në diskutim nga i pesti që e
kisha thënë emrin, në i pesëdhjeti. Kohët e fundit, me keqardhje vërej një thellim të dukshëm
të krizës së besimit në masat fshatare. Kjo e ka bazën në atë që Kuvendi Popullor, për
pothuajse tre muaj punime, merr në diskutim vetëm dy probleme të rëndësishme për fshatin.
Ligji për tokën është i destinuar të njohë zvarritje, sepse politikanët aq të dashur për fshatarët
e bëjnë në çdo rast të tyren jashtë sallës. A nuk rritet me të drejtë kriza e besimit në fshat?
Toka, ligjin e së cilës po diskutojmë sot, është pasuria më e çmuar që ka në përdorim
fshatari, mbasi me të lidhet e tërë jeta e tij, ndaj dhe ligjërimi nga ana jonë i të qenit private të
saj, do të realizonte fitoren më të madhe të fshatarit tonë në historinë e paskolektivizimit.
Jam plotësisht dakord me përmbajtjen e nenit 2, i cili, sipas vendimit të Komisionit të
Bujqësisë, pranon tri format e pronësisë mbi tokën, pra, shtetërore dhe e personave juridikë
e fizikë. Po përse duhet bërë ky privatizimi me kaq ngut? Përgjigjja është e thjeshtë, sepse
privatizimi i tokës do të sjellë këto avantazhe: do të rritet në maksimum kujdesi në drejtim të
ruajtjes e të mirëmbajtjes, që ka munguar deri tani, gjë që do të rritë vazhdimisht pjellorinë e
saj.
Së dyti, fshatari, duke e konsideruar tokën të vetën, do t’i vërë menjëherë energjitë e tij
në shërbim të atyre bimëve bujqësore që do t’i sjellin fitimin maksimal.
Së treti, privatizimi i tokës do të sjellë, për rrjedhojë, edhe privatizimin e mjeteve të
punimit të saj.
Së fundi, kjo masë do f i kthejë personalitetin e humbur fshatarit tonë, mbasi do të
realizohet, më së fundi, edhe kërkesa e zotit që secili të rrojë me djersën e vet.
Lidhur me sipërfaqen tokë private, që do t’u jepet punonjësve të ndërmarrjeve bujqësore,
mendoj që ajo të mos jetë më e vogël së 8 dynym për familje, pasi, me zhvillimin e

mundshëm teknologjik, vendet e punës do të shkurtohen dukshëm. Për kushtet në të cilat po
kalojmë gjatë këtij viti, mund të them se, ndarja e tokës nuk pranon asnjë lloj zvarritjeje,
mbasi javashllëku që tregoi Qeveria moniste, që çoi në rrëmbimin e bagëtive dhe prishjen e
një pjese të mirë të stallave, do të çojë edhe në rrëmbimet e paligjshme të tokës.
Domosdoshmërinë e një reforme të menjëhershme e kërkon fakti që fshatari, në veçanti, dhe
Shqipëria, në përgjithësi, nuk janë në gjendje t’i rezistojnë një rrënimi të mëtejshëm.
Viti i ardhshëm duhet të ketë domosdo një bujqësi të stabilizuar, që të ketë dhe një
Shqipëri të stabilizuar, gjë që do të sigurojë ndihma dhe kredi nga bota. Çështja e stabilizimit
brenda një kohe sa më të shkurtër të kësaj reforme, më duket se është thelbësore. Zbatimi i
ligjit për privatizimin do t’i lehtësojë së tepërmi masat që duhet të marrë Qeveria e
Stabilitetit dhe ajo pas saj, me shpresë që zgjedhjet e reja të jenë të shpejta, duke siguruar
me kredi importe të konsiderueshme të teknologjisë së punimit të tokës, mbasi kemi të bëjmë
me një fshatarësi të tërë të rreckosur.
E gjithë masa e fshatarëve ka dënuar e dënon me forcë Qeverinë në fuqi për mënyrën se
si kjo u angazhua për punimin dhe furnizimin me bazë materiale për atë pak tokë të vënë në
dispozicion. Kjo s’ishte gjë tjetër, veçse një tentativë e neveritshme për të mjegulluar të
nesërmen e fshatarit të zhveshur nga çdo mjet prodhimi.
Duke përfunduar, mund të them se, për realizimin e kësaj reformë duhet të kihet parasysh
nga mbarë popullsia fshatare se gjithçka që do të bëhet, do të jetë rrjedhojë e ligjit të dalë nga
përfaqësuesit e tij dhe se shpikësit e famshëm të teorisë “fshatçe” do të jenë përjetësisht nën
pushtetin e Parlamentit, pra nën pushtetin e popullit.
Vasfi Sherifi - I nderuar Kryetar,
Të nderuar deputetë,
Për nga rëndësia, problemi i tokës dhe ai i fshatit i kalon përmasat dhe i takon gjithë
popullit. Unë përkrah mendimin që toka t’i jepet në pronësi fshatarit, pa të drejtën e
shitblerjes, për një kohë jo më tepër se pesë vjet. Në favor të këtij mendimi, sjell këto
argumente:
Së pari, u japim mundësi sot të gjithë fshatarëve për t’u ndeshur e për të konkurruar, duke
u mbështetur në ligjet e shkruara e të pashkruara të ekonomisë së tregut.
Së dyti, i japim mundësi fshatarit të krijojë bindjen për vlerën reale të tokës, pra, për
çmimin e saj të vërtetë për njësi të sipërfaqes.
Po të veprojmë ndryshe, tokën në fillim do ta shisnin ato familje që ekonomikisht janë më
të rrënuara, do ta shisnin ata fshatarë, që megjithëse kanë jetuar në fshat, nuk kanë qenë
bujq në kuptimin e mirëfilltë të fjalës dhe do ta blinin ata persona që kanë burime të tjera të
ardhurash; ndonjë dhe që i ka siguruar këto të ardhura në këto kohë të turbullta ose dhe më
parë në rrugë të shtrembër. Pra, do të shtresoheshin që në fillim në fshat disa pronarë tokash
që do të viheshin në opozitë me shumicën dërrmuese të popullit. Nga ana tjetër, unë e di që
shumë fshatarë kanë dhënë me qira dhe kanë shitur për një vit 2 apo 4- dynymëshin e tyre,
por ama shteti, ligjërisht, nuk e njeh dhe kjo ka rëndësinë e vet.
Për sa u përket kufijve të vjetër, jam me mendimin që dhe ato të mos u njihen personave
të dikurshëm. Kjo, jo vetëm do të çonte në konflikte të ashpra midis tyre e pjesës tjetër të
fshatarëve, por edhe brenda këtyre familjeve që i kanë pasur, po të kemi parasysh ndarjen e
shumimin e tyre nga trungu i atëhershëm familjar.
Për sa i takon organizimit të ri në fshat, mendoj që vetëm me referendum dhe vetëm me
këtë rrugë secili fshatar do ta thotë mendimin e tij, pro ose kundër ekzistencës së
kooperativës. Unë vetë shprehen që, në këtë formë që është kooperativa, nuk mund të
vazhdojë të mbahet dhe, realisht, në shumë fshatra ato vetëm emrin kanë të tillë.
Jam për përcaktimin, pikë së pari, të kufijve midis fshatrave, dhe menjëherë pas kësaj,
me komision ligjor të zgjedhur në fshat të fillojë ndarja, sipas frymëve, e tokës që disponon
totalisht fshati. Për t’i paraprirë një kooperimi të mundshëm, të mëvonshëm, mirë është që
toka të ndahet në grup familjesh me bazë farefisin, shoqërinë ose interesa të tjerë. Për këto
probleme duhet vendosur një ditë e më parë, se kështu ndihmojmë fshatarin tonë të
ndershëm e punëtor që, jo nga e mira, është duke manifestuar disa nga anët më të keqija të
tij, që s’i ka pasur traditë, si vjedhja, rrëmbimet, djegiet, prishjet etj.
Problemi tjetër, për të cilin dua të shpreh mendimin tim lidhet me mekanikën bujqësore.
Kur fshatari mendon për tokën që do t’i jepet, mendja i shkon, në radhë të parë, si do ta
punojë atë. Pra, pikë kyçe është’ dhe mekanizimi, është SMT-ja. Mendoj se kjo SMT e
konsumuar, e vjetër dhe e amortizuar prej vjetësh, e cila i vilte çdo vit kooperativës 20-25
për qind të të ardhurave, e ka shlyer e rishlyer veten disa herë, prandaj duhet t’i jepet
fshatarit falas, duke i përllogaritur këto mjete për njësi të sipërfaqes në grupe familjesh dhe

pranë çdo fshati të ekzistojnë si deri tani, po kuptohet, duke i modernizuar ato pika riparimi,
që janë ekzistuese. Më pas koha dhe puna do të në mësojë si të veprojmë. Çështja është që
fshatari të mos e paguajë më atë traktor që e ka blerë tërthorazi disa herë. Nga ana tjetër,
sjellja nga shteti e një mekanike bashkëkohore dhe dhënia me kredi fshatarëve të jetë një
nga objektivat kryesorë.
Si specialist, më shqetëson një problem tjetër, ai i riorganizimit të punës për të ruajtur ato
vlera reale që nuk duhen nënvlerësuar, siç janë prodhimi i farërave me kapacitet të lartë, i
rasateve dhe i varieteteve në bimët bujqësore, në frutikulturë e vreshtari. Kjo duhet kapur që
tani se, pikërisht tani, hidhen hapat për vitin tjetër apo dhe për perspektivën.
Për ndërmarrjet bujqësore, do të isha i mendimit të anulohej vendimi për dhënien e 2dynymshit, për mbajtjen e bagëtive dhe riorganizimi i mëtejshëm le të përcaktohet si nga
shteti, por edhe nga punonjësit e vet.
Si deputet që përfaqësoj një zonë shumë të populluar në Fushën dhe në Rrëzën e Malit
të Thatë të Korçës, kam dhe një problem tjetër, midis shumë problemeve, që mendoj ta them
në këtë diskutim: një fshati, që përfaqësoj unë, me rreth 1000 shtëpi, siç është Podgoria, i bie
një sipërfaqe toke shumë e pakët në fushë, duke qenë në kufi me një NB, siç është ish-NB-ja
e Maliqit. Ekziston mundësia që ky fshat të ndihmohet nga shteti, duke i dhënë një sipërfaqe
toke, prandaj është një problem që duhet të kihet parasysh si nga ministria përkatëse, ashtu
dhe nga Këshilli i Ministrave.
Së fundi, për hir të sigurimit të bukës së popullit, organet e ruajtjes së rendit publik të të
bëjnë diçka më tepër se detyra ose, të paktën, të bëjnë detyrën.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Pëllumb Shpata.
Pëllumb Shpata - Të nderuar kolegë,
Pa dashur të polemizoj me gjykimet që po bëhen nga shumë kolegë të nderuar deputetë,
do të shfaqja dhe unë disa mendime, që kanë dalë jo vetëm nga eksperienca ime e gjatë e
punës në bujqësi, por edhe nga kontaktet e shumta që kam bërë me shumë specialistë të zot
të bazës dhe kooperativistë për këtë problem mjaft kardinal të jetës sonë. Është e
pamohueshme që e gjithë fshatarësia, që përfshihet në kooperativat bujqësore, por, pse të
mos e themi, edhe në ndërmarrjet bujqësore, është futur në një kaos dhe anarki të plotë, që
e shpejtoi dhe vendimi i dytë i Qeverisë.
Për problemin e ndërmarrjeve bujqësore, unë do të them dhe disa mendime më vonë,
prandaj, me të drejtë e shqetësim ky problem diskutohet sot në Parlament. Hallet e
fshatarësisë jo vetëm që janë të mëdha, por janë të shumta. Ato janë të ndryshme, jo vetëm
nga një zonë, në një zonë tjetër, por edhe brenda një rrethi e brenda kooperativës, brenda
fshatit, brenda lagjes, pse të mos e themi, dhe brenda fisit. Në këtë kuadër Parlamenti dhe
Qeveria duhet të marrin parasysh, në radhë të parë, kërkesat e përgjithshme që kanë diçka të
përbashkët, pa lënë mënjanë dhe hallet e veçanta. Për t’i dhënë një zgjidhje më të drejtë këtij
problemi, ne duhet të dimë çfarë kërkon aktualisht fshatari sot. Unë nuk mendoj se përfaqësoj
gjithë mendimin e fshatarësisë, por, për rrethin e Fierit, që e njoh mirë, mund të paraqes disa
kërkesa të fshatarëve:
1. Ç’do të bëhet me tokën, që tani ka mbetur pa ndarë, sidomos në kooperativat? Kjo
është bërë një mollë sherri. Kundrejt saj janë sulur elementi i keq për të zhvatur sa më shumë
sipas ligjit të xhunglës.
2. Në rrethin e Fierit disa kërkojnë të ndahen nga kooperativa mëmë, të bëhen
kooperativa fshati. Ata që janë bërë kooperativë në bazë fshati, duhet të ndahen nga
kooperativa në bazë të frymëve. Kjo e dyta duhet të ndahet me drejtësi, por, në radhë të
parë, të ndahet toka që vaditet, nga toka që s’vaditet.
Të mos merren parasysh kufijtë e vjetër.
3. Të bëhet rishpërndarja e drejtë e bagëtive që janë marrë dhe rrëmbyer padrejtësisht.
Këtu unë jam në kundërshtim në vendimin e Qeverisë që thotë se vlerësimi duhet të bëhet
sipas vlerave zooteknike. Ne deri tani, kemi një ligj, ose një vendim të Këshillit të Ministrave
ku thuhet: “Kur bagëtia rrëmbehet ose vidhet, ajo duhet të paguhet dy deri trefishin. Ky ligj
ose ky vendim nuk është shfuqizuar. Prandaj, ndaj atyre që kanë marrë padrejtësisht bagëti,
të zbatohet ky ligj. Të ndalohet prishja e stallave, sepse janë turrur e po prishin stallat. Ato
janë objekte për të cilat shteti ka harxhuar me miliona lekë dhe do të vijë koha që do të
përdoren përsëri.
4. Çfarë detyrimi do të ketë fshatari, mbas ndarjes së tokës? A do të ketë detyrime karshi
4- dynymëshit që ka tani apo detyrimi do të jetë për tokën që do të marrë më vonë. Çfarë
detyrimi do të ketë, detyrim në natyrë, siç ka qenë me përpara që fshatari ishte. i detyruar të

dorëzonte grurë, misër, qumësht, apo detyrimi do të jetë në të holla? Disa thonë të mos kemi
fare detyrime për të shpejtuar dhe për të rritur më tej prodhimin. Si do të zgjidhet problemi i
bukës, që disa shokë të nderuar e bëjnë gogol? Në fakt, ky problem është i vështirë, sepse,
duke qenë kooperativa të mëdha, dhe furrat janë bërë në qendër të kooperativës. Tani
kooperativat janë ndarë. Janë bërë fshat e kooperativa. Ka probleme të furrave të bukës.
Furrat qendrore që kanë një kooperativë luftojnë “O Mete, për vete”, kështu që ka probleme
të vështirësive të mëdha që duhet të zgjidhen.
Megjithatë, për problemin e drithit, vendimi i Qeverisë dhe çmimi i vendosur, e
favorizojnë shumë fshatarësinë, që e dorëzon në shtet me 35 lekë kilogramin, kurse shteti do
t’ia japë fshatarit me 23 lekë kilogramin. Ky është një favorizim që i bën shteti fshatarësisë.
Pra, me një fjalë, duhet një status për detyrimet dhe të drejtat që ka fshatari ndaj shtetit.
5. Si do të jetë ndihma që do të jepet nga shteti për bazë materiale, për këtë tokë të
copëzuar, si do të jetë baza mekanike që efektivisht tani ka filluar dhe nga SMT-të një
matrapazllëk. Ka filluar të plugohen, diskohen, të bëhen shërbime transporti me tarifa shumë
të mëdha, të cilat po e pengojnë fshatarin të merret më shumë me punën e tij, apo janë dytrefishuar problemet e prodhimeve blegtorale. Si do të jetë problemi i ujit? As ndërmarrja
bujqësore nuk po merr sasinë e ujit. Kanë filluar të prishen kanalet. Janë me qindra e mijëra
parcelat që fshatarët po vadisin dhe po rrënojnë kanalet vaditëse. Pra, është një problem
shumë i madh.
6. Si do të jetë organizimi i mëvonshëm? Do të rrimë pronarë në tokat vetjake, apo do të
kemi bashkim përsëri në një kooperativë, por në një formë tjetër, formë tregtare, që të lidhet
fshatari me kontrata me kryesinë e kooperativës, të lidhet me shtetin? Pra, të gjitha këto janë
objekt i bisedave që bëhen sot në fshat.
Një bisedë tjetër është kjo: çfarë do të bëhet me ne që kemi pak tokë, sidomos në zonën
verilindore, në disa kooperativa malore, kooperativa kodrinore. Pra, kjo është arena e
bisedave që bëhen këtu në fshat.
Për sa i përket asaj që toka të jetë e shtetit apo të jetë private, as i vetë në mend fshatarit.
Ai e do këtë tokë, 4-dynymëshin. Ka një problem tani në këtë situatë, që toka të jetë e shtetit,
apo private? Këtë e ngrenë forcat politike, që e kanë në program. Dhe ka ndodhur kjo tani që,
një program e ka “e lagu”, një program tjetër “s’e lagu”. Dhe vazhdon tani e lagu, s’e lagu. Në
këtë kuptim, po s’u gjet një fjalë e përbashkët, një konsensus, dhe po vazhdoi gjithmonë kjo,
do të çojë në konfrontim. Prandaj, personalisht, kam mendimin që duhet ta miratojmë
vendimin që ka dhënë Qeveria për këtë problem. Toka të shpërndahet, ta marrë fshatari, më
vonë, si të vijnë dhe situatat, kur të miratohet dhe Kushtetuta, të shihet problemi i tokës.
Kam dy-tre mendime për ndërmarrjet bujqësore. Meqenëse unë punoj në ndërmarrjet
bujqësore, aty po ndiqet e njëjta rrjedhë si në kooperativat bujqësore. Po të kujtojmë tufëzat,
në fillim u krijuan në kooperativat bujqësore. Mbas një viti e gjysmë- dy, u krijuan në
ndërmarrjet bujqësore. Tufëzat u prishën, në radhë të parë, në kooperativat bujqësore,
pastaj filluan të prishen në ndërmarrjet bujqësore. Tokat në fillim u dhanë në kooperativat
bujqësore, pastaj u dhanë në ndërmarrjet bujqësore. Pra, kemi një rrjedhë kronologjike të
njëjtë me kooperativat bujqësore.
Tani shtrohet problemi: do t’i mbajmë ndërmarrjet bujqësore, si ndërmarrje të mëdha, për
të cilat shteti ka harxhuar me miliona e miliona lekë dhe që janë burimi kryesor i furnizimit të
qytetit, apo do t’i prishim dhe do të ndjekim të njëjtën rrjedhë logjike të kooperativave
bujqësore? Unë mendoj që ndërmarrjet bujqësore duhet t’i mbajmë, sepse siç thashë, janë
burimi kryesor i furnizimit të qyteteve. Një shembull po ju jap: në rrethin e Fierit, vjet në këtë
kohë, ndërmarrjet bujqësore dorëzonin në shtet 350 kv qumësht. Sot dorëzojnë 40 kv
qumësht, me të njëjtin numër krerësh të bagëtive. Çfarë ndodhi në ndërmarrjet bujqësore?
Tani po vidhet komplet ushqimi.
Në qoftë se fshatarësisë i bëhej dëmi vetëm nga fshatarësia, në ndërmarrjet bujqësore
fenë shtuar vjedhjet në tri drejtime: nga fshatarësia kooperativiste, nga fshatarësia e
ndërmarrjeve bujqësore, që u dhanë toka e bagëti, dhe nga qytetet. Qytetet tona janë
mbushur plot me bagëti. Meqenëse ndërmarrjet bujqësore janë rreth kurorave të qyteteve,
janë bërë arenë shkatërrimi dhe objekt sulmesh nga qytetarët.
Marrim të gjitha ndërmarrjet bujqësore të Fierit, që nuk furnizojnë vetëm Fierin, por pjesën
më të madhe të prodhimit të tyre e sjellin për Tiranën; ato po shkatërrohen nga qytetaret për
vetë problemet që ka qyteti etj,etj.
Unë propozoj që, me një vendim nga Këshilli i Ministrave të ndalohet mbajtja e bagëtive
në qytet.

E dyta, shumë ndërmarrje kanë dalë me humbje. Jam i mendimit që të bëhen
ndryshime, të zvogëlohen ndërmarrjet bujqësore. Sot për sot t’i ngremë në bazë sektorësh,
më vonë t’i japim në shoqëri aksionere, por, ndërmarrjet e mëdha, siç i kemi sot, nuk mund të
funksionojnë. Ky të jetë objekt i Këshillit të Ministrave; të thërrasim shumë drejtues të
ndërmarrjeve bujqësore, specialistë të zotë të institucioneve të tjera për të bërë një konsultë,
për të shpëtuar ndërmarrjet bujqësore nga ky problem shqetësues, dhe që po e lenë qytetin
pa e furnizuar.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Petraq Kolevica.
Petraq Kolevica - Të nderuar kolegë,
Përfitoj nga rasti që sot, kur diskutohet problemi i pronësisë së tokës, të ngre një çështje
me rëndësi kombëtare tani dhe, veçanërisht, për të ardhmen.
Dihet se një nga shpresat tona të mëdha për ngritjen e ekonomisë është zhvillimi i
turizmit. Vetëkuptohet, se për këtë janë ndërtimet në plazhe. Qysh në vitin 1984 u bë studimi
për zhvillimin e plazheve. Për vënien në jetë të studimit doli vendimi i Këshillit të Ministrave
nr.208, datë 31.8.1984, në pikën 8 të të cilit thuhet: “Për zgjerimin e plazheve në perspektivë,
në planet rregulluese të parashikohet edhe një zonë mbrojtëse, ku nuk lejohet të bëhet
ndërtim”. Për të gjitha plazhet e vendit janë caktuar zonat mbrojtëse. Planimetritë janë në
Drejtorinë e Përgjithshme të Ekonomisë Komunale. Problemi që më shqetëson është ky:
kemi të dhëna se, me dashje apo pa dashje, territori i zonave mbrojtëse të plazheve ka filluar
të ndahet e t’u jepet privatëve për ndërtim. Ju lutem, ta përsërit edhe njëherë: kemi të dhëna
se, me dashje apo pa dashje, territori i zonave mbrojtëse të plazheve ka filluar të ndahet e t’u
jepet privatëve për ndërtim. I bëjmë apel Këshillit të Ministrave ta rinxjerrë këtë ligj të
përmbledhur e, veçanërisht, pikat 8,9,10. Komiteteve ekzekutive t’u dërgohen planet me
ndarjen e zonave të plazheve për t’ i mbrojtur e zbatuar.
Të nderuar kolegë,
Ju lutem, vlerësojeni këtë problem sot, sepse pushteti lokal është dobësuar tërësisht dhe
parcelimi e ndërtimi në këto zona mbrojtëse është shumë i mundshëm dhe i dëmshëm. Kjo
gjë bëhet pengesë për zhvillimin e ndërtimeve turistike dhe do të krijojë artificialisht tensione
sociale.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Banush Gozhdari. Vetëm, ju lutem, flisni më shkurt, ju dhe të gjithë
deputetët e tjerë që do të flasin pas jush.
Banush Gozhdari - Të nderuar deputetë,
Dy janë problemet më të rëndësishme dhe njëkohësisht më delikate të projektligjit të
paraqitur:
E para, se si do të jenë marrëdhëniet e pronësisë mbi tokën, mbi atë që në e quajmë
mjetin themelor dhe objektin kryesor të punës e prodhimit.
E dyta, e drejta për të mbajtur ose jo kooperativat bujqësore ekzistuese.
Natyrisht, në se problemi i dytë, ai i kooperativave, është më i thjeshtë për t’u zgjidhur,
vështirësia qëndron te problemi i parë, pra, te çështja e pronësisë mbi tokën. Unë mendoj se,
çdo përcaktim i prerë, pronë shtetërore ose pronë private, nuk do të ishte i saktë. Po të
nisemi nga përcaktimi se toka është një trup natyroro-historik, por dhe ekonomiko-shoqëror,
pra sa produkt i natyrës, aq dhe i njeriut, është vështirë tepër e vështirë të gjesh pronarin e
vërtetë të saj. Nga ana tjetër, toka te ne ka qenë shtetërore që në vitin 1946, paçka se u
shpall e tillë në vitin 1976. E theksoj këtë, se në vitin 1946, fill pas ligjit të reformës agrare,
doli ligji që ndalonte shitjen dhe blerjen e tokës, lënien trashëgim, dhënien me qira etj. Pra,
pronari i mirëfilltë i tokës nuk ishte fshatari, i cili vetëm sa u kënaq psikologjikisht, por ishte
shteti, pavarësisht se ky ligjërim u bë me Kushtetutën e vitit 1976.
Nëse do ta shpallim tokën shtetërore, do të bëjmë një konfirmim të Kushtetutës së
mëparshme dhe, më tej, kur ndalojmë shitblerjen e saj, bëjmë një shartim të qëndrimeve të
kushtetutave të viteve 1946 dhe 1976. Ne po ndërrojmë sistemin dhe shoqëria e re nuk
ndërtohet, kur për çështje themelore si ato të pronësisë, mbahet i njëjti qëndrim si ai i
ekonomisë së centralizuar. Duke u mbështetur te disa faktorë:
Së pari, te ekonomia e tregut, që synohet nga të gjitha grupet politike;
Së dyti, tek ajo psikologji fshatare, sipas së cilës, kur toka është pronë private, duket
sikur është pak, ndaj ruhet e mbrohet dhe kur është pronë e të tërëve, duket sikur është
shumë, ndaj mund ta dëmtosh, ta shpërdorosh atë dhe prodhimin e saj, tek e fundit, ti ke
dëmtuar veten tënde;
Së treti, te mungesa e theksuar e besimit që sot është mbisunduese në fshat;

Së katërti, tek erozioni aktualisht i madh, teknik, urbanistik e natyral, qëndrimi im për
çështjen e pronësisë mbi tokën është ky:
1. Toka të jetë pronë e shtetit, për atë pjesë që kanë sot ndërmarrjet bujqësore, pyjore,
kullosore, repartet. ushtarake, institucionet kërkimore, shkencore dhe të tjera të ngjashme
me to.
2. Pronë individuale për atë pjesë që përbëhet nga trojet e banimit, oborri kooperativist
dhe ajo pjesë që kanë në përdorim sot kooperativat bujqësore për shkak të problemeve
sociale që mund të lindin, si përplasja fshat-qytet dhe brenda për brenda fshatit taktikisht, e
ritheksoj, taktikisht duhet të ndalohet shitblerja deri në momentin më të përshtatshëm social,
për marrëdhëniet brenda vendit, ndërsa në raport me të huajt, shitja e tokës të ndalohet
kategorikisht, ndryshe e shitëm Shqipërinë me dorën tonë.
Natyrisht, zbatimi i këtij ligji, duhet të shoqërohet me një sërë ligjesh, vendimesh e
masash të tjera si ato që përcaktojnë kriteret e ndarjes së tokës, kriteret e ndarjes së
pasurisë së kooperativës, riorganizimi i kadastrës, i Bankës Bujqësore, i institucioneve
kërkimore shkencore, rishikimi i moshës dhe i masës së pensioneve, rishikimi i ligjit “Për
ndërtimet”, zgjidhja e problemeve të mekanizimit, të komunikacionit, rishikimi i çmimeve, i
tarifave sipas zonave, i ligjit “Për pyjet, i ligjit “Për policinë pyjore” etj. Pra, idenë e kam që
çështja agrare duhet të shikohet në kompleks. Sidoqoftë, zbatimi i këtyre ligjeve dhe masave
kërkon, jo thjesht ujdi midis partive politike, por, në radhë të parë, ujdi midis popullit nga njëra
anë dhe shtetit, i cili duhet të ndërpresë urgjentisht nxemjen dhe të futet menjëherë në lojë.
Për problemin e dytë, alergjia e disa të nderuarve deputetë për kooperativat bujqësore të
sotme, sepse duke u përdorur ato si mjet i përfitimit shtetëror, humbasin gjithnjë e më shumë
interesimin kooperativist. Ajo që thuhet shpesh se shteti ka ndihmuar kooperativat me kredi,
falja e kredisë e të tjera si këto, janë thërrime përpara copave që ai i ka marrë kooperativës.
Por, nga ana tjetër, duhet theksuar se kooperativat nuk janë pjella të socializmit dhe t’i
shkatërrojmë për hir të sistemit. E keqja është se parimi i vullnetarizmit vetëm sa u shpall,
kurse në fakt diktati i shtetit të proletariatit, me metodat centriste, ua mori frymën
kooperativave. Imagjinoni sikur të mos ishte bërë tufëzimi, të mos ishte shkurtuar oborri
kooperativist se si do të ishte sot situata në bujqësi dhe vijmë sot në një ditë të bukur, por
fshatari, me fjalën “kooperativë” nënkupton bukën dhe pensionin. I mjeri ai që është gëzuar
para se të martohej, porse dëshpërimi e ndoqi nga pas, kur mendonte se me borxh, por jo
nga puna në kooperativë do të përballonte dasmën e tij.
Projektligji i paraqitur i hap rrugën si shpërbërjes të kooperativave të tipit ekzistues, dhe
riorganizimit të tyre, se si do të jetë lëvizja kooperativiste në të ardhmen ç’pamje do të ketë
ajo. Kjo, mendoj unë, kërkon një njohje, mbase dhe nga një grup parlamentar, të përvojës së
disa vendeve të Europës e të botës, të kooperativave të tipit të tyre me elemente të
ndryshëm kooperimi dhe me zona të ndryshme klimateriko-tokësore, si dhe servirje, por jo
diktim fshatarësisë për to, për të mos lënë fushë të lirë veprimi spontanitetit apo amatorizmit,
që do të çonin në një rrënim të mëtejshëm të forcave prodhuese në fshat.
Së fundi, mendoj, veçanërisht për nenin 2 të projektligjit të paraqitur, që kryesitë e
grupeve parlamentare, Kryesia e Këshillit të Ministrave, mbase dhe përfaqësues të partive të
tjera joparlamentare, të gjejnë formulën që të kënaqin, në radhë të parë, interesat e popullit
dhe, në radhë të dytë, interesat e programeve të partive politike.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Fiqret Hailulli.
Fiqret Hallulli - I nderuar Kryetar,
Të nderuar deputetë,
Ligji “Për tokën”, për të cilin po diskuton Parlamenti, është ligj bazë i ekonomisë së vendit
tonë dhe jo vetëm për bujqësinë e fshatarësinë. E them këtë, sepse me bujqësi merret rreth
70 për qind e popullsisë së vendit, e cila mban një peshë të madhe për fatet e vendit e të
popullit. Duke e parë e duke e vlerësuar si të tillë këtë ligj, nga ne deputetët kërkohet maturi e
mençuri në dhënien e mendimit e të votës, duke lënë mënjanë interesat partiakë, që partitë i
kanë sanksionuar në programet e tyre. Kryesore është të plotësojmë interesat imediate të
fshatarit e të popullit. Zgjidhja e drejtë e problemit të tokës është bazë nisjeje për të ecur
përpara, duke shmangur konfliktet sociale. Por, mendoj se vendimtare është kërkesa për
zbatimin e tij e të ligjeve të tjera.
Dëgjova se si e parashtruan kolegët deputetë gjendjen në zonat e tyre, gjendjen e
tejkeqësuar e të ngatërruar të fshatit dhe tabloja bëhet më e qartë. Kjo gjendje ka marrë
shkas nga mosveprimi i ligjeve, por edhe nga një politikë jo e drejtë që është ndjekur, me
fshatin, sidomos gjatë” gjithë periudhës së kooperativave bujqësore. Duhet thënë se ishte

një politikë diskriminuese për kooperativat, e cila u thellua më shumë, sidomos me tufëzimin
e bagëtive, shkurtimin e oborreve personale, si dhe vendosjen e normave akumuluese, pa
kritere të drejta, të cilat rrisnin vetëm Buxhetin e Shtetit, por jo të fshatarit.
Së pari, bagëtitë janë rrëmbyer pothuajse të gjitha. Fshatarët nuk u kënaqën me ndarjet
që u bënë. Iu dha një qengj dhe një kec pastaj ndanë bagëtitë e tufëzave. Kjo mënyrë
ndarjeje nuk i kënaqi të gjithë, sepse krijoi diferencime dhe u arrit që të sulmohen tufat e
përqendruara. Më të fituar dolën spekulantët, më të pandërgjegjshmit, më të fortit që duhet të
paguajnë haraçin deri në një.
Së dyti, me ritme të papara po pushtohet toka, duke pasur në mendje kufijtë e
mëparshëm, jo vetëm ato të vitit 1946, por edhe më tej. A duhet qëndruar duarkryq para këtij
veprimi? Sigurisht që jo, por dhe projektligji që paraqitet, i jep një rrugëzgjidhje deri diku
kalimtare.
Së treti, në kushtet e krizës sociale, ka rënë së tepërmi prodhimi bujqësor. Po jap ndonjë
shifër dhe, konkretisht, për zonën ku unë jam zgjedhur. Gruri u prodhua me 8000 kv më pak
se vitin e kaluar, në një sipërfaqe të barabartë. Perimet janë eksportuar e shitur edhe në treg
të brendshëm, vetëm 15-20 për qind që ishte viti i kaluar. Kulturat e pranverës janë mbjellë
me vonesë, pavarësisht në masën 90 për qind, por nuk ka asnjë perspektivë për ta rritur
rendimentin, sepse nuk është hedhur qoftë edhe një gram pleh fosfatik apo azotik. Puna e
gjallë ka rënë” ndjeshëm, sepse fshatarët merren tërësisht me oborrin e tyre vetjak. Të gjitha
këto tregojnë që fshati ka kohë që ka filluar grevën dhe nuk jam dakord me disa shokë që
thanë se fshati po përgatitet për grevë.
I bëra një ekspoze gjendjes së fshatit të zonës time, për të vërtetuar se sistemi
kooperativist ekzistues mori fund dhe, asnjë orvatje, sado e fuqishme të jetë, nuk mund ta
ripërtërijë më këtë sistem, por do të thosha që ato duhet të prishen një sahat e më parë.
Duke pasur parasysh ligjin dhe vendimin e Qeverisë, zgjidhjen e problemit të tokës, unë
do ta shikoja në këtë formë: toka të jetë pronë e shtetit, e personave fizikë dhe juridikë, por
ajo t’u ndahet familjeve fshatare, sipas frymëve, duke llogaritur dhe 4-dynymëshin e marrë
dhe këtu të përjashtohet vetëm trualli që t’i mbetet fshatarit. Për ndarjen e tokës, të mos
merren parasysh, në asnjë mënyrë, kufijtë e vjetër. Ndarja e tokës nuk duhet të përjashtojë
shtetin nga fshati. Unë ngul këmbë që shteti ta mbështesë fshatarin për bazën e nevojshme
materiale, si plehëra, pesticide, ujë, pajisje e makineri bujqësore. E them këtë se fshatari, pa
këtë bazë të nevojshme, nuk do të arrijë të mbajë as prodhim bujqësor, as prodhim blegtoral.
Përparësi mendoj se duhet të marrë mbështetja e zonës kodrinore, malore, si edhe zona
time në të cilat, fshatarët nuk sigurojnë as bukën e tyre. Shteti këtu duhet të subvensionojë.
Fshatarët sot kërkojnë nga organet si në qendër, ashtu dhe në bazë që të riparohen disa nga
padrejtësitë dhe të vihen në vend këto çështje:
E para, të këmbëngulet për zbatimin e vendimit të Qeverisë që bagëtitë e rrëmbyera të
kthehen me çdo kusht dhe t’u jepen atyre që kanë mbetur pa marrë pjesën që u takon.
E dyta, kooperativistëve t’u falen kreditë e marra dhe fshatarëve që sot kanë mbetur pa
para, Qeveria t’u ofrojë kredi për paradhënie.
E treta, përderisa fshati nuk është i mbështetur plotësisht me bazë materiale mekanike,
për një periudhë dyvjeçare të mos vendoset asnjë tatim për tokën, sepse dhe prodhimi do të
jetë i ulët.
E katërta, për specialistët që dalin pa punë, Këshilli i Ministrave të mendojë me
precedencë, qoftë për punësimin e tyre me forma të ndryshme ose dhe, përkohësisht, me
asistencë sociale.
E pesta, problemi i bankës duhet të zgjidhet patjetër nga shteti, sepse në kooperativat
bujqësore mungon lënda djegëse dhe nuk ka asnjë burim për ta siguruar aty. Nga kjo, disa
herë fshatrat kanë mbetur dhe pa bukë.
Një problem të fundit që kam, është se në fshatrat e zonës sonë, mendoj se kështu do
të jetë dhe në fshatrat e tjerë të rrethit të Durrësit, me marrjen e bagëtive nga fshatarët dhe
pas ndarjes së pjesës dërrmuese të këtyre bagëtive nga vetë fshatarët, kooperativa
bujqësore grumbullon tepricat e qumështit dhe çdo fshat grumbullon 20-30 kv qumësht në
ditë, mirëpo e keqja është se këto ditë, kjo sasi qumështi, nuk tërhiqet nga ndërmarrja e
përpunimit të qumështit; sepse nuk kanë mundësi përpunimi; baxhot që janë në periferi të
fshatit nuk punojnë, sepse nuk kanë lëndë druri, lëndë djegëse. Pra, kemi një kontradiktë të
dyfishtë: fshatari kërkon të shesë tepricat e tij dhe të sigurojë të ardhura në këtë gjendje që
është katandisur sot, nga ana tjetër, qyteti po pret pikën e qumështit nga ora në orë, edhe që
nga ora tre e natës. Ndërsa, burokracia vazhdon të flejë ende dhe nuk merret me zgjidhjen e
këtyre problemeve.

Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Azem Hajdari.
Azem Hajdari - I nderuar zoti Kryetar,
Të nderuar deputetë,
Projektligji i paraqitur “Për tokën” më tepër shpreh një arkitekturë se sa një zgjidhje
konkrete. Unë, dje, kam ndjekur me vëmendje të gjitha diskutimet që kanë të bëjnë me ligjin
“Për tokën” dhe vura re që kishte dy probleme kryesore, të cilat kanë të bëjnë dhe me ndarjen
thelbësore të dy programeve të partive politike që ne përfaqësojmë në Parlament:- ruajtja e
pronës shtetërore mbi tokën dhe privatizimi i tokës që mbrohet nga Partia Demokratike.
Për fshatin, dalja e një ligji të drejtë, të mençur, të menduar dhe të bazuar në të gjitha
projektet, të cilat janë vënë në përdorim në fshatrat perëndimore, duke pasur parasysh
thithjen e informacionit të freskët dhe të atyre informacioneve që kanë dhënë zgjidhje në
botën e qytetëruar dhe që kanë shmangur konfliktet sociale, është një domosdoshmëri
historike për ne. Ne nuk duhet të ngutemi për këtë problem, sepse ky është dhe ligji që zgjidh
problemin themelor të qenies pronar i tokës dhe i mjeteve të prodhimit në dispozicion të
përpunimit të saj. Është detyra kryesore e në të gjithëve që përfaqësojmë mendimin e popullit
dhe jemi përfaqësuesit legjitimë të tij për këtë periudhe tranzitore, që ta shikojmë me shumë
kujdes këtë projektligj, që ka të bëjë me vendosjen e qetësisë e të stabilitetit, që ka të bëjë
me vendosjen e ligjshmërisë e të përmirësimit të të gjithë jetës, me qëllim që Shqipëria të
futet e nderuar, ashtu siç i takon, në Europën e qytetëruar.
Mos harroni se ne kemi, të paktën, 800 vjet shtet i Arbërit dhe nuk i takon Shqipërisë, në
këtë periudhë të fundit të shekullit, që të mos zgjidhë problemin e tokës, i cili kërkon vetëm
dialog dhe asnjëherë mbyllje të portave të sy, që të mos e zgjidhë në mënyrë konsekuente,
në mënyrën me të drejtë, që konfliktet sociale të shmangen, me qëllim që fshatarësia, e cila,
si rezultat i politikës së izolimit, i eksperimenteve të turpshme të tufëzimit e të kolektivizimit
pa vullnetin e saj, si rezultat i superpopullimit të saj, të mbetet e prapambetur dhe pa
mundësinë e zotërimit të asgjëje e të shesë forcat e saj, energjinë e saj, krahun e saj të
punës.
Prandaj, si përfaqësues i Partisë Demokratike dhe i seksionit politik të saj, kohët e fundit
kam bërë takime në 23 zona elektorale, ku ka fituar Partia e Punës e Shqipërisë, për të
tërhequr mendimin për zgjidhjen e problemit të tokës. Unë, si deputet, i përmbahen parimit:
ndarje proporcionale e tokës dhe shpërblim i atyre që mbeten të dëmtuar nga kjo; respektimi i
raporteve pakicë-shumicë ka të bëjë me zgjidhjen e problemit thelbësor, të cilin ne e kemi mbi
shpatulla. Këta jemi, ora historike është, por ne dhe secili të mendojë-se zgjidhja do të jetë
në shërbim të së mirës, në shërbim të kombit. Duke bërë ne një zgjidhje konkrete, Kosova do
të ketë pas një Shqipëri të demokratizuar, një Shqipëri të ndërtuar në bazë të’ koncepteve të
reja europiane, do të ketë pas bashkëatdhetarët e vet, një vend të sigurtë e të sinqertë.
Kosova do të ketë pas Shqipërinë, e cila, kurrën e kurrës, nuk do t’i lërë më në dorën e
shtetit, duke respektuar gjithë legjitimitetin europian, por do të jetë e gatshme për të
përballuar çdo lloj sakrifice, nga më i vogli, deri te më i madhi, për të mbrojtur çështjen
kombëtare dhe kulturën kombëtare.
Partia Demokratike, konsekuente e programit të saj, paraqet përpara popullit një zgjidhje
konkrete për tokën, ajo i premton popullit se, pas zgjedhjeve të lira, reforma agrare do të
bëhet konform të gjitha ligjeve të njohura, duke shmangur çdo lloj konflikti social. Prona do të
jetë zoti i fshatarit, i cili ka të drejtën e ruajtjes së saj. Këtu lind një problem: pronësim
përpara reformës agrare, apo pronësim pas reformës agrare.
Unë, si deputet, nuk dua që tribunën e Parlamentit ta shndërroj në një tribunë, për fitimin
e reputacionit të njeriut. Nuk dua të bëj propagandë elektorale, sepse kjo është në dëm të
çështjes së madhe, është në dëm të Shqipërisë sonë, prandaj, le t’i shërbejë uljes së
reputacionit tim dhe ngritjes së dinjitetit të kombit e të çdo njeriu që e dëgjon. I propozoj
Partisë Demokratike, e cila është në fazën e marrjes formë të një kongresi të saj, pa tërhequr
mendimet nga seksionet, pa tërhequr të gjitha ato projekte dhe pa bërë një projekt të qartë,
mbi zhvillimet në perspektivë të bujqësisë shqiptare, të tërhiqet deri mbas kongresit dhe të
mos marrë pjesë në votim, ku do të kihet parasysh ruajtja e pronës shtetërore mbi tokën.
Gjithashtu, u propozoj deputetëve, duke njohur tri specifikat e familjeve fshatare, fshatari që
dha shumë tokë dhe u prek nga reforma, fshatari që mori dhe fshatari i mesëm, i respektuan
këto raporte dhe raporti pakicë-shumicë të ketë parasysh kompensimin dinjitoz të pakicës, jo
sot, kur shteti është bosh, si rezultat i manovrave politike, por nesër ose pasnesër, kur
Shqipëria të ketë një ringritje të ekonomisë dhe, më vonë, nëpërmjet faljes së kredive, të cilat
do të stimulohen nga bankat e specializuara që do të ngrihen në fshat ose nëpërmjet dhënies

së parave, pas një rritjeje të ekonomisë dhe raporti pakicë- shumicë të zgjidhet në shërbim të
çështjes së madhe.
Problemet e tokës janë specifike, sipas krahinave, prandaj një fshat shabllon dhe një ligj
shabllon për zgjidhjen e tyre, në Shqipëri as që nuk mund të mendohet. Në përgjithësi, si
rezultat i zhvillimit të reformave demokratike, si rezultat i marrëveshjeve mes fshatarëve, në
disa qendra jetike i kanë zgjidhur vetë problemet, edhe problemi e tokës. Unë kam parasysh
kësaj radhe tërheqjen e mendimit të fshatarëve në Mat, Dibër, Tropojë, Kukës dhe të një
pjese të malësisë së Shkodrës, ku në përgjithësi tokat nuk kanë qenë të cenuara, as kullotat,
përveç se të shtetëzuara nga shteti, nuk janë cenuar as kufijtë e të parëve të tyre, megjithatë,
kam vënë re se, si rezultat i mungesës së ligjit, si rezultat i tërheqjes së forcave të ruajtjes së
rendit, si rezultat i zbatimit të ligjshmërisë, si rezultat i mosfunksionimit të pushtetit lokal, janë
bërë ndarje që kanë cenuar familjet e fshatarëve, të cilët kanë shumë fëmijë dhe nuk gëzojnë
toke nga e kaluara. Prandaj, kërkoj që kjo pakicë të respektohet. Nuk është dinjitoze, kur
bagëtia u grumbullua dhe sot ka familje me 6-7 fëmijë, e cila nuk ka pasur njerëz në
marrëdhënie punë me shtetin, që ka mbetur pa asnjë kokë bagëti. Prandaj kam kërkuar që,
përveç hartimit të një politike të pajtimit kombëtar, lënien e mërive, shuarjen e plagëve të
luftës leniniste, të ndarjeve klasore, edhe ndarjen e barabartë të bagëtive, e cila ka për qëllim
fillimin nga një baze e re për të ardhmen.
Ju, deri sot, në Kuvend nuk keni paraqitur në formë të prerë, si do të jetë toka, e
shtetëzuar apo e privatizuar, cila tokë do të privatizohet, toka që ka në përdorim kooperativa
bujqësore, që ka qenë pronë e grupit, por që nuk kanë bërë asnjëherë ngritjen e pronës së
grupit, por kanë bërë stimulimin e shtetit, duke u tërhequr e ardhura e tyre, apo të
privatizojmë edhe fermat, të cilat zotërojnë një tokë të re, që, pas viteve të Çlirimit, u hap dhe
një tokë tjetër e marrë nga ish-pronarët e mëdhenj gjatë reformës agrare.
Në rast se ne në këtë periudhë do të bëjmë prishjen e kooperativave bujqësore në kohën
që tërheqja e njerëzve në kooperativa u bë një nga një deri në periudhën e 1958-tës dhe, në
rast se sot nxjerrim një ligj të prerë, vetëm privatizim dhe shkrirjen e këtyre njerëzve në pronë
të privatizuar, cili do të jetë stimulimi i shtetit për ato familje që nuk kanë pasur marrëdhënie
pune me shtetin, por që merrnin ato të ardhura nëpërmjet kooperativës dhe sot, si rezultat i
prishjes së formave të kooperimit kanë mbetur pa lekë që të sigurojnë bukën e gojës? Unë
kërkoj nga Qeveria e re të heqë dorë nga ligji “Për tokën”, sepse kjo do ta kalonte këtë
Qeveri në një krizë.
Unë kam kërkuar në të gjitha rrethet mbështetje të vazhdueshme për Qeverinë e
Stabilitetit, duke i quajtur këta djem, si djem trima, që do t’i gjykojë Shqipëria, paçin nderin e
Shqipërisë në jetë të jetëve, por në rast se ne këtyre njerëzve do t’u lëmë përsipër dhe një
reformën agrare, kur forcat politike nuk janë të konsoliduara, kur ligjet dhe programet për
perspektivën e bujqësisë shqiptare nuk janë parashtruar sipas koncepteve të reja europiane,
atëherë, do të thotë shkatërrim i Presidentit, shkatërrim i Parlamentit, shkatërrim i Qeverisë,
shkatërrim i Shqipërisë demokratike në shërbim të Kosovës dhe të çështjes së madhe.
Kërkoj që, deri në zgjedhjet e reja, të gjenden forma dhe mjete: televizioni, mjetet e
informacionit, shtypi i partive politike, të kthehen në shërbim të një reformë agrare dinjitoze që
do të ketë parasysh respektimin, shmangien e konflikteve sociale dhe vendosjen e
demokracisë së vërtetë në Shqipëri. Duke punuar me këtë mënyrë, ne do të kemi një
zgjidhje konkrete, mbase dhe të largët, por fshatarësia do të në kuptojë. Ne do të zbresim në
bazë dhe do të punojmë denjësisht për t’i mbushur mendjen asaj, që zgjidhja e mëvonshme
do të jetë më rezultative, për hir të Shqipërisë. Në rast se ne do të ruajmë pronën shtetërore
mbi tokën, unë do të thosha se elektorati ka lëvizur. Takime në shumë zona elektorale nuk
janë bërë. Janë marrë votat dhe deputetët nuk kanë vajtur më për t’u takuar me elektoratin..
Fshati vuan për sapun, vuan për bukë, e cila është bërë gogol dhe këtu dalin dy forma: ose
pronë e shtetëzuar e tokës, ku shteti merr përsipër të gjitha furnizimet etj...
Një deputet - ... prandaj në to të zgjidhen specialistë të aftë dhe njerëz dinamikë. Puna
e dobët e komisioneve sjell zvarritje, por fshati nuk duron dot më zvarritje. Këto vërejtje do të
kisha për komisionet, sidomos për ato të fshatrave që janë pranë fshatarëve. Në kooperimin
për tokën e mbetur në fshat, në grup familjesh, lagjesh apo fshati, komisionet të’ bëjnë
organizim të përsosur, pasi ato janë kooperativat e ardhshme private, që, fillimisht do të kenë
nevojë të ndihmohen nga brigada e SMT- ve e, më pas, familjet do të krijojnë mekanikën e
tyre bujqësore.
Jam deputet i Dibrës për Gollobordën dhe sjell një shqetësim të zonës sime: Dibres, në
përgjithësi, dhe Gollobordës i mungon shpesh buka; i kanë dërguar telegrame Kuvendit, edhe
ne si deputetë diskutojmë këtu, por populli mbetet shpeshherë pa bukë. Nuk është e

ndershme që ne diskutojmë këtu, ndërsa ata kanë nevojë për bukën; Qeveria e re ta ketë
parasysh që ta zgjidhë sa më parë këtë problem.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Ju lutem përmbajuni vërejtjeve që bëjnë shokët për të qenë më
konstruktivë për të thënë gjërat që s’janë thënë ose të jepni një mënyrë të re të shikimit të
problemit.
Zenel Hysa.
Zenel Hysa - Të nderuar deputetë,
Shumë ligje kemi diskutuar e miratuar në këtë Parlament dhe, përgjithësisht, ka
mbizotëruar fryma e konsensusit. Ligji “Për tokën”, që po diskutojmë, mendoj se është mbi të
gjitha ligjet dhe përgjegjësia e këtij Parlamenti është mjaft e madhe. Pse? Të gjitha
programet e partive politike, pothuajse kanë të njëjtët objektiva, rrugë e synime për të
ardhmen e vendit, të këtij populli me plot halle. Ndarja konsiston në pronësinë mbi tokën, që
është një nga problemet më të mëdha edhe të reformës ekonomike. Ky ligj ka të bëjë me
gjithë popullin, por, në radhë të parë, me fshatarësinë, që përbën mbi 65 për qind të
popullsisë dhe gozhda mund të bjerë në dërrasë, por mund të bjerë edhe në beton. Por kjo
nuk do të ishte në nderin e këtij Parlamenti dhe pasojat mund të ishin të mëdha. Argumente
mund të sillen nga të dyja anët, të shumta, por do të thosha se jemi vendi më i varfër në
Evropë për tokën, kemi 2.15 dynym për frymë, nga 3.5 që e ka bota. Por, dhe kjo që kemi, sa
e saktë është, gjithashtu ç’pjellori ka?
Ne jemi shpërdoruesit dhe varfëruesit më të këqinj të tokës. Nga pikëpamja ndërtimore
dhe urbanistike, do të thosha që, çdo pesë vjet, çregjistrohen nga zyra e kadastrës 450-500
ha tokë. Kemi humbur disi dhe traditën e vyer të fshatarëve tanë për ndërtimet, të cilat po
mbijnë mbi tokë si kërpudhat pas shiut. Orë e minutë behen ndërtime në tokat e bukës, pa
leje dhe jashtë çdo kontrolli. Do të sugjeroja që Qeveria të ndalonte urgjentisht ndërtimin në
tokat e bukës, njëkohësisht, të vijë në këtë Parlament edhe ligji “Për urbanistikën”. Rreth 30
milionë metër kub dhe shkojnë çdo ditë në det nga gërryerjet dhe erozioni i të
ashtuquajturave toka të reja, të cilave tani vetëm emri u ka mbetur.
Kemi, gjithashtu, shpërpjesëtime të mëdha në rrethe e në zona të ndryshme të sasisë e
të cilësisë së tokës, ndërsa popullsia shkon vazhdimisht në rritje në progresion gjeometrik.
Nivelii jetesës në këto zona malore dhe të zonës që përfaqësoj, e cila përfshin pjesërisht
Çermenikën, Lunikun dhe Qendrën, është tejet minimale, çdo ditë vjen e vështirësohet.
Prandaj, çdo ligj që të miratojmë këtu për tokën, pa një studim të plotë bindës për zgjidhjen
përfundimtare dhe afatgjatë të problemeve të akumuluara social-ekonomike dhe çfarëdo
reforme ekonomike që të ndërmarrim, do të ketë vështirësi për të arritur suksesin e duhur, se
kemi popullsi të madhe. Duhen pasur parasysh, së pari, subvensionet, kreditë që duhet të
japë shteti, pensionet, dhe, së dyti, lëvizja e studiuar, e planifikuar dhe e kontrolluar e
popullsisë, nga një zonë në tjetrën, nga fshati në qytet dhe nga një rreth në tjetrin. Këto i kam
porosi të ngritura nga populli, kërkesa të zonës që përfaqësoj.
Në këto kooperativa për të cilat fola, dhe ajo pjesë tokë që ka mbetur është e varfër,
skeletike. Ndoshta do të ishte mirë që të ndahej e gjitha dhe vetë të vendosej, siç u tha nga
shumë diskutantë, se ç’do të bëhej me të më vonë, do të mbetet kooperativë, do të ketë
individë apo grup familjesh. Pra, për gjykimin e miratimin e këtij ligji, është e nevojshme të
kemi parasysh edhe psikologjinë e fshatarit, që sot ka një çoroditje të madhe, si nga
propaganda e partive politike, por edhe nga gjendja ekonomike, sepse, siç dihet, të mirën ai
kërkon ta shohë me sy, ta prekë dhe me dorë. Pra, fshatari, vetë në natyrën e tij, është
praktik.
Nga sa thashë më lart, del se ne si shtet, në krahasim me vende e shtete të tjera, kemi
specifikën tonë; prandaj dhe zgjidhja e problemit të ligjit “Për tokën”, që unë e konsideroj më
tepër një zgjidhje sa politike, aq edhe ekonomike sociale, duhet të jetë specifike. Pra, jo ta
bëjmë çështje konceptesh- politike partiake, por mbarëpopullore. Cili është mendimi i pjesës
dërrmuese të fshatarësisë në këto kushte aktuale të gjendjes ekonomike reale, atë të
miratojmë.
Me sa jam konsultuar me specialistët që punojnë në fshat dhe me disa nga vetë
fshatarët e zonës që përfaqësoj, mendimi i përgjithshëm është që, aktualisht, ky ligj të
miratohet ashtu siç është paraqitur; pra toka të mbetet tokë e shtetit dhe, siç thanë të gjithë
shokët, të jepet në përdorim, të ndahet në bazë të frymëve e të ndalohet shitblerja.
Njëkohësisht, mendoj që mund të punohet aktualisht dhe me katër vendimet e Qeverisë dhe
të lihet ky ligj për miratim në kushtet kur të kemi miratuar Kushtetutën e re.

Zbatimi i këtij ligji duhet të shoqërohet medoemos me masa favorizuese për zonat
kodrinore, malore, për të cilat folëm në mënyrë të veçantë, dhe ku, aktualisht, i mprehtë ka
dalë problemi i bukës. Jemi në periudhën e stabilizimit gjendjes, në aspektin politik,
ekonomik e social. Kemi dhe një Qeveri të stabilizimit. Në këto kushte, këto kërkesa,
aktualisht, më mirë i plotëson ligji; pra toka, duke qenë pronë e shtetit, i shërben stabilizimit të
gjendjes.
Më në fund, shokë, një sugjerim për të nderuarit deputetë: së pari, të jemi më objektivë
se po lëshojmë këtu të qena e të paqena dhe po luajmë një rol negativ në sensibilizimin e
popullit poshtë, që i ka sytë te ky Parlament, dhe që ka nevojë për zgjidhje reale e optimiste.
Së dyti, në f shat, siç dihet, janë akumuluar mjaft probleme e halle që kërkojnë zgjidhje.
Po të kërkojmë sot nga Qeveria e Stabilitetit, që vetë e kemi miratuar, edhe fabrika e
asfaltime të rrugëve, brenda një viti, janë utopi dhe nuk ndihmojnë. Gjendjen ekonomike e të
financave tona, e dimë se si është. Të mos e justifikojmë veten, që secili të lajë duart para
elektoratit, se unë e ngrita, tani fjalën e ka Qeveria, të bëjë ç’të dojë, sepse kjo nuk ndihmon
në stabilizimin e gjendjes.
Së fundi, jam dakord dhe ju ftoj, të nderuar deputetë, të miratojmë rezolutën e Kosovës,
është në nderin tonë dhe të kombit tonë kjo çështje.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Gjysmë ore pushim.
Aleksandër Meksi - Rifillojmë seancën.
Fjalën e ka deputeti Dhimitër Miho. Ju lutem, të mos përsërisim gjërat e thëna!
Një deputet - Nga 250 veta që duhet të jenë në sallën e Parlamentit, janë vetëm 100
veta. Janë bërë propozime për mbylljen e punimeve. Vetë fakti i pjesëmarrjes së ulët, tregon
se diskutimet nuk po i shërbejnë zgjidhjes së problemit, por po i shërbejnë mërzitjes dhe
humbjes së kohës. Propozoj të mos bëhet seancë me 100 vetë.
Dhimitër Miho - I nderuar Nënkryetar,
Të nderuar deputetë,
Detyra numër një e demokracisë është të bëjë fshatarin zot të tokës. Kjo kërkohet sot
nga ne për të vendosur, të mos vonohemi. Historia disa herë e ka shtruar për zgjidhje, por, në
raport me forcat demokratike që u prezantuan në ato momente, problemi i tokës mbeti
gjithnjë në rend të ditës. Lufta e fundit mobilizoi më shumë së kurrë forcat demokratike dhe
duhej t’i afrohej më shumë zgjidhjes së këtij problemi. Reforma agrare e vitit 1946, që pasoi
këtë zhvillim demokratik, dha me bujë tapitë, por, në fakt, ligjet që pasuan, fshatarit i njohën
vetëm të drejtën e përdorimit, si dikur bujqit argatë, ndërsa rolin e qiradhënësit, që e kishin
dikur çifligarët, e mori shteti. Shteti e mori këtë të drejtë, duke marrë një mori pronash të
vogla, të mesme fshatare, që ishin krijuar nga veprimi i ekonomisë së tregut, ku ne sot
duam të kthehemi. Çështja agrare kishte bërë hapa përpara, kishte bërë hapa në zero. Në se
ky problem do të ishte zgjidhur aq herë sa është shtruar, ne do të kishim respektivisht 80-7045 vjet avantazh më shumë se sot në përpjekje për vendosjen e ekonomisë së tregut dhe për
t’u rreshtuar në vendet e përparuara të Europës. Bota e përparuar e ka ezauruar këta
problem shumë kohë përpara. Kjo është arsyeja që kanë bujqësi të zhvilluar, rezerva
ushqimore, të cilat ne i presim sot për t’i bërë ballë urisë që na kërcënon. Ne jemi pranuar sot
në gjirin e familjes europiane. Kjo pjesëmarrje është, njëkohësisht, angazhim për të ecur drejt
privatizimit të ekonomisë, pra dhe të tokës, mbi të cilën mbështetet ekonomia bujqësore.
Angazhimi ynë ka të bëjë me zhdukjen e bazës së fuqishme të shtetit nga ku buron drejtimi i
centralizuar burokratik, nga njëra anë, dhe shkelja e individit, nga ana tjetër. Për këtë arsye
nuk na duhet shteti pronar. Kooperativa, ku shteti kishte të drejta, më gjithë aktivitetin
ekonomik, administrativ të saj, u shpërbë me vullnetin e lirë të fshatarëve; atëherë, ç’duhet të
bëjmë? Të ligjërojmë këtë vullnet të lirë, t’u ndajmë tokën familjeve që aktualisht jetojnë me
aktivitet bujqësor dhe ta bëjmë fshatarin pronar të vërtetë pa shpërblim.
Tani për tani, shitblerja e tokës mund të krijonte ndonjë problem social-ekonomik,
prandaj, ta ndalojmë me ligj përkohësisht, po me ligj të njohim të drejtën e trashëgimisë,
nëpërmjet së cilës, fshatari do të ndiejë pronësinë për aq kohë sa e drejta e pronësisë i
kufizohet. Ndarja do të shoqërohet me regjistrim në kadastër dhe me dhënien e tapisë. Ky
ishte mendimi i përbashkët që u arrit në mbledhjen e Komisionit të Bujqësisë dhe të atij të
Problemeve Ekonomike të Fshatit.
Ndarja e tokës dhe e pronës private i jep mundësi fshatarit, ashtu siç do të shohë të
leverdishme, të bashkohet, do apo s’do, dhe, për shkallën e formën e bashkimit, i takon atij të
vendosë. Do të lindin vështirësi në zbatimin e ligjit, të cilat janë përmendur nga parafolësit,
por kjo nuk është arsye për të ruajtur pronën shtetërore. Shteti të angazhohet në ndërhyrje

konkrete, të studiuara nga specialistë, për ta bërë këtë fëmijë të hedhë hapat e parë, ta
ndihmojë që ai të sigurojë bukën, vaditjen, farën etj. Me shtrirjen e privatizimit, roli i shtetit do
të bjerë dhe objektet sociale-ekonomike aq të nevojshme sot në fshat, fshatari do të dijë t’i
bëjë dhe vetë. Sollëm këtu shembullin e mbrehjes së djemve fshatarë nga mungesa e
mjeteve, apo nga çorganizimi i teknikës. Atëherë, të kujtojmë se termi i bujshëm “kthimi në
punë” s’ka vend për fshatarin, që punon kopshtin e tij, por atje ku në marrëdhënie me tokën ai
është argat. Po ta organizojmë dhe ta vëmë mbi baza të drejta teknikën, atëherë djemtë e
fshatarëve të kthyer në punë s’ka pse të mbrehen. Ky është obligimi që duhet të marrë shteti.
Për fat të keq vështirësitë shfrytëzohen për qëllim politik.
Dua të ndalem në një çështje, që është interpretuar shtrembër. Për drejtësi shoqërore
ndaj ish-pronarëve të vegjël e të mesëm, që me punë e djersë arritën të krijonin pronë dikur,
shteti duhet të angazhohet në të ardhmen për kompensimin e tyre. Kjo kategori njerëzish ka
po ato të drejta, si dhe të tjerët në shoqërinë tonë, që presin kompensim për padrejtësitë në
aspekte të ndryshme ku janë cenuar. Kjo nuk përjashton atë që kemi thënë së fshatari, që,
aktualisht punon në fshat, do të mbetet pronar. Insistojmë në pronën private mbi tokën dhe
për një arsye tjetër: në të ardhmen, do të ndërtohen autostrada, do të kërkohen e do të
gjenden vendburime nafte apo do të ndërtohet kushedi se çfarë a do t’u jepet të huajve me
qira. Në këto kushte, po të ketë fshatari të drejtën e përdorimit, nëse nuk do të harmonizohej
interesi i përgjithshëm, që do të kërkonte këto ndërtime, me atë të fshatarit, ai do të shohë
veten ndonjë ditë të dëbuar nga ekonomia e tij, sepse shteti do të parashikonte në raste të
tilla dëmshpërblim. Fshatarët e zonës së zonës së Sukthit, Rushkullit e kanë vuajtur dikur një
fat të tillë, dëbimin nga toka që punonin. Ndryshe është fati i fshatarit pronar. Do t’i takojë atij
të blejë, të shesë, kur t’i vijë koha, të japë me qira ose jo. Di ai ta mbrojë më mirë interesin e
tij.
Ligji “Për tokën” u njeh të drejtën banorëve dhe punonjësve që banojnë në ndërmarrjet
bujqësore të marrin toka në përdorim. Në zonën Sukth-Rrushkull- Hamallaj-Fllagë ndodhen
ndërmarrjet bujqësore të specializuara në perime, në kultura të arave e blegtori. Ato janë
bazë për furnizimin e qytetit. Punëtorët banojnë në qendra shumë të populluara, që u
ngjajnë qyteteve të vogla e të edukuara me një jetë qytetare. Dhënia e tokës në përdorim dhe
mbajtja e bagëtisë lidhur me të, nuk është kondicionuar,
Së pari, me kërkesat higjieno-sanitare, që burojnë nga normat e bashkëjetesës dhe
kërkesat kolektive;
Së dyti, me nxjerrjen, aty ku toka është më e pakët, të fuqisë punëtore të tepërt;
Së treti, me shpërbërjen e fermës.
Mendoni çfarë do të ndodhë në NB-Sukth, ku në dy sektorët perimorë, me 650 ha tokë,
jetojnë 5600 banorë dhe 2300 forca pune. Kërkesa e tyre është: të ruhet ferma dhe shteti t’i
plotësojë me ushqime, nëpërmjet ndërmarrjeve tregtare, me ato produkte që NB-të nuk i
plotësojnë nga specializimi i ngushtë i tyre. Toka të jepet në përdorim, vetëm aty ku është e
mundur, dhe pa cenuar kushtet e bashkëjetesës. Ligji “Për tokën” duhet të synojë në ruajtjen
e NB-ve dhe në kalimin e tyre në ekonominë e tregut, si dhe në ndërmarrjet e tjera. Bujqësia
është dega e ekonomisë që do të japë më shpejt rezultatet e para, duke kryer privatizimin e
tokës. Prandaj, i kërkoj Qeverisë së Stabilitetit që të mund të kryejë misionin e saj, të marrë
përsipër zbatimin e thelluar të këtij ligji. Nëse fshatari nuk merr tokën, forcat demokratike
që prezantohen këtu në Kuvend, nuk janë të mjaftueshme për ta realizuar atë. Kjo atëherë,
do t’i takojë së ardhmes.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Refik Disha.
Refik Disha - Të nderuar deputetë,
Problemi për tokën është problemi më shqetësues dhe më kryesori i punës sonë si
Kuvendit Popullor. Janë rreth 4 muaj që po punojmë. Ai na vë para një prove të madhe.
Zgjidhja e kësaj prove normalizon jetën të mbi 65% të popullsisë së vendit tonë. Në
programet e partive politike jepen mendime e premtime, sipas tyre, nga më të përparuarat për
politikën agrare, në përgjithësi, dhe për fshatin, në veçanti. Rëndësi të veçantë i dha kësaj
dhe Qeveria e Stabilitetit Kombëtar me programin e saj. Në fakt, fshatrat tona, sidomos ato të
zonave malore, ku bën pjesë dhe zona e thellë e Çermenikës, që unë përfaqësoj, janë në një
gjendje tepër të vështirë ekonomike e sociale, si rezultat i zbatimit të vendimit të Qeverisë së
parë për dhënien familjes fshatare deri 4 dynymë tokë. Krahas problemeve të trashëguara e
të pazgjidhura, si: sasia e ujit për vaditje, e ujit të pijshëm, e rrugëve të transportit të
brendshëm midis fshatrave, e shërbimit shëndetësor dhe e atij të arsimit, pra e një niveli të
ulët jetese, iu shtuan edhe probleme, si ai i kufijve të vjetër, ndarja e blegtorisë në mënyrë të

çrregullt, për të mos thënë rrëmbimi i tyre, duke fituar ai më i forti, e duke mbetur gati pa të
fare ai më i urti ose, siç quhet, ai më i dobëti etj., çrregullime, të cilat kanë krijuar grindje e
deri në rrahje e vrasje. Të gjitha këto kërkojnë ndërhyrje e zgjidhje urgjente, e cila duhet të
konkretizohet patjetër këto ditë në ligjin “Për tokën”. Toka, për kushtet e aktuale që po kalon
vendi ynë sot, jam dakord që duhet të sanksionohet me ligj që të jetë pronë e shtetit, por të
drejtën e pronësisë, shteti, mendoj se mund ta ushtrojë, duke zbatuar njërën nga dy format
që do të lexoj më poshtë:
Forma e parë, e cila, sipas mendimit tim, eliminon gati plotësisht çdo lloj padrejtësie e
pretendimi nga fshatarët, është që shteti të vendosë çmimin në përgjithësi të tokës, ta
vlerësojë dhe t’ia blejë çdo fshatari këtë tokë, për të gjithë sasinë që ai kishte, e regjistruar kjo
në kadastër para kolektivizimit, dhe sot të bëhet ndarja e re sipas numrit të banorëve që ka
çdo familje me një sasi toke bujqësore, kufi normativ i caktuar për çdo banor në shkallë vendi
dhe këtë sasi toke t’ia blejë fshatari shtetit për përdorim me të njëjtin çmim, ndërsa pjesa
tjetër e tokës së fshatit që mbetet pa u ndarë, të blihet nga kooperativa dhe të mbetet në
përdorim të përbashkët. Shlyerja e lekëve qoftë nga shteti për fshatarët ose nga fshatari që
nuk ka pasur tokë nga kolektivizimi dhe që bleu sot, duke parë gjendjen e rëndë ekonomike e
financiare të bëhet për një periudhë deri në 10 vjet.
Forma e dytë është ajo që propozohet sot nga Qeveria, për të cilën të diskutua nga mjaft
kolegë deputetë. Edhe me aplikimin e kësaj formë unë jam dakord, por duke i bërë këtij
projekti edhe ketë sqarim, apo shtesë si mund ta quajmë: Duke pasur parasysh ndryshimet e
dukshme të sasisë së tokës për frymë midis zonave fushore me ato malore dhe midis
fshatrave të këtyre zonave për të ngushtuar në një fare mase ketë dallim, duke shkuar drejt
eliminimit të plotë të tij, në ligj i cili duhet të plotësohet edhe me vendime dhe udhëzime nga
Qeveria, mendoj se duhet të sanksionohet sasia e tokës dhe e kullotave kufi për përdorim të
fshatarëve pa shpërblim për çdo banor. Për shembull: 650 m2, sasi kjo për familje mesatare
me 6 banorë, është e barabartë afërsisht me 4 dynym tokë. Pjesën tjetër, me një sasi prej 4
dynymësh, e cila i jepet çdo familjeje gjithmonë për frymë nga ndarja e të gjithë” sasisë së
tokës në bazë fshati të aplikohet në sistemin fiskal dhe të ardhurat nga ky tatim shteti t’ua
kalojë familjeve të zonave malore, krahas subvencioneve e ndihmave të tjera që duhet të
japë shteti për këto zona. Pra, kështu eliminohet edhe ai pretendim pasuror i zonave të
ndryshme të vendit ku një pretendon se ka shumë tokë bujqësore, pra zonat fushore, që ka
më pak pasuri të tjera kombëtare dhe tjetra më pak tokë, por ka më shumë minerale, naftë,
pyje etj. Në rastin e zonave malore tepër të populluara, ku sasia e tokës është e
pamjaftueshme për të jetuar, problem shqetësues ky edhe për zonën që unë përfaqësoj, jam
dakord ashtu siç tha dhe ndonjë deputet tjetër parafolës që Qeveria duhet të bëjë studimin
dhe lëvizjen e popullsisë në zona të tjera, më pak të populluara. Në të dy këto forma aplikimi,
mendoj që kooperativa të ekzistojë, por dhe kjo natyrisht në një formë të re të punës së saj,
sidomos furra e bukës dhe buka për zonat malore të sigurohet vazhdimisht nga shteti.
Në përfundim, mendoj që Qeveria duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme për
zbatimin konkret të këtij ligji dhe të udhëzimeve që dalin për zbatimin e tij. Duke marrë shkas
nga një deputet i Lushnjës që foli në seancën e djeshme kam këtë vërejtje. Organet lokale
në rrethe dhe Ministria e Rendit, si dhe organet e drejtësisë duhet të vendosin sa më shpejt të
jetë e mundur për qetësinë dhe rregullin në fshatra, në qytete e kudo, mbasi vazhdon të
mbizotërojë kudo shkatërrimi e pasiguria edhe pse ligjet kanë dale të qarta nga ky Kuvend
për këto probleme.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Murat Jançe.
Murat Jançe -I nderuar Kryetar i seancës, të nderuar deputetë.
Të gjithë ne, deputetët, ta diskutojmë këtë ligj pa interesa partiake, por duke u bazuar në
interesat e fshatarit tonë që ka vuajtur vite me radhë. Fshati nga ky Parlament ka pritur e po
pret shumë probleme që ai ka. Realitetin e fshatit e njohim ne që banojmë dhe punojmë atje.
Gjendja ekonomike e dobët, mungesa e ujit të pijshëm, të vaditjes së dobët, shërbimi
mjekësor me shumë mangësi, me një moshë pensioni që nuk e gëzon; me një pension të ulët
e shumë e shumë probleme të tjera. Sot në diskutojmë ligjin “Për tokën”, ligji është diskutuar
para një muaji, megjithatë ne si deputetë do të japim mendimet tona, Toka është mjet
themelor prodhim dhe, si e tillë, duhet të ketë vlerë para se të ndahet. Vlera e tokës bazohet
në shumë tregues, si: pjelloria, trashësia e horizontit, shtrirja e saj gjeografike, e ujitshme ose
e paujitshme, investimet e bëra në të (sera, pemëtare, ullishte, vreshta etj). Pra, parimi i
ndarjes jo në hektarë fizikë, portë ndahet vlera për frymë për ata që banojnë në fshat dhe
punojnë në bujqësi. Familjet që banojnë në fshat, por janë në marrëdhënie punë me shtetin

të marrin vetëm 4 dynymëshin, të mos njihet asnjë lloj kufiri i vjetër; llogaritjet bëhen për
frymë në shkallë republike apo në shkallë rrethi dhe teprica që ngelet të ruhet pronë e shtetit,
ku të sistemohen specialistët e bujqësisë, duke u dhënë tokën me kontratë për disa vjet.
Prodhimi i farave dhe i fidanëve të organizohet dhe të prodhohet nga shteti në tokat që do të
ngelen. Sistemi i sotëm kooperativist ka falimentuar. Faktet janë të plotë dhe nuk ka nevojë të
zgjatemi për këtë.
E them këtë sepse ka shumë mendime nga fshatarët që të prishen kooperativat dhe të
krijohen ndërmarrjet bujqësore ku humbjet t’i përballojë shteti, gjë e cila nuk mund të
përballohet. Sot toka po shpërdorohet si pranë qyteteve dhe në fshat, duke u ndërtuar
banesa pa leje me mendimin se ajo është toka e shtetit, ligje nuk ka dhe pushteti sot nuk
funksionon. Disa fshatarë, tokën që kanë marrë, 2 dynymshin e dytë e kanë dhënë dhe me
qira fshatarëve të tjerë. Kjo, në raste të veçanta është si për atë dembelin që i lutet të zotit ta
punojë. Faktet po tregojnë, duam apo s’duam ne, tokën që do të marrë fshatari pas ndarjes,
do ta ketë të vetën. Fshatari me punën e tij dhe me të ardhurat e pakta që ka marrë për disa
vjet me radhë, e ka të blerë vetë tokën. Vitet e kaluara kanë treguar se duke u zënë toka me
ndërtime të ndryshme nga shteti, fshatari ka ngelur pa tokë, pa punë dhe pa shërbim. Duke
qenë toka pronë e fshatarit, do të ruhet dhe do të përmirësohet pjelloria e saj së në (...?)
duhet të ekzistojnë si pika riparimi dhe mjetet t’u jepen me kredi personave që banojnë në
fshat dhe që i kanë këto sot në përdorim. Njëkohësisht, nga Qeveria të sigurohen dhe mjete
të tjera me kredi, duke i ndarë si mjete ekzistuese
Fshati ka nevojë edhe për investime nga shteti në drejtim të sistemimit dhe të ujitjes. Në
zonat ku ka popullsi tepër të hartohet një program nga Qeveria për sistemimin e tyre me punë
e banim në qytet ose me punësim jashtë shtetit. Të ndalohet me ligj prerja e pemëve,
ullishteve, agrumeve dhe vreshtave se pas ndarjes mund të ndodhi një fenomen i tillë. Unë
mendoj se përveç tokës bujqësore fshatarit t’i jepet kullota, livadhe, pyjet e degraduar dhe
shkurret. Ndërmarrjet e kullotave që ekzistojnë sot janë me humbje dhe mbahen kot. Shitja
dhe blerja e tokës të ndalohet për një afat të caktuar, kurse per të huajt të ndalohet
kategorikisht. Mendimi im është që tatim për këta dynym të mos ketë, kurse për sipërfaqen
tjetër tatimi të rritet sipas rritjes së hektarëve. Ata që marrin pak tokë të kenë tatimin shumë të
ulët,në krahasim me ato që do të marrin tokë me shumicë. Problemi i bukës të zgjidhet me
dy rrugë, ose në rrugë shtetërore, ose në rrugë private. Nuk e di si e kanë organizuar vendet
e tjera. Mendimi im është të mos humbasim kohë, por të ndajmë sa më shpejt tokën se po
na ikën nga duart dhe po shpërdorohet. Krahas ndarjes së tokës, të mendohet si do të bëhet
riorganizimi në fshat pas prishjes së kooperativave. Kjo, për mendimin tim, është një reformë
shumë më vështirë se e vitit 1946 dhe kërkon angazhimin e të gjitha forcave politike, të
Qeverisë, të organeve të pushtetit në rrethe e fshatra, por dhe angazhimin e deputetëve
qofshin këta në qytet apo në fshat. Vetëm kështu mund të kurorëzohet me sukses. Ky aksion
të përfundojë e para mbjelljeve të vjeshtës. Përndryshe gjendja do të rëndohet akoma dhe
njerëzit do të futen në vëllavrasje dhe në varfëri. Kërkohen veprime e punë konkrete nga të
gjithë dhe të mos ia lëmë në kurriz atyre që e kanë mbajtur këtë peshë deri me sot në kurriz.
Falemnderit!

....................
Aleksander Meksi - Gjatë seancës së’ djeshme dhe sot kanë diskutuar gati 60 deputetë.
Si kryesitë e grupeve parlamentare dhe deputetë të veçantë kanë shprehur mendimin që të
mbyllen këto diskutime ashtu si dhe të shqyrtohet mundësia e arritjes së një zgjidhjeje të
pranueshme nga të gjithë. Për këtë arsye unë, sot, Kryetari i Këshillit të Ministrave dhe
drejtuesit e forcave politike do të takohen për të tentuar drejt një zgjidhje të pranueshme. Për
këtë arsye mbyllim seancën e paraditës. Seanca e pasditës fillon në orën 17:30.
* * *
(Seanca e pasdites, ora 17:30)
Aleksandër Meksi - Të nderuar deputetë, fillojmë këtë seancë të pasditës meqenëse
nuk u arrit akoma ndonjë zgjidhje që të ishte e pranueshme për të gjitha forcat politike.
Vazhdojmë diskutimet.
Fjalën e ka deputeti Sadedin Balla.
Sadedin Balla - I nderuar Kryetar i seancës, të nderuar deputetë,
Shqipëria tani është anëtare e KSBE-së dhe, si e tillë, është e detyruar të zbatojë të gjitha
aktet ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut. Ju kujtoj se neni 17 i deklaratës së Përgjithshme
“Mbi të drejtat e njeriut”, i miratuar nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara thotë: “Gjithkush

ka të drejtë të posedojë një pasuri. Gjithashtu ta posedojë dhe në bashkim me të tjerët.
Kurrkush nuk duhet të privohet arbitrarisht nga pasuria e tij.” E para në këtë këndvështrim,
Reforma Agrare e vitit 1946, ishte një zhvatje arbitrare. Është thjeshtë të marrësh pasurinë e
tjetrit pa asnjë ligj, gjë që ndodh vetëm në vendet e Europës Lindore; ndoshta në vendin tonë
u kaluan të gjitha caqet. Ish-pronarët, për të mos përmendur latifodistët u shpronësuan pa
asnjë shpërblim, por kjo ishte e keqja më e vogël. Pasojat politike qenë jashtëzakonisht të
rënda, u shpallën kulakë. Çdo dokument dhe kërkesë të tyre në vend të parë shkruhej “i
shpronësuar”. Janë të panumërta çastet kur kjo pronë u hëngri kokën njerëzve të pafajshëm.
Shumë të tjerë u burgosën. Ata u privuan nga shumë të drejta, u diskriminuan gjatë periudhës
46-vjeçare moniste; madje pasojat e diskriminimit ranë mbi familjet e të afërmit e tyre, mbi
fëmijët e tyre. Fëmijët e ish-pronarëve, ish të shpronësuarve thua kishin bërë një “krim” se
kishin lindur nga prindër që kishin një pronë nga gjyshërit e tyre apo që e kishin vënë me
djersën e ballit. Ata s’mund të fitonin të drejtën e arsimit të lartë dhe të vinin talentin dhe
prirjet e tyre në shërbim të atdheut. Tani ne futemi në ekonominë e tregut e këtu duhet që të
gjithë të fillojmë afërsisht të barabartë nga një start. A mund të themi se e fillojnë startin të
barabartë në kushte të barabarta këto qindra mijëra familje të pafajshme ku ka rënduar pesha
e rëndë e diktaturës? Jo, absolutisht jo. Demokraci në radhë të parë do të thotë rehabilitim,
prandaj këta njerëz duhen rehabilituar patjetër. Në radhë të parë duhet që shteti të shpërblejë
ish-pronarët e tokave ose po ta shprehim në një formë më të koncentruar që shteti që s’është
pronar legjitim i tokës të bëhet pronar i saj, t’u lindin një sërë problemesh; madje dikujt mund
t’i duket gogol, apo herezi, shpirti demokratik i atyre që kanë vuajtur pasojat e rënda të
diktaturës duhet të qëndrojë në faktin se ato falin për çka kanë hequr; falin përsëri dhe nuk
kërkojnë në ish-pronat e tyre, se kjo do të ishte e pamundur duke marrë parasysh ndryshimet
demografike, investimet e bëra etj., por ata duhet të shpërblehen nga shteti për pasuritë e
tyre. Përsëri disave mund t’u duket paradoksale në kushtet tona të vështira, por mendoj se ka
një zgjidhje të drejtë, e cila është që këta pronarë të pajisen me obligacione, aksione a
dokument zyrtar dhe shpërblimi i tyre bëhet në të ardhmen. Mendoj se duke vepruar kështu,
heqim nga mendja e njerëzve sinorët e vjetra, kufijtë dhe qetësojmë mendjet dhe shpirtrat e
tyre, e cila është premisë për stabilitet e qetësi. Pasi të arrijmë këtë, e ndajmë tokën sipas
numrit të frymëve dhe atëherë kemi të drejtë të themi “e gëzofsh tokën”! Zotërinj të nderuar,
sipas mendimit tim, është reforma më e rëndësishme sociale. Le ta shohim problemin me
nerva të qeta e pa paragjykime. Ne jemi të ndërgjegjshëm për disa të vërteta historike që i
jetuam dhe i pamë me sytë tanë. Prona, thotë populli, shkon me shpirtin, me jetën. Këtë e
kemi parë dhe në rastet më të thjeshta; kur humbim diçka dhe dyshojmë se kush na i ka
marrë, përsëri një fjalë e urtë thotë: “Kush humb gjënë, humb shpirtin”. Sa luftë ideologjike u
bë te ne kundër pronës. Pa dashur të sulmoj të kaluarën, dua të them se gjatë 15 vjetëve të
ne, me pikësynime të qarta, e për t’u hequr njerëzve ndjenjën e pronës, u punua shumë. O
ideologji komuniste, o ideologji borgjeze? Rrugë të mesmes’ka. “Vakumi i krijuar-thoshte E.
Hoxha zëvendësohet me ideologj i borgjeze”. Mirëpo, duke parë tensionet sociale sot del se
është e pamundur t’i heqësh tjetrit ndjenjën e pronës, apo të besimit në Zotin. Zoti Osman
Murati i bëri të qarta disa situata të rënda, madje ngjarje që shkojnë në ekstrem. Kur ishpronari i tokës i thotë atij që ka ndërtuar shtëpinë: “largohu, se je në tokën time!”. Mendoheni
mirë, zotëri dhe nuk duhet t’i biem tangent këtij problemi. Unë them më mirë të paguajë shteti
para, se sa koka njerëzish. Duhet ta themi hapur se jemi në pragun e një lufte civile në fshat.
Sa e mundimshme qe për ne ta sjellim gjendjen gjer këtu dhe në përgjithësi jemi të kënaqur
se s’pati gjakderdhje masive. A nuk duhet t’i vëmë gishtin kokës të gjejmë një zgjidhje për të
mos arritur në një gjakderdhje. Prona e vogël thuaj lind në çdo moment pronën e madhe. Kjo
është e vërtetë. Dhe kështu ka për të ndodhur, pa çka se ne nuk na e ka qejfi ta themi. Unë
mendoj se për të mos e lejuar këtë gjë, që të mos në krijohen latifondistë të mëdhenj, duhen
vënë qysh tani disa sanksione mbi shitjen e blerjen e tokës dhe se s’kemi nga t’ia mbajmë.
Deputetët e Partisë Socialiste janë të vetëdijshëm dhe në mos sot, nesër, toka do të shitet e
do të blihet. Ja përse ligji “Mbi tokën” është shumë kompleks. Është njëra anë ta njohësh
problemin, por është më e rëndësishme dhe thelbësore, ana tjetër që të nxjerrësh zgjidhjen
optimale për të, se janë pikërisht rrugët e këqija që zgjodhëm ne për zgjidhjen e shumë
problemeve që në çuan në pasojat më të rënda se në vendet e tjera. Secili mendoj e ka
dëgjuar kodin e vendosur nga Skënderbeu që ka marrë përmasat e një legjende dhe që
përcaktonte që asnjë krutan nuk kishte të drejtë të martohej po të mos mbillte 20 rrënjë ullinj.
Këtej del se sa e çmuar është 1 rrënjë ulli për krutanin. Lëre pastaj e parë në këndvështrimin
ekonomik. Sot ullishtet e qytetit tonë janë shkretuar. Prodhimi është pothuaj i papërfillshëm.
Kjo të vret në shpirt pothuajse, gjithë të moshuarit, tek kujtojnë sesi u katandisën kopshtet e

bahçet e mrekullueshme të Krujës, ku nuk gjente një gur apo një barishte e keqe, vret
stomakun e krutanit, tek sheh kokrrën e ullirit dhe është i dëshiruar për një kokërr ulli të
kripur, lëre pastaj që për vite me radhë nuk ia ka ndier shijen vajit të ullirit. Jepni ullirin
krutanit, pastaj ejani atje. Pas disa muajsh, jo më pas vitesh se ç’mund të bëjë ky popull,
nikoqir i ullirit. Në përgjithësi, vihet re një farë indiferentizmi dhe pesimizmi te fshatari
shqiptar, dhe përsa i përket pronësisë së tokës, ndërsa atje ka optimizëm, veç ta marrim
ullirin, por do të shihni si do të futemi në ekonominë e tregut, por dhe këtu duhet bërë kujdes,
se ndryshimet e mëdha demografike kanë bërë që të vijnë në Krujë shumë jabanxhinj, siç i
themi ne. Në qoftë se uilinjtë do të jepen në përpjestim të drejtë me numrin e frymëve,
atëherë përsëri ish-pronarët e ullinjve duhen shpërblyer.
Nuk mund të lë pa përmendur mendimin e urbanistëve për sa përket problemit të
privatizimit, pasi Kruja është qytet në mes të ullishteve.
Urbanistët mendojnë se brenda vijës kufitare, e ashtuquajtur “e verdhë” toka s’duhet t’u
jepet personave privatë që të jetë në dispozicion të tyre për troje ose ndërtime të tjera sipas
projekteve të kenë dhe në qoftë se jepet si pronë private, jepet me një marrëveshje që në çdo
moment duhet dorëzuar. Kështu ata kërkojnë që në dispozicion të tyre për këto qëllime duhen
rreth 240 ha tokë. Urbanistët mendojnë se sipërfaqet që jepen për trojet duhen të jenë jo më
pak se 500 m2, pasi çdo familje e ka të domosdoshme të ndërtojë dhe aksesorë të
nevojshëm për një jetë normale. Një problem është urgjent sot. A jemi në gjendje të kryejmë
një reformë të vërtetë agrare? Jo. Unë mendoj se duhet arritur një konsensus për të
normalizuar gjendjen e jashtëzakonshme dhe reforma t’i lihet së ardhmes. Për sa i përket
dhënies së tokës me qira të huajve, kriteri i vlerësimit të qirasë mendoj se duhet bazuar në
madhësinë e investimeve mbi atë sipërfaqe që jepet me qira. Kjo është edhe sipas mendimit
të specialistëve.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Qemal Alla.
Qemal Alla - I nderuar Kryetar i seancës, të nderuar deputetë
Megjithëse një pjesë shokësh këtu shfaqën padurim se diskutimet janë ca të zgjatura, por
problemi që ne trajtojmë ka një rëndësi të veçantë. Diskutimin tim do ta përqendroj edhe me
kërkesën që patën edhe zgjedhësit në Hotolisht, kur i takova këto ditë, të cilët më bënë
vërejtje: “se nuk diskutoni në Parlament”. Është rasti i parë që këtë radhë tre deputetë të
Librazhdit diskutuan. Njëkohësisht, nisur dhe nga opozita që në drejtim të diskutimeve nuk po
nëalë rehat; në një konferencë shtypi në Përrenjës, zoti Neritan Ceka tha që deputetët e
Librazhdit nuk diskutojnë. Si duket, është futur në fushatë elektorale. Projektligji “Për
tokën”, që na paraqitet, shpreh drejt shqetësimet aktuale, të gjitha përshtatur me periudhën
që po kalojmë, shumë pika bashkimi i kemi, por nga aria tjetër, ne duhet të afrojmë edhe ato
pak që na ndajnë për të arritur në të famshmin konsensus që bashkon gjithë forcat politike të
vendit dhe gjithë fshatin për ta drejtuar në rrugën e zgjidhjes të drejtë. Projektligji ka kohë që
është kërkuar dhe për këtë secila forcë politike ja dedikon vetes, por tani ai erdhi dhe ne me
mendje të ftohtë duhet ta gjykojmë. Duke shprehur miratimin për nenin 2 të këtij projekti, unë
them mendimin tim se qënia e tokës pronë shtetërore nuk e pengon futjen e fshatit në
ekonominë e tregut. Aktualisht ne duhet të mendojmë si deputetë se Qeveria e Stabilitetit nuk
ka marrë përsipër probleme të mëdha që dalin jashtë programit të thjeshtë të saj për një vit.
Në qoftë se duam t’i ndryshojmë emrin kësaj Qeverie, dhe kjo po i ndryshohet nga veprimet
që bën opozita e cila ka kohë që e ka futur popullin në fushatë elektorale, atëherë kot themi ta
lëmë Qeverinë të qetë të punojë. Misioni ynë i shkurtër është të mos qetësojmë gjendjen, të
mos e rrisim atë me tensione të reja. Pikërisht me këtë sens, duhet parë gjendje në fshat. E
them ketë se gjatë viteve dhe pas viteve të kolektivizimit kanë pësuar ndryshim urbanizimi i
fshatrave e, për rrjedhojë, edhe zërat kadastrale të tokës. Të privatizosh atë aktualisht do të
thotë të bësh rrëmujë me dashjen tënde, do të thotë të përgatisësh shkatërrimin. Moslejimi i
kthimit në ish-tokat e mëparshme sanksionohet drejt në ligj dhe kjo duhet mbështetur fort.
Shitblerja e tokës aktualisht në vendin tonë do të ishte me pasoja, sepse do të shitej dhe mjeti
i vetëm i jetesës në fshat. Kjo do të sillte një eksod të madh të brendshëm, gjë që aktualisht,
shteti dhe shoqëria nuk e përballon dot. E ardhmja, natyrisht, i takon shpopullimit të fshatit, ku
në kushtet e ekonomisë së tregut, secili do të gjejë riskun për të’ fituar ose për të humbur. Po
kështu drejt është lidhur dhe dhënia e tokës me qira personave të huaj juridikë e fizikë, vetëm
për truall ndërtimi, e cila përcaktohet me kontratë të veçantë. Kjo nuk i pengon ata të
ushtrojnë veprimtarinë ekonomike në vendin tonë. Nga takimi që kam bërë me fshatarët, ka
një koncept lidhur me privatizimin. Ata e barazojnë privatizimin me pjesëtimin edhe të asaj
pak toke që ka mbetur; pra ai nuk e ka problem si do të jetë toka, por se si do të futet në

qarkullimin ekonomik ajo pjesë toke që ka mbetur pa zot në paralizimin e kooperativës dhe që
dëmtohet. Pra, ky problem lidhet me mënyrën e riorganizimit të kooperativave për të cilat
Qeveria ka vendosur drejt dhe duhen zbatuar vendimet e saj. Fshatarët do ta gjejnë vetë
mënyrën e bashkimit dhe të bashkëpunimit. Shteti do t’u rrijë afër atyre, me qëllim që të
shfrytëzohet baza materiale e krijuar me mund e djersë, pavarësisht se janë të periudhës së
monizmit. Mënyrat e organizimit të ekonomive bujqësore prodhuese janë përcaktuar drejt deri
edhe në shkëputjen e fshatarit vetëm. Lidhur me këtë, duke pasur parasysh gjendjen e
fshatrave të zonës së Librazhdit, kërkohet subvencionimi i produkteve bujqësore blegtorale.
Në kushtet e sasisë së kufizuar të tokës për frymë është e pamundur dalja e tij në treg. Ai
mund te dalë në treg vetëm me produkte blegtorale, për të cilat mendojmë të rritet më tej
subvencioni. Gjithashtu, duhet hequr dorë dhe nga disponimi kullosor i rretheve, gjer në
rrethin tonë. E them këtë, sepse nga Ministria e Bujqësisë nuk hiqet dorë nga kullotat e malit
të Polisit, duke i dhënë sasi të mëdha NB-ve të Elbasanit. Kështu duke qënë fshatari pranë
malit, i hiqet e drejta për të shfrytëzuar malin. Pra, ajo që e dërgoi atje, i merret. Kur e lëme
atë të fushës që të fitojë rentin e parë dhe të dytë, atëherë pse mos t’i krijojmë një rentë të
tretë fshatarit në malin e Polisit? Këto probleme kanë ngritur fshatrat Vilan, Gurshpat, Polis,
Xhyrë, Spatharë, Babje, por edhe fshatra të tjerë të Sopotit e Stravajt. Kjo duhet të bëhet
menjëherë nga Ministria e Bujqësisë, se në kushtet e ekonomisë së tregut fshatarët do ta
gjejnë vetë njeri-tjetrin, veç e veç në grupe të vegjël apo të mëdhenj, duke kënaqur interesat
reciproke të tyre. Duke qenë se në shkallë republike do kemi tokë shumë të pakët, mendoj që
dhe ligjet për përdorimin dhe shfrytëzimin e tokës të jenë nga më të rreptat që mund të ketë
legjislacioni i vendeve të tjera.
Përfundimisht, secili nga ne deputetët të gjykojë me mendje të kthjellët, sepse kështu do
të shmangen ekseset e mëtejshme. Detyra jonë është të qetësojmë dhe kënaqim fshatin,
sepse do të jetë i kënaqur dhe qyteti. Këtu të largohemi nga programet partiake. Le t’i quajmë
ato afatgjatë dhe të qetësojmë fshatarin aktualisht. Një vërejtje kam dhe për Kryesinë e
Kuvendit Popullor që kur votuam i bëmë të tre funksionare, asnjë ligj nuk ka dalë. Mbrëmë, në
një takim me një punonjës të Policisë Financiare të rrethit, duke folur për çrregullimet që
vihen re, sidomos për rishitjen e mallrave nga tregu i vendit, ai thotë që edhe në Drejtorinë e
Përgjithshme të Policisë Financiare këtu, nuk ka ardhur akoma dekreti me ndryshimet që
miratoi Kuvendi. Pra, në qoftë se vazhdojmë kështu nxirr ligje e mos shpall, atëherë ne do të
rrekemi duke drejtuar në front. Prandaj në qoftë se kërkojmë ta luftojmë burokracinë në
organet e tjera shtetërore, te mos e lëmë që burokracia të mbretërojë në sallën dhe ambientet
e këtij Parlamenti.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Bajram Kurti.
Bajram Kurti - I nderuar Kryetar i seancës, të nderuar deputetë,
Shqetësimet që fshatari sot kërkon të zgjidhen nga ky Kuvend, është që t’i jepen zgjidhje
problemeve sociale që kanë lindur në fshat. Riorganizimi i kooperativave të tipit ekzistues, të
cilat jane bërë të padëshirueshme për fshatarin, një zgjidhje e tillë jepet nga projektligji i
paraqitur në nenin 5 të tij. Mjaft specifika të ndryshme ka vendi ynë, në krahasim me vende të
tjera, të cilat janë raporti i popullsisë fshat-qytet, sasia e pakët e tokës së punueshme për
frymë, niveli i ulët i mekanizimit të bujqësisë, raportet e popullsisë kodër-mal-fushë, probleme
të shumta sociale për zhvillimin normal të popullsisë dhe të vetë jetës në fshat, që sipërfaqja
e tokës së vaditshme, transporti, uji i pijshëm, furnizimi me bazë materiale teknike, mendimi i
kthimit te kufijtë e vjetër etj., që bëjnë të domosdoshme ndërhyrjen e shtetit në fshat,
nëpërmjet masave që duhet të marrë Qeveria për zgjidhjen e këtyre problemeve, duke
ndërhyrë me ndihmë financiare, ku veç subvencioneve për bukën, mendoj që duhet të futen
dhe subvencionet për produktet e tjera bujqësore dhe veçanërisht për blegtorinë. Kthimi në
kufijtë e vjetër përbën një shkatërrim të fshatit. por këtë nuk e shohin realisht disa liderë të
Partisë Demokratike, të cilët edhe nga tribuna e këtij Kuvendi trumbetojnë një gjë të tillë, po
ashtu dhe shitblerjen e tokës do të ndalojnë me ligj, pasi ajo do të sjellë pasoja të rënda për
fshatin. Hedhja e idesë se për dhënien e kambialeve dhe për shlyerjen e tyre pas 15-20
vjetëve, më duket se është direkt apo indirekt një ide e ndonjë ish-pronari që në Parlament
harron problemet e fshatit dhe të vetë malësisë, pra është shkatërrim i gjithçkaje. Ata harrojnë
se dhe pylli dhe kullota që janë shkatërruar në fshatrat e malësisë, kush do t’ia shpërblejë
këtij populli.
Mjaft fshatra janë të populluara. E tillë është zona që unë përfaqësoj, e cila ka një
sipërfaqe toke mjaft të kufizuar dhe kanë burime mjaft të pakta jetese. Për këtë, me masat që
do të marrë Qeveria, unë sugjeroj që ndër to të jetë dhe shpopullarizimi i këtyre zonave

nëpërmjet hapjes së burimeve të reja të punës. Privatizimi i punës dhe i produkteve që
merren nga toka do të çojnë në shtimin e prodhimeve për treg në fshat dhe nocioni juridik që
toka pronë shtetërore nuk përbën asnjë pengesë për zhvillimin e ekonomisë së tregut;
njëkohësisht, nuk përbën asnjë pengesë dhe për investitorët e huaj dhe vendas, por siç
shihet ky nocion vetëm pengon realizimet e ngjyrave të programeve të partive politike, të cilat
në këtë moment nuk mendojnë siç thuhet për interesat e popullit dhe të fshatit, por për
interesat politike dhe të programeve të tyre.
Më 12 qershor të këtij viti ne, si Kuvend, i dhamë votëbesimin Qeverisë së Stabilitetit, ku
miratuam programin e kësaj Qeverie dhe sot, pa kaluar tri javë, dalim kundër këtij programi,
ku thuhet se toka mbetet pronë shtetërore, duke kërkuar që ta kthejmë në pronë private, duke
mbjellë farën e konflikteve sociale në fshat, pa zgjidhur asnjë gjë, e cila e çon fshatin drejt
vëlla-vrasjes dhe një lufte civile. Njëkohësisht, unë do të isha në kundërshtim edhe me
mendimet e disa deputetëve, të cilët thanë për ndarjen e mjeteve të SMT-së. U ngritën disa
deputetë dhe e mbrojtën këtë, por unë nuk do të isha dakord, se si ka mundësi që në fshatra
me rreth 10.000 familje, me 4 a 5 traktorë që ka brigada traktoriste, me një gjendje të tillë
teknike që shpërndahet sot fshatrave dhe fshatari në mënyrë të pavarur t’i riparojë dhe f i
mbajë dhe t’i dalë zot për f i shërbyer asaj bujqësie që ka, pa u arritur që të sigurohet një
teknikë, një mekanikë nga jashtë që f u përshtatet vetë kushteve dhe parcelimit të
sipërfaqeve të tokës me 3 dhe 4 dynymë. Jam i mendimit se projektligji i paraqitur për tokën
përmbush mjaft probleme që kërkojnë zgjidhje akute dhe, si të tilla, duhet ta kalojmë dhe të
miratohet ashtu siç na është paraqitur.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Kolë Tonaj.
Kolë Tonaj - I nderuar zoti nënkryetar, të nderuar, kolegë deputetë,
Fillimisht, duhet të përshëndesim fshatarësinë tonë të mençur dhe të zgjuar, e cila në
këto kushte tepër kritike, e lënë në baltë në momentin më të rëndë pas një diskreditimi 40 e
ca vjeçar, ku ligjet e reja zyrtarisht mungojnë dhe ligjet e vjetra faktikisht kanë dalë jashtë loje,
ku ligjin e bën spontaniteti që nuk ka ditur të orientohet në mes të’ kaosit, të mosbesimit dhe
të pasigurisë, duke evituar me mjaft mprehtësi mosmarrëveshjet që lindin zakonisht për
çështje të tilla, si: prona, toka dhe bagëtia. Kjo të shërbejë njëkohësisht si një kritikë për
vonesën dhe zvarritjen e gjatë të këtij ligji jetik nga Qeveria dhe Parlamenti ynë. Sidoqoftë,
ligji më në fund erdhi dhe detyra jonë është ta bëjmë të mirë, në sensin aktual e perspektiv,
që të kënaqë fshatarësinë tonë e të zbatohet me kënaqësi nga ajo. Dëgjova rreth 60 e ca
deputetë që folën këtu. Ngado sillen episode rrëqethëse dhe dalin në pah vështirësitë, aq sa
nga njëherë duket edhe pa rrugëdalje. Kjo tablo vjen edhe nga mos njohja e gjendjes nga ana
e deputetëve të kushteve konkrete e psikologjisë së fshatit tonë. S’ka si ndodh ndryshe ku
rreth 82% e deputetëve ose nga të 205 të pranishëm të deputetëve këtu banojnë në qytet.
Kjo tregon se një pjesë e tyre, paçka se janë deputetë të fshatit mund të mos e njohin fshatin.
Fshati nuk njihet as me informata, as me telefonata, as duke qenë bir fshati e duke e harruar
atë, as edhe duke shkelur disa ditë atje. Kësaj i thonë të flasësh për të folur dhe jo të flasësh
për të zgjidhur problemet dhe për të vendosur pikat mbi “i”. Mbi gjithçka ne jemi këtu që të
ngrihemi mbi vështirësitë, që qëndrojnë e të fusim me ligj zgjidhjen më të drejtë. Unë nuk dua
t’ju rrënqeth mishtë me tragjizmit e fshatit, sepse ato s’kanë të sosur. Janë akumuluar për
dekada të tëra dhe sot kanë shpërthyer të gjitha në sipërfaqe dhe secila kërkon zgjidhjen e
vet. Dua njëherësh t’ju garantoj se po t’i hyjmë kësaj punë, kampionet e të gjitha mostrave që
sollën deputetët këtu, unë mund f i sjell natyrisht nga zona ime. Unë do të gjykoj mbi ligjin
“Për tokën” me avantazhet dhe disavantazhet e veta, duke u rrënjosure dhe nga një çik
optimizëm si Parlamentit ashtu dhe Qeverisë fshatarësisë e mbarë vendit tonë.
Së pari, kemi hyrë në një fazë ku s’kemi as ekonomi tregu e as ekonomi të centralizuar,
na mungojnë edhe fondet monetare, edhe ato materiale. I vetmi posedim që kemi në këto
momente është dëshira dhe predispozicioni i mirë për ta kryer këtë kërcim. Kjo është e
vetmja, por të mos harrojmë se është kryesorja.
Së dyti, nga çdo gjë toka është më e aftë për f i kaluar shpirtit të fshatarit dramën e saj.
Prandaj ka vend për të bërë kujdes. Për të mos shtuar hallet dhe me gjendjen e vrarë, siç e
kemi sot.
Së treti, shqetësimi vërtetë qëndron, por nuk është pa rrugëdalje. Të mos harrojmë se
zëmë ndër vendet e para në Europë për sipërfaqen e tokës për frymë të popullsisë. Me 2.3
dynymë për frymë e 1.3 ha për familje. Shqetësues mbetet vetëm disproporcioni i madh e
ekstrem. Nga 1.1-1.4 ha për frymë në fushë dhe nga 0.3-0.7 dynymë për frymë në malësi.
Edhe kapaciteti ujitës për të cilin u fol shumë, si shkallë vendi, nuk është i keq, mbi atë

optimal. Edhe kushtet klimatiko-tokësore nuk janë të papërshtatshme. Jemi një ndër vendet e
privilegjuara nga natyra. Edhe bujku ynë, pavarësisht se është zemërplasur për çka hoqi e
çka heq, për tokën që i doli jashtë përdorimit, ka përkushtimin e shenjtë për t’ ja kthyer tokës
pjellorinë.
Edhe zonat blegtorale i kemi shumë të favorshme. Atëherë ç’na mungon? Vetëm
harmonizimi i këtyre elementeve, me qëllim që secili të shijojë në këtë vend një jetë të lumtur
dhe që secili të ketë në një të ardhme jo të largët tokën, shtëpinë, traktorin dhe makinën e
vet. Kësaj domosdo duhet t’i vihet në shërbim studimi Qeverisë për tokat, për kategoritë e
tyre sipas rretheve, zonave dhe fshatrave të veçanta, për lëvizje të garantuara dhe të
organizuara demografike të popullsisë, aq më tepër kur nga mbi 2/3 e rreth 700.000 ha tokë
bujqësore janë të përfituara nga bonifikimet, shkrifëzimet e hapja e tokave të reja. Ky studim
demograf ik do të bëhej me grafikë të rregullt dhe do të çonte në zbutjen e kontrastit të
jashtëzakonshëm të popullsisë fshatare që tek ne arrin në 68 për qind dhe në vendet
europiane e botërore lëviz nga 30-35 % të popullsisë.
Së katërti, fshatari ynë s’është ai që’ kemi takuar në letërsinë e realizmit socialist, ku gjoja
ai me iniciativë e vullnetarizëm e privoi vetveten nga e drejta e pronësisë. Jo, sa më shumë
që ia ndaluam këtë, aq më shumë ia ngulitëm në shpirt pronësinë, aq sa edhe ëndrrat i sheh
me pronë, me tokë dhe me bagëti.
Së pesti, megjithëse fshatari ynë është i varfër ku s’shkon, dhe për këtë nuk mund ta
bëjmë fajtor kurrsesi. Ai nuk është i varfër shpirtërisht, moralisht, por është i varfër
ekonomikisht. Dhe për këtë nuk është faji i tij. Ç’faj ka fshatari ynë pse punoi ku i thanë dhe
mori çfarë i dhanë? Do të shprehem që varfëria ekonomike nuk është në përpjestim të drejtë
me varfërinë shpirtërore. Atëherë te kjo pasuri shpirtërore ne do të kemi për të gjetur një
element optimist për të ardhmen që të ndihmojë shumë në rrugëdaljen tonë. Pas këtyre shoh
reflektimin në ligjin që na është paraqitur.
1. Halli i sotëm i fshatarësisë është halli i popullit tonë, është halli i vendit tonë; fati i
fshatarësisë tonë përcakton fatin e vendit tonë. Kjo ka ndodhur historikisht. Kjo do të ndodhë
edhe në të ardhmen.
2. I gjithë strumbullari i këtij ligji që na është paraqitur është neni 2 që e shpall token
shtetërore dhe prodhimit privat vetëm sa i shton pasigurinë dhe mosbesimin në radhët e
fshatarësisë.
3. Nuk e kuptoj pse Qeveria e Stabilitetit ka marrë në konsideratë vetëm programin e
Partisë Demokratike kur të gjitha subjektet e tjera politike shprehen për privatizim. Kësaj i
thonë t’ia shtojmë zinxhirin e vuajtjeve fshatarëve, të cilët duan ta kenë tokën të tyre e ta
qëndisin si të duan vetë.
4. Edhe kahu i progresit i përparimit, edhe ekonomia e tregut ku pretendojmë të zhytemi e
do privatizimin e bujqësisë dhe privatizimi i bujqësisë nuk mund të kuptohet pa privatizimin e
tokës. Atëherë, pse hezitojmë.
5. Alternativën më të qartë midis të gjitha alternativave që kanë marrë subjektet politike,
dhe unë i kam lexuar të gjitha këto, e jep programi i Partisë Demokratike, i cili aktualisht është
për kalimin në privatizim të menjëhershëm, nxjerrin fshatarësinë nga situata në disa faza. Në
fazën e parë, në stabilizimin e gjendjes katastrofike në fshat, ndërsa në fazën e dytë në
krijimin e kushteve për të kryer transformime rrënjësore drejt ekonomisë së tregut.
Në fazën e parë, pa asnjë ekuivok privatizim të sanksionuar në ligj me këtë formulim “Në
Republikën e Shqipërisë toka është pronë e shtetit, personave juridikë e fizikë”. Këtu do të
gjenin vetveten të gjitha format e pronësisë e ligji do të bëhej i pranueshëm për t’u miratuar.
Këtë mendim e mbështesin edhe komisionet përkatëse parlamentare. S’e kuptoj pastaj pse
hezitojmë më tepër kur specialistët e bujqësisë, kur në rastin tonë rreth 62 veta janë
pothuajse të këtij mendimi, ndërsa në përjashtim me tavan mund të dallojmë shitblerjen për
një periudhë 5-6 vjeçare ose sa ta shohim të arsyeshme. Mendoj që kjo do të na shkonte për
shtat. Privatizimi i tokës do të shoqërohet me disa probleme sociale dhe shumë deputetë u
ndalën konkretisht te secila. Unë do t’i mbështes te gjitha sa ç’thanë. Do të ndalem në 2-3
probleme të lehta. Si do të organizohen në kooperativë veprimtaritë ekonomike? Si do bëjë
fshatari? Si do t’i leverdisë atij, format e kooperimit i zgjedh vetvetiu? Nuk ka me urdhëra nga
lart: “Në daç po, në daç jo, në kooperativë do të hysh” se paefektshmërinë e kooperativës e
tregojnë barcaletat që ka nxjerrë vetë fshatari për kooperativën.
Jo “kooperativa është e dembelëve’”, jo “në kooperativë mund të jetojnë ata që s’mund të
punojnë”, doli shprehja “ata që s’punojnë hanë e pijnë” etj. Prandaj është e paleverdishme me
ardhë. Kështu që për formën e organizimit të veprimtarisë ekonomike fshatari le të vendosë si
të dojë.

Ka dalë një problem, të papunët e kualifikuar që s’mund të quhen të bujqësisë. Format e
organizimit të fshatit, ka nxjerrë të papunë ata që nuk duhen nxjerrë të papunë dhe unë
mendoj se ky shqetësim na ka dalë i kotë; për vetë faktin se nga gjithë masa e kuadrove të
bujqësisë vetëm 33:5% e tyre janë me arsim të lartë. Edhe nga këta 33.5 % e tyre, siç e tha
Ministri i Bujqësisë rreth 4000 e tyre na kanë dalë të papunë shtojmë këtu se midis
nëpunësve të bujqësisë rreth 5% e tyre janë me arsim tetëvjeçar dhe 61.5% e tyre janë me
arsim të mesëm. Atëherë në këtë mes të dalin pa punë pikërisht ata që s’duhet të dalin. Kjo
tregon se Qeveria nuk e ka parë me përparësi punësimin e tyre dhe lënia në mëshiren e fatit,
ose fshatçe që është shprehja me tipike e oportunizmit mund të them që nuk e zgjidh gjë. Për
më tepër rruga që ka zgjedhur Qeveria, asistencë sociale në këto momente kur ne po
shprehemi për varfëri të... është rrugëzgjidhja më e shkurtër, por më e gabuar njëkohësisht:
edhe ekonomikisht, edhe nga ana financiare dhe nga ana e moralit dhe e psikologjisë së vetë
të këtij nëpunësi. Plus kësaj ka një rrezik tjetër. Ka një rrezik që shtresat e larta si partiake, si
shtetërore të mos preken nga kjo papunësi dhe bijtë e tyre të jenë të imunizuar nga kjo
papunësi, për vetë faktin se 80% e të gjithë specialistëve të lartë janë bij punëtorësh dhe
fshatarësh. 20% janë bij nëpunësish të mesëm dhe 0% janë bij kuadrosh të lartë. Prandaj
mendoj që punësimin e tyre ta shohë me përparësi Qeveria dhe burimet e punës janë të
shumta për ta. Mund të kihen objekt diskutimi më vete.
Problem tjetër është ai i bukës, i cili siç dihet në elektorat u kthye në gogol. Të çlirohet një
herë e mirë fshatari nga kjo frikë, duke ua garantuar në fazë të parë bukë të cilësisë së mirë e
në furra shtetërore. Me këtë rast bashkohem me mendimin e shfaqur nga deputeti Thoma
Miço dhe disa deputetë të tjerë për furrat shtetërore që punojnë me energji elektrike.
Do të shtoja këtu një problem kardinal që ka dalë, i cili duhet të zgjidhet. Unë bisedova
dhe me Ministrin e Financave, i cili tha që një zgjidhje e do kjo punë. Ka shumë familje që
s’kanë asnjë burim të ardhurash financiare. Nuk kanë asnjë shprese për punësim. Atëherë
problemit të bukës si do t’i vejë halli. Unë mendoj që ose me asistencë sociale ose me
paradhënie të rregullt deri në një punësim, t’u jepet e t’u garantohet buka këtyre. Një formë
zgjidhje e do, dhe Ministri i financave është i angazhuar për këtë punë, edhe Qeveria do të
angazhohet.
Së fundi, per këto probleme të veçanta të fshatit, të cilat nuk kanë të sosur, mendoj që
komisioni i posaçëm parlamentar që është këtu duhet të sensibilizojë më tepër Qeverinë për
t’i kushtuar një kujdes të duhur.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Sulejman Disha.
Sulejman Disha -Zoti Kryetar, kolegë deputetë,
Angazhimi i Kuvendit me problemin më jetik, dekreti për tokën duhet të ishte i kahershëm,
ashtu sikurse duheshin marrë shumë masa në drejtim të fshatit nga Qeveritë, Presidenti dhe
sidomos tani me Qeverinë e Stabilitetit Kombëtar. Deputetët dhe Kuvendi për probleme kaq
të mëdha kombëtare duhet të lënë mënjanë interesat partiake. Të shumtë janë deputetët që e
ndiejnë përgjegjësinë e madhe përpara kombit dhe Atdheut. Vlerësoj me këtë frymë
diskutimet e zotërinjve Genc Ruli, Fatos Nano, Banush Gozhdari etj., dhe bashkohem me
diskutimin e zotit Sali Berisha, Fatos Nano etj., për problemin e Kosovës siç e miratuam dhe
rezolutën. Tabloja e njohur që në fshat sot po shkatërrohet gjithçka” “pa mbjellë s’ke çfarë
korr”, “o burra të prishim dhe të përvetësojmë çfarë kemi arritur se nuk kemi ç’të
shkatërrojmë”, disa e kuptojnë zhvillimin si shkatërrim e në këtë plan u ka nxjerrë punë jo
vetëm përvetësimi i grurit dhe shkatërrimi më monstruoz i çdo kulture bujqësore deri në
shkatërrim objektesh social-kulturore etj., që flasin për një katastrofë dhe, për një përgjegjësi
të madhe
të organeve të pushtetit, në qendër e bazë, por edhe të Kuvendit Popullor. Këto probleme
i kanë ngritur në grupin parlamentar dhe i propozoj Kuvendit të vendosë e t’i kërkojë Qeverisë
ndalimin kategorik të këtyre veprimeve shkatërruese e katastrofike për kombin, të papara
ndonjëherë. Kush bën bukën, theksonte profesor Veisman, në Universitetin e Bujqësisë në
Berlin, udhëheq jetën e kombit. Në disa nga kooperativat pamjen ekzistuese jeta ekonomike
është rënduar. Administratat e këtyre kooperativave janë kthyer në administrata hajdutësh.
Në të tilla raste populli ka vuajtur dhe po vuan. Rrugëzgjidhjen ta japim në ligj dhe të
funksionojë shteti juridik. Ne Jug-Sukth, për shembull, sheh fenomene të tilla nga aparati i
kryesisë e më gjerë. Kryetari nuk del fare gjatë fushatës së korrje- shirjeve. Qëndrojnë në
krye të detyrës vetëm për të marrë rrogën, kur shohin që çdo gjë po shkatërrohet. Pra, i varën
në qafë popullit. Për këtë populli humb durimin dhe shkatërron që rëndon në kurriz
padrejtësisht. Kemi këtu deputetin e duruar Pëllumb Demaj që, si kryetar, bagëtinë e ka

ndarë në rregull, grurin dhe kulturat e tjera gjithashtu në rregull. Te ky nuk ka asnjë
shqetësim. Ja, pra, si vërtetohen dy ekstreme: njeriu i ndershëm në krye të punës dhe me të
është rezultati. Në rrethin e Durrësit ka përgjegjësi Komiteti Ekzekutiv që koopertivat e mëdha
me 2000-3000 ha tokë nuk i ka ndarë dhe nuk i ka zbatuar vendimin e Qeverisë: Disa ditë
para se Qeveria të sjellë dekretin “Për tokën në Kuvend” unë e kam konsultuar me zonën
time. Në këtë fazë të zhvillimit të vendit, me situatat që ne po përjetojmë në esencë jam
dakord që ne ta miratojmë ligjin për tokën, siç në paraqitet. Zona kritikoi aparatet burokratike
me emra për dobësi dhe veprime që rëndojnë popullin, sidomos në Jug-Sukth, që ka qenë
ekonomi pararojë. Ata distancohen plotësisht nga mënyra fshatçe dhe me shtetin juridik
kërkojnë të zbatohet vetëm ligji. Fshatçe e quajnë shkatërrim, mbasi sot po përfitojnë të
pandershmit. T’u jepet toka në përdorim. Disa janë për larmi formash me kooperim në bazë
fshati, lagjeje e tjera mënyra organizative që parashikohen të plota në ligj, duke e shkrirë
burokracinë, kërkojnë mbështetjen e Qeverisë për mekanikë, plehra teknologji dhe kredi që
katër vendimet e Qeverisë e plotësojnë dhe gjejnë zbatim, siç e theksoi deputeti Çun Jonuzi,
me përjashtim të vendimit nr. 189 që bën fjalë për mënjanimin e disa çrregullimeve gjatë
shpërndarjes së bagëtive që duhet riparuar e i jep dhimbje kombit, disa nga deputetët i
përcaktuan zgjidhjet. Nuk kam dëgjuar nga asnjë diskutant në zonë për pronësim ose
shitblerje toke. Për të eliminuar vëllavrasjen askush nuk i ka kërkuar vëllavrasjen në trojet e
vjetra; madje që në muajin dhjetor një ish-pronar në shtëpinë time më tha me shumë
zgjuarësi: “po ju ku do të hani? Është për interesin tim, por unë s’jam për këtë se pasojat janë
të rënda”. Me mendimin jo të plotë të zonës, kuptohet, nuk i kam takuar të gjithë, i angazhuar
totalisht në projektin e Qeverisë së Stabilitetit Kombëtar unë jam dakord që toka të ndahet për
frymë. T’i jepet për përdorim fshatarit në këtë fazë të zhvillimit të demokracisë, duke
kooperuar në format që përcaktohen. Dhe ky ligj të miratohet siç në paraqitet në tërësi;
sidomos të paraqitet i plotë neni 2, ku toka në Republikën e Shqipërisë është pasuri
ndërkombëtare. Ajo i jepet në përdorim personave juridike dhe atyre fizikë, ndalohet shitja
dhe blerja e tokës dhe mënyrat e organizimit, ashtu siç i ka dhe bota. Asnjë forcë politike nuk
ka programuar pronësimin ose shitjen e tokës veç Partisë Demokratike. Për shitjen a
pronësim të tokës të diskutohet pas 10 vjetësh, sikurse e kanë lënë dhe vende të tjera të
lindjes që nuk e shesin dhe po e zhvillojnë demokracinë në gjirin e Europës së Bashkuar e
bashkë me to Austria, Zvicra, etj. Problemet e mëdha të zonës verilindore të vendit
ç’popullimet, subvecionet; jam dakord me diskutimet e deputetëve që folën për to. Në JugSukth e Maminas prej kohësh është marrë përsipër fumizimi me ujë të pijshëm në disa
fshatra. Këtë problem në këto zona e ka penguar Komiteti Ekzekutiv i Durrësit, i cili duhet të
angazhohet dhe ta zgjidhë. Problemi i furnizimit të fshatarësisë me ujë të pijshëm është
mbarë kombëtar. Kërkon studim e zgjidhje të shpejtë. Nuk është problem i thjeshtë social siç
e ka theksuar dikush këtu, por tepër jetësore pa ujë nuk ka jetë.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka deputeti Gjergji Kastrafillaku.
Gjergji Kastrafillaku -1 nderuar nënkryetar, të nderuar deputetë,
Tani besoj se të gjithë janë të lodhur me këto diskutime të gjata e pa i dhënë akoma
përfundim. Unë nuk do të zgjatem, do të flas shkurt, as diskutim letrar nuk do të bëj, sepse
s’ka kush të më vërë note, prandaj desha çështje të cilat unë i kam shqetësim për rrethin e
Korçës, por besoj që edhe rrethet e tjera i kanë problemet e mëdha.
Tani ne po diskutojmë ligjin “Për tokën” dhe të gjithë biem dakord, me përjashtim të nenit
2.
Lidhur me problemin e privatizimit ose dhënies në përdorim, unë them se këtu të gjithë pa
përjashtim, duke e diskutuar si parlamentare dhe jo me syza partiake, jo mbi bazën e
programeve, të cilat i kemi zbërthyer edhe në elektorat, por ta shikojmë mbi bazën e nevojës
e domosdoshmërisë që ka sot ekonomia dhe e nevojave që ka sot fshatari ynë. Të gjithë këtu
diskutuam dhe lakuam shumë herë që gjatë 46 vjetëve e kemi shtypur fshatarin, e kemi
rrjepur etj. Këto janë lakuar edhe në seanca të tjera të Kuvendit Popullor. Unë mendoj se s’ka
vend me për të përsëritur këto sepse i mërzitëm edhe njerëzit që na ndjekin nëpërmjet
televizionit. Prandaj t’i biem problemit në kokë. Unë them dha jam dakord me atë mendim që
në jep Qeveria dhe ju propozoj që ta miratojmë siç na e jep Qeveria. Veç kësaj propozoj që të
mbyllen edhe diskutimet.
Tjetër, kam një problem: Të gjithë themi t’ia ndajmë tokën fshatarit. Shumë mirë. Për
kooperativën nuk diskutohet për arsye se ajo do të lihet në dëshirën e vet fshatit. Si të mendoj
ose ta mbajë kooperativën, ose kooperativë familjare, si të dojë. Këtu s’ka problem gjykoj
unë, ndërsa për sa i takon dhënies së pronësisë ky është problemi me thelbësor, për të cilën

ne kemi ditë dhe orët e tëra që po humbasin. Prandaj, themi të gjithë që do ta ndajmë tokën.
Kë tokë do të ndajmë? Se të gjithë do të ndajnë tokën që kanë dhe po të ndajnë tokën që
kanë, do të krijojnë shqetësime shumë të mëdha. Ne kemi pasur kooperativa të bashkuara, i
kemi ndarë në kooperativa më të vogla. Janë bërë rindarje në kooperativa edhe më të vogla.
Janë bërë dhe rindarje të gjera që janë kthyer në kooperativa mbi bazë fshati. Këtu ka pasur
probleme shumë të mprehta për përcaktimin e kufijve. Më falni 1 minutë, u bë por si u bë? Më
thuaj sa kooperativa janë akoma pa bërë, sepse po dëgjojnë mendimin ‘“që do të miratojë,
Kuvendi ligjin “Për tokën”. Dhe le ta dëgjojë dhe elektorati. Dhe unë them me shumë respekt
për ata fshatarë që na dëgjuan dhe presin të dalë dekreti dhe ligji “Për tokën”. Tani, në qoftë
se ne do të ndajmë tokën që ka fshati, duhet ta kemi të qartë se do të krijojmë
disproporcionet midis fshatrave, prandaj këtu duhet parë dhe duhen përcaktuar rrugët që do
të ndjekim për sa i takon ndarjes së tokës. Do ta marrim kooperativën siç ka qenë e bashkuar
apo do t’i ndajmë siç është ndarë sot. Sherri është bërë sherr. Pse ta ndajmë sipërfaqen per
frymë dhe të mos e ndajmë me kufijtë e vjetër. Atëherë ju kemi dhënë të trija variantet.
Zgjidhni e merrni! Tokën ta ndajmë për frymë; S’doni për frymë, ndajeni me kufijtë e vjetra, në
qoftë se bini dakord me konsensus dhe lëshojini njëri-tjetrit dhe së fundi pastaj i kemi thënë
“në qoftë se s’doni dhe kështu, atëherë ne s’kemi ç’u bëjmë. Ne nuk vijmë tani t’ju ndajmë
tokën, se s’kemi ligj. Prandaj themi se ky do të jetë problemi më i madh që edhe komisionet
që do të miratojë fshati, zor se do ta përballojmë. Ne nuk e kemi bërë pa komision, kemi
zgjedhur komisione që i ka autorizuar këshilli popullor i fshatit; i kemi mbledhur dhe partitë
politike bashkërisht dhe kanë rënë dakord me konsensus dhe kemi ndarë disa kooperativa,
por kemi akoma disa kooperativa të tjera që i kemi problem.
Tjetër, ka kooperativa të tjera të cilat para bashkimit, para krijimit të kooperativës
bujqësore kanë pasur në administrim edhe Liqenin e Prespës, sidomos Trenin dhe
Zagradecin. Familje të Trenit, tani Treni është dyfishuar dhe trefishuar, jetonin dhe nxirrnin të
ardhurat nëpërmjet Liqenit. Kur desh të ndahej kooperativa e Bilishtit ne gjetëm rezistencën
më madhe edhe nga Këshilli i Ministrave, edhe nga dikasteret, edhe nga Komiteti Qendror u
bë gjithë ajo punë, megjithatë u vendos t’i jepesh liqeni. Tani na duhet t’i merret liqeni. Ne nuk
lozim me fshatin. Unë nuk ia marr dot. Vendimi u bë, u firmos nga dy ministrat. Ua dhamë të
zbatohet. Tani në thanë të mos zbatoni. Ne nuk e kuptojmë, nuk tallemi me njerëzit, as me
popullin nuk tallemi. Prandaj në këto çështje edhe Qeveria duhet të jetë sa më e saktë, sa më
e prerë. Veç kësaj, ne kemi zonën e minoritetit maqedon, zonën e Prespës. Zona e Prespës,
siç e dini, ka toka gurishtore, toka të varfëra, megjithatë i punojnë me shumë devocion, sepse
janë dhe njerëz punëtorë. Por ka një gjë, kanë pak tokë. Dhe shpesh herë janë nisur dhe
kanë shkuar në eksod. Madje kanë kërkuar dhe punë; ne kemi qenë dakord t’u japin edhe
punë sezonale etj., por gjer tani nuk është bërë asgjë. Tani ky popull i kësaj zone të Prespës
më përpara nuk ka siguruar dot bukën e gojës dhe kishte në administrim dy vetë prej Dushku,
bënte qymyr eshkë dhe e shiste në Korçë. Tani çdo të bëhet? Prandaj, krahas dhënies së
tokës, unë gjykoj dhe jam i mendimit, është mendim personal, duhet gjykuar që fshatit duhet
t’i japim edhe një sipërfaqe pylli, t’i japim dhe një sipërfaqe kullote, pa e prishur ndërmarrjen e
kullotave dhe ndërmarrjen pyjore, për ujët sipërfaqe që të jetë e mjaftueshme për të
përballuar nevojat e fshatit, unë mendoj se duhet ta gjykojmë dhe ta miratojmë dhe në
projektligj. Mua nuk më intereson se cila parti e ka kështu në program apo e ka ashtu. Ky
është një mendim i përgjithshëm i popullit, të paktën me ato grupe që jam takuar unë. Në
asnjë mënyrë fshatari nuk është që toka të privatizohet dhe të shitet e blihet. Në asnjë
mënyrë! Do të jetë krimi më i madh që do t’i bëjmë fshatarit që do ta dënojmë për vite të tëra,
prandaj me këtë unë nuk jam. Ju propozoj: Duke qetësuar dhe ata që na ndjekin me televizor,
menjëherë miratojmë ligjin nen për nen dhe vendime e Qeverisë.
Falemnderit!
Sekretaria - Si sekretari konstatojmë se në sallë janë më pak se gjysma numrit të
deputetëve. Prandaj meqenëse jemi në diskutimin e një ligji të rëndësishëm, ligjin “Për tokën”,
kërkojmë që të ndërpritet seanca.
Aleksandër Meksi - Sekretaria të thërrasë deputetët që janë në kafe. Janë mbi 130 veta.
Bardhyl Caco - Zotërinj deputetë,
Unë e konsideroj progres mendimin demokratik, faktin që sot po diskutojmë për pronësinë
e tokës se pronësimi i tokës është përballë shpronësimit të shtetit, të shtetit deri sot çifligar
latifondist. Unë jam për formulën toka t’i takojë atij që e punon”. Ne e dimë që populli ynë ka
qenë gjithmonë i lidhur me tokën. E ka dashur dhe e ka mbrojtur atë. Le t’ja japim atë
fshatarit, atij fshatari që aktualisht është sot i lidhur me aktivitetin mbi tokën, ta shpronësojmë
shtetin për të gjithë tokën arë, me përjashtim të tokës që kanë në dispozicion ndërmarrjet

bujqësore. Unë mendoj se duhet t’ja japim të gjithë të drejtat mbi pronësinë fshatarit që të
bindet se është e veta. Edhe shitblerja, por në momentin e tanishëm, meqenëse gjendja e
fshatit është e varfër dhe gjendja e qytetit është me industri dhe teknologji të prapambetur ta
pezullojmë shitblerjen deri në vitin 2001. Madje, për të drejtën e shitblerjes të vëmë edhe një
kusht tjetër. Toka do të shitet atëherë kur fshatari nëpërmjet taksave që do të ketë paguar për
fitimet mbi prodhimin të ketë larë një pjesë të vlerës së tokës.
Zotërinj, unë ju kam dëgjuar 3 muaj rresht. Në qoftë se s’doni të dëgjoni, mund të dilni;
është e drejta juaj. Unë jam për atë që u prononcuan shumë shokë. Të mos shkojmë në
kufijtë e vjetër, por jam edhe për një moment tjetër. Ne jemi deklaruar për një shtet juridik, për
ndërtimin e demokracisë. Siç e dimë, demokracia ka në themel respektimin e të drejtave të
individit dhe drejtësinë sociale. Nuk mund të neglizhojmë në këtë kohë të drejtat e një shtrese
shoqërore, të cilat janë larguar nga marrëdhëniet me tokën, janë shpronësuar me përdhuni.
Kjo shtresë, të shumtën e herës ka qënë në kohën e luftës e lidhur me të dhe ka mbajtur
luftën. Por punët e prunë që u burgosën këta njerëz, u internuan dhe i kanë shëtitur kampet e
internimit që nga Tepelena në baltrat e bregdetit të Lushnjës dhe me tutje; prandaj edhe
këtyre duhet t ‘ua marrim parasysh këtë të drejtë.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Ali Gosturani.
Ali Gosturani - I nderuar Zëvendëskryetar, të nderuar deputetë.
Diskutimi dhe miratimi nga Kuvendi Popullor i ligjit “Për tokën” përbën një ngjarje me
rëndësi për vendin. Ky ligj ka kohë që është mirëpritur nga opinioni ynë. Them që u zvarrit
jashtë limiteve. Kam mendimin që nga ana e Këshillit të Ministrave për hartimin e neneve të
këtij ligji është punuar me kujdes, duke iu përgjigjur kushteve konkrete që ka vendi ynë tani,
siç janë: ekonomia e shkatërruar, shfaqja e problemeve sociale. Ky ligj dhe vendime të
Qeverisë shprehin mjaft mirë e qartë, gjithnjë në kushtet aktuale, edhe për perspektivën, një
lidhje organike të veprimeve konkrete që do të realizohen nga njëra anë dhe vullnetit të
popullit, tendencës objektive të teorisë së këtij procesi, pa pasoja sociale nga ana tjetër. Në
vijim për këtë ligj e këto vendime duhet të shpreh disa mendime, duke i lidhur së pari me
kushtet e vendit tonë, e veçanërisht të zonës verilindore. Me tokë pak për frymë, me një
shtrirje specifike të tokës së punuar që nga fusha deri në mal, me një popullsi tejet e
përqendruar në fshat, me ekonomi tepër të rënduar të fshatarit;
Së dyti, me disa dukuri negative që po vërehen në fshat nga disa individë, siç është: prirja
për të zaptuar tokë në bazë të kufijve të mëparshëm, e të kufijve të krijuar sipas dëshirës së
tyre, duke bllokuar rrugë, kanale ujitës, ujë të pijshëm etj; grabitje e bagëtive apo e
prodhimeve të tjera ku e para justifikohet se janë të grupit dhe “bëjnë çfarë të duan me to. Në
fakt, pjesën dërrmuese e kanë grabitur ata që nuk kanë punuar në kooperativë apo të dytat
jam në tokën time e për rrjedhojë, më përkasin mua; apo presionet për të ardhur në fshat për
t’u shpërngulur. Këto shfaqje kanë ardhur nga mungesa, në kushtet e reja, e një ligji “Për
tokën” dhe kriza e besimit që është kultivuar në këto momente te shteti nga fshatarësia;
Së treti, puna gjithë kombëtare, investimet me përparësi në zonat fushore, të realizuara
deri tani vënë në kushte tepër të favorshme popullsinë e kësaj zone, në krahasim me
popullsinë e zonave të tjera të vendit.
Së katërti, ekzistenca tani e një bazë mekanike të varfër në numër e në cilësi, nuk
përballon kërkesat e fshatit në kushte privatizimi të plotë e fshatarët tanë nuk janë në gjendje
këtë mekanikë ta vënë qoftë në grup apo si individ.
Së pesti, mendimi që do të jap për këto probleme nuk nga bindjet e mia, nga përvoja ime
21-vjeçare që kam punuar në fshat.
Prandaj, së pari, jam që toka të ngelet pronë shtetërore qoftë edhe për një periudhë ajo
t’u jepet në përdorim personave juridikë e fizikë. Një veprim i tillë harmonizon interesat
mbarëkombëtare.
Së dyti, në zonën verilindore ose dhe në fushë kur ngelet tokë, pasi t’i jepet oborri, kjo
sipërfaqe t’i jepet në përdorim vetjak ose me qira qoftë pemëtarë arë, sipas vullnetit të
popullit, me komisione shtetërore. Këtu të përfshihen edhe gështenjat, edhe pyjet që shtrihen
brenda territorit të fshatit, që sot janë pasuri shtetërore. Kjo ndarje të realizohet duke pasur
për bazë dy tregues, edhe primet dhe kurorët. Sistemi fiskal t’i jepte në dallime të theksuara
fushë, malësi, shtrirje, përbërje toke; dalja e sistemit fiskal për të tërë sektorët po zvarritet tej
mase, e cila duhet riparuar. Përfitoj këtu të them që nga ana e Qeverisë tepër urgjent duhen
parë disa çmime për fshatin, siç ishte ai i ujit për ujitje, punimet në mekanikë, veglave
bujqësore, farave për të cilat duhet të ketë limit e jo të vendoset sipas dëshirës të
ndërmarrjeve përkatëse.

Së treti, për organizmat që nga qendra deri në bazë që do të merren me shpërndarjen e
tokës. Jam plotësisht dakord, si dhe me procedurën e ndarjes, duke bërë një riparim. Dhënia
e tokës familjeve të mos bëhet gjithnjë mbi bazën e hartës kadastrale të sotme të fshatit. Ky
problem duhet parë më nga afër e konkretisht nga komitetet ekzekutive, duke i dhënë zgjidhje
optimale e të pranueshme për fshatrat që u lidhën interesat, duke pasur ndërthurje tokën më
përpara apo sot janë me pak tokë. Gjithashtu anëtarët e komisioneve të fshatrave të jenë
përfaqësues të komitetit ekzekutiv.
Së katërti, jam që toka të mos blihet e shitet. Të mos njihen as kufijtë e mëparshëm. Çdo
veprim në kundërshtim me këtë do të sjellë pasoja të rënda sociale, sidomos në zona me
ndërthurje popullsie, në zona me gjendje ekonomike të rënduar dhe të disfavorshme. Jam i
mendimit që në disa zona të thella, nga Këshilli i Ministrave apo nga komitetet ekzekutive
brenda ose jashtë rrethit, duhet realizuar ndonjë lëvizje e detyruar e popullatës për në zona
vakuum, e të përshtatshme për jetesë. Brenda këtij viti, gjithnjë duke pasur për bazë vullnetin
e popullit, të bëhet organizimi i kooperativave bujqësore. Pra, jam për kooperativat bujqësore,
jam për tregtaro-prodhuese, me punë individuale fshatare, gjë e cila në kushtet e tanishme e
ndihmon dhe e lehtëson fshatarin në veprimtarinë prodhuese e f urnizuese, por jo në një
fshat, po në katër e pesë fshatra, në bazë zone, gjithnjë flas për zonën verilindore. Më vonë
do të krijohen kushte të reja për kooperim me të avancuar bashkëkohor, kurse për sa i takon
organizimit apo riorganizimit të ndërmarrjeve bujqësore duhet parë efektiviteti i tyre.
Ndërmarrje pa efektivitet, sa të jetë e mundur, të mos kemi. Këtu duhet të veprojmë me
iniciativë, duke pasur një eksperiencë pozitive botërore. Jam për zvogëlimin e tyre, duke
krijuar miniferma e përdorur qiramarrje nga specialistë për kultura, degë, fermë apo sektorë të
ndryshëm. Për bagëtinë e grabitur ose që janë marrë jashtë kritereve nga persona të
ndryshëm, duke marrë më shumë se u takonte të kthejë bagëtinë edhe vlerën e prodhimit
brenda muajit korrik. Për mos përgjigje të veprohet forcërisht nga organet kompetente, në
bazë të ligjit ose vendimit. Si konkluzion, them që fshatari me anë të ligjit, vendimeve të
Qeverisë, komisioneve, kërkon në shpërndarjen e tokës barazi fillestare për çdo familje në
fshat. Sa të jetë e mundur, këtë e kërkon në shkallë zone apo rrethi me anë të kompensimit
me tokë të fshatrave që kanë pak tokë nga fondi i tokave të reja, barazi në shkallë kombëtare
që duhet barazuar me anë të sistemit fiskal, lëvizjes së popullatës nga disa zona tepër të
disfavorshme për jetesë dhe me anë të subvencioneve, çmimeve që do të aplikohen në këto
zona. Në fund për këtë problem ftoj të gjithë deputetët të miratojnë këtë ligj, me ndonjë
riparim të pjesshëm, ashtu siç është paraqitur nga Këshilli i i Ministrave, duke flakur
pikëpamjet partiake. Një miratim siç është paraqitur i shërben jo vetëm të tashmes, por edhe
perspektivës për kalimin e fshatit në ekonomi tregu, pa plagë sociale e shqetësime të mëdha.
Theksoj, me të miratuar këtë ligj organet kompetente të kalojnë në veprime pa zvarritje.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Meçan Hoxha.
Meçan Hoxha - I nderuar President, i nderuar Kryetar i seancës, të nderuar deputetë e të
ftuar,
Po diskutojmë e do të nxjerrim një ligj për një nga elementët e jetës, tokën.
Domosdoshmërinë e saj e ndiejnë të gjithë, por shtrenjtësinë e kësaj domosdoshmërie e
ndiejnë ata që janë të varfër. Unë jam prej atyre zonave ku populli është i varfër se nuk ka
tokë. Jo vetëm kaq, por nuk ka pasuri të tjera nën dhe mbitokësore, nuk përfiton as nga
pozita gjeograf ike, as nga tregtia dhe as nga infrastruktura. Me një fjalë, është një zonë e
mbyllur, e lënë mënjanë e pa perspektivë. Edhe më të rëndë e ka bërë jetesën e kësaj zone
politika demografike që është ndjekur deri tani, është spekuluar pa masë me ndjenjën e lartë
të patriotizmit, me të cilin është mbajtur i mbërthyer në fshatra tepër malore e në zona
shterpë, ku investimet e bëra janë thuajse minimale. Sot ka ardhur koha që të ndreqet ky
gabim, ku popullsia e fshatrave të Gramshit të realizojë një mirëqenie modeste, të paktën se
ajo e fshatrave të fushës, pa me qytetin e dimë që jemi akoma shumë larg. Pretendimit tonë
mendoj se duhet t’i vijë në ndihmë ligji që do të vendosim për tokën. Unë mendoj se ne na
duhet një reformë e vërtetë në bujqësi dhe jo një ligj që anon diçka. Faktorët ekonomikë,
socialë e psikologjikë e favorizojnë këtë reformë. Ç’kuptojmë sot me reformën në bujqësi?
Pronësia mbi tokën është çështja më kryesore në zgjidhjen e problemeve agrare. Prandaj, së
pari, e gjykoj që ajo të ndahet në mënyrë të barabartë për frymë në shkallë vendi dhe të vihet
në dispozicion të atij që e punon.
Së dyti, të vendoset dhe të aplikohet një sistem fiskal që me vjeljet në zonën fushore të
përballohen subvencionet në zonën malore, si për tokën, ashtu dhe për blegtorinë.

Së treti, të bëhet shpërngulje e planifikuar e popullsisë së zonës malore në drejtim të
zonës fushore, zonave industriale, atyre turistike e të qyteteve dhe të merren masa nga shteti
për punësimin dhe strehimin e tyre. Pasi të jenë bërë këto rregullime dhe pasi shteti të ketë
siguruar mekanikën e përshtatshme për punimin e tokës, fshatarët tanë të veprojnë të lirë
sipas dëshirës dhe vullnetit të tyre ose si ekonomi individuale, ose si bashkësi e lidhur me
interesa reciproke. Kjo reformë duhet të synojë barazi ekonomike dhe sociale në fshat dhe të
mënjanojë pretendimin për tokat e dikurshme qofshin këto të para apo pas Reformës së vitit
1946; para apo pas kolektivizimit të bujqësisë. Koncepti “toka ime” do të lindë nga ajo tokë që
do të ketë e jo nga ajo tokë që kishte. Koha e agallarëve ka perënduar. Për sa i përket
problemit që ajo të jetë pronë e shtetit, e personit juridik e fizik, si dhe atij të tjetërsimit të saj,
pavarësisht se ne sjellim këtu mendimin e zgjedhësve tanë, unë mendoj se për probleme të
tilla për sot e për të ardhmen e Shqipërisë, është nevojë të pyetet gjithë Shqipëria; të bëhet
një referendum popullor. Kjo do të ishte zgjidhja më demokratike. Kuptohet që nga ky
referendum do të përjashtohet qyteti. E gjithë kjo është një detyrë e madhe dhe nuk përkon
me detyrën e Qeverisë së Stabilitetit Kombëtar as si kohë, as si mundësi; prandaj le të
mbetet kjo një detyrë e mëvonshme. Tani për tani ne i kemi dhënë votëbesimin kësaj
Qeverie, në programin e së cilës njihet toka si pronë e shtetit”.
Ligji që na paraqitet, ndonëse i pjesshëm, është në përputhje me këtë program dhe
vendimet që ka marrë flasin për zbatimin e tij. Le ta miratojmë me variantin që na jepet si
projektligj.
Dua të shtoj në këtë diskutim një problem që i rri mbi kokë si shpata e Demokleut
demokracisë në fshat, buka. Ka ardhur koha që fshati të mos trembet më për bukën e gojës,
se sido që të zhvillohen marrëdhëniet agrare, ato nuk do të kthehen më në primitive e s’do të
ketë më kurrë ditë” zie dhe urie. Siguria për bukën dhe subvencioni që po bëhet aktualisht për
fshatin e zonave verilindore, do t’i japë lirinë fshatarit për përdorimine tokës sipas mundësisë
klimatike e s’do ta mbajë atë të lidhur mbas kulturave tradicionale, sidomos drithërave të
bukës. Gjithashtu, mendoj se është urgjente mekanizimi i ri i bujqësisë në përshtatje me
pronësinë e vogël, që të garantojë ata për nivele të larta prodhimi.
Një problem i fundit: Ujëmbledhësi i Banjës përmbyti gjithë luginën e Devollit që përfshihet
në rrethin tonë. Vezhda e Zvezdës që u stabilizua në Hoxharë, pesë fshatra të tjerë mbeten
të dëmtuara në sipërfaqe toke. Ato kërkojnë ndihmën e shtetit duke u dhënë qira të
vazhdueshme ose duke u kompensuar të njëjtën sipërfaqe në zona të tjera. Lidhur me efektet
e veprës hidroenergjitike të Banjës ka edhe shumë probleme të tjera, si: ulja e sipërfaqes së
ujitshme, përmbytja e rrugës automobilistike, krijimi i një zone të ndotur pranë qytetit, në vend
të një qyteti turistik që në u premtua etj., etj. Për këto ruaj të drejtën të ndalem në një moment
me të përshtatshëm. Jam dakord me mendimin se ne, grupet parlamentare, konvertojmë në
shumicën e problemeve kyçe që lidhen me ligjin “Për tokën”, ndaj ta votojmë e ta miratojmë
atë.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Bujar Golemi.
Bujar Golemi - I nderuar Zëvendëskryetar, të nderuar deputetë,
Deri tani, për fat të keq, nga privatizimi në ekonomi që do të thotë dhe kalimi i saj në
ekonomi tregu, siç e kemi pranuar të gjithë, nuk ka përfituar pothuajse asnjëri me përjashtim
të një numri shumë të kufizuar qytetarësh që kanë hapur disa dyqane apa pika ambulante të
ushqimit social, si edhe një grupi tjetër njerëzish, duke përfituar nga koha po spekulojnë në
një tregti të padrejtë në kurriz të popullit. Tani është e qartë për të gjithë se pa privatizim nuk
ka ekonomi tregu; pa privatizim s’ka prodhim, pa privatizim s’ka rritje të mirëqenies as për
fshatin, as për qytetin. Ne jemi të ndërgjegjshëm se problemi i privatizimit të tokës nuk është
aq i thjeshtë, ka mjaft pengesa dhe vështirësi si për çdo zonë, kooperativë, madje dhe për
çdo fshat, por kjo nuk do të thotë se duhet pritur se kështu u mësuam.
Paaftësia, autoriteti, paefektshmëria e ligjit dhe e organeve të ruajtjes së rendit vërtetojnë
katërcipërisht, tashmë, një gjë të tillë. Autoprivatizimi që u realizua në shumë fshatra kohët e
fundit dhe ka prekur rreth 30 % të sipërfaqes së tokës, 84 % të gjedhëve, 73 % të të imtave,
të pasurive të kooperativave bujqësore qe një rast pa precedent, për nga forma e kryerjes
mund të jetë shumë i dëmshëm. Ai, jo vetëm që ka prishur shumë ekonominë, r ka tronditur e
dëmtuar shumë të tjera, por ka prishur harmoninë, ka cenuar unitetin, ka krijuar shumë
incidente, duke u bërë rrezik për sigurinë e paqes sociale, për të cilën kemi aq shumë nevojë
sot. Besoj se në këto momente s’ka nevojë për trimëri, për arsyetime dhe për eksperimente.
Në këto kushte, dy janë alternativat kryesore, siç u shpreh dhe shumica e deputetëve që
diskutuan.

E para, që është dhe pa ekuivoke, ai i përfaqësuesve të Partisë Demokratike, që është
për ndarjen e tokës sipas frymëve dhe personat fizikë që banojnë në fshat, duke e privatizuar
atë dhe e dyta, mendimi i shumë deputetëve të Partisë Socialiste që’ diskutuan që toka të jetë
pronë shtetërore dhe f u jepet për përdorim personave fizikë dhe juridikë që janë në fshat, pra
të dy palët janë për ndarjen e tokës dhe prishjen e kooperativave bujqësore vetëm se njëra e
lë në pronesi të shtetit, tjetra të privatëve. Më duket se ideja është e qartë; tokën duhet ta
ketë ai që e punon. Kundërshtimi është ta quajnë në përdorim, apo ta quajmë private. Me
duket se qëllimin kryesor e arrijmë me këtë të dytën dhe për këtë, besoj se, është konshient
shumica, por për kushtet aktuale, duke iu trembur si gjithmonë të resë dhe ndryshimeve,
arsyetohet që të realizojmë të njëjtin qëllim, por toka që shpërndahet të mos ketë vulën e
tapive, por të jetë pronë e shtetit, duke menduar që problemet sociale qe përjeton fshati sot t’i
shtyjmë për më vonë, t’ja lëmë Qeverisë së re të pas zgjedhjeve. Me duket se ky arsyetim
nuk është fort i drejtë, sepse atë që e kemi në dorë dhe mund ta zgjidhim përfundimisht sot
ne e shtyjmë per mot. Rrezikuam zgjedhjen dhe bujqësinë këtë vit dhe këtë’ gjë kerkojmë ta
përsërisim dhe për vitin tjeter. Kjo nuk më duket aq e arsyeshme, është më teper jashtë çdo
logjike ekonomike e sociale. Populli thotë: “I vdekuri më mirë të shkojë me një vaj”. Deri tani
vetem kemi tentuar dhe asgjë s’kemi berë për privatizimin e ekonomisë as në qytet, as në
fshat. Ekonomia e tregut deri tani ka ruajtur vetëm trajtën e një slogani, por kur do të fillojë
konkretisht? Vetëm vazhda e frikës vazhdon persëri. Për të gjithë tani është bërë e qartë se
pa privatizim në fshat, pa berë tokën pronë private nuk stabilizohet gjendja, nuk mund të
zhvillohet ekonomia. Është e sigurtë se vetëm kështu mund te gjejë secili vetveten, të krijojë
ekonominë e tij, duke shfrytëzuar secili aftësitë, talentin dhe kapacitetin e tij.
Në diskutim të këtij ligji, që lidhet dhe me fatin e pronësisë dua të shpreh dhe disa
mendime që lidhen drejtpërsëdrejti me pronësinë e pronës së tokës lidhur me problemin
ndërtimor:
E para, mendoj se brenda vijave kufizuese të qyteteve, të rajoneve, të fshatrave mbi
bazën e planit rregullues perspektiv që do të miratojë, Këshilli i
Ministrave të lërë sipërfaqe të lira toke që mund t’u jepen në përdorim personave privatë
deri në përdorim të tyre për nevoja shtetërore, që do të përdoren për blloqe të reja banimi,
objekte industriale etj’., sepse do të vijë koha që ne do të fillojmë të ndërtojmë me intensitet të
madh në qytet; mund të mos prishim siç kemi prishur deri tani dhe të kërkohen blloqe të reja
banimi dhe këto nuk i kemi brenda vijave kufizuese të tokave të qyteteve, me qëllim që të
krijohen mundësi për krijime të tilla.
E dyta, rreth zonave të porteve, të aeroporteve, të autostradave të linjave hekurudhore
dhe në këto raste toka të mos privatizohet, por të jepet në përdorim deri sa të jetë nevoja për
perdorim shoqëror të saj.
E treta, toka në rajonet e plazheve, vendeve klimaterike, rurale të lihen në përdorim
shoqëror të saj sipas zgjidhjeve urbanistike që do të miratojë Këshilli i Ministrave.
E katërta, toka jo bujqësore që është në dispozicion të qytetarëve rrëzë shtëpive të
banimit të tyre dhe e rrethuar, të kthehet në pronë private dhe të drejtën e përdorimit të saj
sipas planit rregullues ose nga vetë pronari, ose nga shteti, por me kompesim të vlerës së saj
sipas tarifave që do të caktojë me ligj vendimi i Këshillit të Ministrave.
E pesta, toka rreth qyteteve që është zënë me frutikulturë, të kthehet në forma të
shoqërimit të aksionarëve privatë, duke mos ndryshuar destinacionin e tyre përtë ruajturflorën
e qyteteve. Kjo duhet të stimulohet shumë edhe nga shteti.
E gjashta, pa u privatizuar duhet të mbeten dhe tokat të cilat mendohen që në
perspektivë të kthehen në parqe kombëtare apo parqe të qyteteve të ndryshme sipas zonave
që do të përcaktohen nga zgjidhjet urbanistike të tyre dhe të miratohen nga Këshilli i
Ministrave.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Enver Naska.
Enver Naska - Diskutimi dhe miratimi i projektligjit “Për tokën” të paraqitur nga Qeveria
në këtë Kuvend, i diktuar dhe nga zhvillimet e shpeshta që po ndodhin në kuadrin e
demokratizimit të vendit, ka rëndësi jetike se ka të bëjë me 65% të popullatës së vendit që
aktualisht banon në fshat, pra lidhet me qëndrimin social ndaj pjesës më të madhe të
popullsisë së vendit. Parimisht jam dakord që ta miratojmë këtë projektligj kështu si na është
paraqitur nga Qeveria. Vendimi që do të marrim ngarkon me përgjegjësi historike secilin nga
ne deputetët, nëse nuk do të tregohemi të matur. Të gjithë jemi dëshmitarë të shqetësimeve
të mëdha dhe të atyre fenomeneve që aktualisht kanë ndodhur në fshat në mbarë vendin që
nga rrëmbimi i bagëtive, korrja dhe shpërdorimi i të mbjellave, presionet ultimative që bëhen

gjithandej për të marrë tokat në kufijtë e para kolektivizimit, kanë krijuar një rrënim të
bujqësisë dhe është mbjellë frika e pasiguria të fshatari. Ne jemi i vetmi vend në botë që na
bie më pak tokë për çdo frymë; edhe për faktin se kemi shumë pak tokë bujqësore, por edhe
për atë që e kemi shumë të populluar fshatin. Fshatari ynë tradicionalisht është shumë i lidhur
me tokën dhe për të mbijetuar ka sakrifikuar mjaft, duke e çmuar atë si gjënë më të shtrenjtë.
Këta faktorë dhe shmangia nga çdo konflikt social për fshatarin tonë e bën domosdoshmëri
që të nxjerrim shpejt ligjin për token, duke e shprehur që toka eskluzivisht të shpallet pasuri
shtetërore. Kështu do të mund të shprehim edhe atë që shpreh paragrafi i fundit, i nenit 11 i
ligjit “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, ku thuhet: “Pasuritë që përbëjnë objekte të pronës
shtetërore përcaktohen me ligj”. Në të njëjtën kohë e kemi miratuar këtë nëpërmjet
votëbesimit që i dhamë Qeverisë së Stabilitetit Kombëtar kur na paraqiti programin e saj ose
të veprojmë ashtu siç vepruam për pezullimin e aktivitetit të këshillave popullore të rretheve,
duke shtuar një pikë në këto dispozita kushtetuese. Duke qenë toka pronë shtetërore t’u jepet
personave juridikë dhe fizikë vendas dhe në përdorim dhe në të njëjtën kohë ndalimi i shitjes
dhe blerjes së tokës ka rëndësi të veçantë, sepse veç të tjerave prevenon rrënimin e një
pjesë të mirë të ekonomisë fshatare. Në projektligj shprehet qartë se në rindarjen e tokës
bujqësore nuk njihet prona e mëparshme dhe kufijtë e dikurshëm, sepse të gjithë jemi
dëshmitarë që 2/3 e sipërfaqes së tokës në shkallë vendi është shtuar mbas viteve 1950. Për
ta zbatuar drejt e për t’u prerë rrugën ngatërresave që mund të lindin është nxjerrë vendimi i
Qeverisë nr.198, datë 24.6.1991 “Për krijimin e komisioneve të tokës”.
Në nenin 5 të projektligjit del i qartë dhe i plotë mendimi që në kooperativa bujqësore që
është person juridik dhe subjekt më vete secila familje kooperativiste ka të drejtë të shkëputet
nga kooperativa e të dalë subjekt më vete, duke marrë në përdorim tokën që i takon nga
ndarja që i ka bërë komisioni duke e përllogaritur atë për frymë.
Disa diskutantë folën edhe për mangësitë e sistemit kooperativist, por nuk folën për të
mirat që ai i solli mbarë fshatarësisë së vendit. Unë do të sjell vetëm një fakt, ai i Skraparit, i
cili deri në prag të kolektivizimit kishte vetëm 3 700 ha tokë dhe siguronte vetëm 3 muaj bukë,
ndërsa sot ka rreth 12 000 ha tokë nën kulturë, e cila është shtuar nëpërmjet investimeve që
ka bërë shteti. Si Skrapar që siguronte vetëm 3 muaj bukë që nga viti 1967 e këtej e ka
siguruar bukën plotësi është në rreth dhe ka nivel jetese të mirë. Natyrisht, e mira s’ka fund,
ndaj dhe jemi për ta mbajtur kooperativën, duke ndryshuar format e organizimit, duke ia lënë
fshatarit të zgjedhi variantin më të përshtatshëm sipas kushteve të secilit fshat. Në Skrapar
sot kemi 69 kooperativa bujqesore, ku përfshihen rreth 5300 familje. Me përjashtim të 7
kooperativave që me rindarjen e tokës u takon për çdo familje nga 1 ha tokë, të gjitha
familjeve të tjera u takon mbi 1,5 ha. Kam marrë mendimin nga zgjedhësit e disa fshatrave
dhe nga i gjithë rrethi dhe e mirëpresin daljen e këtij ligji kështu si është paraqitur. Këtë
mendim e ka pothuajse tërë popullata e fshatit të rrethit tonë. Doemos ky tip kooperative
bujqësore që’ kemi sot nuk i përgjigjet kushteve aktuale dhe janë për të zgjedhur forma të
tjera kooperimi që u përgjigjen zhvillimeve të sotme. Nuk jam për privatizimin e tokës si u dha
mendimi nga deputeti Rexhep Uka, i cili shprehu edhe mendimin e grupit parlamentar të
Partisë Demokratike, por nuk jam dakord edhe me disa diskutantë të tjerë që shprehin
mendimin për privatizimin e tokës. Kuptohet se ketë mendim e kanë të gjithë ata zotërinj që
nuk e njohin fshatin dhe nuk kanë peshë mbi shpatullat e tyre e që i duan të realizojnë
programet partiake. Të pranosh privatizimin e tokës do të thotë që të nxitesh konfliktet sociale
në fshat dhe t’i lësh dorë të lirë pronarit vendas dhe atij të huaj ta shesë ku të dojë e kujt të
dojë. Pra, të rrënojmë fshatin, të shesim vendin. Këtu u hodh mendimi që ky problem të
zgjidhet me referendum. Unë do të thosha se në fshat, në kohë të tillë, me mendime e
ndërgjegje të turbullta e të rënduara nga ndikimet e programeve partiake, është zor të dalë e
vërteta, sepse janë krijuar e krijohen çdo ditë situata të acaruara, ndaj tyre nuk jam dakord
për këtë. Unë jam për privatizim të bujqësisë, por jam që të privatizojmë punën dhe prodhimin
e jo tokën. Kjo kërkon të ndryshohen dhe disa nga praktikat e vjetra që kanë të bëjnë me
furnizimin materialo-teknik dhe marrëdhëniet me bankën nëpërmjet vendimeve që duhet të
nxjerr Qeveria. Mbështes plotësisht propozimet që bëri deputeti Ndriçim Hysa.
Duke përfunduar, i ftoj të gjithë kolegët deputetë që projektligjin e paraqitur nga Qeveria
ta miratojmë, sepse çdo nen i tij i kënaq të gjitha kërkesat aktuale që kanë dalë sot.
Aleksandër Meksi - E kërkon 1 minutë fjalën Kostandin Hoxha.
Kostandin Hoxha - Duke qenë se shumë të nderuar deputetë kanë shprehur mendimet e
tyre, nuk dua t’ju ha kohë, por do të trajtoj dy probleme që ndoshta janë specifike për zonën,
të cilën unë e përfaqësoj në Kuvend.

Së pari, zona që unë përfaqësoj, është një zone shumë e thatë, ku në disa fshatra
mungon edhe uji i pijshëm e jo më të ketë ujë për vaditje. Ka në këtë zonë fshatra, si ato të
Gorishtit apo Lezhanit që nuk kanë fare tokë nën ujë. Duke mos u prononcuar për një
moment për pronësinë e tokës, them se askush, as Qeveria nuk na thotë cilat janë raportet
financiare që do të lindin për fshatarin nga një lloj pronësie e tokës shtetërore apo private.
Ç’ndryshim ka? Më duket se nuk na e thotë njeri këtë dhe aq më keq kur s’e marrim vesh në
ne këtë sallë nuk e di sa do ta ketë të qartë fshatari që do ta punojë këtë tokë qoftë si
proncent apo spronti. Duhet të theksoj se duke qenë se toka, siç e theksuan shumë shokë
deputetë këtë, është pasuria më e madhe që kemi, në zonën që unë përfaqësoj ka pasur dhe
fenomene negative me tokën. Një problem që është tepër i rëndësishëm është se sipërfaqe
të mëdha toke, janë dëmtuar rëndë nga ndërmarrjet e naftës qofshin këto toka arë apo
kullotë. Në fshatin Mërtiraj, në zonën e Gorishtit kanë ngordhur dhe vazhdojnë të ngordhin
bagëti si rezultat i rrjedhjes së gazit nga sistemet e naftës dhe ç’është më tragjike kanë
vdekur njerëz. Mendoj se për këtë problem ministritë përkatëse dhe Qeveria ta trajtojnë sa
më shpejt, në mënyrë urgjente.
Së dyti, në dy fshatra të kësaj zone janë marrë sipërfaqe të konsiderueshme toke dhe
janë vënë në pronesi të NB-ve. Me ndarjen e kooperativave të mëdha disa fshatra kanë
mbetur me shumë pak tokë, sepse kooperativat e tjera kanë marrë tokat që kanë pasur para
krijimit të kooperativave të mëdha. Si rezultat, ka fshatra të tilla, si fshati Malikeq, të ciiit i
çshtë marrë 34 ha tokë që nuk siguron bukën. Plus që me këtë tokë që i ka mbetur duhet të
sigurojë dhe bagëtitë. Më përpara, në pronën e kooperativës i kullosnin kullotat etj., etj, tani
është i detyruar t’i mbajë. Prandaj do të gjykoja që këtë ligj ose ndoshta menjëherë pas këtij
ligji me vendime të veçanta Qeverie të rishikohet dhe ky problem, sepse e njëjta dukuri ka
dhe në fshatin Gërnec.
Së treti, mendoj se ka disa probleme me blloqe taracash që janë krijuar në këtë zonë, dhe
sipër gurëve ka dëmtime të mëdha të kullotave. Jam i mendimit që organet përkatëse të
Ministrisë së Bujqësisë duhet të bëjnë vlerësimin e këtyre blloqeve me dru frutore, për arsye
se do të ishte më me leverdi që të ktheheshin përsëri në kullota sesa të mbahen dru frutorë
që s’merr asnjë kilogram prodhim për hektarë.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - E ka kërkuar fjalën Kryetari i Qeverisë për një njoftim, para se ta
mbyllim.
Ylli Bufi - U bënë disa seanca që diskutohet rreth projektligjit “Për tokën”. Është i
kuptueshëm një debat i tillë i gjatë për rëndësinë e madhe që ka miratimi i këtij ligji dhe për
faktin se fshati, siç e kanë theksuar shumë deputetë, ndodhet para problemeve mjaft të
mprehta që kërkojnë zgjidhje. Në gjithë atë debat unë shoh që të dy partitë në programin e
tyre kanë pozicione të largëta për problemin themelor, atë të pronësisë ndaj tokës, megjithatë
shoh që ka një mendim të përbashkët që një zgjidhje definitive e këtij problemi e pozicionit që
duhet të mbahet sot ndaj çështjes së pronësisë së tokës, është e vështirë të arrihet. Në këto
kushte unë, veçanërisht sot, kam bërë disa takime me përfaqësuesit e disa grupeve
parlamentare, si dhe me drejtuesit e dy partive, të Partisë Socialiste dhe të Partisë
Demokratike për të gjetur një zgjidhje, një formulim të tillë që të mund të plotësojë një pjesë të
mendimeve që shfaqin të nderuarit deputetë në këtë debat për faktin se ky vendim, ky ligj të
mbështesë vendimet e marra nga Qeveria. Unë e quaj të nevojshme të theksoj se ky vendim
që ka marrë Qeveria nuk mund të gjejë zbatim pa pasur një mbështetje ligjore. Prandaj në
qoftë se jemi të mendimit që patjetër kërkohen të merren masa konkrete në fshat për të
stabilizuar situatën, për të rirregulluar ato çrregullime që kanë ndodhur, është e
domosdoshme që vendi të vendosë të miratojë ligjin përkatës. Unë do të propozoja, dhe me
këtë rast desha t’u bëj thirrje forcave politike prezente në Parlament që të gjejnë një formulim
që të marrë parasysh mendimet kryesore të forcave politike. Konkretisht unë propozoi që një
formulim i mundshëm do të ishte ky: “Në Republikën e Shqipërisë shteti t’u ndante tokën
personave fizikë dhe juridikë” dhe ligji të ngarkonte Këshillin e Ministrave qënë kuadrin ë
reformës ekonomike të përgatiste një ligj për tokën. Do të isha i mendimit që një formulimi i
tillë të diskutohet në grupet parlamentare dhe të gjendesh një formulim i saktë rreth kësaj
çështjeje themelore, për të cilën po diskutohet në disa seanca. E quaj të domosdoshme që
kjo punë duhet bërë pa i zgjatur me tej debatet, sepse siç jeni në dijeni dhe vetë ju, presin
dhe një sërë ligjesh të tjera për t’u miratuar, pret fshati që të merren ato masa konkrete që
prej kohësh po kërkohet nga vetë ai. Unë desha të siguroj dhe njëherë të nderuarit deputetë
që Qeveria do të angazhohet seriozisht në zbatimin e vendimeve që ajo ka ndërmarrë, por
patjetër kërkohet një bazë ligjore për zbatimin e tyre.

Aleksandër Meksi - Unë do të thosha zoti Kryeministër që nesër, në orën 8 00, ju të
merrni paraprakisht një kontakt me drejtuesit ose përfaqësuesit e tre partive dhe të Omonias
dhe në qoftë se e shihni të arsyeshme edhe me pjesëtarë të grupeve parlamentare dhe
pastaj të mblidhen grupet parlamentare. Mbase është i nevojshëm një riformulim shumë më i
saktë që të shtrohet më pas në diskutim përpara grupeve parlamentare. Thashë 8 në mënyrë
që në ora 9°°ose në 1000 (e saktëson) në 900 të mblidhen grupet parlamentare për këtë
çështje. Ka ndonjë vërejtje?
Atëherë seancën e mbyllim.
Nesër, në mëngjes, në orën 9°° mblidhen grupet parlamentare.
Seanca e dates 12.7.1991, e premte
Aleksandër Meksi - Rifillojmë punimet, me vazhdimin dhe për këtë seancë të diskutimit
mbi ligjin”Për token”.
Fjalën e ka deputeti Faik Memushi.
Faik Memushi - Të nderuar kolegë.
Ligji “Për tokën” që po diskutojmë sot tri ditë dhe që lipset ta miratojmë sa më shpejt,
mbas dispozitave kryesore kushtetuese, përbën ligjin më të rëndësishëm që kemi në të gjithë
legjislacionin tonë të shtetit juridik dhe demokratik. Janë të gjitha mundësitë që ky Kuvend,
me forcat politike brenda dhe jashtë tij, duke gjykuar me pjekuri dhe mençuri ashtu siç
vendosi dhe për zgjidhjen e re politike dhe krijimin e Qeverisë së Stabilitetit të do gjykojë dhe
do të vendosë edhe per këtë çështje kaq jetike, por me impenjimin dhe përkushtimin që i
kemi këtij problemi mbarë kombëtar nuk po i shmangemi këndvështrimit të zbatimit të
programeve partiake. Pra, propaganda e filluar në fushatën elektorale nga shumë deputetë
dhe veçanërisht nga ata të opozitës po arrin kulmin në këtë tribunë, duke sharë gjithçka që
është arritur me gjakun dhe me djersën e këtij populli që vetë ky e ka dënuar shprehjen.
“Kush shkel bukën e gojës i verbohen sytë”. Disa zotërinj deputetë propagandojnë edhe
privatizimin për deri në njohjen e ish-pronarëve të dikurshëm. Nuk e kuptoj. Kujt i shërben
hapja e luftës civile në fshat? Zotërinj deputetë, të jeni të sigurt se populli dhe veçanërisht
fshatari ynë i zgjuar nuk është dhe nuk do të jetë kurrë dakord me këtë. Natyrisht, juve jeni
zemëruar shumë me fshatin dhe këtë e shprehët menjëherë pas zgjedhjeve të 31 Marsit dhe
ndaj intensifikuat punën në fshat. Por ashtu siç e ka të qartë populli se nxori politikën rrugëve
edhe fshatari e ka të qartë se kush i nxit dhe i stimulon veçanërisht dukuritë e kohëve të
fundit. Është e vërtetë që sistemi kooperativist si gjithë sistemi që ndoqëm nuk i dha rezultatet
që propaganduam por jo fare asgjë. Këtë fshatari e di mirë’ se ne, deputetët që flasim këtu,
aq më tepër që shumë prej nesh nuk jetojnë e banojnë në fshat, e dine mirë që kooperativa
nuk mbahet ashtu siç është dhe veçanërisht atje ku ka mbetur. Kjo dihet fort mirë, por që ajo
dhe ndërmarrjet bujqësore duhet të organizohen në forma me të efektshme dhe të
pëlqyeshme nga fshatari, kjo dihet më së miri, por jo ta prishim nga themelet dhe pastaj ta
ndërtojmë, siç po veprohet kohët e fundit. Natyrisht, këtu po vepron edhe amullia dhe
paaftësia e disa organeve të pushtetit dhe të ekonomisë në rreth dhe në bazë dhe deri në
qendër që ka gati një vit që e kanë humbur fillin, por kjo rënie e menjëhershme s’kishte si
ndodhte brenda një viti, pa u ndikuar nga propaganda partiake dhe fushata elektorale që s’ka
ende të mbaruar. Shpërndarje e katër dynymëve të tokës për familje dhe lënia e mbajtjes së
bagëtive në fshat ishte një masë e domosdoshme që mori Qeveria mbas 10 vjetëve të
tufëzimit e disa reforma të mëparshme që filluan për ngushtimin e oborrit kooperativist në
fshat që e katandisën gjendjen kështu. Këtë gjë Qeveria jonë ta bënte më të studiuar dhe jo
siç e ka katandisur shpërndarjen e kësaj pak toke në dy a tre vende sot.
Edhe vendimi për zgjidhjen e problemit të furnizimit të familjeve në ndërmarrjet bujqësore
duhet të ishte më i plotë, por jo vetëm që nuk u përmirësua, por dhe ky ashtu siç doli nuk
është zbatuar në të tëra ndërmarrjet, ndaj në këtë këndvështrim dhe në këtë gjendje që është
krijuar sot në fshat ligji për tokën para se të zgjedhë formën e pronësisë së tij, unë kam
mendimin që në radhë të parë të stabilizojë gjendjen e krijuar për të vendosur rregull në
shpërndarjen e tokës dhe të bagëtive në kooperativa. Jam plotësisht dakord me propozimin
që bëri në fund të seancës së djeshme Kryeministri Ylli Bufi që formulimi dhe zbatimi i ligjit
“Për tokën” në radhë të parë, t’i japë rëndësi shpërndarjes. Pra, njohjen e pronësisë, vënien
në përdorim të personave juridikë dhe fizikë dhe me përfundimin e Kushtetutës të marrë fund
zgjidhja e pronësisë së saj. Kjo natyrisht që përputhet edhe me funksionin e Qeverisë së
Stabilitetit; madje ne kemi krijuar dhe kemi vendosur si Parlament dhe forcat politike për ta
mbështetur, por siç u përmend dje edhe nga zoti Azem Hajdari, u përputhka edhe me,

objektivat e Partisë Demokratike. Por sot urgjentisht më shpejt Komisioni Qeveritar për Tokën
që është ngritur, duke i konsideruar juridikisht të paligjshme vendimet e veprimet fshatçe që
po e shkatërrojnë fshatin të fillojë ekzekutimin e këtij ligji dhe të katër vendimeve të Qeverisë,
duke lënë hapur zgjidhjen juridike të së drejtës së zgjedhjes të formës së organizimit të
prodhimit dhe të shpërndarjes në fshat, duke filluar nga pronat individuale në ato të
bashkësive e formave të kooperimit që do të pëlqehen dhe do të jenë të leverdishme për
fshatarin dhe ndërmarrjet bujqësore për të gjetur forma të organizimit të tyre me të
efektshme. Edhe një mendim: në rast se do të pranonim organizimin e menjëhershëm të
tokës, siç kërkohet, nga një pjesë e deputetëve për dy tre vjet, jam i mendimit se, pronarët e
vegjël fshatarë do t’i duheshin jo vetëm të përballonte investimet e mëdha për bujqësinë për
kompensimin e gjendjes së rënduar, por do t’i duhej të përballonte dhe 60% të drithërave të
bukës e të produkteve të rëndësishme ushqimore nga importi. Nuk e di sa do të ishte në gjë
dhe ky shtet me këtë bilanc negativ vjetor që ka sot për ta përballuar këtë, aq më tepër ku
dhe ndihmat nga jashtë nuk janë ende të prekshme. Sivjet, u theksua këtu ka
zëvendëskryeministri në duhet që të importojmë 450.000 tonë drith për të plotësuar bilancin e
bukës dhe kjo nuk duhet pas 1 janarit, por duhet menjëherë për qytetin e për disa fshatra që
nuk e prodhojnë drithin. Nuk e di të papërgatitur jemi dhe për këtë, por kam rezervat e mia
personale duke sugjeruar se nuk i kemi mirë hesapet dhe ka rrezik të mbetemi dhe pa bukë.
U fol këtu në Kuvend nga shumë deputetë edhe për shpërndarjen dhe vjedhjet në bujqësi dhe
deri te gruri që po korret dhe po shihet. Mirë bën, por të mos harrojmë, të nderuar deputetë,
se kjo është një lloj propagande që “bëni dhe kështu!” në qoftë se në çdo rast nuk përmendim
dënimin në mënyrë të ligjëruar me ligj të këtyre fenomeneve që bien ndesh me dëshirat e të
gjithave. Pse nuk zuri njeri në gojë nevojën e bashkërendimit të punës midis pushtetit lokal
atyre të bazës me forcat politike që janë krijuar dhe po krijohen, ashtu siç veproi rrethi i
Elbasanit që e grumbulloi grurin me më pak firo edhe këtë vit, edhe në këto kushte. Fushata e
korrjes së grurit në disa rrethe nuk ka përfunduar akoma, ndaj propozoj që është më se e
domosdoshme marrja e kësaj mase. Mendoj se të njëjtin bashkëpunim duhet të kenë organet
e pushtetit të rretheve dhe në bazë me forcat politike, sidomos për disa fenomene jo të
pëlqyeshme që ne i bëjmë objekt kritike nga tribuna e këtij kuvendi siç janë në fshat
nëpërmjet rrëmbimit forcërisht të bagëtive dhe shpërndarjes së parregullt dhe të zënies e të
pasurimit të tokës etj. Asnjë nuk është i interesuar për prishjen e pasurisë kombëtare
pavarësisht se propaganda partiake do të bëjë punën e saj. Ajo që është kombëtare dhe i
shërben mirëqenies së popullit mbetet kombëtare dhe për këtë janë të interesuara programet
e të gjitha partive dhe i Qeverisë të atyre që janë sot në fuqi dhe të atyre që do të vijnë.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Fjalën e ka Hajdar Sinani.
Hajdar Sinani - Të nderuar deputetë,
Kam dëshirë t’ju shpreh disa mendime lidhur me ligjin “Për tokën” që do të miratojmë.
Janë bërë mjaft diskutime dhe është pozitiv fakti që shumica e tyre janë pothuajse nga të
gjitha forcat politike dhe konvergojnë në një pikë.
Për mua janë të besueshme diskutimet që vijnë nga deputetë që banojnë e jetojnë në
fshat. Të gjykosh nga asfalti për fshatin ,sado njohës i thellë që të jesh, është e pamundur
dhe aq më tepër e parë në këtë këndvështrim problemet marrin karakter teorik, improvizues
sipas fantazisë të njërit apo tjetrit për të sensibilizuar ndjenjat e psikologjinë e fshatarit që ka
për tokën. Projektligji “Për token” që na është paraqitur nga Qeveria e Stabilitetit nuk e kuptoj
si ligj të përfunduar. Ai për mua është një ligj që në këtë periudhë tranzicioni do të mënjanojë
ato fenomene negative që tani janë bërë të zakonta, si: pushtimi i tokës, prishja e shkatërrimi
r veprave të artit, zënia e tokës me ndërtesa jashtë planit rregullues të fshatit e kthimi në trojet
e kufijtë e vjetër. Madje atje ku kanë pasur stanet e dikurshme, janë bërë dhe shtëpi të reja.
Dëmtimi, shkatërrimi i pasurisë socialiste në prodhimet bujqësore blegtorale, kultura
drufrutoret, tashmë flasin se kooperativat bujqësore nuk e kryejnë funksionin në përputhje me
interesat e kooperativistëve. Kjo vërtetohet për autoprivatizimin e tokës në malësi dhe një
tendencë e fuqishme në zonën fushore për të marrë secili tokën e tij ose për të kaluar në
ndërmarrje shtetërore, madje kjo e fundit kërkohet nga një pjesë e madhe e kooperativave
fushore të rrethit të Krujës. Çështja se toka do të jetë pronë shteti po private që të shitet e të
blihet është një problem që tani edhe fshatarët s’e kanë shtruar për zgjidhje. Po të hapet
oreksi për këtë çështje, edhe fshatari që tani e vret mendjen, në radhë të parë për kufijtë e
vjetër, madje as ato të reformës, por ai do të kërkojë ato që ka blerë gjyshi me flori. Objekt
bisede në familjet fshatare është historia e kufijve të tokave dhe e blerjes se tyre. Prandaj në
këto kushte kur populli, popullsia e fshatit dhe lëvizja fshatare nga një zone në tjetrën është

shtuar, zgjidhja e problemit të tokës nëpërmjet privatizimit të menjëhershëm dot të ishte
katastrofike me pasoja sociale të dhimbshme midis fshatarëve brenda gjinisë. Le të gjykojë
dhe i bëj thirrje secilit në këtë sallë që këtë problem ta zgjidhim në mënyrë të sinqertë e të
ndershme pa paragjykime personale partiake. Unë jam me atë që toka është pasuri
kombëtare dhe si e tillë çështja e pronësisë nuk mund të zgjidhet veçantë për kooperativat,
veçantë për fermat dhe ndërtime me karakter nacional. Kjo çështje do të zgjidhet me
miratimin në Kushtetutë dhe me një ligj më të plotë në shkallë kombëtare. Qëndrimi ndaj këtij
ligji shpreh qëndrimin tonë ndaj pjesës më të madhe të popullsisë së vendit. Unë do të isha
dakord me disa parafolës. Unë mendoj që shteti, iu jep tokën personave fizikë, juridikë. Këto
bëjnë të gjithë të drejtat mbi të, me përjashtim të shitblerjes. Ky qëndrim ndaj tokës nuk
pengon fshatarin që atë ta quajnë pronë të tij, të punojë, të prodhojë lirisht në ekonominë e
tregut. Fshatarit t’i lihet fushë e lirë veprimi për te punuar si prodhues më vete apo i
kooperuar me ortakë të tjerë ose në kooperativë. Ai në mënyrë të ligjshme do t’i përgjigjet
shtetit për detyrimet që do të ketë kundrejt sistemit fiskal. Projektligji nxit dhe i tërheq
investimet e huaja dhe të personave vendas, duke iu dhënë tokën në përdorim me qira për
investime ekonomike, sociale e shërbimi. Jam dakord që atë procesit të rindarjes se tokës të
mos njihen kufij të e dikurshëm. Faleminderit!
Aleksandër Meksi - Pjetër Pepa.
Pjetër Pepa - Të nderuar deputetë,
Për rëndësinë e madhe të problemit mendoj se këtu më shumë se kudo e sot më shumë
se kurrë duhet përfillur mendimi dhe vendimi i specialistëve. Për përgjegjësi të këtyre
vendimeve të marra këtu, do të japë disa mendime të përgjithshme aq sa lejon mungesa e
kompetencës. Në diskutime vërej një farë kontradikte: Toka i përket atij që e punon dhe
ruajtja e kooperativës. Ky parim nuk është ndonjë zbulim i sotëm. Së pakti, kështu është
thënë edhe në vitin 1946 dhe në vazhdim. Atëherë nëse vendosim pikërisht këtë sot çfarë të
reja sjellim? Çfarë shprese japim? Kooperativa, me gjithë aplikimet, modifikimet e të gjitha
përmirësimet që mund të ketë bërë, i dha rezultatet e saj. Prona e përbashkët rezultoi pronë e
kurrkujt, përfundimi varfëri e thellë, rrënim. Derisa kërkojmë të futemi në Europë, të flasim
specialistët si e ka Europa. Reformat që do të aplikohen në qytet, duhet të aplikohen edhe në
fshat. Nuk kemi pse të bëjmë diferencime në sistemin që do të aplikojmë. Edhe fshati të ketë
të ardhme të sigurtë, së paku “de juro”, siç aplikohet në Europë. E drejta për eksperimente
mendoj se ka dështuar. Ai sistem që i përket qytetit, duhet t’i përkasë edhe fshatit. Në këtë
drejtim duhet të bëjmë kujdes të madh, sepse në fund të fundit shteti u krijua, por jo në 1944,
sepse raport i tokë-fshatar ka ekzistuar gjithmonë. Ne nuk kemi pse të trembemi, pse tokën
t’ja kthejmë prapë fshatarit. Në qoftë se Qeveria është e papërgatitur për zgjidhje, kjo është
tjetër punë; të mos të pengojë saktësimin e ligjit. Ligji të sanksionojë mirë e saktë atë çka
duhet. Çështja tjetër pastaj për afatet e zbatimit të tij. Operacioni mendoj që të bëhet i plotë.
Në qoftë se pranojmë në parim se sistemi i tanishëm dështoi, ai ka dështuar si në qytet ashtu
dhe në fshat. Pra, në qoftë se duhet ndërruar, ai duhet ndërruar te të dy, si në qytet, ashtu
dhe në fshat plotësisht. Nuk kemi pse të heqim gjysmën e gjymtyrës së gangrenizuar sot dhe
të lëmë gjysmën tjetër për nesër. Një veprim i tillë vetëm sjell dhimbje dhe rrezik. Nuk duhet
të ketë në trajtimin dhe votimin e problemit kapriçio politike e si rrjedhim as justifikime të
sofistikueshme për mbrojtjen e këtyre kapriçiove, për shembull, dëgjojmë që toka duhet të
jetë pronë e shtetit për të evituar grindjet. Toka duhet të mbesë pronë e shtetit në mungesë të
bazës materiale. Natyrisht, justifikime naive që po të hyjmë t’i zbërthejmë, nuk kanë vend.
Emëruesi i përbashkët në votimin e këtij problemi duhet të jetë interesi i përbashkët, në rastin
konkret, i fshatarit në syrin e perspektivës. Përvoja tre-mujore, edhe pse e shkurtër e këtij
Kuvendi, ka treguar se vendimet e gabuara na i kanë korrigjuar të tjerët; vetë populli. Pra,
vendimet nga një këndshikim politik gjithmonë kanë sjellë dështimin dhe dëmin. Kjo nuk
duhet të ndodhë në vendimet për tokën. Jemi djegur mjaft gjer tani nga vendimet dhe
gjykimet mediokre, duke menduar sot për pasdreke. Të mendojmë mirë për nesër dhe për të
ardhmen. Fitorja me 2/3 e votave disa herë është shoqëruar me dështim të vendimeve dhe
na janë korrigjuar nga populli. Prandaj mendoj se në qoftë se nuk arrihet me konsensus mund
të kalohet me referendum si ta kërkojnë dhe ta dëshirojnë vetë fshatarët. Aty ku e vërteta nuk
është e lirë, aty dhe liria nuk është e vërtetë. Jam kundër pozicioneve oportuniste. Toka t’i
përkasë vërtetë atij që e punon, pra të jetë pronë e tij dhe vetëm e tij. Shteti, mendoj unë, do
të ketë mjaft probleme të tjera, siç ka në gjithë Europën për këtë problem. Madje mendoj se
më shumë kohë do t’i kushtojmë mënyrës se si do ta ndajmë tokën, sepse më zor do ta kemi
që t’ja japim tokën fshatarit se sa patëm atëherë kur ia morëm, se atëherë ishte një diktaturë,
sot jemi në demokraci. Kështu që unë mendoj se problemi kërkon ndihmë të madhe nga një

komision parlamentar se është një problem shumë i madh dhe ministria nuk e di a është në
gjendje ta përballojë. Kështu mua më duket se këtu gjen aplikim ajo hikrodoiksisalda do t’ ja
japim tokën fshatarit ose jo këtë mund ta kemi në dorë për ta vendosë, por të mos harrojmë
se në qoftë se ne do ta zvarrisim ose do të marrim vendime të gabuara, jeta do të na e
korrigjojë; fshatarët dhe e ardhmja do ta vendosin ashtu si duhet. Sado pengesa dhe diga që
t’i vihen, uji do të shkojë se s’bën në det. Po kjo aplikohet dhe për interesin e popullit,
përndryshe ne do të na mbesë vetëm turpi i një vendimi të gabuar dhe dështimi i atij vendimi.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Sulejman Disha, krutani.
Sulejman Disha - Të nderuar kolegë,
Problemi që diskutojmë sot është nga me të rëndësishmit. Ai, pra, ka të bëjë me
stabilizimin e fshatit dhe po u stabilizua fshati, ndikon në stabilizimin e gjithë vendit. Pikërisht,
me nxjerrjen e këtij ligji, ne vëmë piketa të qarta dhe vendimtare për mirë që t’i hapim
perspektivë vendit, ose për keq, ose ta fusim atë në qorrsokak pa e nxjerrë atë nga vorbulla
46-vjeçare, ku e futi regjimi centralist totalitar. Kolegët që folën përpara sollën shumë
argumënte. Sollën shembuj nga zonat e tyre. Shumë nga të cilat janë nga të zonës ku unë
jam zgjedhur; por desha që të përforcoj” këto me disa mendime që janë, konsoliduar tani
vonë.
Së pari, kryesorja është që të përcaktojmë me ligj e kujt do të jetë toka. Për mendimin tim,
të cilin e kam shfaqur dhe në Komisionin e Bujqësisë, tokën duhet ta marrë fshatari që banon
aty. Shteti duhet t’ia japë tokën qoftë personave juridikë, qoftë atyre fizikë. Me këtë përcaktim
ne përligjim dhe ekzistencën e lirë e të konkurrimit të të gjitha formave të pronës që kemi
përcaktuar në paketën e ligjeve më përpara. Me këtë lejojmë, pra, hë për hë, që të jenë qoftë
forma shtetërore, ashtu dhe kooperativa bujqësore, në qoftë se i duhen vetë fshatarit, si dhe
vetë fshatari të ketë pronën e tij, pra, tokën.
Lidhur me fermat bujqësore, mendoj se duhen reformuar, me kalimin e kohës dhe
privatizuar e ndarë në formë aksionesh, ndërsa për kooperativat i rekomandoj fshatarit të mos
e mbajë më, por pasi ta marrë tokën e vet me dëshirë mund të bashkohet me ato forma që
dëshiron.
Së dyti, toka që do të marrin fshatarët të ndahet në bazë të numrit të frymëve, duke iu
referuar kooperativës bujqësore që ishte para copëzimit fshatshe. Nuk duhet lejuar që të
shkojnë të trojet e vjetra. Këto do të sillnin pasoja të mëdha sociale. Kjo të vendoset qysh tani
me ligj. Toka që i jepet fshatarit të shoqërohet me tapitë e tyre. Kjo tokë t’i lejohet që ta
trashëgojë atë për fëmijët e tij ose dhe për të tjerët, në qoftë se nuk ka të këtillë; të mos i
lejohet shitblerja deri në njëfarë kohe, për të cilën edhe mund të përcaktohet më vonë. Lidhur
me këtë kam mendimin se s’ka asgjë të arsyeshme që ne të ndahemi si grupe parlamentare
këtu. Koha për shitblerjen e tokës do të vijë o sot, o nesër. Kjo, kur të jetë më efektive dhe kur
të jetë rimëkëmbur fshatari. Nuk është e thënë që shitblerja qënka klauzola qe tregon se toka
është private. Fshatari të bindet se tokën e ka të tijën. Dhe kjo vërtetohet me tapinë që japim
ne, por ama si pasuri mbarëkombëtare që është s’duhet të veprojë at si të dojë mbi të. Nga
forma dhe nga vendimet që të marrim ne këtu në Parlament do të varet zbatimi i tij në fshat,
sepse kjo shikohet edhe me vendime të tjera që kemi marrë. Kam mendimin se këtë ligj
shumë të rëndësishëm s’duhet ta vendosim me vota, por vetëm me konsensus, pasi në fshat
do të konsiderohet mendimi se kështu është dhe për të mirën e tyre. Për këto interesa po
mendojnë të gjitha forcat politike, kështu që në fakt në këtë pikë ne të gjithë konvergojmë,
Pra: të konvergojmë te privatizimi i ekonomisë, qoftë në qytet, qoftë dhe në fshat.
Së katërti, privatizimi dhe ndarja e tokes kërkon një ristrukturim të të gjitha ndërmarrjeve
që janë sot në shërbim të bujqësisë, veçanërisht në SMT. Unë jam dakord me një parafolës
që foli dje këtu se SMT- të e kanë rrjepur kooperativën bujqësore. Në fakt kështu duket, por
SMT-të janë të gjitha me humbje, ashtu siç janë shumë ndërmarrje të tjera të cilat shteti, gjoja
bamirësi për fshatin, ka marrë çdo gjë përsipër. Mjetet mekanike duhet t’i marrë vetë fshatari
dhe koha do t’i vijë shpejt, madje falas. Por shpreh mendimin këtu se ç’i duhet të shkretit
fshatar ai traktor 20-30 vjeçar që është amortizuar 3-4 herë që shteti po harxhon qimet e
kokës dhe armata shumë të madhe mekanikësh për ta mbajtur atë në gjendje punë, prandaj
mendoj që SMT-të të ndryshojnë në strukturë, por njëkohësisht shteti dhe Qeveria duhet të
fillojnë menjëherë importimin e mjeteve të tjera; të jenë më rentabël, të përshtatshëm për
tokat e fshatarëve. Edhe duhet sakrifikuar për këtë problem, me qëllim që t’i ndihmojmë
fshatarët. Veç kësaj, duhet të vihen në punë ato uzina qe sot akoma nuk kanë filluar
këmbimin e pjesëve të këmbimit për mekanikën bujqësore. Në qoftë se mekanika do të lihet
në këtë gjendje, siç është krijuar tash 3-4 muaj, do të krijojë një gjendje më të rëndë tani që

tokën e merr fshatari dhe ka të ngjarë që atë ta çojë më tej dhe toka të ngelë djerrë dhe
fshatari të ngelë në kafshë pune.
Lidhur me zonën malore kam mendimin që të subvencionohet nga shteti. Ai duhet të
ndërmarrë një politikë të studiuar fiskale për fushën dhe të krijojë mundësitë për f i ardhur në
ndihmë fshatarëve të malësisë për t’u zhvilluar në ato drejtime që u leverdis.
Nxjerrja e këtij ligji krejt demokratik do të çojë më tej demokracinë në vendin tonë. Dalja e
tij duhet domosdo që të shoqërohet nga Qeveria me rregulla të hollësishme dhe zbatimi, duke
filluar qysh me Komisionin Qeveritar dhe deri në organizimin e kadastrës, dokumentacionin e
nevojshëm për secilin fshatar. Njëkohësisht, duhen përcaktuar drejt qiraja për të huajt dhe
rregulla mjaft të ngurta, pasi këtu mund të bëhen abuzime mjaft të mëdha në dëm të vendit.
Prandaj shokë kolegë deputetë ju ftoj që ta miratojmë këtë me konsensus.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Halil Hasko.
Halil Hasko- Mendoj se Qeveria ka bërë një punë të mirë duke marrë parasysh dhe
kompleksitetin e këtij problemi. Mendimet për këtë çështje janë aq të shpërndara, sa është
vështirë të përfaqësosh kërkesën mbarë popullore. Një gjë është e qartë: realiteti imponon që
toka duhet ndarë. Në ndarje të mbahet parasysh edhe cilësia, aftësia prodhuese e tokës. Jo
thjesht ndarje aritmetike për frymë, por duhen mbajtur parasysh kërkesat e bonifikimit,
ndryshe disa familje të përballonin jetën, disa do të viheshin në vështirësi të mëdha. Derisa
pranojmë parimin që toka i përket atij që e punon, nuk ka ndonjë gjë që toka të posedohet
nga familja fshatare; siç kam edhe mendimin që nuk prish ndonjë punë prona e shtetit. Fakti
është se kooperativistin nuk e ka penguar deri tani që ta qendisë oborrin e tij e të derdhë
djersën pa kursim edhe pse tokën e ka pasur në përdorim. Prandaj kjo çështje nuk do
dramatizuar, por nevojën e qënies së shtetit si pronar, unë e shoh në një aspekt tjetër: fiton
apo humbet fshatari. Privatizimi i plotë, heqja dore e shtetit nga pronësia mbi tokën nga ana e
shtetit është larje duarsh; ose më troç “merr tokën e vra veten”. Duke qenë pronar, shteti
është pjesërisht i detyruar të kujdeset për shtimin, për mobilimin, për ujitjen e tokës dhe këto
detyrime të domosdoshme të shtetit nuk mund të mbështeten në zotime Qeverish. Qeveritë
shkojnë e vijnë, populli dhe toka mbeten. Për vendin tonë me tokë të pakët 1.8 dynym për
frymë tokë bujqësore tokë arë dhe 2.2 dynym tokë bujqësore është e domosdoshme të kryhet
cikli i plotë i investimeve për tokën. Prandaj mendoj që pasi shteti të arrijë në maksimumin e
mundshëm të ujitjes të sigurojë mekanizimin, kimizimin e kohës, per pasojë dhe një gjendje të
re ekonomike të fshatarit, si dhe treg mekanike, plehrash, kimikatesh, atëherë ai e ka kryer
detyrën dhe në mënyrë të natyrshme largohet nga skena e pronësisë. Atëherë prona le të
kalojë në duart e fshatarit, por tanimë të një fshatari që me të vërtetë i del zot tokës, të një
fshatari që posedon para, kapital, me treg të garantuar të bazës materiale dhe teknike.
Pozita e varfër e fshatarit tonë aktualisht është dhe ajo që e dallon, i bën specifike
raportet midis shtetit dhe fshatarësisë tek ne, krahasuar me vendet e tjera të pasura dhe me
shumë tokë. Sugjeroj që Qeveria, aktualisht, politikën e investimeve ta drejtojë kryesisht në
drejtim të bujqësisë. Bujqësia është ajo që të jep efektivitetin brenda vitit. Të huajt bien
mekanizmat, plehrat dhe njëkohësisht sigurojnë ushqimin e popullit; krijon mundësinë e
furnizimit të iindustrisë ushqimore me lëndë të para.
Ndërsa në qytete investimet drejtohen kryesisht në infrastrukturën, ku të punësohen
punëtoria e qyteteve. Një detyrë tjetër specifike e shtetit në vendin tonë me terren të thyer
është gjallërimi i zonave kodrinore dhe malore. Këtyre zonave shteti t’ua blejë më shtrenjtë
mishin, leshin, qumështin, nënproduktet e tij. Ky subvencionim indirekt i sotëm është në fakt
një investim, nxitje për mbushjen e këtyre zonave me blegtori. Në kontekstin e masave për
tokën kërkon zgjidhje dhe një problem tjetër: të vendosë me ligj që çdo fshati t’i kthehet toka
që i kanë marrë atyre ndërmarrjeve bujqësore. NB-të të mbajnë tokat që shteti u ka marrë
latifondeve dhe ata që kanë marrë më okupatorin. Zbatimi i kësaj mase aktualisht krijon
probleme ekonomike dhe sociale, sepse në këto toka punojnë dhe ushqehen familje të
qendrave të banuara të NB-ve. Prandaj zbatimi të bëhet pasi punëtorët e këtyre qendrave të
sistemohen në industritë e reja që do të ngrihen; por me nxjerrjen e këtij ligji ne i japim
fshatrave garancinë e kësaj zgjidhjeje. Me ligjin “Për tokën” lidhen dhe marrëdhëniet me të
huajt. Propozoj që në çdo rast të dhënies së tokës në qira për investime, pra ajo është brenda
territorit të fshatit, jo vetëm t’i merret leje fshatit, por ai të jetë qiradhënësi, ai të marrë fitimet.
Shteti t’i paguajë tatimet siç do subjekti tjetër ekonomik. Qendrat e mëdha turistike shteti t’i
ndërtojë jashtë territorit të qyteteve ekzistuese, ndryshe ne do të na mbetet tabela, ndërsa
zotëruese të vërtetë të plazheve do të jenë të huajt me kufizimet, me rregullat, me kërkesat
që do të vendosim për qarkullimin e njerëzve. Në kushtet e reja të krijuara specialistët dhe

administratat që dalin tepër në fshat, të merren në mbrojtjen e shtetit me asistencë, si dhe
administratat dhe punëtoria e qyteteve. Përfundimisht jam që toka të ndahet falas në bazë të
frymëve dhe aftësisë prodhuese, pastaj fshatarët të zgjedhin vetë do të qëndrojnë në
kooperativën e riorganizuar, siç i kanë dhe vendet e tjera apo do të grupohen në bazë të
familjes apo privat. Njëkohësisht shpreh dhe mendimin tim personal, bindjen se fshatarësia
jonë do të dije të zgjedhë rrugën e kooperimit. Avantazhet e tij janë të padiskutueshme. Në
mënyrë të natyrshme në të gjitha vendet e zhvilluara, kjo formë ka bashkuar shumicën e
prodhuesve bujqësore ose në fermerë. Me gjithë dobësitë që me të drejtë tani po kritikojmë
edhe sistemi kooperativist i derisotëm zgjidhi disa probleme themelore të bujqësisë, si gati
trefishimin e tokës, sistemin e gjerë të bonifikimeve shtimin e aftësisë ujitëse, sistemimin e
tokave armate të tërë të inteligjencës bujqësore dhe këto shpenzime kolosale. Këto janë dhe
gurët e themelit për të shpresuar që bujqësia jonë të shkojë shpejt drejt realizimit të saj. Pa
këto do të ngriheshim mbi rërë. Si të zgjedhur të tij as popullit nuk i bëjmë ndonjë shërbim të
mirë që vetëm me penelin e zi të mohojmë e të fshijmë edhe ato që ai vetë i ka realizuar në
këtë periudhë me punën e tij të madhe dhe të mundimshme. Përkrah dhe mendimin që toka
të mos i shitet dhe blihet. Ftoj që të miratojmë dhe ato tre vendimet që ka paraqitur Qeveria.
E ndiej veten të nderuar që jam pjesëtar i atij propozimi që u bë për njohjen e Republikës së
Kosovës dhe të rezolutës mbështetëse që bëmë në këtë Kuvend.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Bardhyl Reso.
Bardhyl Reso - I nderuar, zoti Zëvendëskryetar, të nderuar kolegë,
Pa dashur të përsëris rëndësinë e veçantë të këtij dekreti, do të ndalem në disa aspekte
të veçanta të tij dhe pikërisht në tokat jo bujqësore, të cilat janë aktualisht ose mund të
shndërrohen të tilla mbas ndërtimeve ekonomike, socialkulturore, komunale etj. Këto toka
përbëjnë një fond të konsiderueshëm dhe në afërsi të qyteteve këto pa asnjë kriter shkencor,
ekonomik dhe urbanistik kanë kaluar të tilla në kurriz të tokave bujqësore. Dua të përmend
vetëm një shembull për qytetin e Tiranës, ku fusha e Alliasit u shndërrua në një masiv
parafabrikatesh, kur ajo mund të furnizonte me perime të freskëta një pjesë të mirë të
kryeqytetit, kur qyteti mund të shtrihej mbase dhe me një zgjidhje urbanistike dhe piktoreske
më mirë në kodrat e Rrapit të Trishit, të Saukut ose të Selitës. Dikush do të pyeste: çfarë
lidhje ka kjo me ligjin “Për tokën”. Është pikërisht çelësi themelor i këtij ligji, pronësi “Mbi
tokën”. Prona shtetërore “Mbi tokën” ka çuar në zgjidhje sa antiekonomike, madje do të
thosha shkatërruese për ruajtjen e fondit të tokës në përgjithësi dhe të asaj bujqësore në
veçanti. Duke veçuar një pronësi të tillë mbi tokën dhe në të ardhmen përgjegjësia për
shpërdorimin e tokës së shtetit do të vazhdojë si në të kaluarën. Mendoj se faktori themelor
për ruajtjen me rigorozitet të tokës, të çfarëdo lloji qoftë ajo, është pronësia private mbi tokën.
Pronësia private mbi tokën do të detyrojë jo vetëm persona fizikë e juridikë, por dhe shtetin të
bëjë studime serioze për shpronësimin dhe dëmshpërblimin e shtetasve pronarë gjatë
ndërtimeve me interesa të veçanta ose dhe shtetërore të përdorimit të përgjithshëm, pra dhe
me zgjidhje teknike që do të kursejnë sa të jetë e mundur tokën. Si mund të investojë një
pronar në tokën që ka në përdorim dhe jo pronë të tij, kur toka është e shtetit dhe ai për tokën
që i merret dëmshpërblehet duke i dhënë një tokë tjetër, pa përmendur se deri tani
shpronësimi ka qenë vetëm fyes dhe diskriminues. Pronari i një banese ose i truallit rreth saj
është trajtuar nga pronari shtet sipas dëshirave dhe tekave të nëpunësve burokratë, pa
përmendur këtu korrupsionin në lëshimin e shesheve të ndërtimit brenda vijave të verdha, në
mënyrë të veçantë në fshatin e ashtuquajtur socialist.
Shteti ka bërë me ligjin “Mbi pronësinë e tokës” shkelje nga më flagrantet, shkelje të së
drejtës me elementare dhe me themelore të njeriut, të drejtën mbi pronën, e cila duhet të jetë
e shenjtë. Prandaj shteti me ane letrash me vlerë duhet të kthejë të drejtat dhe shpërblimin e
tokës të objekteve që janë shpronësuar, pa asnjë shpërblim ose me shpërblime fare të vogla
për të drejtin e pronës. Kalimi në ekonominë e tregut do të rrisë në mënyrë të veçantë vlerën
e tokës, aq më tepër për një vend si i ynë ku sipërfaqja e tokës është mjaft e kufizuar dhe te
ne praktikisht infrastrukturat nuk kanë filluar së ndërtuari.
Turizmi parashikohet të bëhet burimi kryesor në të ardhurat e vendit. Pra, do të jetë fondi i
tokës bujqësore ose urbane që do të kalojë në favor të tyre, pra duhet pronari të përfitojë nga
zënia, shitja ose dhënia me qira e kësaj toke.
Pronësia private mbi tokën do të çojë në mendësi të reja me të vërtetë shkencore dhe
bashkëkohore të kontinentit evropian, ku toka është me shumë vlera në studime urbanistike
të objekteve ekonomike dhe industriale të infrastrukturave dhe në mënyrë të veçantë të
objekteve hidroenergjetike e ujitëse që kanë zënë dhe do të vazhdojnë dhe në të ardhmen,

sidomos hidrocentralet, të zënë sipërfaqe të mëdha toke. Kjo do të kërkojë ristudime serioze
ne disiplinat që përmenda me lart. Pronësia private mbi tokën është elementi me themelor,
rregullatori bazë i ekonomisë së tregut në vendit tonë, kur akoma jeton në fshat mbi 65% e
popullsisë dhe bujqësia përben një pjesë shumë të madhe të të ardhurave kombëtare. Çdo
zgjidhje gjysmake do të jetë katastrofike dhe shumë shpejt do të trokasë në dyert e Qeverisë
ose të këtij Parlamenti për ta zgjidhur atë siç e kërkon koha, siç e kërkon interesi i
fshatarësisë dhe ai kombëtar. Sa më shumë të vonohet, aq më të vështira do të jenë rrugët
për zgjidhjen optimale dhe të drejtë të këtij problemi, i cili krahas gjithë pasojave që ka sjellë
gjithë sistemi ligjor dhe kushtetuta moniste, ligji ekzistues “Mbi tokën” ka qenë ndër më
shkatërrimtarët. Ligji që propozohet duhet të bëjë një zgjidhje përfundimtare të këtij problemi.
Votimi i këtij ligji është një vijë demokracioni midis demokracisë dhe pushtetit të centralizuar
burokratik, midis socializmit të dështuar dhe ekonomisë së tregut, midis begatisë së
Shqipërisë dhe shkatërrimit e rrënimit të saj. Pra, ftoj siç e ndjeni sinqerisht më tepër për
deputetët që jetojnë në fshat, të cilët e ndiejnë dhe kanë shijuar pronën private, të votojnë për
privatizimin e tokës nëpërmjet një reforme agrare të vërtetë demokratike për herë të parë në
Shqipëri.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Feim Tota.
Feim Tota - Të nderuar kolegë,
Duke e shkurtuar diskutimin, unë jam me atë që thanë dhe shokët e tjerë që toka të jetë
në pronësi të shtetit për dy arsye, siç e gjykoj unë, pa përsëritur ato që thanë të tjerët:
E para, gjykoj se vendosja e kësaj pronësie e lë hapur shtegun dhe mundësinë për
korrigjime dhe reformime graduale të tjera; ndërsa po të vendosim që sot pronësinë private
mbi tokën, ajo nuk lë shteg më që të bëjmë korrigjime dhe nuk dihet se ç’pasoja sjell tani për
tani një vendim i tillë që shumëkush e quan si të zgjidhur menjëherë.
Së dyti, jam për pronësinë shtetërore të tokës edhe për një arsye tjetër. E thanë edhe
shokë të tjerë, mbase persëritja do t’i mërzisë kolegët, por problemi i zonës verilindore nuk
është një shqetësim dosido. Ne që jetojmë atje e dimë se ç’pasoja do të sjellë një vendim i
pamenduar mirë për çështjen e tokës. Pronësia shtetërore mbi tokën është në favor të zonës
verilindore, ndersa e kundërta jo dhe pikërisht për ketë jam dhe per pronësinë shtetërore, në
mënyrë që duke u vendosur kjo, siç thashë dhe më parë, do të ketë kohë që të studiohet
edhe më vonë të vendoset pastaj se si të kënaqen edhe interesat e kësaj zone. Pa marrë
përsipër tërë zonën verilindore, për të cilën u fol këtu dhe të mos e përsërisim, po them disa
gjëra për zonën ku jetoj dhe banoj në rrethin e Kukësit, me mendimin që si kjo zonë ka dhe të
tjera brenda kësaj zone. Konkretisht; imagjinoni një zonë që po të ndahet e tërë toka, nuk i
takon më tepër se 1.3 dynym për frymë, ku 1/3 e kësaj sipërfaqeje është tokë joprodhuese,
ish-kullotat që u hapen tokë e re, siç quhet. Shumica e familjeve në zonën ku jetoj, siç thashë,
kanë marrë ish-tokat e tyre që do të zgjidhë, natyrisht, vendimi i Qeverisë, duke lënë mjaft
familje të tjera pa tokë. Po kështu janë marrë edhe kullotat e po u dalin zot ish-pronarët
privatë të tyre të paraçlirimit. Kjo është një zonë e zhveshur nga pyjet, ku si çdo vit tjetër, por
sidomos tani, rrezikohet për sigurimin e lëndës djegëse. Mundet që të mos e besojë ndonjëri,
duke ditur që jemi zonë malore, por gjendja është e tillë, zonë specifike, që nuk ka asnjë
aktivitet industrial, miniera apo fabrika.
Me mijëra njerëz, banorë të kësaj zone janë sot të pa zënë me punë. Ndoshta nuk
tingëllon mirë, por shumica e familjeve të kësaj zone dhe veçanërisht ato që s’kanë asnjë
njeri në marrëdhënie pune me shtetin, rrezikohen seriozisht për të blerë edhe bukën. Është
zonë që favorizon aktivitetin blegtoral, por nga studimet e bëra çdo familje e kësaj zone nuk
mund të ruajë më tepër se 10 krerë bagëti të imëta dhe një lopë, pasuri kjo me të cilën banori
i kësaj zone s’mund të dalë fare në treg.
Të më falin kolegët, se shumicës mbase dhe nuk i intereson kjo që them, por unë shtroj
një pyetje këtu, në Kuvendin Popullor, edhe në organet e shtetit, pyetje që banori i kësaj zone
e bën me shqetësim çdo ditë: Si do t’i sigurojë mjetet e jetesës? Me vështirësi i ka siguruar
këto mjete jetese para çlirimit, me vështirësi i siguroi edhe 45 vjetët që jetuam pas. çlirimit.
Prapë kështu, me vështirësi, do ta sigurojë jetesën? Edhe banorët e kësaj zone e duan
demokracinë, por nuk duan të zhgënjehen nga demokracia. Është një popull që jetesën e
kërkon vetëm brenda Shqipërisë dhe jo jashtë saj; prandaj duhet menduar mirë kjo gjë,
pikërisht tani që kemi në dorë të bëjmë diçka për të, kur po vendosim për tokën. Shtroj me
forcë, këtu në Parlament, se në këtë zonë nuk mund të sigurojë kushtet e jetesës më shumë
se gjysma e popullsisë që banon sot atje. Unë jam me variantin që paraqitën shokët e tjerë,
duhet të mendohet nga kjo Qeveri, nga ky Kuvend, dhe nga të tjerët që do të zgjidhen më pas

e të mos kalojë në vesh të shurdhët, siç ka kaluar deri tani, dhe të vendoset seriozisht varianti
i shpopullimit, i shpërnguljes së banorëve të kësaj zone, sepse ndryshe...
Mundësinë për ta studiuar këtë zonë e jep ajo që thashë në fillim unë, ruajtja e pronësisë
shtetërore mbi tokën. E kundërta do t’i priste, do të thosha unë, të gjitha shpresat dhe kjo
popullsi do të kthehej në një popullsi, si ta quaj ndryshe, model refugjatësh brenda vendit
edhe në argatë, gjë që kjo popullsi nuk e meriton, sepse edhe ata janë shqiptarë, edhe ata
derdhin gjakun e djersën njëlloj si tërë populli shqiptar. Unë thashë mbase nuk u intereson të
tërë shokëve, por është një shqetësim që zgjidhet vetëm duke e studiuar kjo Qeveri ose të
tjera, duke e parë konkretisht se si mund ta rregullojnë.
Një problem i veçantë në lidhje me vendimin e Qeverisë për ngritjen e këtyre komisioneve
është edhe ai i kullotave, i bjeshkëve, siç i quajmë ne, u kanë dalë zoti si pronarët e tyre të
hershëm. Kërkojmë që komisionet shtetore që do të ngrihen për këtë problem, të marrin në
dorë dhe çështjen e bjeshkëve, të kullotave.
Nisur nga këto arsye kryesore, unë jam për pronësinë shtetërore për tokën edhe me
mendimin që u zgjerua më tej në grupet parlamentare dhe i mbështes ato.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Muharrem Mezini.
Muharrem Mezini -1 nderuar Kryetar i seancës,
Të nderuar kolegë,
Kanë dy-tre mendime lidhur me problemin që diskutojmë:
Së pari, kam mendimin që në se ka moment dhe problem që duhet zhveshur nga
interesat partiake, mendoj se është ky problem që po diskutojmë për tokën. Pasi shikoj dhe
gjykoj nga diskutimet e bëra deri tani se ka shumë politizime, ka edhe mendime e gjykime
sikur po bëjmë ndonjë gjyq jo për kooperativën, jo për fshatin e ku e dimë se çfarë. Unë
mendoj se neve na përket nderi e detyra që të gjejmë rrugët, mundësitë konkrete dhe
praktike si do ta zgjidhim dhe do ta zbatojmë. Në fund të fundit jemi të gjithë shqiptarë, jemi
fshatarë, jemi qytetarë të këtij vendi që kërkojmë zgjidhje.
Unë për veten time, praktikisht jam duke parë rrugën drejt së cilës ecim për ekonominë e
tregut për privatizimin, por unë kam një gjë. Ne jemi lidhur në një pikë, për mendimin tim.
Kemi primare tri gjëra që na bashkojnë dhe lidhemi për një pikë që është kot. Ne pranojmë
që toka të mos shitet, të mos blihet. Të gjithë kemi rënë dakord për këtë, me përjashtime të
rralla. Ne kemi pranuar që toka të shpërndahet për frymë. Të gjithë afërsisht jemi dakord
rreth kësaj. Ne kemi pranuar të gjithë që të mos merren në konsideratë kufijtë e vjetër. Janë
tre elemente kryesore që në f und të fundit, kënaqin, po them unë, rreth 80% të popullsisë
së Shqipërisë dhe për deri sa kënaqet deri 80% e popullsisë së Shqipërisë, të paktën unë flas
për kushtet e zonës së Kukësit, por kur them për Kukësin kam parasysh edhe shokët që
thanë për zona të tjera, atëherë ne do t’i nënshtrohemi shumicës dhe nuk marrim në
konsideratë as 10% të familjeve, as 15% të familjeve që u janë cenuar interesat. Ose një gjë’
tjetër: po ta marrësh hollë-hollë edhe babai im ka pasur më shumë tokë se sa një pjesë e
fshatarëve, të cilit pale a i interesonte ose i intereson që këtë ta shpërndajë për këto interesa.
Lidhur me atë që thuhet që ne ta vlerësojmë e të japim një çmim, unë kam edhe një
mendim tjetër. Ne jemi këtu dhe kemi parë që për 45 vjet janë bërë shumë ndryshime.
Kënetat e Maliqit, të Myzeqesë, të shkripëzimit të tokave; janë hapur toka të reja, janë
kontribut jo vetëm i pronarëve të tokave, por janë kontribut i tërë kësaj shoqërie dhe në fund
të fundit ishin 250.000 ha tokë, sot janë 700.000 ha. Atëherë, edhe pronësia, edhe e drejta,
edhe kërkesa është nga gjithë familjet fshatare është që këtu të ketë një barazi nëpërmjet
kësaj reforme agrare. Duke pasur këto tre elemente që na bashkojnë, për mua, nuk ka aspak
interes ia vë emrin shtetërore, ia vë emrin private, ia vë emrin pronësi, a ia vë në përdorim.
Si të doni ia vëmë. Si të zbatohen këto tre elemente që toka nuk njeh kufijtë e vjetër,
shpërndahet për frymë, nuk shitet dhe nuk blihet, atëherë unë mendoj se duhet të gjejmë tani
a kemi forcë dhe mundësi dhe juridikisht, pra me ligj, jemi të pajisur plotësisht që ne ta
zbatojmë këtë në praktikë, se do të kemi probleme? Në këtë’ drejtim, unë mendoj se për deri
sa partitë politike arrijnë në këtë pikë, madje kam parasysh dhe ata që nuk përfaqësohen në
Parlament, Partinë Agrare dhe mendimet që kanë shfaqur në gazetë Partia Socialdemokrate
dhe ajo Republikane, unë kam mendimin që nëpërmjet kësaj rruge ne, pa votim por me
konsensus, duke zbatuar këto tri gjëra mund të arrijmë në përcaktime të sakta për zbatimin e
kësaj formë.
Së dyti, a është koha sot apo ta lëmë pas një viti, pas zgjedhjeve? Unë kam mendimin që
duhet më shpejt. Për një fakt sepse do të na duhen shumë probleme të tjera me iniciativë të
lirë që nuk i ndalojmë dot dhe pastaj do të jetë më e vështirë për të bërë rrugë. Prandaj, duke

marrë përgjegjësi të plotë si Parlament dhe si forca politike për t’i dalë zot Shqipërisë në këtë
moment dhe në këtë kohë,
unë them që rruga është tani. Kjo është koha dhe më me pak sakrifica. Me vonë do të
jetë më e vështirë. Dy gjera duhen mbajtur parasysh them unë: U shtrua shumë dhe unë kam
mendimin që as duhet ta bëjmë gogol, të paktën unë që jam nga Veriu, këtë lëvizje
demokratike të madhe, por as disa shokë nuk duhet të kenë frikë se “o bobo, po erdhën nga
malësia na morën tokën”. Unë them se duhet t’i heqim këto gjëra. Ne në Kushtetutë e kemi
përcaktuar vetë që çdo qytetar i Shqipërisë është i lirë të shkojë ku të dojë brenda territorit të
Shqipërisë, të banojë ku të dojë, në qytet, në fshat e ku e di unë. Atëherë pse i vëmë këto
kufizime?
Unë kam mendimin që edhe në këtë drejtim për deri sa kemi këtë fakt edhe si Parlament,
edhe si ligj, edhe komisioni shtetëror kombëtar, duhet ta ketë parasysh këtë gjë dhe këtë
element të saj. Se sa dhe se ku do ta nxjerrë vetë studimi, vetë gjendja që kemi aktualisht.
Kollaj nuk e kanë ata që të largohen se kanë bërë tërë ato investime në shtëpi, por ama kjo
familje do të ketë një zgjidhje. Femiu tha 1.2 dynym për familje, por unë po flas për ato zona
dhe për ato vende që janë 1500 ha vetëm nga Hidrocentrali i Fierzës dhe sot s’ka asnjë
dynym për familje. Është e drejtë e tërë shoqërisë, jo të kthehemi të japim pare, por ama t’i
vëmë atje që të kenë 4 ose 5 dynymë per familje për të siguruar jetesën e vet.
Së treti, diskutoi dhe deputeti i Omonias, dhe një dy shokë përmendën dje specifikat e
disa zonave. Problemi i kullotave është si problemi i tokës; madje pak më i vështirë. Për këtë
unë kam një mendim. Historia shumëvjeçare paraçlirimit, mbas çlirimit, edhe sot vërtetoi një
gjë: kullotat nuk mund të ndahen pronë me dynym për familje. Njëherë me 80 dele, njëherë
100 dele me lopë e ku e di unë çfarë. Unë mendoj që ta fiksojmë atë që këto kullota të jenë
pronë e shtetit dhe të administrohen nëpërmjet ndërmarrjeve, duke ua dhënë me qira
fshatrave mbi bazën e numrit të blegtorisë; është forma më e zgjidhshme, më normale dhe e
pranueshme, sepse si për tokën do të fillojë procesi dhe për kullotat dhe ngatërresat në këtë
drejtim.
Dhe së fundi, kisha problemin lidhur më mekanikën. Në se ka vend për t’u intensifikuar
puna nga Qeveria për dy gjëra janë këto: problemi i bukës një dhe mekanika dy. Për këto dy
gjëra ne nuk jemi të gatshëm dhe nuk jemi të përgatitur të kalojmë në zbatimin e kësaj
reforme në bujqësi. E para e punës dua të them që për bukën, sidomos këtë vit dhe vitin e
ardhshëm duhet të bëhet e pamundura për sigurimin e saj se pastaj fshatari do ta gjejë
mundësinë dhe rrugën e sigurimit vetë, në mos tërësisht, por pjesërisht do ta sigurojë, por
këtë vit dhe vitin tjetër ne të kemi siguruar bukën sidomos për zonat që izolohen nga dimri, se
do të na vijë pastaj mundësia ta çojmë me avion dhe nuk e çojmë dot. Të bëhet ç’është e
mundur për të siguruar çdo gjë për garantimin e bukës dhe për rezerva, të paktën për gjashtë
muaj me çdo kusht.
Për sa i takon mekanikës unë bashkohem me mendimin e disa shokëve që kjo mekanikë
si gjendje, si lloj dhe me këtë organizim nëpërmjet SMT-ve, është e papërshtatshme për t’i
shërbyer kësaj gjendjeje të organizimit të privatizimit të tokës. Kështu që unë mendoj që
nëpërmjet burimeve të ndryshme, aq sa mund të gjykohet, të sigurohen ato lloj mjetesh, sipas
zonave, për t’i ardhur në ndihmë fshatarit o me kredi, me grup familjesh, ose njëherë për
njëherë të grupuara kështu, ne mënyrë që të garantohet punimi i tokës
Përfundimisht, unë jam me mendimin që shpreha që emërtimi nuk duhet të na ndajë në
këtë drejtim. E japim në pronësi me këto tri gjëra të përbashkëta që kemi.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Nuk kemi të drejtë të bëni pyetje! Ju lutem, mos ndërhyni!
Gramoz Ruçi.
Gramoz Ruçi - Më falni për ndërhyrjen zoti drejtues i seancës, por kam dy-tre pretendime
për zhvillimin e kësaj seance.
Së pari, dje sekretaria e këtij Kuvendi ndërhyri për pjesëmarrjen në sallë të deputetëve
dhe sot po vazhdojmë me më pak se gjysma. Hidhni një sy deputetëve të Partisë
Demokratike, janë më pak se gjysma. Të njëjtën gjë do të thosha dhe për deputetët e Partisë
Socialiste, të njëjtën gjë do të thosha dhe për deputetët e Omonia-s. Prandaj propozoj që
sekretaria e Parlamentit të kryejë detyrën dhe në qoftë se jemi jashtë rregullores, të
pezullojmë punimet e Parlamentit.
Së dyti, një vërejtje për Kryesinë: Kemi tri ditë që po trajtojmë një problem kaq të
rëndësishëm me një anëtar të saj. Pra, kërkoj që të plotësohet Kryesia, të paktën me dy
anëtarë.

Së treti, kemi tri ditë që po diskutojmë një vendim të Qeverisë, me falni një projekt të
Qeverisë, pa aasnjë anëtar të Qeverisë. Deputetët po rrahin ujë në hava, po bëjnë vërejtje,
sugjerime, po bëjnë propozime, Qeveria këtu s’është. Të vijë Qeveria të bëjë mbrojtjen. Aq e
vërtetë është kjo, sa që nga njëra anë Qeveria po paraqet një projekt, nga ana tjetër anëtarë
të veçantë të saj po e kundërshtojnë vetë projektin që ka paraqitur Qeveria.
Së katërti, kam një kërkesë për shokët diskutantë të diskutojmë dhe të mbrojmë
programet e partive përkatëse, por ta diskutojmë problemin me këmbë në tokë: mjergullën e
humbjes së besimit tek fshatarësia të mos ta ushqejmë akoma me diskutimet tona në këtë
Parlament. E kam kryesisht lidhur me bukën. Pjesa më e madhe e diskutantëve po thonë se
bukën do ta sigurojmë nga shteti. Pothuajse të njëjtin qëndrim mban dhe Qeveria. Do u lutem
shumë shokëve diskutantë, do u lutem shumë shokëve të Qeverisë, do u lutesha shumë
fshatarëve tanë, gjithçka ta besojnë nga këto premtime, por këtë të mos ta besojnë, pasi nuk
do i lenë pa çimçakiz, që s’e kanë provuar, po do t’i lënë pa bukë. Jemi të gjithë anëtarë të
këtij vendi dhe shikojmë që në dhjetëra, qindra hektarë akoma s’është vënë drapër, kurse
Qeveria apriori thotë se duhen 450.000 tonë, kur vjet kur e korrëm të gjithë dhe e
magazinuam na u deshën 200.000 tonë dhe mezi i gjetëm, mezi i siguruam, mezi i çuam atje
ku na duheshin. Po sivjet? Sivjet na mungojnë të tëra, na mungojnë paratë, na mungojnë
portet për të shkarkuar, në mungojnë magazinat për të magazinuar, na mungon transporti për
t’i çuar atje. Ç’po bëjmë? Këtë popull nuk e lëmë dot pa bukë. Të mos harrojmë Qeverinë e
Nanos, e cila kishte vetëm dy ditë bukë. Ne s’kishim se ku e gjenim.
Prandaj, zoti drejtues i seancës kërkoj që të tëra këto probleme t’i korrigjojmë dhe të
vazhdojnë punimet për një problem kaq të rëndësishëm.
Stavri Frashëri - I nderuar nënkryetar,
Të nderuar zotërinj deputetë,
Fillimisht me keqardhje deklaroj nga kjo tribunë që për këtë diskutim kaq të rëndësishëm
mbi ligjin “Për tokën” ne rrahim ujë në havan, mbasi vendimi mbi këtë ligj është gatuar me
kohë në kuzhinën presidenciale dhe këtë e vërteton plotësisht mungesa mospërfillëse e
anëtarëve të Qeverisë. Nga profesioni unë jam inxhinier mekanik dhe nuk kam ndërmend të
diskutoj për tokën, duke u hyrë në hak specialistëve të njohur. Më çudit fakti që ky ligj “Për
tokën”, mbasi kaloi në Komisionin e Bujqësisë dhe të Ushqimit dhe në Komisionin për
Problemet Sociale dhe Ekonomike të fshatit, komisione këto thellësisht pluraliste, të
kompletuara me specialistë të mirëfilltë, të cilët me plot të drejtë e transformuan nenin 2 në
këtë formë: “Prona është pronë e shtetit, e personave fizikë dhe juridikë” përcaktim ky që
ruan pronësinë e shtetit mbi tokën e sektorit shtetëror; lejon pronësinë private të tokës për
persona fizikë, duke iu përgjigjur realitetit të sotëm dhe zhvillimit që do të pasoje në të
ardhmen ekonomia bujqësore e vendit tonë, shohim këtu diskutime jo serioze, sidomos të
zotërinjve deputetë të Partisë Socialiste, të cilët duke mos përfillur punën thellësisht
shkencore të specialistëve më të mirë pjesëmarrës të këtyre komisioneve, nisen kryesisht
nga interesat partiake. Këto interesa shkatërruan bujqësinë në vendin tonë me anën e
kooperativizmit të tipit kolkozian dhe super metodave enveriane.
Për sa u përket pretendimeve që dalin për shqetësimet sociale ato ekzistonin dhe
ekzistojnë. Prandaj është ligji që t*i kanalizojë me sa më pak shqetësime. Gjithashtu,
problemi i mekanikës bujqësore është fakt që këto dy vjetët e fundit, si rezultat i importimeve
nga Republika Demokratike Gjermane dhe Republika Demokratike e Kinës, kemi një farë
rifreskimi dhe mendoj se me dëshirën e mirë të organeve të bujqësisë, me një organizim të
lartë dhe në një furnizim normal me naftë mund të përballohen kërkesat e këtyre pronarëve të
rinj, që e punojnë tokën me etje dhe dashuri.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Shaqir Vukaj.
Shaqir Vukaj - I nderuar drejtues i seancës,
Të nderuar deputetë,
Si deputet i një zone të Malësisë së Madhe të Shkodrës, do të përpiqem të jap disa
mendime të dala nga zgjedhësit, mbi konsultime me specialistë dhe, sigurisht, disa mendime
të miat. Situata tepër e rëndë, në të cilën ndodhet populli dhe vendi ynë, e kanë futur fshatin
në një udhëkryq marramendës. Megjithatë janë probleme që dihen, që u thanë nga shumë
diskutantë dhe që unë s’kam ndërmend t’i përsëris. Mendoj se me diskutimet dhe vendimet
që do të marrë ky Kuvend merr një përgjegjësi tepër të madhe, historike do të thosha para
popullit, para Atdheut. Ato mund të jenë dhe tranzitore, por sidoqoftë do të jenë me rëndësi të
madhe për të ardhmen. Nga ky Kuvend duhet të dilet sa më parë me vendime të qarta dhe të
prera, ashtu siç i do fshatari, sepse çdo ditë që kalon më shumë i mpreh problemet. Më të

vështirë e bën situatën, më shumë e rëndon atë për prodhimin e ardhshëm bujqësor. Është
pozitiv fakti se pavarësisht nga programet e partive që përfaqësojmë e që akoma nuk janë të
plota, të përpunuara në hollësi e bindëse për të ardhmen e fshatit, nga shumë diskutime del
se në disa nga pikat kryesore mund të biem në nje emërues dhe t’i zgjidhim ato me
konsensus. Kështu, për shumë arsye e faktorë që u përmenden toka duhet të vazhdojë të
jetë pronë e shtetit. Pra, ajo të mos shitet, as të blihet. Shpreh mendimin se shitja e tokës,
sidomos tani në kushtet e tanishme, pavarësisht shqiptarëve që jetojnë këtu apo atyre me
shtetësi të dyfishtë, duhet parë si një problem tepër i mprehtë i lidhur me çështjen e kombit e
të Atdheut. Unë shprehem kategorikisht kundër, sepse shitja e tokës, qoftë edhe brenda për
brenda, me hapjen që po bëjmë ndaj botës dhe me lidhjet në rritje çdo ditë me jashtë, do të
thoshte që për disa vjet, me duart tona, pa dashje ta shisnim Shqipërinë. Kujtojmë Izraelin, i
cili përveç forcës u shtri edhe nëpërmjet blerjes së tokave. Në zonën që përfaqësoj ndodhet
fshati Razem, që unë do ta quaja një perlë të maleve tona. Tokë buke ka pak, por ka kullota,
pyje përreth etj.
Cili afarist turizmi evropian ose nga ndonjë vend tjetër nuk do të blinte direkt ose indirekt
për të ndërtuar një zonë turistike verore ose dimërore që mund të krahasohej me më të mirat
e Zvicrës ose të Austrisë. Për më tepër nuk është më larg, në shumë se gjysëm ore me
helikopter nga plazhi i Velipojës.
Së dyti, shprehem kundër kthimit në tokat e pronat e vjetra, çfarëdo lloji qofshin, kategorie
apo sasie. Kjo do të thoshte vetë vëllavrasje, do të thoshte edhe një herë fillim i gjakmarrjes
që me aq punë e mençuri shqiptarët e mbyllën njëherë e përgjithmonë për të mos e përsëritur
kurrë më. Sigurisht, në krijimin e gjendjes që po përjeton fshati kanë ndikuar shumë faktorë,
por në radhë të parë, sepse ne kemi kaq kohë që jemi pa pushtet të vërtetë lokal dhe
qendror. Dhe siç thotë malësori ynë “kur nuk ka Qeveri, sundon e keqja”. Megjithatë i them
këtij Kuvendi, se me gjithë hallet, problemet e të këqijat që kanë ndodhur dhe po ndodhin,
malësori i kësaj zone dhe i gjithë rrethit të Shkodrës, me kulturën e vet, me urtësinë dhe
durimin që e karakterizon, ashtu si gjithë fshatarësinë, nuk ka kaluar këtë kthesë me ngjarje
tragjike, por me durim e besim pret një zgjidhje më të drejtë e më të ndershme. Nga
diskutimet e shumë deputetëve del se toka duhet ndarë menjëherë, të privatizohet, por duke
ngelur pronë shtetërore. Lind pyetja: Si duhet ndarë toka? Nga një llogaritje thjeshtë çdo
fshatari i takon mbi dy dynymë tokë për frymë. Po zonës që unë përfaqësoj apo zonës së
Dukagjinit, Pukës, Tropojës, Shëngjergjit etj. që nuk i takon më shumë se dy-tre dynymë tokë
për familje si duhet bërë? A do të ishte demokratike kur themi se po ndërtojmë një shtet
demokratik, një ndarje e tillë, kur dimë se 400.000 ha tokë janë bonifikuar, fituar apo hapur
këto 46 vjet, ku kanë derdhur djersën e vet edhe malësorët e gjithë Shqipërisë? Po miliardat
e investuara për intensifikimin e bujqësisë në zonat me përparësi të Myzeqesë etj., a nuk janë
nxjerrë nga mundi e djersa e këtyre malësorëve? E tani, me një të rënë lapsi, me një vendim
me karton pro dhe kundër, si pa të keq, u themi atyre rrini atje se kaq tokë u takon nuk kemi
ç’të bëjmë tjetër. Jo, të nderuar deputetë, ndarje të tilla aritmetike do të ishin sa të dëmshme
nga ana ekonomike, aq dhe nga ana sociale, politike, etj. Prandaj, çdo gjë duhet peshuar
mirë, e duhet llogaritur mirë, që të mos përsëriten padrejtësitë që i janë bërë malësorit tonë,
që gjithmonë ka merituar më shumë. Nuk dua të zgjatëm, por do të ishte antikombëtare e
antinjerëzore që zonës së Kastratit që unë përfaqësoj, një zonë e njohur për traditat patriotike
e atdhetare, që është lënë pa ujë të pijshëm, pa rrugë të rregullta, pa autobuze etj., etj, të
cilës i janë dëmtuar pyjet, pronat, kur dikur mbante blegtorinë, t’i thuash tani “merr dy-tre
dynymë tokë për familje dhe jeto”. Po ashtu si t’i thuash fshatarëve të Reçit “merreni tani
tokën e ndani e punoni”, kur për këtë tokë është investuar shumë pak e aspak dhe kurrishi e
gështenjat që kanë qenë bazë e jetesës së tyre, pothuajse janë shkatërruar. Jo për kuriozitet,
po në këtë zonë ka pasur dikur një punishte që punonte 10.000-12.000 kv. rrush. Si këto
mund të përmend shumë sbembuj për zonën që unë përfaqësoj. E sigurisht, zona të tilla ka
shumë në Shqipëri, por do të theksoj një problem që më kanë ngritur zgjedhësit:
Shumë prej tyre kërkojnë të ngrihet kooperativa. Përse? Sepse, me prishjen e saj nuk
nxjerrin as paratë e bukës sot, se nuk kanë ç’të shesin. Forma e kooperativës që ato kërkojnë
dhe që sigurisht do e gjejnë e përcaktojnë vetë si të jetë më mirë, është krejtësisht e
ndryshme nga kjo e sotmja. Ato që duan të jetojnë të veçuar, le të” jetojnë si të duan; por
pavarësisht si do ta ndërtojnë jetën e vet, mundi e djersa e tyre për ndërtimin e kësaj
Shqipërie që trashëgojmë sot, e në ketë kuadër edhe të investimeve bëra për tokën, duhet
patjetër të shpërblehet në mënyrë që fillimi për ta të jetë afërsisht nga i njëjti start si për
fshatarët e fushës. Për këtë propozoj:

1. Rritjen e dukshme të pensioneve për fshatrat e këtyre zonave, ndoshta, të afërta ose të
njëjta me qytetin.
2. Rritjen e dukshme të çmimeve të blerjes së prodhimeve bujqësore e blegtorale, si dhe
çmimet e reduktuara për mallrat që ishin.
3. Prioriteti që i duhet dhënë me vendime, rregulla e ligje për shpërnguljen, sigurisht, kur
ka mundësi, në zona e toka të tjera bujqësore.
4. Prioritete për punësim e ndërtim, në objekte industriale, miniera etj., si dhe për punësim
jashtë shtetit.
5. Në dhënien me çmime të ulëta të makinerive bujqësore.
6. Marrjen e masave shumë të shpejta për furnizimin me ujë të pijshëm, ndërtim rrugësh,
vendosje rrugësh interurbane me qytetin etj.
7. Në prioritetin për arsimimin e fëmijëve të këtyre zonave, sidomos për arsimtarë,
ndihmësmjekë etj., mbasi disproporcioni me qytetin është tepër i madh.
Në këtë kuadër propozoj: Që në qoftë se pranimi në universitet fillon me konkurs këtë vit,
fëmijët e fshatit të trajtohen në mënyrë të veçantë, sepse në të kundërt konkurset me
shumicë do t’i fitojnë qytetarët.
8. Në nxitjen e ndihmës për ndërtimin e shtëpive, më falni, të objekteve të thjeshta
industriale për përpunimin në vend të prodhimeve bujqësore e blegtorale, të bimëve
mjekësore, të përpunimit të drurit etj. të ndihmohen fshatrat e këtyre zonave me kredi
favorizuese për ndërtim shtëpish etj.
Së fundi, kam dy probleme: së pari, kur diskutohen probleme me kaq rëndësi, shokët e
Qeverisë duhet të jenë këtu, ashtu siç e thanë edhe shokët. Ndoshta jo të gjithë, por pjesa
më e madhe. E them këtë, sepse nuk e kuptoj se kush merret me propozimet që bëhen këtu,
kush i grumbullon, i sistemon e i merr parasysh, ato që duhen marr në kompleksitetin e
halleve të mëdha që ka sot vendi ynë. Në se nuk shihet e arsyeshme, një shok i Qeverisë, të
paktën një zëdhënës të japë sqarime, qoftë edhe në grupe. Kështu në diskutimin tim për
krijimin e Qeverisë pluraliste kam bërë dy propozime: që ajo të jetë pluraliste edhe nga
pjesëmarrja, të jenë në të përfaqësues të krahinave të ndryshme. Nuk e kuptoj si nuk u gjend
një vend në Qeveri për një nga 5.500 intelektualet që ka sot Shkodra. Tani thuhet se dhe
kryetarin e ri të komitetit ekzekutiv do ta sjellin nga rrethet e tjera. Në qoftë se është e vërtetë,
që tani kanë filluar të flasin e të tregojnë anekdota. Po ashtu ngrita problemin që për hallet e
shqetësimet që ka sot Shkodra, Qeveria e re të hartojë një program të veçantë për të. Akoma
nuk ka asnjë njoftim se ç’po bëhet. I ngrita këto probleme pa asnjë paragjykim partiak,
prandaj më kuptoni drejt.
Së fundi, situata e jashtëzakonshme, e krijuar për vëllezërit tanë në Jugosllavi nga serbët
e Milosheviçit, në një kohë kur ne na kanë mbuluar hallet, tensionet, dhe vështirësitë kanë
bërë që kombi ynë sot të përjetojë një nga periudhat më të rënda në historinë e tij. Në këto
kushte, kur kemi një Kuvend pluralist, një Qeveri të stabilitetit, që vetë ia dhamë votebësimin,
një President që në dispozitat kryesore kushtetuese e përcaktuam si përfaqësues të unitetit të
mbarë popullit nga kjo tribunë, në emër të një grupi deputetësh i drejtohem gjithë partive
politike, gjithë organizatave shoqërore, gjithë komuniteteve fetare, mbarë popullit shqiptar që
mbi gjithçka të vënë interesat e kombit dhe të atdheut. Të nisur nga këto qëllime të larta dhe
të shenjta, bëj thirrje që të forcojmë unitetin, të ndihmojmë Kuvendin, Qeverinë dhe
Presidentin që deri në zgjedhjet e reja, ata të kryejnë detyrat e larta që kanë e ne t’i
qëndrojmë përkrah, me të gjitha forcat tona.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Nikolla Ndoni.
Në gazetë po na shkruajnë sa minuta rrimë, po na i numërojnë një nga një. Ju doni tani të
jeni të gazetës apo jeni të Kuvendit që ta di dhe unë. E mbyllim, ikim të gjithë dhe themi nuk
do njeri të punojë. Nuk e marr vesh, ora s’ka shkuar. I keni të grupeve dhe e zgjidhni atë
punë.
Nikolla Ndoni - I nderuar kryetar i seancës,
Të nderuar kolegë,
Kemi afro 3 muaj që diskutojmë për problemet e sotme dhe të ardhme të vendit. Ka qenë
një punë intensive që është karakterizuar nga debate e nga diskutime të frytshme. Gjithsesi
kanë përcaktuar pozicione të ndryshme për fate të njëjta. E kam fjalën për rrugën e
pakthyeshme të proceseve demokratike drejt ekonomisë së tregut. Mungesa e përvojës, e një
stabiliteti të tërë në jetën ekonomike dhe në atë shoqërore, kanë nxjerrë para nesh barriera
vështirësish që mund të kapërcehen vetëm me mirëkuptim dhe me bashkërendim të forcave
e të mendimeve. Në kuadrin e tërë ekonomisë së vendit, bujqësia ka hallet dhe shqetësimet e

veta që do t’i japin dridhje kombit gjatë ecjes në rrugën e re të zhvillimit. Në një farë mënyre
ose në një tjetër jemi dëshmitarë për të gjithë. Edhe në rrethin tonë gjendja e bujqësisë së
fshatit paraqitet ashtu si e pasqyruan shumë kolegë parafolës dhe konkretisht ka shprishje të
shumë kooperativave bujqësore, gjë që solli rënien e prodhimit. Si asnjë vit tjetër, bujqësia
jonë njohu një kthim të detyruar prapa dhe kjo jo për faj të fshatarëve dhe eprorëve, por nga
çoroditja sociale e këtij viti të paparë. Prodhimi bujqësor u degradua dhe vazhdon të
degradohet nga dëmtimet e shumta dhe mungesa e theksuar e bazës materiale, të cilën e
kishte të kontraktuar me ndërmarrje të ndryshme, çka vërteton se grevat e punonjësve të
qytetit, krahas vetë punëtorëve, po i paguan vetë fshatarësia, e cila përsëri në mënyrë bujare
prodhimet e tij i çon në qytet dhe normalisht lind pyetja: Ende do të vazhdojë shfrytëzimi i
këtyre fshatarëve patriotë dhe punëdashës? Ngjarjet e këtij viti tronditës kanë mbingarkuar
dhe psikologjinë e fshatarit me shumë pyetje që shprehin pasigurinë tek e ardhmja. Cila do të’
jetë ajo? Si do të jetë organizimi në fshat? Mund të jetë në kooperativë apo do të jetë privatë?
A do të ndikojë shteti me investime në fshat? Si do ta mbështesë e si do të garantohet buka?
Në fund të fundit a do të ketë jetën të sigurt? Siç shihet pyetjet janë nga më të shumtat dhe
më të ndryshmet që shprehin mëdyshjen e fshatarëve në këtë kthesë historike drejt një
sistemi të ri ekonomik dhe shoqëror. Pra, kriza e besimit, për mendimin tim, është në pikun e
vet. Sot ne po diskutojmë dhe do të vendosim për tokën, ligjin për të, që për mendimin tim,
mund ta quaj pa hezitim ligji i kombit, sepse ai zgjidh pjesën më të madhe të popullit e cila
gjithmonë ka mbajtur mbi shpatulla padrejtësitë e kohëve. Por a jemi në gjendje të njohim
pasveprimin e këtij ligji? Në këto çaste kur ekonomia jonë është në krizë të përgjithshme do
të më dukej e paarsyeshme të vendosej një ligj përfundimtar. Këtë tregon aktualisht dhe
historia e vendeve të Lindjes, sepse hallet janë të shumta dhe dallimet e ndryshme janë të
gjithanshme. Kemi kontraste midis zonave; brenda zonës, por dhe brenda fshatit, qofshin
këto nga vendndodhja e nga pjelloria. Po kështu kemi dhe mendime të ndryshme për të
njëjtin problem nga vetë fshatarët.
Nga takimet që kam bërë në zonën 206 alternativat që shtrohen janë disa. Disa mendojnë
të ruhet sektori shtetëror, madje të shtohet ai. Të tjerë thanë të ruhet kooperativa. Një pjesë
tjetër thotë të dalim me subjekte të veçanta, pra private, por këtu kanë edhe pretendime për
garantimin e gjërave të domosdoshme nga shteti. Mbas shumë diskutimesh, në fund të fundit,
mbi të gjitha kërkohet nga e gjithë masa e njerëzve stabiliteti dhe paqja sociale në fshat,
pastaj të të bisedojmë me problemet që u thanë. Këto fjalë që thashë, pra alternativa, është
populli i zonës 146 që i thotë këto, pra anëtari i tyre, unë vetëm po i paraqes. Mirëpo këtu, në
këtë rast unë shpreh dhe habinë time për disa kolegë që flasin, me mendim të prerë, në emër
të zonës, se ka një mendim në të gjithë zonën. Mua më duket disi absurde dhe e pamundur.
Mendoj që problemet t’i trajtojmë me më sinqeritet dhe të mos nisemi nga interesa parciale
apo zonale, të cilat, në fund të f undit, rëndojnë në popull. Në rastin konkret, ligji që po
shqyrtojmë, vendimet e Qeverisë që janë marrë, për të cilat kemi edhe ndonjë rezervë,
premtojnë një gjë të tillë, në qoftë se ne nuk ndërmarrim hapa të nxituara që të nxisin pastaj
fshatarësinë për veprime që ndoshta nuk i paramendojmë. Pra, t’i kthejmë fshatit qetësinë
dhe qetësisht zgjidhet dhe alternativat më të favorshme. Prandaj është e domosdoshme të
miratojmë një ligj apo dekret me masa të plota dhe të tejanshme për stabilizimin e gjendjes
në ekonomitë bujqësore. Unë mendoj që ne duhet të veprojmë dhe të saktësojmë mirë, së
pari të vendosim ekuilibrin në fshat, duke filluar nga shpërbërja, nga blegtoria, zënia e tokës
etj.,etj.
Së dyti, mendoj që Këshilli i Ministrave të vërë në eficensë të plotë organet kompetente
deri te komitetet ekzekutive në rrethe për veprime të menjëhershme për normalizimin e
problemeve të mësipërme dhe mandej të fillojë zbatimi i ligjit për të cilin po bëhet fjalë, por
dhe ky nga ana e tij të kompletohet me udhëzime më të plota dhe pa ekuivoke se do të’
çojmë në çoroditje të mëtejshme.
Falemnderit!
Alelsandër Meksi - Gjysmë ore pushim.
Aleksandër Meksi - Shqyrtimi i ligjit “Për tokën”, siç e kemi ndjekur vetë nga seancat e
deritanishme ka ngelur në një pikë, në të cilën kryesitë e grupeve parlamentare dhe të partive
politike, bashkë me Kryesinë e Kuvendit e kanë shumë të vështirë të përcaktojnë
vijueshmërinë e mëtejshme të këtij debati, gjithnjë duke pasur parasysh arritjen e një
zgjidhjeje mbi bazën e programit të Qeverisë së Stabilitetit dhe të kërkesave që parashtrojnë
forca të ndryshme. Për këtë arsye ne mendojmë se është e domosdoshme të thirret Qeveria
për të përcaktuar qartë çfarë mendon se duhet oërë për stabilizimin e gjendjes në fshat dhe

ç’mundesi ka ajo. Për paraqitjen dhe mbështetjen nga ana e Kuvendit të këtij ligji të plotë “Për
tokën” do t’i drejtohemi Qeverisë që të vijë këtu. Seancën do ta hapim në ora 18.00.
Bardhyl Fasko - Unë dhe herë të tjera kam kërkuar fjalën dhe prej jush nuk e kuptoj
përse s’më jepet fjala. Në shenjë proteste, shpreh këtë vërejtje:
Së pari, në asnjë seancë nuk është respektuar orari i fillimit të punës. Koha e punës
efektive ka qenë shumë e vogël dhe ndonjëherë nuk është punuar fare.
Së dyti, nga ana juaj, drejtues i seancës, nuk është zbatuar radha e diskutimeve. Ato janë
bërë sipas dëshirave dhe pasioneve tuaja personale.
Së treti, keni lejuar diskutime jashtë rendit të ditës. Keni vazhduar punimet e seancave
me pjesëmarrje qesharake, si kjo e sotmja. Kush e mban këtë përgjegjësi? Unë mendoj se
këtë përgjegjësi e keni ju si drejtues i seancës dhe kryesitë e grupeve parlamentare.
Së katërti, deputetët e vetëquajtur të rrallë, të mëdhenj, largpamës vazhdojnë me kursin e
mëparshëm, duke braktisur Kuvendin Popullor për punë, gjoja të mëdha, me shërbime nga
Tirana deri në Nju Jork, duke mos justifikuar besimin e zgjedhësve. Të gjitha këto nuk i
shërbejnë aspak demokracisë së vërtetë dhe situatave që ne po kalojmë, por i shërbejnë
anarshisë, destabilizimit deri në shkatërrimin e plotë të vendit. Unë nuk do të isha dakord si
deputet të vazhdojnë punimet më këtë seriozitet si deri më sot.
Aleksandër Meksi - Këto gjëra mund t’i kërkoni në grupet tuaja parlamentare. Serioziteti i
vazhdimit të seancave nuk është yni, është i grupeve. Unë drejtoj pjesëmarrjen e deputetëve
që janë këtu. Nuk kam punuar me nën 125 deputetë.
*

*

*

(Seanca e pasdites)
Kastriot Islami - Mbas një konsultimi me kryetarët e grupeve parlamentare, ramë dakord
që punimet të rifillojnë ditën e hënë, në orën 18.00. Ndërkohë Komisioni i Bujqësisë, në orën
10, ditën e hënë të mblidhet, kurse kryetarët e grupeve parlamentare, kryetarët e partive që
marrin pjesë në Parlament dhe kryetarët e Komisionit të Bujqësisë për problemet ekonomike
sociale të fshatit, bashkë me Kryesinë, të mblidhen nesër, në ora 7.30 të mëngjesit te
Kryeministri.
Pra, dhe njëherë tjetër përsëris, punimet rifillojnë ditën e hënë, në orën 18.00.
Seanca e dates 15.7.1991, e hënë
Kastriot Islami - Kryesia e Kuvendit Popullor, së bashku me kryetarët e grupeve
parlamentare, ranë dakord që pas diskutimeve të shumta lidhur me projektligjin “Për tokën” të
fillojnë nesër në orën 9.00 miratimin në parim, nen për nen dhe në tërësi të këtij ligji. Të gjithë
deputetët duhet të marrin pjesë në këtë votim, me qenë se votimi do të bëhet nominal.
Sot puna do të vazhdojë në komisione, sipas planit që do t’ju referojë zoti Aleksandër
Meksi. Pasdite puna do të fillojë në orën 18 në grupe parlamentare.
E mërkurë, séance e dates 17.7.1991
Aleksandër Meksi - Fillojmë seancën e paradites. Hedhim në votë ligjin “Për tokën”,
duke filluar në parim, siç është rregulli, nen për nen dhe në tërësi.
Projektligji “Për tokën” na është paraqitur i pari nga Qeveria, për të cilin kemi dhe vërejtjet
e komisionit. Përpara se të fillojë votimi, i cili në parim dhe për ndonjë nen të rëndësishëm
dhe në tërësi do të bëhet nominal, dua të theksoj se në qoftë se grupet parlamentare kanë
ndonjë gjë për të thënë, të bëhet zgjatja minimale e kohës. Ju lutem, të tria grupet! Sali
Berisha.
Sali Berisha - Mendoj që, në radhë të parë, të merret në konsideratë sugjerimi i
komisionit të Parlamentit, pastaj projekti i Qeverisë, sepse si organ legjislativ, ma thotë
mendja që ne duhet të përfillim të parin, pavarësisht, propozimeve dhe sugjerimeve të
komisioneve të këtij Kuvendi.
Aleksandër Meksi - Kjo që thoni ju, është jashtë çdo dyshimi, sepse ne kemi propozimet
e komisionit, siç kemi dhe propozime të tjera, të cilat hidhen në votë të parat, pastaj hidhet
teksti i projektligjit të paraqitur nga Qeveria. Por unë thashë në qoftë se ka deklarim vote nga
grupet parlamentare. Dhe votimi do të jetë i projektligjit “Për tokën”, në parim po flasim me
ndryshimet që i bën komisioni, pastaj sipas tekstit të Qeverisë. Më duket se është fjala për

votimin e tij me privatizimin e tokës, pastaj për votimin e tij me tokën shtetërore dhe do të
kalojmë me nene. Domethënë kini gjithnjë parasysh, ju lutem, vërejtje komisionit. Ato hidhen
të parat në votë.
Ju lutem, grupet parlamentare kanë ndonjë gjë për të thënë? Urdhëroni!
Një deputet - Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste, mbasi u shprehën diskutimet në
parim, gjykon që ka ardhur momenti që ligji t’i nënshtrohet diskutimit nen për nen. Çdo
vonesë e zvarritje që po i bëjmë miratimit të këtij ligji, nuk bën gjë tjetër, veç shton krizën e
besimit dhe organizimit që ka pllakosur sot. Çdo qëndrim që pezullon këtë ligj të shumëpritur
nga fshatarësia jonë, jep reaksion të kundërt për kredon tonë si deputetë, për partitë politike
që përfaqësojmë dhe i hap rrugë veprimit në boshllëk dhe anarkisë. Duke u nisur nga nevoja
për t’i krijuar një bazë ligjore Qeverisë së Stabilitetit, që të veprojë për stabilizimin e gjendjes
në fshat, nisur nga fakti që ky ligj plotëson në tërësi kërkesat e fshatarësisë për momentin e
tanishëm që u parashtrua në diskutimet e mjaft deputetëve kur e diskutuam atë, duke qenë
që i hap rrugë stabilizimit të gjendjes, grupi ynë mendon se është ezauruar diskutimi në parim
dhe të kalojmë në votimin nen për nen.
Aleksandër Meksi - Neritan Ceka.
Neritan Ceka - Mendoj se pas diskutimeve që u bënë është e qartë që të gjithë
parlamentarët janë dakord se nuk ka zgjidhje tjetër, vetëm ndarjes së tokës dhe çështja
qëndron në formën e pronësisë. Grupi ynë parlamentar qëndron në formulimin e propozuar
nga Komisioni i Bujqësisë, domethënë që toka të jetë e shtetit, e personave juridikë dhe
fizikë. Me një fjalë, të njihet pronësia private mbi tokën. Ne e konceptojmë ketë hap vetë si
hapin e parë të një reformë agrare, ku përveç zgjidhjes së çështjes së ndarjes fizike të
tokave, do të merren parasysh dhe çështjet e drejtësisë, domethënë mbi pronësinë e saj.
Çështjet do të zgjidhen me kohë. Ne mendojmë se duke njohur pronësinë private mbi tokën,
sigurojmë edhe mundësinë e shtrirjes së pjesëmarrjes së fshatit në ekonominë e tregut,
ndryshe do të izolonim fshatin tonë nga angazhimi në jetën e re ekonomike. Duke qenë
parimisht me një pronësi private mbi tokën, në jemi me këtë formulim që thashë, me
formulimin e Komisionit të Bujqësisë dhe në parim jemi kundër formulimit të propozuar në
ligjin që na bie Këshilli i Ministrave, domethënë ne, duke votuar si grup në parim kundër këtij
ligji, kemi parasysh vetëm formulimin e pikës 2; kurse jemi dakord pastaj të kalojmë në
votimin pikë për pikë dhe të përqendrohemi në atë kryesore që është pika 2. Aty jemi për një
votim nominal të deputetëve. Natyrisht, dhe votimi në parim duhet të jetë nominal.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Unë jua bëra të qartë pikërisht...
Një deputet i “OMONIA”-s - Edhe ne jemi dakord me formulimin e Komisionit të
Bujqësisë dhe të Ushqimit, sidomos për nenin 2, që toka të jetë pronë e shtetit, e personave
juridike dhe fizikë dhe jo të jetë, si u shpreh në diskutimet e mjaft deputetëve që prona të jetë
vetëm e shtetit, kurse nen për nen pastaj e diskutojmë më vonë.
Aleksandër Meksi - Ismail Lleshi.
Ismail Lleshi - Diskutuam gjate lidhur me ligjin “Për tokën”, se është me të vërtete një
problem i mprehtë i interesit të përgjithshëm, interesit jo vetëm të fshatarësisë, por të mbarë
vendit. Mendimi im është që paraqitja e këtij projekti nga Qeveria synon të përballojë
probleme të mprehta që kanë lindur në fshat dhe në projektin qe ajo ka paraqitur, për
mendimin tim Qeveria merr një angazhim serioz si t’i përballojë këto probleme. T\ përballojë
në dy aspekte themelore:
E para t’i përballojë në angazhimin e saj, si personifikim i pushtetit shtetëror për ta
drejtuar këtë problem të stabilizimit të gjendjes në fshat.
E dyta, t’i përballojë duke i dhënë mundësi dhe vete fshatarit për një organizim më të
përsosur të jetës në fshat. Të dyja këto momente, për mendimin tim, janë boshti i projektit që
paraqitet. Momenti i parë; ideja themelore që paraqit Qeveria për të ruajtur pronën shtetërore
dhe për ta dhënë në përdorim momenti i dytë; njohja e së drejtës së fshatarit për të marrë në
përdorim një tokë, për të qëndruar ekonomi individuale ose dhe për t’u organizuar. Aspekti i
parë i pronësisë, për mendimin tim është gjykuar drejt nga Qeveria, që të ruhet si pronësi
shtetërore. Kjo jo vetëm për të mos shkuar larg në thellësi të kohëve, të ndonjë iluzioni të
dhënies së tokës ish-pronarëve të mëdhenj, të atyre që e kishin shtypur prej kohësh fshatarin,
por edhe të shumë faktorëve të tjerë, që kanë të bëjnë me pamundësinë konkrete për ta
realizuar drejt për së drejti këtë proces, pa një studim të hollësishëm, që kanë të bëjnë me
pamundësinë për t’iu përgjigjur procesit të realizimit konkret të mbështetjes së këtij aktiviteti
me të gjithë proceset e infrastrukturës. Kjo edhe për një arsye të tretë, sepse realisht me atë

mundësi që ka privatizimi mund të shoqërohet dhe me shumë fenomene sociale, që mund të
dalin jashtë kontrollit të aparatit shtetëror.
Aspekti i dytë, për mendimin tim, është gjithashtu i rëndësishëm; ai aspekt, ai moment, e
njeh kooperativizmin si faktor ekonomik dhe nga kjo pikëpamje ai vazhdon atë tradite që
është filluar në vendin tonë që mund të ketë vërejtje dhe kritike por që ka pasur dhe rezultatet
e saj dhe rezultatet ja di më mirë fshatari. Në këtë projekt nuk hidhet poshtë ky
kooperativizëm, por përkundrazi jepet e drejta e fshatarit ta përsosë më tej, siç e gjykon dhe e
mendon ai. Dhe me duket se vepron drejt, duke ja lënë fshatarit. Kam bindjen se fshatari do
ta gjejë rrugën përsëri te kooperativizmi. Në fakt, shqetësimet që kane lindur në fshat, për
mendimin tim, më tepër kanë lindur nga mungesa e organizimit të mirë të punës, sesa
realisht nga spontaniteti i veprimit të fshatarit. Kam parasysh qe zona të caktuara, do të më të
lejoni të përmend zona, si Shëngjergji, Shkalla, Kllojka në rrethin e Tiranës, ku i njoh nga afër,
nuk kanë bërë asnjë veprim cenimi të kooperativizmit të kooperativës së tyre. Madje kanë
mendimin që duhet ta ruajnë dhe të përsosin më tej. Dhe këtë përsosje, në miratimin që
mund t’i bëjmë projektit të Qeverisë, i japim një fushë veprimi konkret.
Aleksandër Meksi - Arben Imami.
Arben Imami - Ju falemnderit!
Për një ligj të tillë do të ishte mirë që palët të kishin arritur në miratim me konsensus, po
kjo me sa duket është e pamundur, se ndahen nga pikëpamja konceptuale.
Jam i mendimit që ligji nuk është ai që duhet të jetë, për arsye se nuk njeh atë realitet që
po zhvillohet sot në Shqipëri dhe ndarja që faktikisht i është bërë tokës.
Nuk jam dakord për arsye se ligji, megjithëse nuk merr përsipër të bëjë reformën de jure,
e bën atë de facto. E pra, ne si ligjvënës na mungon sinqeriteti përpara popullit tonë për t’i
thënë që ne po e bëjmë reformën dhe, me që po e bëjmë, le ta bëjmë dhe atë ligjërisht. Ka
një koncept qe pala tjetër e ka të paqartë. Koncepti i pronësisë është tjetër, koncepti i
organizimit të pronës është tjetër. Me pronë private që është një formë prone nuk ndalohet
mundësia e organizimit kolektiv, por duke u nisur nga baza, nga aspirata ideologjike dhe
politike, shpesh herë këto ngatërrohen dhe po ndërhyjnë në mënyrë negative në këtë ligj.
Grupi i deputetëve të Partisë Demokratike është i mendimit se vërtet na duhet një zgjidhje
përfundimtare dhe afatgjatë, ashtu siç na duhet një zgjidhje edhe për këtë moment, por nuk
ka një zgjidhje të momentit, e cila nuk parashikon dhe perspektivën. Pra, në propozojmë, siç
kemi propozuar dhe gjatë diskutimeve në takimet e tjera që të vihet pronësia private mbi
tokën dhe kjo të konsiderohet si faza e parë e reformës agrare. Një fazë tjetër e reformës
agrare do të ishte studimi, njohja e tokave, klasifikimi i tyre dhe faza e fundit, që nuk mund ta
marrë përsipër Qeveria e Stabilitetit, sigurisht, por do ta merrte Qeveria që do të dilte nga
Kuvendi i ardhshëm, nga Parlamenti i ri, do të ishte kompensimi; sadisfaksioni material i atyre
pronarëve që humbin. Nuk është fjala këtu për pronaret e mëdhenj, por ashtu siç është rëne
dakord përgjithësisht këtu, është fjala për pronarët që kanë përfituar nga reforma e 1946-ës.
Insinuatat e tjera, pronarët e vjetër etj. etj. nuk janë asgjë tjetër veçse luftë politike dhe luftë
elektorale nga ky vend i shenjtë që është Parlamenti. Ju falemnderit, zoti nënkryetar!
Aleksandër Meksi - Ne një diskutim disa ditorësh e kemi bërë, ju lutem, tani mendoj që...
Po, dy e morën fjalën andej, dy këtej.
Çun Jonuzi - Kam bërë një propozim krejt origjinal herën tjetër. Ju falemnderit! Unë them
se i takon Parlamentit tonë të shmangë një ballafaqim të tillë për tokën në një moment që
jetojmë sot. Nuk është e nevojshme që ne të kapemi për çështjen e tokës sot. A ta mbajmë
shtetërore, apo ta kthejmë private. Ne të dy palët, ose tri palët që jemi këtu, jemi të mendimit,
edhe konvergojmë në pikën që të ndalojmë shitblerjen e tokës përkohësisht. Deri sa jemi për
këtë, pse të kapemi pastaj për mustaqet e Çelos. A ta mbajmë shtetërore sot, apo ta kthejmë
private. Në qoftë se ndalojmë shitblerjen e tokës për një moment, unë do të thoja se është
krejt logjike të heqim dorë edhe nga ky konflikt i dytë, sepse një gjë që bëjmë private, ne nuk
mund të ndalojmë shitjen, në qoftë se kemi parasysh ekonominë e tregut, për të cilën po
flasim me kaq pasione. Dhe unë çështjen e tokës nuk e lidh aspak me ekonominë e tregut.
Tregu dhe ekonomia e tregut nuk lindi me shitblerjen e tokës, por lindi me ekonominë e
mallrave. Prandaj nuk kemi pse të kapemi për këtë klauzolë. Kështu që unë i ftoj të dy palët,
tri palët, kolegët që ta lëmë fare këtë çështje dhe t’i referohemi atij diskutimi, që bëra unë në
radhën tjetër që t’ia lëmë Qeverisë këtë çështje. Unë kthehem edhe njëherë te kjo që u arrit
përpara se të rikthehemi prapë edhe njëherë të ligji që na u paraqit nga Qeveria dhe tek
amendamentet, të cilat i ndërruan komisionet. Them të kthehemi aty edhe ta kapërcejmë në
këtë rast. Vendi ka nevojë për zgjidhje të tjera e jo për zgjidhjen e tokës sot ta mbajmë
shtetërore apo ta kthejmë private. Më duket se i takon Qeverisë dhe vetëm Qeverisë që të

zgjidhë problemet e vënies së rregullit në ndarjen e tokës në fshat. Dhe kjo mund të bëhet
fare mirë. Unë vetë isha në fshat tani dhe nuk kemi pse t’i tragjedizojmë konfliktet e fshatit për
tokën. Ato nuk janë të tilla si i fryejmë ne këtu. Prandaj të zbresim konkretisht në terren dhe të
merremi me atë zgjidhje që i takon Qeverisë me këto komisione dhe të mos humbim kohë
kaq të vlefshme për situatat që kapërcejmë; të merremi me problemet e fillimit të punës, me
problemet e furnizimit tregut dhe me probleme që janë shumë më të ngutshme se kjo. Për
këtë e ftoj gjithë Parlamentin, të 250 kolegët. Ju falemnderit!
Aleksandër Meksi - Rexhep Uka.
Rexhep Uka - Pas kaq dite diskutimesh, takimesh, debatesh po vërtetohet se ligji “Për
tokën” ka merituar çdo vlerësim dhe atribut që i është dhënë, por të gjithë jemi dëshmitarë të
udhës pa krye, në të cilën është futur Kuvendi e me garën e diskutimeve askush nuk i ka
shpëtuar grackës së konkursit të retorikës. Erudicioni agrar, i armatosur me paragjykime të
sofistikuara, thyen rekorde të njëpasnjëshme. Dilema shekullore shqiptare për pronësinë e
tokës ka trokitur hë derë. Ketë radhë ajo kërkon përgjigje. Pas burgimit të saj politik 47vjeçar, me motivacionin “pronë shtetërore”, toka po kërkon të drejtat e saj të mohuara,
rehabilitimin e saj, kërkon të zotin e saj, atë që e punon, e mbjell, e vjel dhe e korr. Populli po
taton. Bota po vlerëson prirjet dhe ritmet e reformës ekonomike pa harruar dirigjentët e saj.
Me sa duket, një komb nuk mund të jetë kurrë i lirë, pa vendosur demokracinë për tokën
mëmë. Shqiptari nuk mund të jetojë me qira në atdheun e tij. Ajo që i ka munguar më shumë
shqiptarit, një gjysmë shekulli ka qenë dhe vazhdon të jetë prona, të qenit pronar, lidhja e
interesave material me vendin e tij. Duke i mohuar atij pronën, ai detyrohet të mohojë
gjithçka; të braktisë Shqipërinë, duke bërë atë eksod tragjik të pashembullt për kohët
moderne, Si vendi më fanatik stalinist në botë, ndryshku i kuq gjysmëshekullor ka depërtuar
shumë thellë në të dhe ka bllokuar gjithçka. Duke hyrë e fundit në rrugën e demokracisë,
Shqipëria është e detyruar të shpejtojë hapat për të kompensuar atë çka humbur. Krijimi i
Qeverisë së Stabilitetit, e mbështetur nga të gjitha forcat politike dhe populli, ishte një vendim
mjaft i drejtë për situatën e krijuar. Kjo Qeveri, në programin e saj, pavarësisht se është
afatshkurtër momenti historik e kërkon që disa çështje që kanë të bëjnë me fatet e të sotmes
dhe të ardhmes, të programohen dhe vendosen tani. Fakti që Qeveria është pluraliste nuk do
të thotë aspak se ajo duhet të bëjë montime programesh, duke marrë diçka nga njëri apo tjetri
program. Bashkimi mekanik i tyre nuk çon përpara, përkundrazi pengon jo vetëm ecurinë
ekonomike sot, por fut në rrugë të shtrembër problemet kyçe që lidhen me perspektivën e
vendit. Një gabim parimor sot në çështjet kyç të reformës ekonomike krijon efekte të tilla që
nesër do të jenë të pakorrigjueshme. Këto ditët e fundit me të drejtë njerëzit janë shumë të
shqetësuar, bile të egërsuar për javashllëkun apo ngecjen në vend të disa gjërave. Varfëria
vetëm po thellohet nga dita në ditë. Asnjë fill konkret shprese për ndryshim s’po duket në
horizont. Në kohë të tilla krize populli është bërë spektator i teatrit të madh pluralist që pjell
çdo ditë parti dhe shoqata, programi dhe propaganda, gazeta pa f und që po japin lajme
sensacionale në shifrat e tyre astronomike për pasuritë dhe bëmat e partiakëve të lartë gjatë
këtij fundshekulli. Dikë e zënë ethet e parave të vjedhura, dikush që ka mbetur pa pushtetin
politik do të fitojë atë ekonomik, lufton për më elementarin kush të jetës, bukën e gojës.
Gjendja, veçanërisht në fshat, tashmë është e pakontrollueshme. Atje sundon anarkia e plotë
me ligjet e saj shkatërruese. Askush nuk punon. Rruga e mërgimit shihet si rruga e vetme e
ekzistencës. Me të drejtë pyetet: Dhe sa do të zgjasë kjo? Me të tilla zhvillime ngjarjesh fatet
e demokracisë rrezikohet të marrin drejtime të padëshiruara. Kujt i shërben debati pa kuptim i
tejzgjatur për tokën? Mos do të fitojë një i tretë që ndërkohë ne masim forcat njëri me tjetrin?
Mos të gjithë ne kemi rënë në grackën e ndokujt me planet politike që drejtohen nga zyra të
specializuara që për çdo moment prodhojnë paketa ligjesh politike të pashkruara, që
neutralizojnë çdo paketë ligjesh ekonomike. Gjithkush pyet: shumë pak përgjigjen, askush
nuk lëviz. Vrasësi i ushqimit të popullit, i bujqësisë dhe i fshatarit tashmë është zbuluar. Ai
ishte sistemi kooperativist. Kjo është deklaruar në programin e Partisë Demokratike. Nuk
mbeti partiak, politikan, gazetar dhe shkencëtar, ish- anëtarë të kësaj sajese të përçudnuar
ekonomike, pa e mbrojtur atë. Sot po ata që e mbrojtën me fanatizëm, po me atë histeri po e
kritikojnë për të thënë se jemi të reformuar e të distancuar nga e kaluara. Ky është akrobatllëk
politik. Dy herë nuk mund të fitohet, duke lavdëruar dhe sharë të njëjtën gjë. Tani problemi
shtrohet ndryshe. Sistemi kooperativist nuk mund të mbahet gjallë nga disa foni të
minorancës, që mendojnë se mund të shtyhet dhe disa ditë në rolin e kryetarit të
kooperativës. Odisesë së gjatë të ligjit “Për tokën” i duhet dhënë fund. Teoria e privatizimit të
bujqësisë me avantazhet e saj nuk ka mbetur të bëhet nga ne. Atë e ka shpjeguar dhe

provuar e gjithë bota, e cila prej shekujsh jeton me të. Janë krejt pa baza arsyetimet se nuk
kemi si të mbështesim pronarin e vogël. Së pari, duhet privatizuar industria pastaj bujqësia.
Industria nuk punon me stomak bosh. Nuk ka argumente Qeveria pluraliste, që nuk
angazhohet të bëjë reformë agrare, ndërkohë që në të gjitha ligjet e paraqitura ajo e realizon
ndarjen e tokës. Janë krejt anakronike propozimet për referendum popullor për çështjet
agrare dhe për konsensus për të gjetur rrugë të ndërmjetme. Përfundimisht, dy rruge ka: Ose
kooperativat bujqësore, që do të thotë ta provosh ligjin e varfërisë absolute, të anarshisë ose
të privatizimit. Hyrja në reformë, përgatitja për të dhe lënia e saj përgjysmë nuk ka ndodhur as
do të ndodhë te ne. Dy reforma agrare brenda një viti s’ka parë historia. Grupi i deputetëve të
Partisë Demokratike deklaron dhe një herë përpara Parlamentit unanimisht se Qeveria duhet
të tërheqë këtë ligj që ka paraqitur të stabilizimit dhe të hartojë ligjin themelor të tokës të
plotë, ku të përfshijë gjithçka që ka të bëjë me reformën agrare. Ligji të përcaktojë qartë dhe
pa ekuivokë format e pronësisë mbi tokën dhe subjektet e saj. Të studiojë dhe të përcaktojë
kriteret e ndarjes së tokës, si dhe truallit për vendës dhe të huaj. Ligji të përcaktojë mirë
qëndrimin për kufijtë e vjetër dhe format e kooperimit e të kompensimit. Qeveria duhet të
marrë masa t§ menjëhershme që në kohë të shkurtër të përballojë me bazë materiale gjithë
subjektet pronare të tokave për të bërë mbjelljet dhe punimet e vjeshtës, punimet e tokave
për të lashtat dhe bimët foragjere për blegtorinë. Të shpejtojmë veprimtaritë për lidhjen e
marrëveshjeve me firmat e huaja bujqësore të ndërmarrjeve tona, të cilat do të jenë baza e
furnizimit të qyteteve në momentet kur pronarët individë ende s’janë në gjendje për të
përballuar këtë. Askush nuk ka të drejtë të pengojë as të ngadalësojë rrugën e ekonomisë së
tregut që synojmë; për atë luftojnë të gjithë. Kapitalizmi është një shoqëri e keqe, por s’ka më
të mirë. Le ta pësojmë dhe në atë që ka pësuar Evropa nga prona private. Askush nuk ka
pretendim më të madh.
Aleksandër Meksi - Një vërejtje. Thamë që do të bëjmë votimin në parim. Diskutimi
është bërë. Ju lutem, nuk ka nevojë të përsërisim diskutimet, pra, ju lutem, nuk do të
vazhdojmë në këtë mënyrë. E bëra vërejtjen kur e kërkoi fjalën Çun Jonuzi. Këtë diskutim e
kemi bërë; të ripërsërisim ato gjëra më duket e padobishme.
Bardhyl Fasko - Dua fjalën, zoti Lekë.
Aleksandër Meksi - Unë jam përfaqësues i popullit, më keni vënë ketë detyrë. Populli
nuk na pret neve, Bardhyl Fasko.
Bardhyl Fasko - Do të më dëgjosh!
Aleksandër Meksi - Të kam dëgjuar ty dhe gjithë të tjerët. I tërhoqa vëmendjen dhe
Rexhep Ukës që përsëriti ato që ka thënë. (Ka bisedime të vazhdueshme në sallë). Ne folëm
tri ditë rresht, diskutuan të gjithë, nga dy herë, e shkeli njëri i pari, por themi të mos e
përsërisë më njeri këtë punë. Nuk ndërpreva as Çun Jonuzin që përsëriti të njëjtën gjë
(B.Fasko përsëri flet nga vendi). Po s’ka kuptim. Ne mund t’i tërheqim vëmendje Ukes, por jo
të përsërisim të njëjtin gabim, ose me tërhiqni vërejtjen mua, dakord. (Në sallë ka bisedime).
Të mos fillojmë me të tilla muhabete. Ka mundësi, mos flisni pa leje! Ylli Bufi.
Ylll Bufi - Është e vërtetë që kemi disa ditë që po diskutojmë me mjaft përgjegjësi për
ligjin “Mbi tokën”. Pa dyshim, ky debat lidhet me rëndësinë e veçantë që ka ky ligj. Gjatë këtij
debati disa herë kemi ndërhyrë, duke pasur parasysh dhe propozimet e diskutimeve që u
bënë për të gjetur zgjidhje të përshtatshme që do të lejonin Qeverinë për të vepruar në lidhje
me vendosjen dhe stabilizimin e gjendjes në fshat. Edhe në shpjegimin që bëri
Zëvendëskryeministri, kur paraqiti këtë projektligj, dhe në ndërhyrjen që kemi bërë këtu në
seancat plenare ose në takimet me grupet parlamentare, kemi shpjeguar nevojën që ka
Qeveria për të mbështetur me bazë ligjore vendimet e saj, që ka marrë për të stabilizuar
gjendjen në fshat. Dhe, me ketë preokupacion, kemi paraqitur disa formulime të mundshme,
qoftë për problemin themelor që diskutohet, qoftë edhe për një paraqitje të re të ligjit, duke
marrë parasysh vetëm çështjet që kanë të bëjnë me stabilizimin e gjendjes në fshat. Pas
këtyre diskutimeve të shumta që janë bërë, si dhe në takimet me grupet parlamentare, në u
autorizuam nga Kryesia e Kuvendit Popullor për të diskutuar me partitë politike, me grupet
parlamentare dhe, pas këtyre takimeve të fundit, ramë dakord që, meqenëse nuk u gjend i
mundur të ishte i pranueshëm një nga propozimet që u paraqitën, të kalojmë në diskutim,
prandaj, nuk e kuptoj, megjithëse ramë dakord me grupet parlamentare, nuk e kuptoj
deklaratën e deputetit Uka, që bëri në emër të Partisë Demokratike dhe kërkon tërheqjen e
ligjit nga ana e Qeverisë. Nuk e kuptoj propozimin e tij, kur në kemi rënë dakord që të votojmë
nen për nen për ligjin “Mbi tokën “. Së dyti, dua të theksoj një gjë që më duket se tani po i
kërkohen Qeverisë gjëra që nuk i janë kërkuar, kur i është dhënë votëbesimi. Kur morëm
votëbesimin, ne paraqitëm një program këtu në Kuvend dhe u dha votëbesimi unanim nga

ana e të gjithë deputetëve. Tani po kërkohen gjëra që dalin jashtë atij programi, për të cilin
kemi marrë votëbesimin. Më duket se janë qëndrime kontradiktore. Në qoftë se grupet
parlamentare kanë ndryshuar mendimin, nuk janë dakord për ta diskutuar nen për nen këtë
ligj. Atëherë të tërhiqen edhe njëherë për të diskutuar problemin. Po, në qoftë se kemi
vendosur të diskutohet nen për nen, më duket se deklaratat që po ribëhen edhe një herë, nuk
i shërbejnë këtij qëllimi. Mendoj se diskutimi i përgjithshëm, debati i përgjithshëm që u bë
ishte i mjaftueshëm. Deklaratat që bëhen pengojnë, vështirësojnë arritjen e zgjidhjes që pritet
nga të gjithë, që pritet edhe nga ata që bëjnë deklarata (Bardhyl Fasko kërkon të flasë).
Aleksandër Meksi - Sa herë që duam, të flasim, kjo s’është e rregullt. S’ka ndonjë rregull
të tillë. Je ti duke me fyer mua, jo unë ty, të lutem! Ta dëgjojë dhe populli këtë gjë. Unë nuk
jam as duke të fyer, as duke të provokuar, të lutem shumë. Atij ia tërhoqa vëmendjen. Këtu
fyerje reciproke janë bërë me dhjetëra herë. 15 minuta pushim.
* * *
Aleksandër Meksi - Rifillojmë seancën. Kryesia, Qeveria që paraqet projektligjin “Për
tokën” dhe kryesitë e grupeve parlamentare janë të mendimit të fillojmë me votimin e nenit 2,
që është në të njëjtën kohë votimi në parim.
Zoti Bardhyl Fasko.
Bardhyl Fasko - Zoti Aleksandër Meksi!
Aleksandër Meksi - Urdhëroni!
Bardhyl Fasko - Edhe herë të tjera kam pasur vërejtje për drejtimin e seancave nga ju.
Ju jeni treguar drejtues pasionant dhe me etje për t’u dhënë ngjyrë partiake seancave. Ju dhe
cilido tjetër, jeni i detyruar të na dëgjoni dhe të në dëgjoni mirë, madje, të mbani dhe shënime
për problemet që kemi dhe trajtojmë (Te qeshura në sallë) në emër të deputetëve
pjesëmarrës në këtë diskutim kaq të rëndësishëm dhe jetik për fshatin, duke tërhequr edhe
mendimin e shumë deputetëve që përfaqësojnë fshatarësinë, kryesisht që janë drejtues të
ekonomive bujqësore.
Unë, ndaj deklaratës provokuese e fyese të zotit Rexhep Uka, që kërkon të veprojë e të
futet si ujku në fshat, protestoj dhe i them: Injorantë nuk janë drejtuesit e kooperativave që
kërkojnë të mbrojnë interesat e fshatit e të fshatarit, që në këto momente është tejet i ciflosur,
tejet i lodhur dhe i tensionuar, por më i ndershmi dhe më atdhetari, por janë ata profesorë
leksionesh, liderë që e njohin fshatin me korrespondencë dhe nëpërmjet leksioneve të marra
në qytetet e Evropës. Ndaj, zoti Rexhep Uka t’i kthejë mbrapsht çka fyen dhe t’i gëlltisë
plotësisht, në mos me hir, me pahir. Më vjen, gjithashtu, shumë keq që kërkojnë të marrin në
mbrojtje jnteresat e fshatit ata që kanë humbur atje dhe s’janë afruar për komunikim. Zotërinj
të shfrenuar, Kolektivizimi u bë gradualisht, me vullnetin e lirë të fshatarësisë dhe nuk u bë
me ligj; dhe dhënia e tokës fshatarit po kështu duhet bërë. Fshatarësia jonë nuk do të pranojë
kthimin e ish-pronarëve, të çdo lloji qofshin ata! Kërkojnë disa zotërinj që këtë ta bëjnë me
ligj, por kjo është fyese për atë. Këta ta fiksojnë mirë këtë, cilët do qofshin. Aktualisht shumë
fshatra sot, duke përfshirë dhe 11 fshatrat që unë përfaqësoj, kërkojnë vetëm 3 dynymë tokë
dhe një lopë, ndërsa pjesa tjetër e tokës së kooperativës, të organizohet në forma të tjera, ku
të përsosen mjetet e prodhimit, të sigurohen mjetet mekanike, të sigurohet uji për ujitje etj, të
cilat duhet të plotësohen urgjentisht nga ana e Qeverisë.
E para, a është demokratike që, pa vullnetin e lirë të këtyre njerëzve, t’u imponohesh e t’i
kthesh këta në privatë me një ligj? Jo, diktati nuk pranohet, o ekstremistë! Urgjente është të
qetësohet gjendja në fshat e të stabilizohet situata atje dhe këtë e realizon Qeveria e
Stabilitetit me mbështetjen e tërë forcave politike. Mendimet dhe deklaratat e disa zotërinjve
kërkojnë rrëzimin edhe të kësaj Qeverie, që do të thotë, shkatërrim total i kombit. Jo zotërinj
tejet largpamës, nuk bëhet kështu përhirtë kombit, për hir të së vërtetës, sepse askujt nuk i
shërben kjo në këto momente pasigurie të papara ndonjëherë në historinë e vendit tonë, veç
atyre, që nuk mbështeten tek aktualiteti kombëtar, por gjetkë dhe diku larg, veç atyre, që nën
ethet histerike për karrige e për pushtet, kërkojnë të vënë nën zgjedhë fshatarin shumë të
vuajtur e ta kthejnë atë në mesjetë. Nuk jua di për falemnderit!
Aleksandër Meksi - Ismail Lleshi.
Ismail Lleshi - Unë distancohem nga diskutimi që bën deputeti parafolës në adresë të
Kryesisë, ka qenë një problem i vështirë diskutimi për tokën, por mendoj që, me gjithë këtë
vështirësi drejtimi për atë barrë të rëndë që i ka rënë Kryesisë, drejtimi ishte në përpjekjen për
të qenë sa më demokrati në pjesëmarrjen e diskutimeve, në dhënien e mendimeve
kontradiktore dhe në mosinfluencimin në rrjedhën e këtij diskutimi.
Aleksandër Meksi - Sali Berisha.

Sali Berisha - Nuk dua të diskutoj, por në emër të deputetëve të Partisë Demokratike,
dua t’i kërkoj të falur opinionit publik shqiptar, i cili ndjek punimet e këtij Kuvendi, për
zvarritjen jashtë mase të diskutimeve të këtij ligji në kaq ditë. Ju lutem, zotërinj të Kryesisë, të
procedojmë me votimin.
Aleksandër Meksi - Siç thamë, votimi për nenin 2 është dhe votimi në parim, sepse dhe
divergjencat ndërmjet varianteve që më kanë sjellë dhe diskutimeve që kemi dëgjuar deri
tani, janë pikërisht për nenin 2. Unë po ju lexoj katër variantet që kemi për këtë nen.
Ju lutem, më dëgjoni me vëmendje! Unë do të mundohem t’i cilësoj për të parë
ndryshimet në këto variante që më kanë ardhur të daktilografuara. Varianti i parë është
propozimi i komisionit: “Toka është pronë e shtetit, personave juridikë dhe fizikë”. Varianti i
dytë është propozimi i sotëm i Qeverisë: “Shteti u jep tokën personave fizikë e juridikë. Këta
gëzojnë të drejtën e pronësisë dhe të gjitha të drejtat që përmbahen në këtë në ligj. Ndalohet
shitja dhe blerja e tokës”.
Varianti i tretë, i sjellë në emër të Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, nga Lutfi
Dautllari është: “Shteti u jep tokën të gjithë personave fizikë dhe juridikë. Këta gëzojnë të
gjitha të drejtat mbi tokën, të cilat përmbahen në këtë ligj ndalohet shitja dhe blerja e tokës”.
Varianti i katërt është varianti i tekstit bazë të projektligjit: ‘Toka në Republikën e
Shqipërisë është pasuri shtetërore. Ajo u jepet për përdorim personave juridikë dhe atyre
fizikë. Ndalohet shitja dhe blerja e tokës”.
Do të kaloj në votimin nominal. Do t’u lutesha deputetëve të ngrihen në këmbë,
njëkohësisht dhe me gojë do të thonë: “Po”, “Jo” ose “Pro”, “Kundër”; më falni, që të jem më i
saktë, dhe me kartelën përkatëse në dorë. Mundësisht pak shpejt, sepse janë katër votime.
Doni t’jua lexoj çdo herë variantin? (Nga salla përgjigjen “Po”)
Në rregull, do të lexohet çdo variant veç e veç dhe do të bëhet votimi.
Fillojmë me votimin e variantit të parë! Ju lutem më dëgjoni, është varianti që e keni në
propozimet e komisionit: Toka është pronë e shtetit, personave fizikë dhe juridikë.”
Panajot Barka - Duhet të na diktohen variantet, të paktën, meqenëse nuk ka kohë që t’i
kemi të shkruara nga sekretaria, t’i shkruajmë vetë tani që të gjykojmë.
Aleksandër Meksi - Variantin e parë e keni.
Panajot Barka - Duam dhe variantet e tjera më poshtë.
Aleksandër Meksi - Në rregull. Varianti i Qeverisë: “Shteti u jep tokën personave fizikë
dhe juridikë...
Një deputet - Sa të kthehemi këtu në sallë diktimi, gjë që s’më duket e hijshme, mendoj
se çështja në këtë ligj nuk lidhet me formulimet, po me përmbajtjen dhe, i parë problemi në
përmbajtje, thjeshtohet në dy pozicione: nëse toka që do t’u shpërndahet fshatarëve, do t’u
jepet atyre ta gëzojnë e ta trashëgojnë me gjithë fëmijë apo do të mbetet pronë shtetërore
dhe do ta kenë në përdorim. Më duket këtu ndahen pikëpamjet, ndërsa, për pjesën tjetër, që
është tokë shtetërore, besoj ose jemi të tërë në një mendje që ajo të mbetet përsëri pronë
shtetërore, deri në një zgjidhje tjetër. Pra, pse duhet të futemi në këto lloj formulimesh, kur
vetë natyra e ligjeve është e tillë që e ka si kërkesë shprehjen qartë dhe thjesht të
përmbajtjes së tyre? Prandaj, do të thosha që të thjeshtohet kjo, në këto dy variante, në këto
dy propozime, pa formulime të mbyllura. Personalisht, do të isha i mendimit që, meqenëse
ndarja del që është e imponuar ose e detyruar nga situatat, të mos i biem më në qafë
fshatarit, por ta ndajmë tokën mbi kritere sa më të drejta e t’i themi atij “E gëzofsh dhe e
trashëgofsh!” T’i japim edhe tapitë dhe të kujdeset për të sa të jetë. (Në sallë ka ilaritet).
Aleksandër Meksi - Ju lutem!
Po ai deputet - Në esencë, unë do ta thjeshtoja në këtë mënyrë. Pastaj formulimi është
një çështje që, brenda një çerek ore mund të zgjidhet me një pushim, pa ato pushimet
disaditore që janë bërë deri tani. Këto kisha.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Neni 2. Me shkrim, ju lutem! “Shteti u jep tokën personave fizikë e
juridikë. Këta gëzojnë të drejtën e pronësisë dhe të gjitha të drejtat që përmbahen në këtë ligj.
Ndalohet shitja dhe blerja e tokës”. Në rregull. Kalojmë në variantin e tretë, ju lutem! “Shteti
u jep tokën personave fizikë dhe juridikë. Këta gëzojnë të gjitha të drejtat mbi tokën, të cilat
përmbahen në këtë ligj. Ndalohet shitja dhe blerja e tokës”.
Varianti i katërt është teksti i projektligjit.
Ylli Bufi - Varianti i propozuar nga Qeveria tregon që teksti është tërhequr, pra, nuk është
varianti i katërt teksti.
Aleksandër Meksi - Pranohet, janë tri variante.
Fillojmë: votohet për variantin e parë.

Zoti Abdi Baleta.
Abdi Baleta - Toka është pronë e shtetit, personave juridikë dhe fizikë”.
Megjithëse formulimi nuk është i saktë, për hir të idesë që përmban, po votoj “Pro”, por
formulimi siç e thashë, nuk është i saktë; duhej të ishte: ‘Toka mund të ishte pronë e shtetit
dhe e personave juridikë dhe fizikë”.
Përfaqësuesi i komisionit - Në formulimin që ka komisioni e ka ndarë veç: “Ndalohet
shitja dhe blerja e tokës”. Në fakt, është në këtë nen tani, se nuk u përmend, prandaj e
sqaroj.
Aleksandër Meksi - Është te treshi këtu prandaj.
Lutfi Dautllari - Zoti Meksi, kam një kërkesë në emër të grupit dhe do t’ju lutesha, të ma
jepni fjalën!
Aleksandër Meksi - Lutfi Dautllari.
Lutfi Dautllari - Kërkojmë edhe një herë të përsëriten të tri propozimet. Cili është i pari, i
dyti dhe i treti, duke u lexuar, pastaj të fillojë votimi.
Aleksandër Meksi - Në rregull, vetëm vëmendje dhe jo zhurmë, ju lutem!
Varianti i parë: ‘Toka është pronë e shtetit, personave juridikë dhe fizikë”. Ky është
varianti i komisionit. Do t’i shtojmë kësaj shtojcën që ka veçuar komisioni: “Ndalohet shitja
dhe blerja e tokës”.
Varianti i dytë i Qeverisë që zëvendëson po në projekt nenin 2, është: “Shteti u jep tokën
personave fizikë e juridikë. Këta gëzojnë të drejtën e pronësisë dhe të gjitha të drejtat që
përmbahen në këtë ligj.
Ndalohet shitja dhe blerja e tokës”.
Varianti i tretë: “Shteti u jep tokën personave fizikë dhe juridikë. Këta gëzojnë të gjitha të
drejtat mbi tokën, të cilat përmbahen në këtë ligj. Ndalohet shitja dhe blerja e tokës”. (Një
deputet kërkon të flasë)
Duke ndërhyrë nuk do të mbarojmë kurrë.
Urdhëroni, zoti Ruçi!
Gramoz Ruçi - Kam mendimin se për procedurë, sipas Rregullores që kemi miratuar,
varianti i dytë duhet të jetë varianti që propozoi deputeti Lutfi Dautllari dhe jo varianti që
propozoi Kryeministri, pasi Kryeministri ka zëvendësuar projektin dhe ka paraqitur në
projektligj; prandaj ai duhet të jetë i treti, i dyti duhet të jetë varianti i Lutfi Dautllarit.
Aleksandër Meksi - Pranohet Po vazhdoj.
Gramoz Ruçi - (Në përgjigje të një deputeti nga salla)
Jo, të lutem sipas Rregullores që kemi miratuar, propozohet nga më e ulëta, deri te më e
larta. Është propozimi i një grupi, duhet të jetë ky i pari; i dyti të jetë projektligji i Komisionit të
Bujqësisë dhe, i treti, i Qeverisë.
Aleksandër Meksi - Të fillojmë votimin, po t’i përsërisim gjërat nga njëzet herë, nuk do të
mbarojmë kurrë.
Po vazhdoj me listën. Abdi Baleta votoi. Urdhëro!
Abdi Baleta - Nuk kam votuar plotësisht se u shtuan dhe fjalë të tjera: “shitja dhe blerja e
tokës” A është pjesë përbërëse apo s’është?
Aleksandër Meksi - Po.
Abdi Baleta - Në qoftë se është pjesë përbërëse, unë do të them këtë: votoj me kusht që
shitja dhe blerja e tokës të ndalohet përkohësisht. Jam kundër shitjes dhe blerjes së tokës
përgjithnjë.
Aleksandër Meksi - Është bërë diskutimi i kësaj çështje në këtë formë.
Abdi Baleta - Në rregull, dua ta theksoj që ta dëgjojnë dhe zgjedhësit e mi.
Aleksandër Meksi - Ju lutem, variantin që e quajtëm që në fillim të parin, të
komisioneve.
Gramoz Ruci - Komisioni është komision, individi është individ. Kështu e kemi bërë. Kemi
katër muaj parlament, kemi proceduar kështu.
Aleksandër Meksi - Kështu kemi vepruar: fillohet nga më i larti, te më i ulëti.
Gramoz Ruçi - Jo, fillohet nga më i ulëti, te më i larti.
Ju lutem, veproni siç kemi vepruar dhe herë tjetër.
Aleksandër Meksi - Unë kam qenë, kemi thënë që fillojmë nga më i larti, te tjetri.
Gramoz Ruçi - Jo, gaboheni, nga më i ulëti, te më i larti pra, nga individi kemi thënë, te
komisioni.
Aleksandër Meksi - Unë kam qenë, aq mbaj mend unë. Edhe për ty vlen kjo, që po ma
vesh mua.
Vazhdon votimi nominal: Pavllo Bojaxhiu.

(Ndërkohë ndërhyn Lutfi Dautllari.)
Lutfi Dautllari - Zoti Meksi, ma jepni fjalën. Në të dy aspektet, edhe në aspektin që
propozimi i fundit ishte ai që bëra unë, edhe në aspektin që votohet nga propozimi më i
vogël, te më i madhi, propozimi që bëra unë duhet të vendoset i pari, para se të fillojë votimi.
Aleksandër Meksi - Nga propozimi më i largët, te ai tjetri.
Lutfi Dautllari - Dhe kjo procedurë është e vendosur në Rregulloren e përkohshme të
Kuvendit. Ky procedim është ndjekur këta tre muaj në Kuvend, prandaj, s’kemi pse ta
ndryshojmë kur po diskutojmë një nga ligjet më themelore.
Aleksandër Meksi - Teksti nuk quhet më i larti, teksti është i fundit. Kush është më larg
tekstit...
Lutfi Dautllari - Zoti Meksi, dhe së treti është formula që i largohet me shumë tekstit të
paraqitur nga Qeveria, prandaj duhet të vihet i pari.
Aleksandër Meksi - Për këtë po. Kështu kemi vepruar sa herë. Të jemi të rregullt dhe
korrekt në ato që themi, jo të nxjerrim teori për rastin e veçantë.
Atëherë varianti i parë është varianti që lexoi Lutfi Dautllari. Po jua rikujtoj: “Shteti u jep
tokën personave fizikë e juridikë. Këta gëzojnë të gjitha të drejtat mbi tokën, të cilat
përmbahen në këtë ligj. Ndalohet shitja dhe blerja e tokës” (Fillon përsëri votimin nominal).
Abdi Baleta - Për çfarë votohet, s’e kuptoj! Unë votova një herë; tri herë do të votoj sot?
Aleksandër Meksi - E ndërpretë ju votimin.
Abdi Baleta - Jo, s’e kemi ndërprerë ne.
Aleksandër Meksi - E ndërpretë, sa thamë që do të bëjmë votimin, ju filluat të bëni
diskutime, deklarata.
Abdi Baleta - Jo, jo, unë jam që të votohet siç u fillua votimi. Ajo është krejt e gabuar.
Kemi të bëjmë me tri propozime. Këtu ngatërrohet një gjë, më falni, për procedurë: votohet
për të fundit, kur është fjala për amendamente, sepse amendamentet i modifikon një tekst
bazë. Këtu nuk është fjala për amendamente, por është për tri propozime, për tri formulime,
që qëndrojnë veç e veç dhe atëherë duhet filluar nga i pari. Prandaj, e kanë gabim ata
zotërinj që duan të përdorin procedurën e amendamentit, kur është fjala për formulime të
pavarura.
Aleksandër Meksi - Unë lexova tani në fund, kjo është radha. (Fillon përsëri votimin
nominal).
Abdi Baleta për variantin e deputetit Lutfi Dautllari.
Abdi Baleta - Për atë e kam shumë thjesht, votoj kundër, prit të ngre dhe letrën.
Aleksandër Meksi - Pavllo Bojaxhiu. Ju lutem dhe me zë.
Përparim Ruzi.
Gëzim Gurazi.
Kristaq Odriçani.
Fatos Zotkaj.
(Vazhdon votimi nominal, ndërkohë, dëgjohen dhe zëra nga salla)
A ka mundësi të rrini urtë? Kush flet, të thotë emrin që ta nxjerrim jashtë (Ndërkohë votimi
ndërpritet). Ju lutem edhe një herë, me zë dhe me karton. Mundësisht të mos flasin të
tjerët.(Fillon edhe njëherë votimin nga e para)
Abdi Baleta.
Abdi Baleta - Baleta për propozimin e Dautllarit do të votojë “kundër”, sepse ruan
feudalizmin shtetëror.
Aleksandër Meksi - Mos na prishni votimin. Pse ndërhyni me fraza në procesin e
votimit? (Vazhdon votimi nominal) Përgjigjet “Pro” ose “Kundër” nuk dëgjohen mirë në
magnetofon, prandaj nuk janë hedhur.
Ismet Ferizaj.
Ismet Ferizaj - A kam të drejtë të flas?
Aleksandër Meksi - Jo, kemi folur një javë rresht për këtë çështje. Abstenoni? Në rregull
Ismet Ferizaj abstenon. Kur nuk merr pjesë në votim, do të thotë abstenim. (Vazhdon votimi
nominal).
Neritan Ceka - Nuk marr pjesë në votim.
Aleksandër Meksi - Abstenoni?
Neritan Ceka - Jo, e quaj të pavlefshëm këtë votim. Këtu nuk bëhet komedi me popullin.
Aleksandër Meksi - Po bëjmë votimin tani, ju lutem. Vërejtje kishit, i bëni në procesin e
votimit. Ju votoni “Pro” apo “Kundër”, zoti Ceka?
Neritan Ceka - Jo, e quaj të pavlefshëm. (Ka debate në sallë)

Aleksandër Meksi - (Lexon deri në fund listën e deputetëve. Dëgjohen diskutime nga
deputetët)
Ju lutem, jemi në procesin e votimit. Kanë mbaruar diskutimet për këtë problem.
Rezultati: 106 vota pro, 52 kundër, 19 abstenime. Ky votim ishte i nenit 2 dhe,
njëkohësisht, ishte dhe për miratimin në parim të ligjit sipas këtij parimi bazë.
Kalon ligji në parim. Pranohet, gjithashtu, edhe neni 2, sipas propozimit të Lutfi Dautllarit.
Do të kalojmë të neni 1, nenin 2 e votuam, do të kalojmë të neni 3.
Një deputet - Derisa kishte tri propozime, t’i votojmë dhe ato dhe të shikojmë kush fiton
më shumë vota.
Aleksandër Meksi – Nuk fitoni!
Sali Berisha - Zoti Kryetar.
Aleksandër Meksi - Urdhëroni!
Sali Berisha - Zoti Kryetar, kam një pyetje: Do të ketë votim për variantet e tjera të nenit
2, apo jo? I lutem Kryesisë të më sqarojë, se jam i paqartë. A do të ketë votim përsëri, apo do
të mbetet në fuqi varianti famëkeq që u votua përpara.
Aleksandër Meksi - Në rregull, duhet të ketë votim, në qoftë se presupozohet që mund
të marrë më tepër. Ky variant mori 106 vota “Pro”, duhet të marrë një të tretën e votave. Këtë
diskutim e kemi bërë me dhjetëra herë, mos bëni sikur nuk e dini. Duhet një e treta e votave
për të fituar, fiton në qoftë se merr më shumë vota se variantet e tjera, por një e treta mjafton.
Nuk do të mbarojmë kurrë kështu, jemi akoma në votimin në parim. Thamë do të bëjmë
votimin e variantit të dytë. Në qoftë se merr më pak se 106 vota, nuk fiton. Kemi dhe variantin
e tretë, që është varianti i Qeverisë. Më kërkuat të zbatoj procedurat, mos më vini në pozitë të
vështirë, ju lutem.
Varianti i dytë është ai që lexoi Sulejman Pepa. Fiton ai që merr shumicën e votave. Kemi
thënë dhe për raste të tjera se ai që merr shumicën e votave fiton. Kjo ka ndodhur edhe një
herë tjetër; sa për dijeni. Meqenëse është çështje aritmetike, duroni! Të mos më vini mua e të
më thoni që s’pranoj këtë apo atë variant, po jua them shqip.
Toka është prona e shtetit, personave juridikë dhe fizikë. Ndalohet shitja dhe dhënia e
tokës”. Ky është propozimi i Komisionit të Bujqësisë dhe i atij të Problemeve Socialekonomike
të Fshatit. (Në sallë ka diskutime)
A ka mundësi të mos bëni komente ju lutem?
Abdi Baleta.
(Fillon votimin nominal).
Abdi Baleta - Përkohësisht ndalohet shitja.
Aleksandër Meksi - “Toka është pronë e shtetit, personave juridikë dhe fizikë. Ndalohet
shitja dhe blerja e tokës”.
Pavllo Bojaxhiu.
(Vazhdon votimi nominal).
Rezultati i votimit është 77 vota pro, 67 kundër, 56 abstenime.
Nuk miratohet.
Kemi tani dhe variantin e tretë që është votimi sipas tekstit të paraqitur. Ka një procedurë
votimi që jam i detyruar ta vazhdoj. Ju doni që unë të ekspozohem.
Neritan Ceka - Grupi ynë ka nevojë për një konsultim. Ju lutem na jepni 15 minuta
pushim. Ndërkohë, besoj, zoti Lutfi Dautllari dhe zoti Bardhyl Fasko mund të përgatsin listën e
Qeverisë së re, ndërsa ne po bëjmë një konsultim si grup parlamentar.
Aleksandër Meksi - Kalojmë në variantin e tretë, të formuluar nga Qeveria, që është
teksti bazë, duke votuar, njëkohësisht, për miratimin në parim dhe për nenin e dytë.
“Shteti u jep tokën personave fizikë dhe juridikë. Këta gëzojnë të drejtën e pronësisë dhe
të gjitha të drejtat që përmbahen në këtë ligj. Ndalohet shitja dhe blerja e tokës”.
Lutfi Dautllari.
Lutfi Dautllari - Propozimi që bëra në seancën e kaluar ishte propozim në emër të grupit
të deputetëve socialiste. Ai ishte një propozim i hapur që në thelb nuk ndryshon shumë nga
propozimi që ka bërë Qeveria. Ai kishte parasysh që, duke ua dhënë tokën fshatarëve, u
njihte të gjitha ato të drejta që garanton ligji, duke ndaluar shitblerjen, duke ndaluar kthimin
ish-pronarëve dhe duke garantuar që tokën do ta marrin ata fshatarë, të cilët janë aktualisht
në fshat. Me këtë propozim të Qeverisë, në emër të gjetjes se një konsensusi dhe për të bërë
miratimin e Parlamentit, bashkohemi dhe ne.
Aleksandër Meksi - Neritan Ceka.
Neritan Ceka - Kemi arritur në një pikë shumë të rëndësishme. Qeveria na ka paraqitur
një ligj dhe ka marrë përsipër një barrë tejet të rëndë dhe mendoj se është ajo që do ta

realizojë këtë detyrë. Prandaj, i ftoj deputetët që ta mbështesim Qeverinë në propozimin që
na bën.
Faleminderit!
Aleksandër Meksi: Jani Jani.
Jani Jani - Duhet medoemos të mbështesim Qeverinë, prandaj dhe grupi i Omonias e
mbështet këtë variant, variantin e dytë.
Aleksandër Meksi - Nuk do të fillojmë diskutimin. Në rregull.
Sali Berisha - Zoti Kryetar, mendoj të votohet nominalisht se është votim historik.
Aleksandër Meksi - Abdi Baleta.
Abdi Baleta - Zoti Kryetar, unë nuk mund ta pranoj arsyetimin se propozimi i zotit Lutfi
Dautllari është po ai, se ndryshe pastaj në paragjykon qëndrimin tonë. Votuam kundër
propozimit të zotit Dautllari dhe, po të pranojmë arsyetimin se është po ai, ai na detyron të
paragjykojmë qëndrimin tonë, prandaj nuk besoj se duhet pranuar ai lloj arsyetimi.
Aleksandër Meksi - Ju lutem, kalojmë në votim!
Abdi Baleta (Fillon votimin nominal. Ndërkohë ka diskutime në sallë). Ju lutem tani, për dy
minuta e kalojmë votimin nominal.
Shaqir Vukaj - Në emër të shumë deputetëve të Partisë Socialiste, propozoj që varianti i
Qeverisë të miratohet me konsensus, pa votim.
Aleksandër Meksi - Votimi për konsensus është votim nominal ose jo nominal. Duan
nominal, çfarë të bëj unë tani.
Fatos Nano.
Fatos Nano - Duke qenë një forcë politike e angazhuar realisht për stabilizimin e vendit
dhe për mbështetjen e Qeverisë së Stabilitetit, mbështes propozimet e mëparshme, si çast
him ligj do të ishte një mesazh qetësie, sikur të bëhej me të gjithë kartonat ngritur njëherësh.
Aleksandër Meksi - Zoti Berisha.
Sali Berisha - Zoti kryetar i seancës, unë mendoj se teleshikuesve shqiptarë këto ditë
Parlamenti u ka krijuar një tension me diskutimet në emër të këtyre e të atyre parimeve. Tani
të mos luajmë më lojën e votimeve, portë procedojmë me votim nominal, siç u procedua me
dy të tjerët. Votimi është historik dhe duhet të shprehet çdo deputet për variantin e paraqitur.
Siç u respektua zoti Lutfi Dautllari në variantin e tij nominal, të respektohet edhe Qeveria e
Stabilitetit në variantin e paraqitur me votim nominal.
Aleksandër Meksi - Vazhdojmë me votimin nominal, të mos humbim kohë. Fillojmë
atëherë. (Në sallë ka kundërshtime). Duhet qetësi që të fillojmë.
Ylli Bufi - Meqenëse çështja që do të votojmë tani është tepër e rëndësishme dhe përbën
një nga çështjet themelore të programit të Qeverisë, unë mendoj që ashtu siç e mori Qeveria
votëbesimin me kartonat e ngritur lart, do të dëshiroja që edhe në këtë rast të shprehej një
votëbesim i tillë.
Një deputet - E nderuara Kryesi, propozimet u bënë. Është në kompetencën tuaj të
vendosni mënyrën e votimit. Ju lutem shumë, vendosni dhe të fillojmë, sepse po humbasim
kohë kot. Unë ngul këmbë për këtë.
Aleksandër Meksi - Fillojmë atëherë. Ju lutem, na e latë neve në kompetencë, tani
pranoni e na kritikoni pastaj. Ju nuk bini dakord të gjithë. Unë s’e marr vesh. Votuam dhe për
propozimet e tjera në këtë mënyrë. Jemi të detyruar të votojmë tani, derisa ka kërkesa.
Panajot Barka - Desha të them këtë gjë: Para se të fillojmë punimet e këtij sesioni,
fillimisht punën e parë që kemi bërë, kemi miratuar një rregullore. Edhe për çështjen e
votimeve të tilla, ajo që vendos është Kryesia. Prandaj vendosni dhe të fillojmë, që të mos
humbasim kohë, aq më tepër që ky votim është vazhdim i një procedure. Përderisa për dy
propozimet e tjera kemi vazhduar me votim nominal, edhe ky propozim nuk ka arsye pse të
mos bëhet kështu.
Abdi Baleta - Zoti Kryetar, unë kam një vështirësi në votime. Meqenëse më takon të votoj
gjithmonë i pari, më hiqet mundësia që të orientohem nga qëndrimet që mbahen në sallë dhe
ky është një element i votimit, pavarësisht se nuk është element thelbësor. Do të dëshiroja që
fillimi i votimit të bëhet me short.
Aleksandër Meksi - Unë mendoj se çështja është shumë serioze, pasi për këtë projektligj
na pret gjithë populli. Nuk them që ta fillojmë këtë procedurë me këtë propozim. Abdi Baleta...
(Fillon votimi nominal.)
Abdi Baleta - Atëherë, më detyroni që unë të abstenoj, kundërvullnetittim.
Aleksandër Meksi - Është dëshira juaj, ju lutem!
Përgjegjësinë e mbani ju. Unë e kam emrin
Aleksandër Meksi, nuk e kam Abdi Baleta.

(Vazhdon votimi nominal.)
Kastriot Islami - Ju lutem, ngriti kartonin dhe thoni me gojë “pro”, kundër”, “abstenim”, që
t’i mbajmë shënim. (U drejtohet teknikëve.) Ju lutem, hapni të gjithë mikrofonët!
(Vazhdon votimi nominal. Kur lexon emrin e Qemal Dishës, ai thotë: Te shprehem, një
minutë.”)
Qemal Disha - E gjykoj që të votoj kundër këtij propozimi, pasi mendoj se është në dëm
të interesave të popullit dhe të zonës që përfaqësoj, sepse e kam pyetur ditën e diel.
(Vazhdon votimi nominal deri në emrin e deputetit të fundit në listë.)
Aleksandër Meksi - (Komunikon rezultatin e votimit nominal.) Pro -158, kundër -13,
abstenime - 24. (Duartrokitje)
E enjte, séance e dates 18.7.1991
Aleksandër Meksi - Fillojmë sipas procedurës me votimin e nenit të parë. Ju lutem,
komisioni! Zoti Sulejman Pepa e ka fjalën.
Sulejman Pepa - Për nenin e parë komisioni nuk ka ndonjë vërejtje esenciale, vetëm bën
një sugjerim që në pikën “e”, pas fjalës “këneta” të hiqen fjalët “veprat që destinohen për
mbrojtje, kombinate, ujësjellës”, sepse përfshihen në formulimin më lart, ku thuhet: “Ndërtime
ekonomike, reparte ushtarake”. S’ka pse të përsëriten. Kërkon një redaktim, më tepër.
Aleksandër Meksi - Nga grupet ka ndonjë vërejtje? Lutfi Dautllari.
Lutfi Dautllari - Grupi ynë është dakord me sugjerimin e komisionit.
Aleksandër Meksi - Grupet e tjera? Urdhëroni!
Sali Berisha - Zoti kryetar i seancës, së pari, dua t’u uroj fshatarëve të Shqipërisë fitoren
që arritën...
Aleksandër Meksi - Vërejtje për këtë nen, ju lutem! (U drejtohet teknikës) Shuajeni zërin!
(I drejtohet Sali Berishës) Ju tërheq vëmendjen për prishje të procedurës së votimit. Keni
gazetë në dispozicion, para e mbrapa, të më shani. Ju lutem!
(Sali Berisha flet nga vendi.)
Kastriot Islami - Mos flisni pa leje, zoti Berisha!
Aleksandër Meksi - Ju lutem shumë tani!
Rexhep Uka, keni ju vërejtje? (Nuk ka.)
Atëherë, kush është dakord për miratimin e nenit të parë, me ketë vërejtje të bërë nga
komisioni? Kundër? Abstenim?
Miratohet me shumicën e votave.
Nenin 2 e miratuam dje.
Tani kemi nenin 3. Komisioni, ju lutem!
Sulejman Pepa - Për nenin 3, komisioni bën ketë vërejtje: Aty ku thuhet “në përdorim’”, të
thuhet “në pronësi”, pra “toka u jepet në pronësi”. Vërejtje tjetër s’ka.
Aleksandër Meksi - Lutfi Dautllari.
Lutfi Dautllari - Duke qenë se këto lidhen me formulimin që bëmë në nenin 2, jemi
dakord me sugjerimin e komisionit.
Aleksandër Meksi - Ju lutem, pa leje mos flisni!
Rexhep Uka e ka fjalën.
Rexhep Uka - Meqenëse ky projektligj s’ishte përgatitur sipas variantit për tokën, pasuritë
shtetërore duhen parë me kujdes. P.sh. neni 3, pjesa e fundit, thotë që toka u jepet për
ndërtesa banimi. Nuk do të ishim dakord që toka bujqësore të jepej për ndërtesa banimi.
Prandaj kam mendimin që pas fjalës “blegtorale” të thuhet “truall brenda vijës kufizuese”, jo te
përfshihet aty toka. Se thotë: Toka u jepet në pronësi personave juridikë vendas pa shpërblim
për veprimtarie bujqësore e blegtorale dhe për rindërtesa banimi nuk do të ishte e drejtë
sepse kështu do te bënim ne çdo pëllëmbe tokë edhe ndërtesa.
Aleksandër Meksi - Formulojeni saktë dhe me shkrim propozimin, ju lutem!
Rexhep Uka - Qëllimi i nenit 3 është që toka jepet pa shpërblim. Kur themi që jepet për
veprimtari bujqësore, blegtorale dhe ndërtesa, kemi parasysh nenin e parë, që bën
klasifikimin e tokës: në toka bujqësore, në toka të zëna me pyje dhe në toka jobujqësore, që
përfaqësojnë truallin e ndërtimit. Prandaj e ritheksoj që qëllimi i nenit 3 është për të theksuar
që toka jepet pa shpërblim.
Për sa i përket çështjes “brenda vijës së verdhë, jashtë vijës së verdhë” ka legjislacion
tjetër që cakton këtë punë.
Aleksandër Meksi - Një saktësim e do.
Urdhëroni, zoti Berisha!

Sali Berisha - Unë mendoj që ky ligj, me nenet e tij, të rishqyrtohet edhe një herë, sepse
formulimi i tij ka qenë mbi bazën e ruajtjes së skllavërisë së tokës nga shteti dhe ka ruajtur
sistemin shkatërrimtar të kooperativave bujqësore. Shumë zotërinj këtu, zoti Kryetar, deshën
mbrëmë t’i ruajmë përsëri. Prandaj, ju lutem, mos na harxhoni kohë, por ta shihni edhe një
herë nga fillimi në fund, mbi bazën e nenit 2, që u miratua mbrëmë këtu. Më fal, nuk kemi
kohë për të humbur këtu dhe populli nuk ka durim ta ndjekë, prandaj ta marrë komisioni dhe
të punojë mbi të. Të hidhet në votë propozimi.
Aleksandër Meksi - Sulejman Pepa, ju lutem!
Sulejman Pepa - Lidhur me problemin që miratuam mbrëmë, nenin 2, tërë komisioni mbi
këtë bazë e ka korrigjuar, shoku Sali. Prandaj komisioni i përgjigjet pikërisht nenit 2, që u
miratua mbrëmë. Komisioni është i përbërë nga deputetë të ndryshëm.
Një deputet - Unë mendoj që neni 3 duhet të ngelet ashtu siç është, sepse nuk mund të
bëjmë përjashtim ekskluziv për ndërtesa banimi pranë tokës që u jepet në përdorim
personave fizikë dhe juridik, qoftë kjo dhe tokë bujqësore, aq më tepër në fshatrat kodrinorë
dhe malorë. Ne nuk mund të kalojmë në ndërtimin e fshatit të vjetër socialist, ku t’i mbledhim
të gjithë bashkë dhe të bëjmë vija të verdha për fshatra kodrinorë dhe malorë. Për fshatin
fushor kjo mund të diskutohet. Prandaj unë mendoj që kjo të mos përfshihet në këtë nen. Ky
nen të jetë nen i përgjithshëm dhe në një ligj të veçantë, ku do të flitet për përdorimin e truallit
për ndërtim, të specifikohen rastet e përdorimit të trojeve për banesë.
Themie Thomai - Mua më duket që deputeti Rexhep Uka ka të drejtë për nenin 3 që ngul
këmbë se na duhet ta definizojmë, pavarësisht nga sqarimi që dha deputeti Ylli Bufi, sepse
tokën ne e kemi të pakët dhe duhet ta kursejmë. Për sa i përket asaj që tha një deputet për
vijat e verdha, që unë e kam ngritur edhe në diskutimin që bëra, nuk e kuptoj se duhet të ketë
një vijë të verdhë që të afrojë shtëpitë me njëra-tjetrën, por vija kufizuese që do të caktohen
në përputhje me zhvillimin e vetë fshatrave, me pronën që ata po marrin tani që po miratojmë
këtë ligj. Por duhet të ketë një definicion, sepse po shpërdorohet toka, dhe nuk ka asnjë të
keqe.
Aleksandër Meksi - Specialisti, ju lutem, për ndonjë sqarim!
Specialisti - Në këtë nen parashikohet që toka jepet për veprimtari bujqësore e
blegtorale pa shpërblim, është ajo që tha Kryeministri, sepse për sa u përket ndërtimeve,
është neni 13, i cili parashikon që ndërtimet të bëhen brenda vijave kufizuese. Neni 13 e
saktëson këtë mendim. Prandaj ky është qëllimi që toka jepet për veprimtari bujqësore e
blegtorale pa shpërblim. Veçse mendoj se këtu në nenin e parë duhet shprehur që “toka u
jepet në pronësi dhe në përdorim”, sepse ne kemi dhe toka që do të jepen në përdorim
patjetër. Cilat do të jenë këto toka? Do të japim në përdorim me qira ato toka që janë brenda
planit rregullores dhe që mund të jepen në përdorim të përkohshëm, si dhe tokat që marrin
punonjësit e NB-ve në përdorim nga shteti. Prandaj, gjithmonë duhet ta shprehim që “toka u
jepet në pronësi dhe në përdorim”, nuk na prish asnjë gjë, siç e ka dhe komisioni.
Aleksandër Meksi - Petrika Minga e ka fjalën.
Petrika Minga - Në qoftë se do të shohim nenin 3 dhe nenin 11, vërejmë se ata janë në
kontradiktë me njëri-tjetrin. Neni 3 thotë që “toka u jepet në pronësi personave juridikë dhe
fizikë vendas pa shpërblim për veprimtari bujqësore, blegtorale dhe për ndërtime banimi”,
ndërsa neni 11 thotë që “subjektet që kanë ose marrin tokë bujqësore për përdorim,
detyrohen ta shfrytëzojnë atë vetëm për qëllime bujqësore”.
Aleksandër Meksi - E sqaron neni 1, zoti Minga.
Perika Minga - Të specifikohet kjo, që të mos bjerë në kontradiktë me nenin 11.
Aleksandër Meksi - Gagaçe Bregu e ka fjalën.
Gagaçe Bregu - Unë mendoj që deputeti
Petrika Minga nuk ka të drejtë. Toka është tjetër gjë dhe toka bujqësore është tjetër. Neni
3 nuk bie në kundërshtim me nenin 11. Unë mendoj dhe jam dakord me sqarimin që bëri
specialisti që të jepet me dy nocione “në pronësi dhe në përdorim”, sepse do të ketë variante
të ndryshme gjatë zbatimit të dhënies së tokës. Jam me variantin e specialistit.
Aleksandër Meksi - Dhimitër Anagnosti e ka fjalën.
Dhimitër Anagnosti - Thelbi i nenit është për të thënë që toka jepet pa shpërblim. Tani
unë nuk e di se si do të kuptohet kjo nga masat, nga personat fizikë, domethënë nga
fshatarët, të cilët kanë futur tokën e tyre dhe tani u thuhet se jepet pa shpërblim. Mua më
duket se neni nuk është në rregull. Mund të jepet pa shpërblim ajo tokë që është hapur e re
nga shteti, por jo në përgjithësi. Në qoftë se thelbi i nenit është që toka të jepet pa shpërblim,
të specifikohet se cila tokë është pa shpërblim, sepse s’mund të kuptohet këtu që për tokën e
vet t’i thuash ta falësh, kur ai njëherë e ka paguar dikur këtë tokë.

Aleksandër Meksi - Kemi një variant të tillë: “Toka u jepet në pronësi dhe në përdorim
personave juridikë e fizikë vendas... (ndërprerje incizimi)
Bashkim Kopliku - ... Unë them që ta thjeshtojmë fare: “Toka u jepet vendasve pa
shpërblim.” Të gjitha të tjerat në ligj më duken të tepërta, nuk e di pse janë. Falemnderit!
Aleksandër Meksi: Zoti Azem Hajdari e ka fjalën.
Azem Hajdari - Marrëdhëniet e përdorimit të tokës rregullohen nëpërmjet kontratave të
subjektit ose të shtetit, i cili jep në përdorim tokën, dhe kjo s’ka nevojë të sanksionohet “në
përdorim” këtu. Këtu caktojmë vetëm marrëdhëniet e pronësisë dhe atë që e gëzon tokën.
Prandaj të themi që toka jepet pa shpërblim, ashtu siç tha zoti Bashkim Kopliku, dhe s’ka
nevojë të rregullojmë marrëdhënie tjetër. Atë gjë që ma jep mua, unë e përdor si të dua, se
është prona ime dhe unë jam pronari. Ndërsa ajo tjetra, që shteti do të ma japë në pronësi
apo do të ma japë në përdorim, ndërtohet në bazë të kontratave me subjektin, me qira apo si
e bën vetë shteti ose personi juridik etj.,që e ka tokën e vet. Prandaj ne ta sanksionojmë,
edhe mbrëmë e votuam këtë, dhe nuk ka pse ta zgjasim. I ftoj deputetët që të mos humbim
kohë, por ta votojmë këtë.
Jani Jani - Duke pasur parasysh nenin 2 dhe vërejtjet e komisionit te faqja 2, që thotë se
toka, prone e personave fizikë, trashëgohet sipas dispozitave ligjore për trashëgiminë”, kjo
shprehje a s’mund të vihet në nenin 3? Unë them që të përcaktohet.
Një deputet - Ne mbrëmë, te neni 2, thamë që “personat gëzojnë të gjitha të drejtat që
përmbahen në këtë ligj”. Një nga të drejtat që përmbahen në këtë ligj duhet të jetë edhe
trashëgimia, se s’ka pronë pa trashëgimi. Kështu që kjo shprehje duhet të vendoset me çdo
kusht në nenin 3.
Aleksandër Meksi - Specialistët të na sqarojnë, sepse te vërejtjet e komisionit është
thënë që paragrafi i dytë duhet të f utet në një nen të ri, bashkë me shitblerjen, kështu ishte
ideja e komisionit.
Specialistja - Trajtimi i trashëgimisë në projektligjin e paraqitur nuk ka asnjë shkelje
ligjore që të pasqyrohet dhe rregullimi juridik bëhet sipas institutit të trashëgimisë të
legjislacionit tonë civil.
Aleksandër Meksi - Ne duhet të gjejmë një vend për frazën që tha Jani Jani që “toka,
pronë e personave fizikë, trashëgohet sipas dispozitave ligjore për trashëgiminë”. Mbase do
ta gjejmë.
Jani Jani - Vendi është i gjetur te neni 3, është vazhdimi i nenit 3.
Aleksandër Meksi - Nuk është problem ajo.
Jani Jani - Është fare i gjetur vendi, meqenëse kjo shtesë që propozoi komisioni, është
ndarë përgjysmë, një pjesë ka hyrë te neni 2 dhe një pjesë do të hyjë të neni 3.
Aleksandër Meksi - Në rregull. Po lexoj edhe një herë një lidhje që mund t’i bëhet këtij
neni: “Toka u jepet në pronësi e në përdorim personave juridikë e fizikë vendas, pa
shpërblim, për veprimtari bujqësore e blegtorale dhe për ndërtesa banimi. Toka, pronë e
personave fizikë, trashëgohet sipas dispozitave ligjore për trashëgiminë.”
Çun Jonuzi - Unë them që ky nen mund të formulohet kështu dhe del i qartë: “Toka që u
jepet në përdorim personave fizike e juridikë vendas, jepet pa shpërblim” dhe vazhdon
formulimi deri në fund. Ose mund të shprehet në këtë mënyrë: “Toka që u jepet personave
(dhe s’ka nevojë të thuhet “në përdorim”) juridikë e fizikë vendas, jepet pa shpërblim për
veprimtari bujqësore, blegtorale dhe për ndërtesa banimi.”
Aleksandër Meksi - Kjo është e njëjtë me idenë e korrigjimit që bëri zoti Bashkim
Kopliku.
Urdhëroni, zoti Baleta!
Abdi Baleta - Unë dua të shpreh këto mendime lidhur me këtë nen:
Neni, siç është formuluar dhe siç mbahet në propozimet që u bënë, niset nga ideja se
toka jepet në përdorim. Kjo ide, me votimin e mbrëmshëm, ka rënë poshtë dhe nuk duhet në
asnjë mënyrë të mbahet më në asnjë tekst të asnjë neni. Ndryshe, ne këtu bëjmë një
konfondim konceptesh e qëndrimesh, që nuk do të na nxjerrë një ligj të mirë. Prandaj të
thuhet: Toka u jepet në pronësi personave juridikë e fizikë vendas pa shpërblim.” Fjalët “për
veprimtari bujqësore e blegtorale dhe për ndërtesa banimi” kanë qenë të diktuara si kufizime
nga ideja që toka po u jepet në përdorim, sepse pronari ishte tjetërkush dhe ua jepte në
përdorim të tjerëve, pra ruhej ende raporti feudal-bujkrob në një farë forme. Në qoftë se toka
jepet në pronësi, nuk ka kuptim të shënohet “me veprimtari bujqësore e blegtorale dhe
ndërtesa banimi”, sepse pronësia nënkupton aftësinë e pronarit, të drejtën e pronarit për ta
përdorë edhe për qëllime të tjera, të cilat nuk mund t’i numërojmë të gjitha në një ligj.

Aleksandër Meksi - Propozimi i Bashkim Koplikut është që toka u jepet personave
juridikë dhe fizikë vendas pa shpërblim”.
Abdi Baleta - Jam dakord që të mbetet dhe çështja e trashëgimisë.
Aleksandër Meksi - Është te paragrafi i dytë që ju lexova.
Një deputet - Kam mendimin se po zgjatemi kot. Duhet t’i ruajmë të dyja kategoritë: në
pronësi dhe në përdorim. Pse jemi djegur nga qulli, po i fryjmë dhe kosit. Në praktikën tonë
do të kemi edhe tokë në përdorim. E sqaroi mirë specialisti. Do të kemi tokë provizorisht
brenda vijave kufizuese, që mund t’ua japim në përdorim. Në ndërmarrjet bujqësore do të
kemi tokë që do të jepet në përdorim për furnizim të anëtarëve të familjeve bujqësore. Do të
kemi dhe kategori të tjera. Pastaj shtrohet problemi, thuhet që do të vihet edhe në trashëgimi.
Kjo kuptohet. Ajo që jepet në pronësi, është në trashëgimi. Të shkruajmë në ligj që shtëpia e
babait trashëgohet nga djali, unë mendoj se po shtohen fjalë dhe ujëra të tepërta. Mendoj që
përkufizimi “toka u jepet në pronësi dhe në përdorim” dhe vazhdimi si e ka teksti është më se
e formuluar drejt. Dhe ta votojmë, se bëjmë ligj që të jetojë gjatë, nuk bëjmë ligj për një ose
dy muaj.
Kostandin Hoxha - Kam një pyetje për shokët specialistë që janë marrë me përgatitjen e
ligjit. Këtu thuhet: toka u jepet në pronësi etj., etj. dhe për ndërtim banimi. Po për ndërtim jo
banimi, si do të zgjidhet? P.sh. unë duhet të bëj një fabrikë, një hotel. Si do të zgjidhet kjo?
Është e shkruar kjo, se s’e kam gjetur?
E dyta, përfshin ky nen edhe tokën që është urbane, e qyteteve? Ta zëmë, unë dua të bëj
si privat një shtëpi në Shkodër. Përfshin ky nen edhe këtë lloj toke?
Aleksandër Meksi - E ka neni 13.
Kostandin Hoxha - Edhe këtë do të ma jepni mua pa shpërblim në bazë të ligjit?
Specialisti - Ndërsa është si shtëpi banimi, do të jepet pa shpërblim si në fshat dhe në
qytet.
Kostandin Hoxha - Mirë, unë dua të bëj në Tiranë, në qendër të pazarit, një shtëpi.
Specialisti - Brenda rregullave.
Kostandin Hoxha - Po pse prapë me rregulla administrative do të vazhdojmë ne?
Specialisti - Sipas vendimeve të Këshillit të Ministrave për planet rregulluese.
Kostandin Hoxha - Atëherë them që ky nen duhet të ndryshojë. Më falni, tani e kam me
Kryesinë e Parlamentit. Unë jam i mendimit që është tjetër punë toka e tij në fshat, që
vendosëm mbrëmë, dhe tjetër punë kur s’kam tokë. Dua të marr tokën urbane, por është
pronë e të gjithë qytetit. Unë them që nuk duhet ta konsiderojmë njësoj si tokën e fshatarit që
e punon dhe ka të drejtë ta marrë pa shpërblim, ashtu si dhe unë që vij nga Vlora dhe dua të
bëj një shtëpi në Durrës, në Tiranë apo në Shkodër. Prandaj duhet të ketë raporte të
ndryshme financiare toka bujqësore, toka blegtorale dhe toka për ndërtesë banimi, atje ku ai
punon e jeton. Nëse unë dua të bëj një vilë në plazh, si do ta marr, pa para? Nuk jam dakord.
Aleksandër Meksi - Ndonjë formulim keni ju?
Kostandin Hoxha - Mbase e bëj, po të duhet.
Aleksandër Meksi - Zoti Berisha.
Sali Berisha - Zoti kryetar i seancës, unë jam i mendimit përsëri që ky ligj, me të gjitha
nenet, të shihet. E ka parë Komisioni i Bujqësisë, ta shohë edhe Komisioni i Ligjeve, sepse
nuk mund të rrimë një seancë për një nen, në një kohë kur specialistët mund të na shkurtojnë
shumë. Unë e kuptoj që komisioni ka punuar për variantin e pronësisë, por e shoh që ka
punuar me zemër të thyer dhe jo i plotë në këtë variant. Prandaj mundësisht ta shohin juristët,
ta plotësojnë me definicione dhe të mos rrimë të plotësojmë ne këtu në sallë, aq më tepër kur
dihet që mungesa e juristëve është një nga sëmundjet kryesore të këtij Parlamenti. Mendoj
që të mos harxhojmë shumë kohë me të, por t’ia japim një herë Komisionit të Ligjeve, ta
përpunojnë konform parimit që u vendos mbrëmë bashkërisht këtu: “toka, pronë e fshatarit”
dhe pastaj të procedojmë. Nuk është racionale, nuk është ekonomike kjo që bëjmë ne. Ju e
shihni vetë. Po vazhdojnë diskutimet, me të drejtë, për të plotësuar njëri-tjetrin. Ne do të
vazhdojmë tri ditë me këtë mënyrë, me gjithë këto nene. Prandaj më mirë të arsyetojmë, t’ua
japim edhe një herë juristëve në dorë, duke respektuar parimin e pronësise, t’i riformulojmë
kryekëput nenet.
Aleksandër Meksi - Do të bëj unë një propozim në emër të Kryesisë.
Një deputet - Shumë nga deputetët këtu s’e kanë lexuar ligjin, s’e kanë studiuar. Nga të
tëra mendimet që u dhanë këtu, ai i komisionit, me atë plotësim që i bëri specialisti, është më
i përshtatshmi. Njëzet herë po ta kthejmë, prapë për atë do të votojmë. Unë them që është
ajo mania për t’u ngritur e për të folur të gjithë, por ndonjë gjë të re nuk kanë shtuar në nen,
atje ngelëm prapë. Në qoftë se doni t’i kthehemi, hajde t’i kthehemi, por një javë i jemi kthyer.

Unë nuk jam dakord me zotin Sali Berisha, që pas një jave punë me të, e kthejmë këtu edhe
për një, dy, tri orë, e kthejmë pas dy-tre ditësh prapë. Nuk është e drejtë kjo, më duket. Nga
një anë, themi që shqetësimi është i madh dhe pret populli, nga ana tjetër themi ta kthejmë
prapë në komisione. Komisioni e ka shprehur që prona është e personave juridikë, fizikë dhe
shtetërore. Mbi këtë bazë i ka bërë ndryshimet. Çfarë ndryshimi tjetër do të bëjmë sot?
Aleksandër Meksi - Propozimi i Kryesisë është që të dy komisionet: Komisioni i
Bujqësisë dhe Komisioni i Ligjeve, bashkë me përfaqësuesit e Qeverisë dhe specialistët,
brenda një kohe t’i bëjnë një kontroll. (Ka kundërshtime në sallë).
Bardhyl Reso - Unë mendoj që përveç Komisionit të Bujqësisë dhe Komisionit të Ligjeve,
të gjykojë për këtë ligj edhe Komisioni i Ndërtimeve, sepse shumë prej neneve këtu bëjnë
fjalë për ndërtimet dhe ka kontradiktë. Jam dakord me propozimin e doktor Saliut, se shumë
prej këtyre zotërinjve janë nisur nga ajo që toka do të jetë në përdorim dhe jo në pronësi,
prandaj edhe Komisioni i Ndërtimeve duhet ta shohë.
Aleksandër Meksi - Mos përsërisni diskutimet, ju lutem! Ne po mundohemi të kursejmë
kohën.
Një deputet -1 nderuar nënkryetar,
Aleksandër Meksi - Urdhëroni!
Po ai deputet - Unë nuk jam fare dakord me qëndrimin që po mbajmë dhe me
rendimentin e ulët në Parlamentin tonë. Kemi kaq ditë me sorollatje të pafund, ku secili tregon
oratorinë e vet dhe shfrytëzohet Parlamenti për deklarata të ndryshme që mbahen. Ne kemi
kaq ditë që po punojmë, e ka rikonceptuar Komisioni i Bujqësisë mbi bazen e pronësisë që
vendosëm mbrëmë dhe mbi këtë bazë ne do të vazhdojmë të diskutojmë nen për nen.
Aleksandër Meksi - Kryesia vendos të vihet në jetë propozimi i saj.
Një deputet - Më jep fjalën. Jam kategorikisht kundër propozimit tuaj dhe të zotit Berisha.
Boll janë marrë partitë politike, Qeveria. Kemi dy javë që merremi me këtë problem. Nga njëra
anë deklarojmë që të mos e zvarrisim dhe të mos e mërzisim popullin në vonimin e ligjit dhe
nga ana tjetër mblidhemi dhe tallemi. Kjo është tallja më e madhe me popullin. Prandaj të
vazhdojmë. Ata shokë që nuk kanë ardhur këtu në Kuvendin Popullor ë tregon dhe salla, e ku
bredhin poshtë e lart të përgjigjen këtu dhe ta vlerësojnë me seriozitetin më të madh këtë
problem.
Përderisa themi që toka është problemi më kapital dhe ky ligj është nga më të
rëndësishmit, ta vlerësojmë me seriozitet këtu dhe të punojmë ditë dhe natë për të dhe të
shprehemi. Unë s’kisha fare për të ardhur në Kuvend. Ky ligj me ka bërë që të vij këtë javë,
se s’kisha për të ardhur fare të humbas kohën kot. Prandaj, ju lutem shumë të vazhdojmë
punën! Kjo s’është e drejtë fare.
Kastriot Islami - Duhet të kemi parasysh një gjë. Nuk po them që do të ndërpresim
punën. Ideja është që të jemi sa më racionalë. Të lëmë një orë në dispozicion, meqenëse ka
nevojë për korrigjime. Ju e shikoni që për një nen po diskutohet të vihet apo të mos vihet fjala
“pronësi” apo “përdorim”. Të lëmë 1 orë në dispozicion dy komisioneve, të tre komisioneve
dhe të procedojmë në orën 1100. Ne, si Kryesi kështu e kemi vendosur. Na kritikoni! Po ne
fillojmë në orën 11 °°.
Aleksandër Meksi - Mbas kësaj kohe që komisioni me specialistët punoi për të
mundësuar një ecuri më të shpejtë të punës në Kuvend, konsideruar rëndësia e temës që
kemi në shqyrtim. Nga disa deputetë u paraqiten vërejtje të ndryshme, lidhur me transmetimin
e djeshëm në televizor. Kryesia i shqyrtoi këto vërejtje dhe sëbashku me televizionin do të
mundohemi që në seancën e mbasditës, që është në orën 16, të mund të transmetohet në
ecurinë vet seanca e djeshme për të qenë me i qartë qëndrimi i të gjithëve, megjithëse kanë
ankesa në këtë drejtim.
Do të procedojmë tani nëpërmjet komisionit.
(Në sallë bëhet vërejtje për pjesëmarrjen e deputetëve).
Kastriot Islami- Sekretaria të numërojë!
Aleksandër Meksi- (Dikush nga deputetët kërkon të flasë) Përse? Kanë kërkuar dhe
shokë të tjerë për të diskutuar për çështjet e fundit dhe ju kemi thënë jo.
Kastriot Islami- Ju lutem, ka disa deklarata për të bërë. Mbasi të miratojmë ligjin “Për
tokën”, i cili është mjaft i rëndësishëm dhe pret gjithë populli do të bëhen të gjitha deklaratat e
tjera. Pyetjet na i bëni pastaj, ju lutem!
Një deputet- Zoti Meksi, janë më shumë se gjysma e deputetëve, janë 129 veta.
Aleksandër Meksi- Në rregull, atëherë, të nderuar deputetë, meqenëse shumica e
deputetëve janë të pranishëm, fillojmë seancën.
Sulejman Pepa, në emërtë komisionit.

Sulejman Pepa- Komisioni i Bujqësisë dhe i Ushqimit, Komisioni i Ligjeve dhe Komisioni i
Ndërtimeve dhe i Privatizimit e rishikuan dhe një herë ligjin “Për tokën”. Për çdo nen të
pamiratuar akoma, ka sugjerime konkrete, prandaj fillojmë që nga neni 3 që e kemi lënë
gjysëm. Për nenin 3 komisionet kanë këtë formulim: Toka bujqësore u jepet në pronësi ose
përdorim personave juridikë dhe fizikë vendas, pa shpërblim” Paragrafi i dytë: Toka për
ndërtime jepet me shpërblim. Kriteret i cakton Këshilli i Ministrave”.
Aleksandër Meksi- Mund të ma jepni me shkrim pastaj? Si qe fundi”? Kriteret... ju lutem!
Sulejman Pepa- Toka bujqësore u jepet në pronësi ose në përdorim personave juridikë e
fizikë vendas, pa shpërblim. Toka për ndërtime jepet me shpërblim. Kriteret i cakton Këshilli i
Ministrave”.
Aleksandër Meksi- Ka një pyetje përpara.
Një deputet- Kur thuhet që toka për ndërtim jepet me shpërblim, kihet parasysh që edhe
truallin që do të marrë fshatari për ndërtim do ta paguajë?
Aleksandër Meksi- Ju lutem, sqarimin tani, ose komisioni, ose...(e lë mendimin gjysmë).
Sulejman Pepa- Këtu është fjala për të tëra llojet e ndërtimeve, qoftë në qytet, qoftë në
fshat do të bëhen me shpërblim; por Këshilli i Ministrave do të bëjë kritere të veçanta, sipas
tokës, sipas pjellorisë, sipas largësisë nga qendra, prandaj atje do të ketë edhe për fshatarin,
mund të ketë një fillim simbolik për ndërtimin e banesës.
Aleksandër Meksi- Ilir Manushi.
Ilir Manushi- Kam dhe unë një pyetje. Kur themi që “toka do t’u jepet në përdorim, pa
shpërblim në qoftë se, përveç atyre që do ta kenë në pronësi token, do f u jepet herë pas
here në përdorim sipas kërkesave tokë personave të ndryshëm fizikë dhe juridikë, si duhet
kuptuar “pa shpërblim”? Nuk do të ketë taksë mbi tokën ose qira? (Dikush nga deputetët
ndërhyn) Ju lutem, unë pyetje e kam dhe dua shpjegim.
Sulejman Pepa- Kur thuhet: “me përdorim”, në rastin konkret, është fjala për familjet e
formave që toka në fermat shtetërore është shtetërore. U kemi dhënë dy dynym tokë; kjo
është në përdorim. Ose e kemi fjalën për familjet që janë në punë shteti, por që banojnë në
fshat; është një oficer, një arsimtar që nuk lidhet me fshatin, por për nevojat e tij i japim 2-3
dynymë tokë, siç është vendimi i Këshillit të Ministrave, aktualisht. Ky është kuptimi i fjalës
“tokë në përdorim”. Ai mund të ikë nesër.
Aleksandër Meksi- Lutfi Dautllari.
Lutfi Dautilari- Grupi i deputetëve socialistë mbështet riformulimin që i ka bërë komisioni,
duke menduar që fshatarit t’i jepet për ndërtim toka pa shpërblim, të formulohet në këtë ligj.
Ndërsa për qytetarin është i zgjidhur në nenin 13, ku thuhet: “Në vleftën e plotë të
ndërtimeve dhe instalimeve përfshihet dhe vlefta e tokës”.
Aleksandër Meksi- Bashkim Kopliku.
Bashkim Kopliku- Më falni, tani kemi ndërruar jo vetëm formulimin, kemi ndërruar dhe
qëndrimin ndaj problemit me nenin 3. Për shembull, kemi lënë pa përmendur, pra, duket
s’kemi vendosur për tokat e kullotave që ishin shprehur përpara me fjalën blegtoral. Nuk e di
ç’mendim do të kemi, se në origjinal kishim blektorale dhe nënkuptoheshin dhe tokat, kullotat,
për shembull. Nuk dua të bëj koment për lidhjet që ka kjo punë për kooperativat malore etj.
Problemi i dytë që kam të paqartë është: Duhet të mendoj meqë tokën është më mirë për
një vit ta lëmë të shpërndahet qoftë e qytetit, qoftë e fshatit pa shpërblim dhe pastaj me
evolimin e vendit të marrim një vendim të ri, ndoshta pastaj do të fillojmë të themi: në këtë
moment kush e ka marrë private e gëzoftë, kush është shtetërore tani e tutje do ta blejë, kur
të vijë koha e shitjes.
Problemi i parë: tokat e zëna dhe kullotat, ç’fat do të kenë; do të jepen këto në pronë, apo
jo, sidomos në fshat?
Problemi i dytë: Do të merrnim edhe njëherë, të mendohemi a duhet të japim falas për një
kohë tokën pavarësisht përdoret për shtëpi apo përdoret për bujqësi?
Aleksandër Meksi- Komisioni, ju lutem!
Sulejman Pepa- Përderisa pranojmë që të futen në ekonominë e tregut dhe në rast se
vërejtjet, kritika të ‘ashpra janë b§r§ lidhur me shfrytëzimin e tokës ka qenë kjo që në tokën e
kemi pasur pa vlerë. Prandaj për ndërtime të ndryshme do të bëhet me vlerë. Për kriteret,
mendimi i komisioneve është që t’i caktojë Këshilli i Ministrave, duke pasur parasysh ato
kritere që caktohen në çmimin e tokës. Nuk mund ta lëmë.
Aleksandër Meksi- Po për vërejtjen blegtorale?
Sulejman Pepa- Vërejtjen blegtorale ne nuk e trajtuam. Ne këtu trajtojmë vetëm çështjen
e tokës bujqësore, që mbillet vreshtat etj., “pa shpërblim”. Mendimin e kam individual, kullotat

në rast se do t’i shpërndajmë dhe mund f i shpërndajmë mbase nuk e kam të qartë problemin,
por pa shpërblim duhet të jetë.
Aleksandër Meksi- Në nenin 2, nuk e di sa bie ndesh, ne thamë që ndalohet shitblerja e
tokës. Këtu dalim me shitjen e tokës. Për mendimin tim, me sa di unë, në eksperiencën e
vendeve të ndryshme ekzistojnë çmime të tokës. Çmimet e tokës janë të ndryshme për tokën
bujqësore dhe janë të ndryshme për tokën e ndërtimit. Këto ligji le f i parashohë. Kur bëhen
operative këto pastaj, për pesë vjet, edhe ne ndalimin e shitblerjen e kemi lënë për një kohë
të caktuar. Të gjithë ramë dakord që kjo të jetë vetëm për një fare kohe sa të stabilizojë
gjendjen. Ligji të parashohë dhe kufizimin, por neni 2 nuk të lejon shitjen e tokës, siç e
parasheh me të drejtë neni 3. Unë jam që të ketë çmime toke. Duhet të parashohim dhe një
gjë: janë shumë njerëz që duan të ndërtojnë shtëpi. Një truall mund ta blejnë ata diku, për
pension, pra, mund ta kenë të drejtën të blejnë një truall. S’kemi pse i kufizojmë.
Muharrem Mezini.
Muharrem Mezini- Unë kam mendimin që nuk ka kuptim përderisa e përcaktuam.
Përderisa përcaktuam nenin që toka të jetë në pronësi, domethënë toka bujqësore dhe që ne
aktualisht kemi ndërtime në këto toka bujqësore, shumicën e ndërtimeve në toka bujqësore
janë, ose jo bujqësore. Tani që themi ato që do f i ndërtojmë këtej e mbrapa domethënë të
jenë me shpërblim. Unë them që nuk ka nevojë që të vendoset pika me shpërblim. Dhe se
dyti, për sa i takon problemit që shtrohet për kullota, që me të drejtë e nisi deputeti Bashkim
Kopliku, nuk duhen futur kullotat në këtë, se është një pikë e veçantë që kush përcaktohen në
pyje, kullota. Kullotat do t§ mbeten pronë që do t’u jepen fshatrave ose familjeve të veçanta
me qira, por jo me ndarje, se s’ka asnjë lloj mundësie praktike, as në kohën e turkut, as të
Zogut, as në këtë sistem s’ka pasur mundësi që ato të jenë pronë private për secilin, se nuk
ke mundësi aktualisht që ta bësh këtë.
Aleksandër Meksi- llir Manushi.
Ilir Manushi- Aty ku themi që të jepet “pa shpërblim”, në vazhdim të asaj që tha dhe zoti
Bashkim Kopliku, që të shtohet fjala “fillimisht, sepse në e mëtejshme pronari i tokës që kur të
lejohet ta shtojë, ta zgjerojë ose ta zvogëlojë atë, natyrisht që do të ketë edhe taksë mbi
tokën ose taksë mbi prodhimet e tij. Pra, themi që fillimisht “pa shpërblim”, për të mos krijuar
idenë që në vazhdimësi mbyllet ky problem.
Aleksandër Meksi- Mundet, por më e rregullt qe e Sali Berishës. Ideja që është në një
nen që e paraprin.
Lindita Prifti- Desha të bëj një sqarim për problemin që ngre deputeti Bashkim Kopliku.
Këtu nuk parashtrohet çështja do të jepen kullota ose jo. Për veprimtarinë bujqësore dhe
blegtorale është menduar kur ky ligj ishte ngritur për tokën në dhënien në përdorim, atëherë
do t’ja thonim për çfarë do ta përdorte, ndërsa tani ai e ka në pronësi dhe nuk është e
nevojshme që ne të shprehim për çfarë do ta përdorë, çfarë veprimtarie bujqësore apo
blegtorale. Ai e di vetë tani për çfarë do ta përdorë dhe nuk është e nevojshme t’ja caktojmë,
prandaj është lënë vetëm taksative, jepet pa shpërblim, nuk është e nevojshme të shtojmë
këtë, prandaj unë mendoj ta heqim, nuk shpreh kullotat këtu.
Bashkim Kopliku- Më falni, te neni 1 toka është klasifikuar në tre lloje: a,b,c. Flitet për a.
Flitet për çështjet për të Çfarë qëndrimi përbën që pikërisht janë toka të zëna me pyje, kullota,
livadhe? Këtu s’marrim përgjigje. Marrim përsipër të flasim për llojin e parë të tokës, për llojin
e tretë aq më tepër që do të përsërisë pak dhe zotin Sali Berisha. Ka një analizë, një
kundërvënie të dy neneve. Neni 3 i kundërvihet nenit 2; i cili në mënyrë laksative thotë që
toka te ne s’shitet. Atëherë njërit pronar, shtetit ja japim të drejtën e shitjes; tjetrit pronar,
privatit s’ja japim të drejtën e shitjes. Unë do t’ju propozoja, mbase edhe njëherë te propozimi
që ju kam dërguar. Toka u jepet vendasve pa shpërblim. Dhe të kalojmë te neni tjetër.
Nji deputet- Unë mendoj se problemi që ngre komisioni për shitjen e tokës për ndërtimet
është i drejtë; ndërtime jo për vetë fshatarin, se vetë fshatari e ka tokën e vet dhe ndërton në
atë tokë; s’ka pse blen; kurse për qytetarët e ndryshëm që kërkojnë të ndërtojnë shteti ka një
klasifikim të tokës që mund të shkojë me 10 kategori sipas vendndodhjes se saj. Edhe sot
nuk mund të bëhesh pronar i një toke pa e blerë atë, në kushtet që do të ndërtosh diçka,
kurse është tjetër punë toka që do t’i jepet nga shteti fshatarit të sotëm. S’duhet tangatërrojmë. Unë mendoj që komisioni e ka formuluar shkurt dhe drejt. Dalja e ligjit do ta
saktësojë ketë problem. Dhe ne duhet ta shikojmë me ketë sy. Ta miratojmë në këtë mënyrë
që ajo nuk e mbyll perspektivën, që të përcaktohen më vonë të gjitha problemet. Dhe ja
ndalon blerjen e tokës të huajve. Kjo është në favorin tonë, është vetëm për vendasit.
Aleksandër Meksi- Bardhyl Reso.

Bardhyl Reso- Lidhur me truallin e ndërtimit unë jam i mendimit që ai duhet të shitet.
Madje, duhet të avancojë pak më tej. Në qytete ai duhet t’i kalohet atyre që e kanë menjëherë
në pronësi truallin që e kanë rreth shtëpisë se tyre. Deri tani me truallit e ndërtimit në qytete
janë bërë lloj-lloj abuzimesh dhe makinacionesh Ato që janë pronë shtetërore për të gjitha ato
që duan të ndërtojnë, duhet patjetër t’ja shesë shteti për ato që janë pronë shtetërore. Për ato
që i kanë pronat e tyre duhet menjëherë t’ i kalojnë në pronësi. Është prona më elementare
krahas shtëpisë edhe truallit rreth saj. prandaj toka për ndërtim duhet të jetë e gjitha në shitje
qoftë nga shteti. Edhe në të ardhmen duhet të lejohet bile më shpejt nga të gjithë të tjerat,
edhe përpara tokës bujqësore, brenda në qytet për shitjet për truall ndërtimi.
Aleksandër Meksi- Keni ndonjë gjë, ju?
Specialisti- Problemi i pyjeve dhe i kullotave trajtohet në ligj të veçantë dhe nuk futen në
ligjin “Për token” dhe përgjithësisht pyjet dhe kullotat janë trajtuar si pasuri shtetërore. Në rast
se ju mendoni se mund të bëhen dhe kullotat pronë private duhet të futen. Prandaj ne kemi
pasur parasysh që tokat e pyjeve dhe tokat e kullotave do të jenë pasuri shtetërore ose pasuri
kombëtare si mund ta shprehin. Kullotat mund të jepen me qira siç janë dhënë përpara, por
nga ndërmarrjet që këta administrojnë.
Aleksandër Meksi- Fjala është për tokën bujqësore dhe për atë që merret për ndërtim.
Gagaçe Bregu e ka fjalën.
Gagaçe Bregu- Tani, unë mendoj që po ha shumë diskutim neni 3 për sa i përket shitjes
dhe blerjes se tokës. Për sa i përket problemit kjo është kontradiktore. Unë jam dakord me
zotin Sali Berisha për nenin 2. Ne, tani për tani, nuk duhet të shesim tokën as për troje, as për
përdorim, as për pronësi, sepse kjo bie ndesh dhe me nenin 2, dhe ndesh dhe me ato ç’ka
kemi diskutuar këto ditë. Ta zëmë, për shembull, që flitet për fshatin. Ka dhe qendra të
banuara që kërkon troje. Ne do t’u shesim trojet këtyre njerëzve që’ do të bëjnë shtëpi. Unë
mendoj që të mos aplikohet shitja për ndërtime në fshat. Për sa i përket zonave të caktuara të
preferuara të qyteteve ose zonave ku nuk do të lejohen të ndërtohen banesa, kjo të shikohet
me vendime të veçanta të Këshillit të Ministrave. Ne këtu të miratojmë si nen që jepet toka në
përdorim dhe në pronësi shtetasve. Nuk ka pse ta zgjasim më këtë muhabet. Koha do ta
diktojë si do ta bëjmë në të ardhmen këtë problem.
Një deputet - Unë e kam mendimin që të mos përfshihen në një nen edhe për përdorim,
edhe në pronësi. Unë kam këtë mendim që ne do t’i ndajmë. Toka që jepet me pronësi jam
me mendimin e deputetit Bashkim Kopliku të jepet pa shpërblim. Ndërsa në një paragraf tjetër
të caktohet toka që jepet për përdorim, sepse nuk ka kuptim që toka i jepet në pronësi
fshatarit dhe në të njëjtën kohe t’i jepet qira për të ndërtuar shtëpinë në tokën e tij.
Aleksandër Meksi- Sulejman Pepa, na bëri sqarimin, sepse tjetër gjë u lexua, të tjera
bëhen vërejtje, pra ato që propozoi Bashkim Kopliku.
Sulejman Pepa- Ndërtimi i banesave nuk do të bëhet atje ku do të ketë parcelën e tokës,
se atëherë do ta zëmë tërë tokën me shtëpi, do të bëhet me vija kufizuese brenda rregullave
që janë. Ndërsa po qe se dikush mendon se pjesa e dytë e nenit 3 nuk shkon këtu për
ndërtimet që të jepet me shpërblim, nuk ka ndonjë të keqe, po qe se shpreh dhe mendimin e
komisionit për të kaluar te neni 13 që e ka pikërisht këtë çështje, neni 13 që ka ndërtimet ku
thuhet: “Vlefta e ndërtimit përfshihet vlera e tokës”. Të parën që duhet të bëjmë ne sot është
që tokën ta vlerësojmë, veçanërisht për ndërtimet. Do të marrë Tirana 70 apo 100 ha, apo të
tërë ndërtimet që bën shteti do t’i marrë pa para? Në rast se jemi treguar të lirë, jemi treguar
vetëm te toka deri tani. Është çështje tjetër që Këshilli i Ministrave cakton kriteret mbi bazë
largësisë se tokës nga qendra, nga pjelloria, nga kushtet e tjera. Do të caktojë kritere dhe do
të ketë çmime nga më të ndryshmet, që nga më të voglat e deri nga më të mëdhatë.
Aleksandër Meksi- Vërejtja vjen që këtu, me sa duket nuk e ka vendin, megjithatë...
Ahmet Kamberi.
Ahmet Kamberi- Unë mendoj se ka një keqkuptim në këtë nen. Cili është keqkuptimi?
Ne kemi tokë në fushë, kemi dhe tokë kodrinore në zonat malore. Në fushë pothuajse tërë
toka është bujqësore. Në zonën kodrinore dhe në zonën malore toka nuk është bujqësore në
kuptimin e prodhimit të drithërave, se është edhe kullotë, është dhe zabeli, pylli, pyjet e ulëta
që quhen. Pra, përpara se të bëhej kooperativizmi, fshatari e kishte në pronësi të gjithë këtë
tokë dhe jeta e fshatarit ishte e interesuar në mënyrë të tillë që ai të mund të jetonte me
prodhimet e tokës arë bujqësore, me livadhin, me kullotën me zabelin, me të gjitha këto, të
cilat i mundësonin atij jetesën. Në qoftë se ne do të vendosim të japim tokën në pronësi
fshatit, atëherë duhet të kemi parasysh që në këto zona, në ato kodrinore dhe në ato malore
do të jepet e tëra si tokë, domethënë toka arë, toka livadh, toka djerrë, kullota dhe zabelet,
përndryshe si do ta kullosë bagëtinë ky fshatar, nga do t’i kullotë në qoftë se kullota do të jetë

përsëri e shtetit. Atëherë, do të blejë kullotën domethënë ne nuk mund të ndryshojmë
karakterin e pronës nga ajo që ka qenë. Domethënë do t’i kthehemi asaj pronë ashtu siç e ka
pasur organizuar jetën fshatari përjetësisht në shekuj, përndryshe nuk mundet. Në qoftë se
ne nënkuptojmë këtë që them unë që fshatari në zonën kodrinore dhe malore i ka të tëra këto
kategori tokash, atëherë s’ka pse t’i caktojmë ne atij se ku do ta bëjë shtëpinë, sepse ai vetë
nuk mund ta bëjë shtëpinë në tokën arë, do ta bëjë shtëpinë atje ku nuk cenon prodhimin
bujqësor, kurse fshatari në fushë e ka të vështirë se kudo që ta ndërtojë shtëpinë, do ta
ndërtojnë arën.
Aleksandër Meksi- Themie Thomai.
Themie Thomai- Në nenin 3 unë mendoj dhe para se të bënim pushim u diskutua, se
sqaroi dhe kryetari i Komisionit të Bujqësisë ka vlerën e vet për çështjen që toka jepet pa
shpërblim, si pronë. Dhe mua kjo më duket e qartë dhe s’duhet që ta ngatërrojmë.
Së dyti, ne duhet të jemi shumë të preokupuar në Parlament se kemi pak tokë, shumë
shokë shfaqin mendimin që kjo të vejë deri tek “pa shpërblim” të hiqet “për veprimtari
bujqësore” dhe blegtorale. Mendimi im personal është se tokën që prodhon prodhime
bujqësore dhe blegtorale e kemi të paktë. Duhet të kemi rregulla të forta për të administruar
tokën. Toka është një gjë që nuk zëvendësohet. Ajo nuk është makinë, nuk është teknologji
që mund ta ndërrosh, prandaj duhet të jetë pa shumë diapazon që të lejojë pastaj veprimtaria,
shtëpia ku ndërtohet të jetë një vend tjetër ku të vendosen kriteret se kush duhet të paguajë
truall dhe kush nuk duhet të paguajë truall. Deri këtu mua më duket që neni 3 e kryen
funksionin. Toka u jepet në pronësi në përdorim personave juridikë dhe fizikë vendas, pa
shpërblim për veprimtari bujqësore e blegtorale”. Kemi shumë pak tokë si ta lëmë që kush
mund të vejë të ndërtojë në tokën bujqësore, shumë mirë, madje koston dhe unë atje ze dhe
ndërton atje në tokën që prodhon për të mbajtur popullin. Ashtu si tha dhe zoti Sali Berisha që
nuk bie ndesh nenit 2, për të cilin e diskutuam dhe vendosëm.
Aleksandër Meksi- Tonin Alimëhilii.
Tonin Alimëhilli- Edhe unë jam për atë që dhe toka për përdorim blegtoral t’i ndahet
zonave malore, sepse ato kanë pak tokë për të siguruar mjetet e jetesës. Atje do të zhvillojnë
blegtorinë ata më tepër. Nuk qëndron si tha një parafolës që kullotat nuk i kemi pasur të
ndara. Gjithnjë në zonat malore kullotat kanë qenë të ndara, simbas familjeve; madje dhe sot
janë dhe muret ndarëse të kullotave dhe ekzistojnë ato prej shekujsh.
Së dyti, për sa i përket tokës së përdorur për truall, për ndërtim duhet t’i lëmë kompetencë
Këshillit të Ministrave, sepse në fshat është e vërtetë që duhet të jenë gratis, pa shpërblim,
kurse në qytet me shpërblim, por ka edhe një fenomen tjetër, edhe në fshat, lëvizjet
demografike të pakontrolluara do të bëjnë këtë që fshatarë nga zona malore të ulen në
fshatra fushore dhe të zënë tokë për ndërtime shtëpish pa shpërblim. Kjo nuk është e drejtë.
Prandaj rregullorja ose akti që do të nxjerrë Këshilli Ministrave duhet t’i detajojë të gjitha këto
raste.
Aleksandër Meksi- Bujar Golemi.
Bujar Golemi- Kriteri bazë në këtë nen që pronësia ose përdorimi të jepet pa shpërblim
në qoftë se këtu pranojmë që toka bujqësore dhe ajo e kullotave të jepet, pra, në pronësi dhe
në përdorim pa shpërblim, atëherë s’kemi pse ngatërrojmë këtu problemin e truallit për
ndërtim. Truallin për ndërtim le ta kalojmë në një nen tjetër. Këtu dhe neni 4 e përcakton këtë.
Thuhet që për të huajt, persona fizikë ose juridikë u jepet në përdorim truall për ndërtim me
qira, pra, përcaktohet per të huajt se si do të jepet. Për nenin 13 thuhet që përsëri dhe për
ndërtime të tjera me vlerë të plotë ndërtimi dhe instalimi përfshihet vlera e tokës, pra, nuk ka
pse? Edhe në nenin 4 dhe ne nenin 13, edhe në nenin 3 të fusim përsëri truallin e ndërtimit.
Po unë them ta heqim nenin 3, truallin e ndërtimit dhe vetëm kriterin e shpërblimit të
pronësisë dhe të përdorimi të dy tipat e tokave atë truallin për ndërtim ta bëjmë pastaj te këta
të tjerët.
Aleksandër Meksi- Huzri Hoxha.
Huzri Hoxha- Zoti nënkryetar, zoti Leka, unë kam këto mendime: E drejtë është mendimi
që toka për përdorim bujqësor dhe blegtoral të jepet pa shpërblim për arsye se në gjenezën e
saj ka qenë pronë e këtyre përdoruesve. Përveçse duhet të ndajmë nga ky moment
përdoruesit e tjerë që kërkojnë të zhvillojmë aktivitetin e tillë mbi tokën nga ato familje që janë
sot në qytet. Në paragraf in e parë duhet theksuar kështu sipas mendimit tim: toka për qëllime
bujqësore e blegtorale jepet pa shpërblim në pronësi ose në përdorim të personave fizikë ose
juridikë vendas qe zhvillojnë aktivitetin e tyre në f shat. Nuk u pengon të drejtën atyre
familjeve që sot janë larguar në qytet për të rivajtur për të marrë toka në përdorim ose pa
shpërblim në fshat. Një ide tjetër: do të ketë familje, nga ky moment dhe pastaj do të kërkojnë

të largohen në qytet. Aktualisht ka në pronësi, në sasi toke të caktuar. Unë mendoj që të
hapet rruga e dhënies me qira familjeve të tjera. Ose do të ketë dëshirën një familje që banon
në qytet të marrë një sasi toke me qira nga kooperativa ose nga ferma për të zhvilluar një
aktivitet bujqësor. Këto kritere të dhënies së tokës me qira të përcaktohen nga Këshilli i
Ministrave. Prandaj unë them një paragraf tjetër i këtij neni të jetë: “Personat fizikë kanë të
drejtë të japin e të marrin tokën me qira në afate e tarifa të caktuara nga Këshilli i Ministrave,
ndërsa pjesa tjetër e tokës për ndërtime mund të futet dhe te neni 13. (E lexon nenin). Kjo
është mjaft e drejtë. Gjithmonë kundrejt çmimit për arsye se duhet nxitur tani ideja për të
shfrytëzuar hartësitë, ajrin në ndërtime dhe jo rrugët ekstensive për të zënë tokën bujqësore,
që aktualisht dimë që kemi më pak tokë, rreth 2 dynymë për frymë nga shumë vende të
botës.
Aleksandër Meksi - Ismet Ferizaj.
Ismet Ferizaj - Zoti Kryetar i seancës në radhë të parë, duhen kuptuar dy probleme. Këtu
është duke u folur për toka bujqësore, ajo që punohet, sepse shpejt nga Këshilli i Ministrave
duhet të vijë edhe një projektligj tjetër për kullotat dhe pyjet, në të cilat fshatari do të ketë
pronësinë e vet. Ajo do të diskutohet me dekret tjetër. Ky dekret ka të bëjë vetëm me tokat
bujqësore, prandaj mendimi i komisioneve është shumë i drejtë.
E dyta, këtu bëhet fjalë vetëm për shpërblime se si do të marrë tokën ky fshatar, ose si do
të jetë toka për truall, ne kur kemi parasysh që toka do të jepet për truall me shpërblim. Këtë
duhet ta kuptojnë shumë drejt të gjithë ata që janë në këtë sallë që këtu nuk bëhet fjalë për
ato toka që i kanë fshatarët në përdorimi edhe që i kanë në pronësi; ajo është pronë e tij. Në
ato pronësi ai mund të ndërtojë mbi bazën e asaj që ka ai vetë, në qoftë se merr miratimin
nga kadastra, apo çfarë janë ato zyrat përkatëse që do t’ia japin. Këtu bëhet fjalë në qoftë se
një fshatar nuk do të ndërtojë në tokat e veta, edhe shteti natyrisht do të ketë vende, vijat e
verdha si i kemi përcaktuar jo vetëm në qytet, por edhe në fshat, edhe kërkon të ndërtojë
shtëpi në vend tjetër, atëherë kjo do t’i jepet me shpërblim njëlloj si i jepet qytetarit në qytet;
prandaj kjo do të jetë forma e parë e pronësisë me shpërblim, me pagesë. Kjo është diçka e
detyrueshme. Ky nen nuk largohet jashtë asaj. Të gjitha njëlloj janë si qendrat e banuara në
fshat, si në qytet. Prandaj vendimi i komisioneve është shumë i drejtë, mendoj dhe s’kemi pse
ta diskutojmë. Kullotat dhe pyjet do të diskutohen në një ligj të veçante, ku fshatari do të ketë
përsëri pronësinë si e ka pasë më parë.
Aleksandër Meksi - Sulejman Pepa.
Sulejman Pepa - Për të lehtësuar punimet unë jam dakord të lëmë vetëm pjesën e parë,
këtu të miratojmë që ka të bëjë me dhënien pa shpërblim të tokës bujqësore pronarëve dhe
atyre në përdorim; ndërsa problemi që ka të bëjë me tokën për ndërtimet të jepet me
shpërblim ta kalojmë të neni 13 dhe kur të vijmë të neni 13, të diskutojmë, në mënyrë që të
mos bllokohemi.
Aleksander Meksi – Çun Jonuzi.
Çun Jonuzi - Bujqësia është edhe toka are dhe kullotat; pjesa e fushës do ta zgjidhte
problemin, sepse janë përgjithësisht toka are, por pjesa malore, e cila në Shqipëri është më e
madhe, nuk e zgjidh problemin po nuk trajtuam si tokë bujqësore tokën blegtorale, kullotat,
zabelet etj. Ata i kanë pasur në pronësi përpara këto toka. Tani dhënia e tokave nga
komisionet duhet të përfshijë edhe këto toka, ndryshe ne nuk kemi zgjidhur problemin e tyre,
prandaj të shikohet integralisht. Toka bujqësore, toka kullotësore, zabelet, madje,
mundësisht, të shtrihemi sa më lart dhe ta shkarkojmë edhe shtetin nga ndërmarrjet e
kullotave, të cilat janë probleme boshe. T’ua kthejmë fshatarëve edhe këto dhe t’u krijojmë
kushte që ata të merren me punë dhe të jetojnë atje në këto zona. Unë mendoj që të futen në
këtë nen, kurse për tokat për ndërtim, ato të kalohen në nenin 13 edhe madje do të shfaqja
mendimin këtu që, me ndarjen e tokave, të shikohet urbanizimi i fshatrave dhe atje të lihen
vendet për t’u ndërtuar fshatrat sipas një klani urbanistik, se ndryshe pastaj do të
shpërndahet ndërtimi që s’e merr vesh i pari të dytin, sikur ka qenë dikur.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Rexhep Uka.
Rexhep Uka - Jam dakord me propozimin që bëri deputeti parafolës, në qoftë se ne nuk
realizojmë problemin e kullotave ne s’kemi bërë asgjë, sepse ata kanë sipërfaqe toke
bujqësore shumë të vogël, por meqenëse projektligji që na u paraqit nuk e kishte këtë, ka një
problem këtu. Ashtu sikurse ndërthuret toka bujqësore me problemin e trojeve për sheshe,
atje kalojmë në ndonjë problem tjetër, kullotat, zabelet edhe pylli, të cilin akoma s’e kemi
analizuar. Në qoftë se ne kemi mundësi, me kaq shpejtësi, në seancë plenare ta vendosim
këtë, jam dakord, por mbase do gjykuar pak se do të plasin shumë diskutime rreth kësaj dhe

mund të bëjmë ndonjë gabim, por jam shumë dakord me atë se po s’u bë edhe privatizimi
ose në formë të përbashkët, ku e di unë si mund të propozohet, kam frikë se do të zgjatet
shumë diskutimi.
Aleksandër Meksi - Panajot Barka.
Panajot Barka - E vërtetë është që po t’i bashkojmë të trija këto gjëra mund të zgjasë
dhe me ditë të tëra, problemi është i qartë për pyjet dhe kullotat duhet të vijë një akt i veçantë
që duhet ta studiojmë dhe ta vendosim prapë në një moment të caktuar. Ne sot do të
vendosim për çështjen e tokave bujqësore që do të jepen pa shpërblim në pronësi dhe trojet
për ndërtim me një nen të veçantë, në nenin 13, ashtu si parashikohet dhe të vazhdohet
puna. Sa për kullotat, atëherë ne duhet t’u qepemi dhe maleve, t’ua ndajmë ato fshatarëve,
po ashtu dhe pyjet, të shkatërrojmë dhe shtetin dhe të vëmë fondet e vogla midis familjeve.
Aleksandër Meksi - Petrit Llaftiu.
Petrit Llaftiu - Zoti kryetar i seancës,
Nga diskutimet e kolegëve, mua me lind pyetja që mund të orientojë, pak a shumë,
Komisionin e Bujqësisë. Duke ndarë tokën në zonat malore dhe duke lënë fakultative livadhet
dhe kullotat, mbi bazën e praktikës së deritanishme ato janë shfrytëzuar nga kooperativat
bujqësore, këto kooperativa shpërbëhen, atëherë si do të shfrytëzohen këto kullota? Pra, do
t’ia lëmë spontanitetit apo do te kemi po të njëjtën të drejte si kanë pasur deri dje? Pra, unë
mendoj që zgjidhja do te ishte sikur neni 3 të kishte formulime të tilla:
“Toka bujqësore, kullotat e livadhet u jepen personave fizikë për përdorim pa shpërblim të
parashikuara me ligj”
“‘Tokat jobujqësore në qytet u jepen personave fizikë me shpërblim për ndërtimet e
banesave dhe objekteve ekonomike, brenda vijave kufizuese të parashikuara me ligj”.
Aktualisht, shokë apo kolegë që janë në qytet e dinë mirë që në këtë valë ka një pushtim
të tokës nga qytetarët dhe në qoftë se ne nuk e sanksionojmë me ligj do të ketë shkelje të një
ligji të paformuluar. Unë këtë mendim kam që livadhet ose të ndahen, ose përkohësisht të
drejtohen nga shteti me ligj, ndërsa pyjet të mbeten pronë e shtetit. Duhet të mbeten pronë e
shtetit, për arsye se nuk thjesht vetëm shfrytëzimi për dur, por është edhe rrëshira.
Një deputet - Toka u jepet në përdorim ose në pronësi personave fizikë dhe juridikë
vendas pa shpërblim për veprimtari bujqësore e blegtorale”. Kjo duhet për arsye se mund të
ndodhë që në këtë tokë që pronar ka një fshatar që e ka marrë në përdorim, nuk do ta
përdorë për veprimtari bujqësore dhe kjo është tokë bujqësore për ta përdorur jashtë
rregullave për ndërtime ose mund të lidhen me një afarist të huaj që do të ndërtojë një
ndërmarrje, atëherë kjo do të sjellë pasojat në rregullimin e tokës bujqësore, prandaj është e
domosdoshme që kjo tokë bujqësore që jepet në përdorim ose në pronësi të përdoret për
veprimtari bujqësore dhe jo blegtorale e jo të ndërrojë destinacionin më vonë, prandaj duhet
cilësuar qysh këtu në nen.
Një deputet - Mendoj të bëj një ndërhyrje lidhur me problemin që diskutohet, për kullotat
dhe për pyjet. Unë kam mendimin që në mënyrë kategorike nuk duhet të futemi sot në këtë
problem. Sot ato juridikisht kanë akte të veçanta dhe ligje të veçanta për pyjet, për shkurret,
për pyjet industriale etj. Ka ligj të veçantë dhe dekret për administrimin e kullotave dhe
përdorimin e tyre, ndërsa toka bujqësore dhe livadhet, të cilat janë të kultivueshme janë
kategori tjetër, të cilat futen në këtë. Prandaj unë kam mendimin që të miratojmë këtë të
tokës, ndërsa aktet që janë per kullotat dhe për pyjet të të paraqiten në një ligj të veçantë që
bëhet për këtë punë, sepse të mos flasin shokët tanë në qoftë se s’dinë, s’kanë as kullota, as
pyje. Komisionet përkatëse për këtë punë të bëjnë trajtimin specifik të tyre dhe të paraqesin
një akt si do të jetë administrimi i tyre ne të ardhmen.
Aleksandër Meksi - Specialistët, ju lutem!
Specialistja - Nga Drejtoria e Përgjithshme e Pyjeve është përgatitur ligji “Mbi pyjet” që
do t’i paraqitet këtij Kuvendi. Gjithashtu edhe për cështjet urdhëresa e kullotave. nuk është
akt ligjor, por është një akt nënligjor i lëshimit të ministrave urdhëresa nr.1. Prandaj problemi
që trajtohet, në qoftë se kalohet çështja e pronësisë, procedura e kalimit të bëhet nëpërmjet
ligjit “Mbi tokën”. Problemi sot është për tokën bujqësore dhe për tokën inproduktive,
jobujqësore që është e destinuar për ndërtime. Në ndarjen e nenit 2, për pyjet dhe kullotat,
kemi trajtuar llojet e tokave qe shtrihen në Republikën e Shqipërisë.
Aleksandër Meksi - Bujar Kolaneci.
Bujar Kolaneci - Ky projektligj ka dy synime, më duket mua.
Së pari, t’i japë rrugë problemeve që na kanë lindur në fshat dhe së dyti, të ligjërojë
mundësinë e investimeve të huaja në vendin tonë.

Unë mendoj se duhet t’i përmbahemi vetëm këtyre dy çështjeve hë për hë. Në fakt,
problemi ligji “Për tokën”, siç e ka titullin, është shumë i gjerë. Sigurisht, ka ardhur koha të
rishikohet komplet legjislacioni për pyjet, për kullotat, për ujërat; por dhe legjislacioni për
investimet në tërësi, jo vetëm për të huajt, por edhe për të brendshmit që kanë të bëjnë
drejtpërsëdrejti me tokën. Aktualisht nuk jemi në gjendje ta bëjmë këtë. Ka nevojë për një
studim. Mbase duhet 1 muaj, 2 muaj ose 3 muaj kohë. Unë kam këtë mendim: t’u
përmbahemi thjesht problemeve që kanë të bëjnë me ndarjen e tokës bujqësore. dhe së dyti,
për nenin 4 që ka të bëjnë investimet e huaja. Të tjerat i shmangim. Ka rregulla që mund të
na mbajnë dhe 1,2 dhe 3 muaj të ecim me to, në mënyrë që kur të bëjmë një ligj, të bëjmë një
gjë të plotë.
Aleksandër Meksi - Albert Karriqi.
Albert Karriqi - Nuk duhet të vazhdojmë në këtë formë që nga 3-4 propozime ne bëjmë
20 e ca interpretime. Në qoftë se secili do të bëjë interpretim ta bëjë me votë. Më duket sikur
e tejkaluam pak masën. Më vjen mirë që ky nen mbi tokën, që është nen bazë, diskutohet
kaq dendur, kaq shumë dhe kaq me preokupim nga të gjithë, por megjithatë s’ka nevojë të
bëhen kaq shumë interpretime. Interpretimet të bëhen nga specialistët që janë të ftuar këtu.
Mendoj që propozimet janë bërë, prandaj t’i hedhim në votë.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Komisioni pruri një modifikim mbi bazën e diskutimeve të anëtarëve
dhe të specialistëve. Toka bujqësore u jepet në pronësi ose në përdorim personave fizikë dhe
juridikë vendas pa shpërblim, duke lënë për te neni 13 pjesën që është për ndërtimet. Veç
kësaj ka forma, duke mos e lënë blegtoralen, sepse do ta fusim në një ligj të veçantë, siç na u
tha dhe për pyjet dhe ka pastaj një sërë propozimesh që bëjnë diferenca.
Urdhëroni, zoti Kroqi.
Franko Kroqi - Komisioni parashikonte që në fund të nenit 3 të shtohesh neni 3/1 që tani
s’ka më kuptim, po që duhesh t’i shtohesh nenit 3. “Toka, pronë e personave fizikë
trashëgohet sipas dispozitave ligjore për trashëgiminë”. Këtu i ka shpjegimet që të dalë ligji
“Mbi trashëgiminë”, por ligji “Mbi trashëgiminë” mund të dalë mbas 1 muaji, pas 6 muajsh,
prandaj siç është shpjeguar herën e parë nga komisioni, komisioni s’ka asnjë arsye që tani
për herë të dytë nuk e vendos prapë këtë, ta lërë këtë pikë, sepse ka influencën psikologjike
të saj. Të shënohet: ‘Toka e personave fizikë e juridikë të trashëgohet sipas dispozitave
ligjore për trashëgiminë”.
Falemnderit!
Specialisti - Ky propozim të paraqitet, të pranohet në ligjin “Mbi tokën”, por duhet të
citohet “personave fizikë vendas”. Citimi vendas është i domosdoshëm. Trajtimi i
trashëgimisë vertiakale, por që banojnë dhe jetojnë në Republikën e Shqipërisë, prandaj
duhet normuar.
Aleksandër Meksi - Azem Hajdari
Azem Hajdari - Unë juve po ju hap rrugë. Shokët tuaj kërkojnë fjalën që po ua jap.
Problemi i pronësisë dihet sipas dokumenteve të mjaftueshme që ka njeriu për të
vërtetuar pronësinë në gjykatë. Kjo është një ndër të drejtat themelore të Helsinkit dhe nuk
mund ta mohojë askush. Ai që e mohon këtë të drejtë bën gabim. Çdo njeri që ka dokumente
të mjaftueshme i paraqit në organet gjyqësore dhe vërteton pronësinë. Është tjetër gjë se si i
rregullon ti marrëdhëniet me të. Prandaj këtu duhen përcaktuar mirë këto kritere.
Aleksandër Meksi - Veç kësaj të komisionit, u bë dhe një propozim nga Franko Kroqi,
me redaktimin e juristes. Gjithashtu, pashë dhe disa variante të tjera që në një mënyrë ose në
një tjetër janë për këtë, kurse për sa i përket ndërtimit thamë do ta lëmë në nenin 13. Ka
ndonjë vërejtje? Toka bujqësore u jepet në pronësi ose në përdorim personave juridikë e
fizikë vendas pa shpërblim”. Pastaj shtohet paragrafi që na u lexua. Jeni për miratim? Huzri
Hoxha. vërejtjen ta dëgjojnë shokët.
Huzri Hoxha - Ju e keni të shkruar propozimin tim atje. Dhënia e tokës pa shpërblim
duhet kufizuar vetëm për familjet që banojnë në fshat, jo për të gjithë personat juridikë dhe
fizikë vendas. Ka probleme, sepse kanë lëvizur shumë familje në qytet dhe të gjitha e
kërkojnë tokën pa shpërblim për qëllime bujqësore.
Aleksandër Meksi - Ka ndonjë mendim për këtë? Stavri Kallço.
Stavri Kallço - Do t’u lutesha kolegëve të kenë më shumë respekt për komisionet. Ne
kemi punuar dhe i kemi saktësuar këto gjëra. Po u kujtua secili këtu, i bie që t’i bëjmë copë
këto ligje. Kështu nuk mund të ecim dhe ky mendimi i fundit i Frankos për trashëgiminë është
i tepërt që ta futim dhe të votojmë. Ndërsa në nenin për të cilin ne u munduam kaq ditë,
votuam, që të gëzojnë të drejtën e pronësisë, ne kemi një ligj të tërë të pronësisë, që është

ne Kodin Civil. Aty është një kapitull i veçantë për trashëgiminë që dhe këta trashëgojnë, s’ka
nevojë ta specifikojmë këtu. Këto janë specifikuar në ligje të tjera dhe s’ka nevojë të
përsëriten. Në ndërtimin e ligjit nuk shkon të futet këtu tani.
Aleksandër Meksi - Sali Berisha, ju lutem!
Sali Berisha - Kam frikë se mos përjashtohet toka në atë ligj nga trashëgimia. Duhet të
jemi të sigurtë, më fal, mund ta parashikojë, por ka mundësi për vetë insistimin e pronës
shtetërore të tokës që toka të jetë përjashtuar në atë ligj nga trashëgimia. Kjo pastaj vërtetë e
bën të nevojshme që sugjerimi i deputetit Franko Kroqi të merret në konsideratë.
Aleksandër Meksi - Specialistët duhet të bëjnë kontrollin njëkohësisht.
Një deputet i OMONIA-s - Këtu ka diçka.
Përsëri duhet të kemi parasysh nenin 2 që thotë: Të drejtat që përmbahen në këtë ligj”.
Në qoftë se ne nuk do ta vëmë trashëgiminë në këtë ligj, atëherë nesër, pasnesër mund të
interpretohet ndryshe dhe nuk do të kemi të drejtën të trashëgojmë tokën, ata që do të kenë,
kuptohet. Kështu që ajo duhet të jetë atje dhe ta vëmë në votim këtë. Duhen marrë parasysh
dhe vërejtjet, se do të kemi tani dyndjen për të marrë tokën e qytetarëve.
Aleksandër Meksi - Pra, vërejtja është e tillë kur themi: “persona juridikë e fizikë vendas
që banojnë në fshat”. Në rregull, t’i bëjmë këtë lexim?
Ilir Manushi.
Ilir Manushi - Një pyetje kisha, ju lutem. Nga mendimet që kanë dalë nga fshatra të
ndryshme dhe nga takimet që kemi bërë me ta, nuk e di çfarë problemesh do t’i lindin me
vonë komisioneve per shpërndarjen e tokës për pronësi. Njëkohësisht, edhe për problemet e
tjera që u trajtuan këtu, qoftë ato për tokat blegtorale, qoftë edhe për pyjet që kanë qenë dikur
pronë e fshatarëve i sugjeroj, natyrisht s’jam specialist, Komisionit të Bujqësisë mos duhet
theksuar këtu kjo gjë që janë dhënë disa mendime nga vetë fshatarët që iu jepet në pronësi
toka, duke njohur kufijtë në bazë fshati, mbas reformës agrare. Kam mendime nga fshatarë të
ndryshëm. Duke njohur pronën, në bazë fshati, mbas reformës me të drejtën që të marrin të
gjithë ata që sot banojnë aty në fshat. Pra, këtu do të përfshiheshin dhe tokat blegtorale dhe
pyjet që ka pasur fshati pas reformës. Kjo do të zgjidhte dhe problemin e kufijve midis
fshatarëve të ndryshëm ose nuk e di, specialistët mund të na shpjegojnë diçka për këtë
problem.
Aleksandër Meksi - Ismaii Çërri.
Ismail Çerri - Ky propozim që bëhet tani, konkretisht që bëhet nga deputeti parafolës, do
të sjellë probleme të mëdha shoqërore, sepse gjatë kësaj periudhe ka pasur lëvizje të
popullsisë. Konkretisht, unë marr një fshat në rrethin e Elbasanit, Shirgjanin. Nga Shirgjani
kanë ardhur shumë fshatarë nga fshatra të tjera të rrethit, madje edhe nga rrethet e tjera dhe
po qe se do të zbatojmë këtë, atij i bie sot 400 m2 për frymë; ndërsa fshatit tjetër i bie diçka
më shumë pra, nuk mund të zbatohet kjo, por kam këtë mendim për nenin 3 ta hedhim në
votë, veçse te toka bujqësore të shtojmë “dhe kullotat,” pra, tokë bujqësore dhe kullota.
Aleksandër Meksi - Do të na vijë një ligj i veçantë.
Ismail Çerri - Kemi rastin më të mirë këtu, sepse kemi produktet blegtorale dhe ta
mbyllim këtë çështje e të mos kalojmë në propozime të tjera.
Aleksandër Meksi - Pra, do të vijë ligji i veçantë. Jemi të bindur, të mos nxitohemi. Ne
kemi të drejtë të kërkojmë që të vijë sa më parë ai ligj.
Themie Thomai - Zoti kryetar i seancës,
Për këtë që thotë deputeti Ismail Çërri mua më vjen shumë keq, sepse dhe nga ana
kadastrale janë të ndara. Po t’i referohesh nenit 1 /a cilëson se kush është, b-ja e cilëson se
kush janë kullotat e pyjet dhe c-ja cilëson se kush quhen toka jobujqësore. Prandaj dhe nga
ana kadastrale ne nuk mund t’i bashkojmë në një ligj, domethënë kjo është ajo që tha juristja
që ligji i veçantë do të jetë për kullotat dhe pyjet dhe neni 3 që rregullon çështjen e dhënies së
tokës. Pra, pa shpërblim të futet per veprimtari bujqësorë dhe blegtorale dhe mua më duket
që neni është i qartë.
Ne ngatërrojmë anën funksionale me çështjen e funksionit të nenit 3. Po të futësh kullotat
me tokën bujqësore, nuk i përgjigjesh dhe nenit 1. Nuk ka problem kjo, kjo nuk e pengon fare
këtë çështje. Unë bashkohem me të gjithë deputetët që thonë, nuk mund të kuptohet zona
kodrinore malore, pa i dhënë kullotën fshatarit, por këtu nuk mund të futet. Unë them se neni
është i qartë. “Toka u jepet në përdorim dhe në pronësi personave fizikë dhe juridikë vendas
pa shpërblim për veprimtari bujqësore dhe blegtorale”. Neni është shumë i qartë.
Aleksandër Meksi - Bashkim Kopliku.
Bashkim Kopliku - Kisha një hall. Ndoshta duhet t’i kthehemi edhe njëherë titullit të ligjit,
që është”Për tokën”.

Kur u bisedua me Kryeministrin dhe me shokë të tjerë, u tha që do të ndërrohet ky titull,
do të jetë për stabilizimin e gjendjes apo për diçka tjetër. Në qoftë se është “Për tokën”, neni
1 na thotë se cila është tokë. Atëherë në këtë ligj hyn dhe toka bujqësore dhe blegtorale,
edhe për ndërtim. Ky është një ligj i përgjithshëm që do të ketë disa nene e ligje. Ndoshta
duhet patjetër dhe një ligj “Për tokën bujqësore”, një ligj “Për tokën blegtorale” dhe një ligj
“Për truallin”. Ky është i përgjithshëm, prandaj ju bëj thirrje ta bëjmë sa më të përgjithshëm
këtë ligj pa hyrë në detaje. Nuk është momenti për të hyrë në detaje. Është momenti thjesht
për t’ i hapur rrugë ligjeve që do të vijnë pas. Unë nuk pres vetëm ligje “Për kullota”. Unë për
vete pres ligj edhe “Për tokën bujqësore”, pres ligje edhe “Për tokën e truallit”. Kjo është një si
mbi ligj, një si ligj i përgjithshëm, prandaj ta bëjmë sa më të përgjithshëm.
Aleksandër Meksi - Unë u mundova të bëj këtë formulim: “Toka bujqësore u jepet në
pronësi ose në përdorim personave fizikë dhe juridikë vendas pa shpërblim”. Kishim plus dhe
të trashëgimisë. Ndërkohë mund të bëhet kontrollimi i trashëgimisë që s’mund ta bëjmë në
këtë rast, të ndërpresim seancën, të bëjmë një kontroll, të ngarkojmë njeri.
Lutfi Dautllari.
Lutfi Dautllari - Qëllimi që u kërkua pushimi ishte i drejtë që të shkurtohesh koha e
miratimit të këtyre neneve, dhe komisionin duhet ta respektojmë. Modifikimet e propozimeve
mendoj se nuk duhet t’i bëjë Kryesia. Kryesia duhet të hedhë në votë propozimet, siç kemi
proceduar. S’kemi psetë rrimë e të bëjmë interpretime.
Aleksandër Meksi - Unë s’u bëj interpretime.
Unë kam 10 propozime që ndryshojnë nga ajo.
Dëshironi t’i hedh të dhjeta në votim.
Lutfi Dautllari - Më fal, nga debati që është bërë, shokët që kanë bërë propozime mund
të reflektojnë. Ja, për shembull: propozimin që bëmë në emër të grupit që edhe ndërtimet në
fshat pa shpërblim, jemi dakord që ta kalojmë në nenin 13 kur ta shqyrtojmë dhe të ngelet
propozimi i Komisionit të Bujqësisë dhe Komisionit të Çështjeve Sociale në fshat.
Aleksandër Meksi - Unë kam 7 propozime me gjithë atë të komisionit. Të komisionit e
dëgjuat?
Rushen Golemi.
Rushen Golemi - Me leje?
Aleksandër Meksi - Urdhëroni, zonja Rushen Golemi!
Rushen Golemi - Falemnderit! Përsa i përket problemit të trashëgimisë ne të Komisionit
të Bujqësisë dhe të komisioneve të tjera kemi një propozim që duhet të futet në nenin nr.3 që
thotë: “ndalohet shitblerja e tokës deri në një afat të caktuar”, me qenë se më vonë kjo do të
bëhet me shitblerje. Më poshtë thotë: Toka pronë e personave fizikë vendas”, sipas korrigjimit
të juristes së ministrisë, ju lutem më ndiqni dhe sipas dispozitave ligjore për trashëgiminë.
Këtu nuk ka nevojë të bëjë propozim ndonjëri ose tjetri. Këtë propozim e kanë bërë
komisionet, prandaj ne duhet si deputetë të gjithë ta miratojmë ose jo këtë nen, domethënë të
shtojmë një nen nr.3. Edhe nenet e tjera do të shkojnë respektivisht, neni 3 do të bëhet 4 e
kështu me radhë. Ky ishte mendimi im i parë dhe le të vihet në votë, duke u mbështetur të
dhënave të juristes që me domosdo duhet të kemi trashëgiminë vertikale me pronarët
vendas. Për sa i përket nenit 3, po që në fakt është neni 4 meqenëse do ta miratojmë nenin
3, ngul këmbë që çështja e ndërtimeve për qytetin të jetë në një nen të veçantë, për arsye se
në zonën time elektorale, kanë ardhur shumë banorë që në qytetet po u merret me pa të
drejtë trualli për ndërtime nga njerëz që tani disponojnë pare. Prandaj ne me domosdo duhet
t’i lutemi komisionit që neni 13 dhe 18, domethënë të korrigjuara këto numrat, duhet të shihen
mirë nga komisioni, që mos të bëjmë më muhabet këtu por të na i bien të sakte. Trualli në
qytet duhet t’u njihet qytetarëve kush është truall dhe ai të ketë të drejtë ose ta shesë vetë,
duke caktuar çmimet gjithmonë për ndërtimet në qytet, ose për truallin që e disponon shteti
t’ua shesë personave që duan të bëjnë ndërtime. Këto kisha. Pra, të votojmë për nenin 3 të
propozuar nga komisioni.
Aleksandër Meksi - Komisioni u rimblodh dhe pruri propozim të ri dhe e ngarkuam ne që
të rimblidhet, domethënë ç’na ka prurë përpara, i tërhoqi vetë komisioni dhe na pruri të reja.
Atëherë unë ngul këmbë që të mbesë propozimi i parë. Pra, që të bëhet trashëgimi toka në
boshtin vertikal. Atë po i them Fanko Kroqit që të ma dërgojë me shkrim.
Rushen Golemi - Kurse të hiqet çështja e ndërtimeve e të bëhen nene të veçanta.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Ju e dini procedurën, më duket se doni të na nxirrni bojën përpara
publikut. Në qoftë se doni këtë, bëni një manifestim publik për mua dhe po ju lë të vazhdoni
ju. Ju lutem, çfarë dëshironi, se unë nuk e marr vesh? Vota e dini që në fund do të jetë e

komisionit. Do t’jua lexoj të gjitha që të orientoheni pastaj. Propozimi është nga Ahmet
Kamberi: “Personave fizikë e juridikë vendas u jepet në pronësi ose në përdorim pa shpërblim
tokë për veprimtari bujqësore e blektorale”.
Ne kështu vepruam edhe dje me këtë metodë. Doni metodë të re?
Stavri Frashëri: “Toka bujqësore dhe blegtorale u jepet në pronësi dhe në përdorim
personave juridikë dhe fizikë vendas, pa shpërblim”.
Petrit Llaftiu: “Tokat bujqësore, kullotat dhe livadhet u jepen në pronësi ose në përdorim
personave juridikë dhe fizikë vendas pa shpërblim”.
Ismet Ferizaj: ‘Tokat bujqësore kullotat, livadhet dhe zabelet u jepen në pronësi e
përdorim personave juridikë e fizikë vendas pa shpërblim”.
Bashkim Kopliku: “Toka u jepet personave juridikë e fizikë vendas pa shpërblim”.
Huzri Hoxha: Paragrafi i parë “Toka për qëllime bujqësore e blegtorale u jepet pa
shpërblim në pronësi ose në përdorim personave juridikë e fizikë vendas që zhvillojnë
aktivitetin e tyre në fshat. Personat fizikë vendas kanë të drejtë të japin ose të marrin tokë me
qira në afate e tarifa të kufizuara nga Këshilli i Ministrave”.
“Toka për ndërtime jepet kundrejt çmimit të diferencuar nga kritere të veçanta nga Këshilli
i Ministrave”. Kjo do të kalojë e trembëdhjeta. Franko Kroqi Kroqi për trashëgiminë. Mund ta
lexoj këtu, në rregull, pas variantit që tha doktoresha : “Toka, pronë e personave fizikë
trashëgohet sipas dispozitave ligjore për trashëgiminë”.
Franko Kroqi - Kjo është shënuar, thashë, radhën e parë nga komisioni dhe nuk është
pikë imja. Dhe të shënohet përsëri pro nga komisioni, sepse ka efektin psikologjik, thashë,
por edhe efektin tjetër; këtë thashë unë. E ka bërë komisioni radhën e parë, ta vërë prapë të
mos heqë dorë. Po ai komision e bëri herën e parë xhanëm, pse ndryshoi mendimi? Këtë
thashë.
Aleksandër Meksi - Dhe në fund teksti i komisionit: “Toka bujqësore u jepet në pronësi
ose në përdorim personave juridikë e fizikë vendas pa shpërblim”.
Një deputet - Mua më shqetëson kjo fjala “vendas”. Çfarë do të kuptojmë me këtë fjalë,
banorët që janë autoktonë, apo banorët ekzistues të fshatit, sepse fshati, gjatë këtyre 45
vjetëve ka pasur ndryshime, ka pasur lëvizje. Mos këta njerëz do t’i lëmë pa tokë? Prandaj e
kam fjalën që të përcaktohet më mirë këtu, të dalë më e qartë. Unë kam përshtypjen që kjo
do të tingëllojë kështu: “banorët ekzistues të fshatit”.
Aleksandër Meksi - Specialistët, ju lutem, sqarimin.
Specialisti - Kur bëhet fjalë për personat vendas është pasur parasysh që janë shqiptarë,
nuk bëhet fjalë për persona vendas të fshatit ose të ardhur, dhe ata që janë të ardhur vendas
konsiderohen.
Aleksandër Meksi - Ka ndonjë propozim?
Themie Thomai - Personat “vendas” që shpjegoi juristi u la, më duket, për ata që janë
vendas se po të qe kështu, atëherë duhet të vihet vendas shqiptarë, duhet të vijë atje të zihet
për tokën. Ne tani po themi që tokën do ta ndajmë. Ku do të vijë ta marrë tokën ai? Kështu që
kjo “vendas” më duket mua nuk ka një kuptim kaq të gjerë, si e kuptoj unë, ose të na
shpjegohet më mirë atëherë se unë për veten time s’e kam kuptuar kështu; në qoftë se s’e
kam kuptuar unë mirë, është një çështje tjetër.
Aleksandër Meksi - Ju lutem, ndiqni, shpjegimet.
Specialisti - Në nenin 5 është thënë për anëtarët e familjeve bujqësore. Pra, e marrin ata
që janë anëtarë të familjeve bujqësore. Ne s’kemi pse të shpërndahemi shumë për personat,
sepse thuhet dhe në nenin 6 “familjet që punojnë në ndërmarrjet bujqësore”. Pra janë këta
persona, nuk kemi pse i kërkojmë kaq shumë këta persona te neni 3. Ne me persona vendas
kemi parasysh persona shqiptarë dhe jo të huaj ose shqiptarë jashtë atdheut, kurse personat
që janë brenda sqarohen në nenet pasardhëse; pra nuk më duket se është shumë e qartë
dhe formulimi që ka vetë Komisioni i Bujqësisë i përmbledh më mirë, a banojnë në fshat, a
banojnë në qytet. Kështu s’kemi pse t’i fusim në nenin 3, sepse saktësohen në nenet
pasardhëse.
Një deputet - Më duket se po zgjatemi kot. Ky është një nen politik. Do të pyesë dikush,
xhanëm: Si ia dhe, ia dhe me para apo pa shpërblim? Këtë do të thotë ky nen. Nuk ka më të
kapemi, kuptohet që fshatarëve do t’ua japim. Ky është problemi.
Aleksandër Meksi - Kam dhe një propozim të
Fundit të Çun Jonuzit.
Toka bujqësore, blegtorale dhe për dru frutore është e barabartë në vetë pronësimin
pluralist”. (Fillon votimi.) Deri tani në sallë me gjithë ne të Kryesisë jemi 122 veta.

Një deputet - Shokë të Kryesisë! Mendoj se nuk është krejt faji i deputetëve që po
braktisim sallën, por sepse nuk po e drejtojmë drejt dhe për një nen kemi gjithë ditën që
diskutojmë. E lagu, s’e lagu për një fjalë të vetme. Tani është fare i qartë neni 3. Duke
përjashtuar atë çka thanë të gjithë që të hiqet ajo që ka të bëjë me tokat e ndërtimit, problemi
është i qartë, prandaj dhe po braktiset salla. Asnjë nuk ka dëshirë që të qëndrojë këtu.
Kastriot Islami - Nuk jam shumë dakord me vërejtjen që s’po e drejtojmë mirë seancën.
S’po doni të drejtoheni mirë më duket. Ju lutem!
Aleksandër Meksi - Qartësia ime është tjetër, tëndja është tjetër. Dhe unë me qartësinë
time kam zgjedhur një variant dhe do të votoj për të. Derisa më ngulni këmbë që votoj të
gjitha, domethënë që s’jemi të qartë. Kalojmë në votim!
Varianti i propozuar nga Ahmet Kamberi: “Personave fizikë e juridikë vendas u jepet në
përgjithësi ose në përdorim pa shpërblim tokë për veprimtari bujqësore e blegtorale”.
Kastriot Islami - Ju lutem edhe një herë tjetër, i kini parasysh, para se të bëni votimin.
U jepet tokë, dhe kur ke parasysh tokë, ke tri kategori: bujqësore për ndërtim dhe për
kullota. Ka thënë fjalën tokë, jo fjalën bujqësore. Kini parasysh kur të votoni.
Aleksandër Meksi - Kush është për votimin?
Sulejman Pepa - Më falni, tokë janë edhe pyjet, janë dhe të tjerat. Po i futëm kështu, siç
e trajton deputeti Ahmet Kamberi, atëherë atë që thamë se do të vijë ligj për tokën, për
kullotat, për livadhet t’i ezaurojmë që sot. Këtu kemi tokën bujqësore.
Aleksandër Meksi - Qartë, kush është për miratimin e këtij neni? Nuk miratohet.
Propozimi nga Stavri Frashëri: “Toka bujqësore dhe blegtorale u jepet në pronësi dhe në
përdorim personave juridikë dhe fizikë vendas, pa shpërblim.
Toka jobujqësore për ndërtim jepet...(ka ndërhyrje nga deputetët). Tani shiko, kush e ka
me mua, të ngrihet, të mbajë një fjalim kundër meje dhe vazhdojmë sipas rendit të ditës. Më
ngulët këmbë që të mos bëj asnjë thirrje, asgjë. Po i lexoj siç i lini ju. Çfarë të bëj tjetër, më
thoni mor vëlla. Hajdeni këtu, pse s’duroni! Pse s’e di unë që është e njëjtë me një diferencë
të vogël, që ka vënë zabelin, e di unë; kaq e kuptoj unë. Ju e bëtë këtë sqarim, më detyruat,
po i nënshtrohem. Më keni paguar, jam i detyruar t’ju shërbej. Më pëlqen s’më pëlqen. Ta
jepni në televizion edhe këtë.
Toka bujqësore dhe blegtorale, kullota, zabele u jepet në pronësi dhe në përdorim
personave juridikë dhe fizikë vendas pa shpërblim”. Kush është për miratimin e kësaj?
Nuk miratohet dhe kjo.
Propozimi tjetër: Petrit Llaftiu:” Tokat bujqësore, kullotat dhe livadhet u jepen... E tërheq
Ismet Ferizaj? Bashkim Kopliku? Mos më gënjeni se unë nuk besoj se e tërheq Bashkim
Kopliku. Do të bëj dhe unë një shaka. “Toka u jepet personave fizikë dhe juridikë fizikë,
vendas pa shpërblim”. Kush është për ta miratuar?
Nuk miratohet.
Neni 3. Huzri Hoxha: “Toka për qëllim bujqësor dhe blegtoral jepet pa shpërblim në
pronësi ose në përdorim të personave juridikë e fizikë vendas që zhvillojnë aktivitetin e tyre
në fshat. Personat fizikë vendas kanë të drejtë të japin ose të marrin tokë me qira me afate
dhe tarifa të kufizuara nga Këshilli i Ministrave”. Kush është për ta miratuar? Hë, mor Huzri,
po ngrije ti, së paku!
Nuk miratohet.
Kam propozimin e Çun Jonuzit: ‘Toka bujqësore e blegtorale për dru frutorë është e
barabartë me tërë pronësimin pluralist”. Kush është për ta miratuar? Nuk miratohet.
Kam propozimin e komisionit dhe një shtojcë për trashëgiminë. Mirë, do të hedh shtojcën
për trashëgiminë, pastaj të fundit të dyja bashkë.
Nenit 3 t’i shtohet ky paragraf. ‘Toka pronë e personave fizikë trashëgohet sipas
dispozitave ligjore për trashëgiminë”. Sekretaria, ju lutem! Kundër? Abstenim? Nuk miratohet.
Edhe një herë, ju lutem!
Nuk miratohet.
Në fund, propozimi i komisionit. Kush është për këtë, ju lutem! Toka bujqësore u jepet në
pronësi ose në përdorim personave juridikë e fizikë vendas pa shpërblim”. Kundër?
Abstenime? Miratohet me shumicë votash.
Neni 4. Komisioni përpara.
Sulejman Pepa - Për nenin 4 nuk ka ndonjë vërejtje thelbësore.
Aleksandër Meksi - Mos u largoni, se jemi në limit të numrit.
Sulejman Pepa - Bëjmë këto rregullime: “Personave juridikë e fizikë të huaj u jepet me
përdorim me qira truall për ndërtime. Qëllimi dhe koha e përdorimit përcaktohet me kontratë
të veçantë. Qiraja e truallit përcaktohet në bazë të qëllimit të përdorimit dhe ndodhjes dhe

kushteve të tjera ekonomike, sipas kritereve të Këshillit të Ministrave”. Është hequr ajo nga
organet e pushtetit lokal, sipas kërkesës dhe ofertës, sepse do të caktojë kriteret Këshilli i
Ministrave.
Aleksandër Meksi - Fatmir Minguli.
Fatmir Minguli - Për nenin 4 unë kam një vërejtje. la dhashë edhe komisionit, por ata
mendojnë të kalojnë me kontratë. Vërejtja është kjo: Në diskutime me afaristët e huaj dhe me
dëshirën që kemi të gjithë ne për të bërë investime në Shqipëri nga të huajt, me qëllim që të
përmirësojmë gjendjen etj., etj., ata kërkojnë që të jetë në ligj koha maksimale e marrjes me
qira të truallit. Kështu që unë mendoj se duhet të f utet në nen afati maksimal i kohës deri 49
në vjet dhe e formuloj ligjin në këtë mënyrë: “Personave juridikë dhe f izikë të huaj u jepet në
përdorim me qira truall për ndërtim për një kohë maksimale deri në 49 vjet. Qëllimi dhe
kushtet e tjera përcaktohen me kontratë të veçantë”. Pastaj vazhdon sipas komisionit të
tokës. Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Shane Korbeci, ju lutem!
Shane Korbeci - Për të sqaruar dhe shokun Fatmir Minguli dhe shokët e tjerë në ligjin
“Për investimet e huaja në Shqipëri” është përcaktuar kjo që thotë shoku Fatmir Minguli. Pra
është pasur parasysh dhe është shënuar që toka jepet me qira deri në 99 vjet. Kështu që unë
e shoh të panevojshme për ta vendosur këtu përderisa është një nen i veçantë për këtë
qëllim.
Aleksandër Meksi - Ismet Ferizaj.
Ismet Ferizaj - Unë e kërkova fjalën përpara se të diskutohet neni zoti kryetar i seancës,
për arsye se komisionet jam shumë i bindur që kanë punuar kaq mirë sa s’ka asgjë për të
ndryshuar këtu. Pikërisht, e sqaroi ajo që u diskutua rreth 2 orë dhe erdhi pikërisht atje tek
komisioni ku e kishim. Prandaj të gjithë njerëzit që janë në sallë ta kenë parasysh të mos i
diskutojmë të gjitha problemet se po diskutohen të gjitha problemet..., kur dihet që ato
sqarohen dhe janë të vendosura në nene më poshtë. Dhe kjo që kërkon zoti Fatmir Minguli
parashikohet në ndonjë nen tjetër, të cilin Kryeministria mund t’ua japë jo të gjithë personave
49 vjet, por dikujt mund t’ia japë 10 vjet, dikujt 49 vjet, dikujt 39 vjet e kështu me radhë. Ato
janë kritere që përcaktohen nga Kryeministria. Prandaj jam i mendimit që në qoftë se nuk ka
ndonjë gjë thelbësore të mos vonohemi.
Aleksandër Meksi - Kush është për ta miratuar, ju lutem? Mermi pjesë të gjithë në votim!
Kush është kundër?
Miratohet me shumicën e votave.
Sulejman Pepa.
Sulejman Pepa - Për nenin 5. Dy ndryshime të vogla janë. Familjet anëtare të
kooperativës bujqësore pas ndarjes së tokës kanë të drejtë të shkëputen dhe të dalin
subjekte më vete, duke marrë në pronësi se e kishim në përdorim në ligj, tokën bujqësore që
u takon nga tërësia e subjektit ku bëjnë pjesë. Sasia dhe vendi ku do të jepet toka miratohet
nga komisioni i tokës. Në ligj është mbledhja, e përgjithshme, por mendoj që të jetë komisioni
i tokës.
Një deputet - Ka një gjë. Në të gjithë ligjin nuk është parashikuar një parim kryesor. Cili
do të jetë kriteri për ndarje për frymë se nuk pasqyrohet gjëkundi. Jam shumë dakord që këtu
të mos futemi me specifika, sepse në çdo rreth, kufijtë etj. do të përcaktohen atje. Kurse ky
parim duhet të duket diku në këtë ligj. Vetëm për këtë e kam fjalën.
Aleksandër Meksi - Sulejman Pepa.
Sulejman Pepa - E diskutuam dhe ne atë ligjin që u hartua për stabilizimin e gjendjes në
fshat që nuk u miratua dhe u tha të jetë sipas frymëve, pra të ndahet për frymë. Dhe kriteret
që ka nxjerrë Këshilli i Ministrave për këtë punë e ka po për frymë. Po qe e nevojshme dhe
këtu mund ta vëmë. S’ka problem.
Aleksandër Meksi - Po si duhet rregulluar tani, na e thoni!
Sulejman Pepa - Thjeshtë fare, tokën bujqësore që u takon nga tërësia e subjektit ku
bëjnë pjesë, duke parë për frymë.
Aleksandër Meksi - Është thënë, 1 minutë, sasia dhe vendi, që këtu duhet thënë ajo, po
u tha.
Xhelil Gjoni.
Xhelil Gjoni - Unë them ta mendojmë edhe njëherë këtë çështjen e frymëve dhe të
kurorëve. Nuk bëj pjesë në fshat, nuk më takon asnjë gjë, por prisni një minutë! Janë familje
të reja fshatare që do të rriten, do të zhvillohen. Them mbase është më e arsyeshme për
kurorë.
Aleksandër Meksi - Ndriçim Hysa.

Ndriçim Hysa - Unë kam mendimin që sugjerimi që bën shoku Xhelil dhe shokët e tjerë
them që të jetë ndarje për frymë, por të ketë limit. Pra, jo më pak sesa një limit i caktuar dhe
jo me shumë sesa kaq, duke i futur dhe familjet e reja brenda, se ndryshe nuk ka se si të
bëhet; pra, duhet të ketë limit. Jo më shumë sesa kaq dhe jo më pak sesa kaq, se ndryshe
unë jam burrë e grua, më takon vetëm 4 dynymë. Nesër do të kemi..., prandaj unë them jo
më shumë sesa të caktojnë ata shokët dhe jo më pak sesa kaq. Kjo është koha më e drejtë.
Ky limit të përcaktohet nga Këshilli i Ministrave.
Një deputet - Më duket se për nenet 5 dhe 6 diskutojmë kot. Mbas riformulimit të nenit 2,
këto dy nene nuk kanë më kuptim. Mendoj se për ato mendime që po shfaqin shokët, mund
ta pasurojmë në nenin 7 dhe s’ka nevojë të jene fare këto dy nene.
Aleksandër Meksi - Edhe propozimet nuk m’u bënë qartë, që unë t’i hedh në votë.
Muharrem Mezini.
Muharrem Mezini - Unë kam mendimin që sugjerimi i komisionit të jetë me këto
ndryshime; duke vënë ndarjen për frymë, e plotëson nenin 5 dhe nuk ka çfarë t’i korrigjojmë e
t’i shtojmë ato.
Aleksandër Meksi - Duhet shtuar një frazë që ndarja të bëhet për frymë.
Dhimitër Anagnosti.
Dhimitër Anagnosti - Mua më duket që në qoftë se neni formulohet kështu, familjet,
anëtare të kooperativës pas ndarjes së tokës, domethënë e kemi prishur kooperativën, pastaj
të shkëputesh nga kooperativa, kjo është alogjike. Ne themi pas ndarjes, nuk ka logjikë të
ndahesh nga kooperativa, kur kooperativa është prishur. Këtu mund të formulohet ndryshe.
Pas ndarjes së kooperativës, personat që dëshirojnë të organizohen në kooperativë, në
formë të pronës kolektive të organizohen, sepse nuk ka sens logjik.
Aleksandër Meksi - Sulejman Pepa.
Sulejman Pepa - Për sa i përket këtij problemi, është e drejta e anëtarëve të
kooperativës për t’u larguar. Është demokratike, është vullnetare për t’u larguar. Si është
kuptimi këtu pas ndarjes së tokës. Është llogaritur që të ndahet për frymë dhe “x” familje, për
shembull, i takon një hektar e gjysmë, sipas frymëve që ka. Do të rrijë mirë, s’do të rrijë ikën.
Pra, pas ndarjes, pasi bëhen llogaritë se sa i takon kësaj familje tokë, atëherë ai po deshi
ikën, po deshi rri. Prandaj nuk themi që të shpërbëhet, pastaj në daç të bashkohet, në daç të
mos bashkohen. Le të dalë.
Aleksandër Meksi - Panajot Barka.
Panajot Barka - Ky nen, siç është i organizuar më duket sikur kërkon të mbajë me
imponim kooperativën, pavarësisht se flitet për demokraci. Dhe pasi t’i njihet toka secilit. në
qoftë se fshatarët do të bëhen bashkë e të bëjnë një kooperativë të tipit europian, të
bashkohen 10 familje, është tjetër problem. Në këtë aspekt siç është, në qoftë se unë dua të
shkëputem, do të mblidhet komisioni të më japë mua tokën më të keqe dhe unë s’kam të
drejtë të shkëputem nga kooperativa. Atëherë, problemi është këtu, unë duhet ta njoh tokën
time që kam si fshatar dhe, në qoftë se dua të bashkohem me iksin ose filanin, duhet të
bashkohem. Të bashkohemi 10-20 familje. Ndërsa në këtë rast ruhet me imponim
kooperativa bujqësore.
Aleksandër Meksi - Sulejman Pepa, ka mundësi të na e sqaroni dhe njëherë këtë, ju
lutem! Të shprehet më qartë, në qoftë se teksti nuk përputhet me fjalët.
Sulejman Pepa - Teksti përputhet tamam. Për sa i përket daljes nja kooperativa, është
çështje demokratike, është çështje e vullnetarizmit të tij si familje si person. Pasi bëhet
rindarja e tokës se sa i takon për frymë x apo y familjeje, atëherë do të vendosë po vetë të ikë
apo të mos ikë nga kooperativa. Pra, do t’i ndahet toka më përpara, pastaj do të ndahet.
Aleksandër Meksi - Lutfi Dautllari.
Lutfi Dautllari - Duke qenë që në zonat malore është krijuar një shqetësim që u bie nga 3
e nga 2 dynymë tokë për familje, në grupin parlamentar është diskutuar gjerësisht për këtë
çështje dhe kam mendimin të shtohet një paragraf, si më poshtë:
Kur sasia e tokës nuk mjafton për plotësimin e nevojave jetike të familjes fshatare, Këshilli
i Ministrave, me vendim të veçantë, nëpërmjet subvencioneve, asistencës sociale dhe
lëvizjes mekanike të popullsisë të mbështesë këto zona...
Bashkim Kopiiku - Kemi votuar dhe nominalisht, bile me emër kundër Komisionit të
Bujqësisë. Nejse, të shkuara të harruara. Tani po dalim konkretisht: Më duket se po i
kundërvihemi qartë nenit 2 që sapo kemi miratuar, me gjithë telashet. Që të themi se toka po
kthehet në pronë private, duam ta mbajmë medoemos tokën pronë të grupit. Do të propozoja
të mos kemi paragjykime, të çlirohemi. Neni nuk do t’i japë dorë kooperativës bujqësore, as
pronës private. Të jemi të sinqertë me nenin 2 dhe neni 5 propozoj ose të hiqet, siç e tha

parafolësi, ose bashkohem me zotin Panajot Barka dhe zotin Dhimitër Anagnosti, duke e
përpiluar kështu: “Çdo familje fshatare, pasi t’i jetë caktuar toka në pronësi, mund të vendosë
të bashkohet në kooperativë ose të punojë më vete”.
Aleksandër Meksi - Zoti Bashkim Kopliku, dërgojeni me shkrim, ju lutem! Për mua është
e njëjtë, megjithatë dakord!
Një deputet - Nuk kam ndonjë gjë me nenin, por te ndarja për frymë dua të bëj një
sugjerim. Mendoj që të ketë një kufi, edhe nga përvoja që kemi pasur në ndarjen e bagëtive.
Në fshat do të hapen shumë probleme, në qoftë se do ta themi ndarje për frymë. Mund të
thuhet këtu, a mund të caktojë Këshilli i Ministrave është tjetër punë, por një kufi duhet të
ketë. Familje deri në 5 frymë dhe familjet mbi 5 frymë. Jo ndarje për frymë. Kjo ka hapur
probleme dhe në ndarjen e bagëtive. A do të vendoset këtu, a dot ketë parasysh Këshilli i
Ministrave, kjo duhet.
Aleksandër Meksi - Ju kuptoj.
Sulejman Pepa.
Sulejman Pepa - Kisha këtë, zoti Aleks që gjatë kësaj kohe ne nuk kemi diskutuar kundër
Komisionit të Bujqësisë propozimet. As neni 2 asgjë. Dua t’i jap përgjigje dhe zotit Bashkim
Kopliku për këtë çështje. Dhe ligji është në zbatim të nenit 2, të asaj që kishte gjykuar
Komisioni i Bujqësisë. Edhe sot tri komisionet gjykuan që duhet vënë në këtë mënyrë për të
zbatuar dhe parimin e vullnetarizmit ose për të qenë tamam më demokratë të gjithë. Do të
dalë, del; s’do të dalë, rri.
Aleksandër Meksi - Vërejtja e Bashkim Koplikut nuk qe për ju ose për ndonjë që është
dakord, qe për ata që s’qenë dakord dje ose sot.
Sulejman Pepa - S’kemi votuar kundër, desha të them.
Aleksandër Meksi - E Bashkim Koplikut është e barazvlefshme me atë tuajën.
Sulejman Pepa - Mbase e dëgjova unë gabim.
Aleksandër Meksi - Petrit Llaftiu.
Petrit Llaftiu - Lidhur me ndarjen e tokës. Deputetët që janë nga fshati mund ta kenë një
problem të njohur. Ka familje supozojmë me 5 veta. 2 nga këta, kryefamiljarët janë me punë
shteti. Të njëjtin trajtim do të kenë nesër si familje. Për sa i takon nenit, mua më duket se
formulimi është i saktë. Kooperativat ekzistojnë. Si janë ngritur, qysh janë ngritur, dimë që
janë ngritur mbi bazën e vullnetit të lirë të tyre. Sot ne u japim me ligj atyre tokën. A do të
qëndrojnë në kooperativë, a s’do të qëndrojnë është punë e tyre. Aleksandër Meksi - Stavri
Kallço.
Stavri Kallço - Edhe një herë, zoti kryetar i seancës do t’u lutem kolegëve që të mos
zgjaten me hollësira të parëndësishme. Fryma e këtij neni është kjo: që do të ndahet toka,
pastaj do t’u bëhet thirrje kooperativistëve o të qëndrojnë në kooperativë, o të rrinë më vete.
Domethënë toka do të ndahet që në fillim. Dhe për këtë janë të gjithë. Tani të mos e zgjatim.
Për sa u përket kritereve të ndarjes së tokës, këtë ne e lëmë në kompetencë Këshillit të
Ministrave. Në qoftë se duan kolegët që ta marrim kompetencën ne, domethënë ta
sanksionojmë me ligj, atëherë kjo s’mund të bëhet brenda një neni, po duhen disa nene të
veçanta, për shkak se ka disa kritere që do të aplikohen në këtë çast. Mendoj që t’ia lëmë në
kompetencë Këshillit të Ministrave me një vendim të veçantë ose në vendimet e saj ta
përmbledhë këtë. Po të dëshirojnë kolegët mund ta bëjmë menjëherë, por s’mund të bëhet
kjo. Do të na lini kohë, Komisioni i Ligjeve dhe Komisioni i Bujqësisë ta shikojnë dhe një herë
këtë.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Kam edhe një propozim që s’më ka ardhur.
Lutfi Dautllari.
Lutfi Dautllari - Mund të futet dhe në nenin 6, në qoftë se qëndron neni 6.
Aleksandër Meksi - Po hedhim njëherë nenin 5. Këtu kam dy propozime. Njëri që
zgjidhet me miratimin ose jo, që është propozimi i Angjellarit për t’i hequr.
Bashkim Kopliku e ka: “Çdo familje fshatari, pasi të jetë caktuar toka në pronësi, mund të
vendosë të bashkohet në kooperativë ose të punojë më vete”.
Rexhep Uka: “Anëtarët e kooperativave bujqësore pas ndarjes së tokës janë subjekte të
lira. Ndarja e tokës bëhet sipas numrit të frymëve. Sasia dhe vendi ku do të jepet toka,
miratohen nga komisioni i tokës”.
Ligor Balla: “Familjet, anëtare të kooperativave bujqësore, kanë të drejtë të kooperojnë
ose të shkëputen si subjekt më vete. duke marrë në pronësi tokën bujqësore që u takon nga
tërësia e subjektit ku bëjnë pjesë. Sasia dhe vendi ku do të jepet toka i përcaktohet nga
komisioni i tokës” dhe në fund, neni 5 me dy ritokime të vogla që i bëri komisioni.

Atëherë fillojmë. Propozimi i deputetit Bashkim Kopliku.
Nuk miratohet.
Propozimi i Rexhep Ukës.
Kush është pro me këtë propozim?
Nuk miratohet.
Propozimi i Ligor Ballës.
Nuk miratohet.
Kam propozimin e Komisionit të Tokës. Kush është për të miratuar propozimin e
komisionit?
Kundër? Abstenim?
Miratohet me shumicë votash.
Neni 6
Sulejman Pepa - Neni 6. Komisioni e ka formuluar në këtë mënyrë, ndryshe nga ajo që
ka paraqitur Qeveria: “Familjeve, me banim në fshat që nuk janë anëtarë të kooperativës
bujqësore dhe familje që punojnë dhe banojnë në territorin e ndërmarrjeve bujqësore u jepet
në përdorim tokë bujqësore, madhësia e së cilës përcaktohet me vendim të Këshillit të
Ministrave”. Është fjala për këto që janë zbatuar deri tani, domethënë tokën që është dhënë
në fermat 2 dynymë për familje, edhe familje të tjera që banojnë në fshat. E keni, është i
formuluar i plotë.
Aleksandër Meksi - Në rregull, e kam. E keni dhe ju në faqen 2 të vërejtjeve. Ka vërejtje
tjetër, ju lutem?
Ali Kaza.
Ali Kaza - Këtu mendojmë të bëhet shtesa e paragraf it që e propozoi deputeti Lutf i
Dautllari. Është një propozim nga një grup deputetësh të zonës verilindore të vendit: Dibra
Kukësi, Tropoja, Shkodra, Mati, Mirdita, Puka, Librazhdi dhe në përgjithësi, të zonave që
kanë kooperativa kodrinore, malore. Paragrafi mendohet të formulohet në këtë mënyrë: “Në
zonën kodrinore, malore, ku familjeve fshatare nuk u sigurohet sipërfaqja e nevojshme e
tokës bujqësore që mund të jetë për familje ose për frymë, shteti merr masa dhe u garanton
burime të tjera jetese nëpërmjet subvencioneve për oborrin vetjak, shtimit të investimeve për
punësimet e njerëzve, vendosjen e asistencës sociale dhe lëvizjen e kontrolluar të popullatës
në zonat bujqësore e industriale më të zhvilluara në bazë të një programi të caktuar”.
Argumentet për përfshirjen e këtij paragrafi në nenin 6 janë dhënë nëpërmjet diskutimeve që
janë bërë. Bëhet fjalë për zona që kanë mjaft probleme sociale dhe ekonomike, janë zona të
varfra, me shumë pak tokë për frymë, me shumë pak të ardhura për familje. Me politikën e
padrejtë ekonomike që është ndjekur ndaj këtyre zonave, edhe burimet natyrore, si minierat,
pyjet, bimët mjekësore etj., pothuajse janë shfrytëzuar në masë dhe shumë pak të ardhura u
janë kthyer në formën e investimeve dhe garantimin e jetës. Shumë familje nuk kanë sot as
lekë për të blerë bukën e gojës. Ka mungesë besimi se shteti mos i lërë në mes të rrugës.
Natyrisht, zgjidhja që propozohet është politike diktohet nga situata e rëndë që kemi në fshat.
Obligimi i shtetit në këtë situatë është i domosdoshëm, se veç të tjerash do ta rrisë besimin te
fshatarësia e këtyre zonave për të dalë nga kriza ku është përfshirë. Mendoj të hidhet në votë
dhe të miratohet ky paragraf që propozohet nga mjaft deputetë.
Aleksandër Meksi - Stavri Kallço.
Stavri Kallço- Pretendimi i këtij shoku është i drejtë, por nuk e ka vendin këtu kjo që ta
vëmë në këtë ligj. Ne ligjin e kemi për tokën. Në qoftë se duan shokët të hapin një kapitull për
kriteret e ndarjes së tokës, në kritere të ndarjes së tokës do të vëmë edhe ne ato vende dhe
në ato fshatra, ku nuk mjafton toka, shteti do t§ caktojë disa alternativa. Jo vetëm
subvencione, por ai mund ta tërheqë atë fshatçe aty, ta shpjerë në ndonjë vend tjetër që ka
tokë buke. Ai mund ta marrë atë fshat ta shpjerë në qytet, mund ta marrë atë fshat ta shpjerë
në fermë. Do të jenë disa kritere, disa alternativa që ne s’mund t’i caktojmë vetëm në një
dispozitë, prandaj do t’u lutem edhe një herë kolegëve që në qoftë se do ta hapim këtë
kapitull ta hapim të plotë. Në mos, të mos ta hapim fare.
Aleksandër Meksi - Unë jam i detyruar ta hedh në votë, nuk ka nevojë për mbështetje.
Ismet Ferizaj.
Ismet Ferizaj - Zoti kryetar i seancës, jam i mendimit që jo gjithçka që duhet të vendosim
ne në Kuvend kur mund të bëhen me dekrete të tjera, duhet t’i fusim patjetër këtu. Ato
propozime që nuk e kanë vendin te ky ligj, nuk kanë pse hidhen në votë dhe s’kanë pse të
vendosen këtu. Zoti Lutfi Dautllari na futi në sherr mbrëmë gjithë Kuvendin Popullor, s’paska
pasur asnjë pëllëmbe tokë për të ndarë. Le të na linte neve që kishim toka për të ndarë. Edhe
kur s’kishte për të ndarë tokë, pse bënte propozime? Tani na dilka e qartë se ai s’ka asnjë

pëllëmbë tokë, atje në ato vende ku ka qenë ai deputet. Të lutem shumë, politikën e partisë
Lutfi Dautllari, si sekretar partie, ta bëjë atje. Këtu po na del shpeshherë se kush do t’ua
paguajë. Le t’ua paguajë partia e tij që deri sot e ka futur në sherr popullin dhe e ka çuar deri
në këtë gjendje. Po kërkohet që Partia Demokratike të lajë kusuret e vjetra. Asnjë propozim të
tillë s’pranoj më të bëhet. Propozimet e partisë t’i bëjë atje në Komitetin Qendror të Partisë, te
Fatos Nanoja, jo në Kuvendin Popullor. Asnjë politikë partie nuk do të lejohet të bëhet këtu.
Këtu të bëhet vetëm politika e fshatit për tokën. Për këtë kemi ardhur ne këtu. Po diskutohet
sikur ne, deputetët e Partisë Demokratike i paskemi borxhe shumë të mëdha një ish-qeverie
të dikurshme që sot duhet t’i lagim ne. Partia Demokratike dhe deputetët e saj s’kanë bërë
asnjë gjë.
Aleksandër Meksi - Në rregull, e bëmë diskutimin për ligjin.
Ismet Ferizaj - Më fal, të lutem shumë më lër rehat! Deri sot në nuk kemi pasur as
pushtet. Sot ne nuk e kemi pushtetin, por kam bindjen e plotë që Lutfi Dautllari do t’i vihet
tjetër kujt. Do t’i vihet Qeverisë së Ylli Bufit. Ai duhet ta ketë të qartë, pavarësisht se ka qenë
komunist, në do ta përkrahim Qeverinë e Ylli Bufit deri në fund, do ta përkrahim me të gjitha
forcat.
Aleksandër Meksi - Faik Memushi.
Faik Memushi - Jo vetëm me propozimin e Lutfi Dautllarit dhe një deputet tjetër
parafolës, në emër të grupit parlamentar e bën këtë propozim dhe ky grup parlamentar nuk
ka ndër mend të marrë dorën as zotit Ismet Ferizaj, as dhe të ndonjë deputeti tjetër të
opozitës, se kë do të caktojë grupi parlamentar për ta përfaqësuar këtu në shqyrtimin e këtij
ligji, sepse po të pyesësh zotin Ismet Ferizaj, ai do të kthente tërë pronarët e dikurshëm këtu
në ndarjen e tokës, për të cilën nuk ranë dakord dhe nuk do të biem dakord.
Aleksandër Meksi - Ju lutem, mos u largoni!
Jemi në votim. I kemi thënë në diskutimin e përgjithshëm këto gjëra. Ju lutem në lini të
vazhdojmë se jemi në rregull.
Një deputet - I nderuar zoti Zëvendëskryetar,
Jam plotësisht dakord me propozimin që bëri deputeti Ali Kaza për disa arsye. Unë do të
sjell disa argumente që kanë të bëjnë me zonën dhe rrethin që përfaqësoj. Kuptohet është
për të tërë zonën malore, sepse për shkak të investimeve që janë bërë të diferencuara, për
shkak të investimeve në sistemin e ujitjes, për shkak të investimeve që janë bërë edhe më
vonë për veprën energjetike të Banjës; detyrimisht popullsia e kësaj zone duhet të
subvecionohet nga shteti. Për këto arsye unë e mbështes plotësisht dhe jam dakord me
propozimin e deputetit Ali Kaza.
Aleksandër Meksi - Muharrem Mezini.
Muharrem Mezini - Unë kam mendimin që këtu s’ ka vend për diskutime partie, as nga
Partia Socialiste, as nga Partia Demokratike. Këtu kemi shtruar disa probleme në diskutimet
që kemi bërë për zgjidhjen e disa problemeve të fshatarësisë në të gjitha zonat e Shqipërisë.
Partia Demokratike, Partia Agrare edhe në Kukës, edhe në Shkodër dhe kudo, përfaqësojmë
popullin prandaj, propozimi që bëhet mua më duket se përfaqëson një interes të popullit të
disa zonave të Shqipërisë dhe jemi të interesuar të gjithë për t’i dhënë zgjidhje. Kjo nuk ka të
bëjë as me ngushtimin e ndonjë force politike, as ndonjë krahinalizmi të tillë. Prandaj mendoj
që ky propozim, siç është bërë, qoftë për subvensionet, për investimet dhe për lëvizjen
demokratike të popullsisë, të merret parasysh, të hidhet në votë dhe të realizojmë atë qëllim
që kërkon gjithë popullsia e vendit.
Aleksandër Meksi - (Duke iu drejtuar një deputeti) Ti më ngatërron me jeshilen. Ata më
nxjerrin dorën, unë kujtoj se më thua votim. Ky është propozimi që lexove ti. Ule jeshilen, ta
marr vesh unë. Unë shokut tënd po ia jap, s’po ia jap fjalën këtyre këtej.
Një deputet - Lidhur me neni 5, të lutem, më dëgjoni me nenin 6, më falni, përveç sa tha
komisioni i tokës më duket se ka një problem. Mbase e kam unë gabim, por duhet sqaruar a
zgjidhur më mirë.
Lidhur me familjet që banojnë në fshat. Ka disa fshatra në periferi të qyteteve që kanë
shumë persona që punojnë në ndërmarrjet. Në qoftë se ne ato do t’i lëmë të japin tokë në
përdorim unë nuk e di se ku do ta gjejmë tokën që do t’u japim në përdorim, kjo e para.
E dyta, nuk e di si do të zgjidhet perspektiva e tyre. Do ta marrë shteti përsipër që t’i
zgjidhë nesër pronë në ndërmarrje shtetërore. Janë disa fshatra që kanë fëmijët e tyre në
shpim-kërkim, në naftë, këto do t’i lëmë pa tokë? Ose arsimtarët që janë atje. Janë arsimtarë
burrë e grua. Po nesër fëmija e tij është prapë arsimtar. Nuk e di. Më duket se duhet dhënë
një zgjidhje më e plotë këtij problem, për arsye se banori që është në fshat duhet të gëzojë të

drejtën e tokës si dhe fshatarët e tjerë; mirë vetë si person, por frymët e tjerë duhet të marrin
tokë atje, ndryshe perspektiva e kësaj familjeje është e pazgjidhur.
Mendoj se komisioni duhet ta marrë në konsideratë dhe duhet të bëjë diçka shtesë.
Aleksandër Meksi - Lutfi Dautllari.
Lutfi Dautllari - Zoti Zëvendëskryetar,
Këtu nuk është çështja e qëndrimeve partiake. Problemi që ngrita dhe që e formuloi më të
plotë shoku Ali Kaza, ka të bëjë me një popullsi të gjerë fshatare që nuk mund të jetojë dot
me aq tokë sa ka. Prandaj, duke qenë se formulimi i tij ishte më i plotë, unë e tërheq.
Sa për replikën që bëri zoti Ismet Ferizaj, unë nuk denjoj t’i përgjigjem, pasi ajo nuk ka
etikën më të vogël të kulturës demokratike.
Aleksandër Meksi - Pjetër Dema.
Pjetër Dema - Unë e mbështes plotësisht dhe më shqetësim propozimin që bëri deputeti
Ali Kaza. Jam kategorisht kundër propozimit të zotit Ismet Ferizaj dhe mënyrës, si u shpreh
ai, duke theksuar se futen gjëra pa vend në ligjin e sotëm. Konkretisht, më mirë me thanë që
s’e ka vendin ky propozim në këtë ligj. Unë them se me shumë ligje të mëparshme, në sajë të
propozimit të deputetëve të Partisë Demokratike, të insistimit të tyre kemi futur gjëra shumë
pa vend dhe i kemi miratuar si deputet të malësisë, të zonave malore e kodrinore të vendit e
ngremë me shqetësim shumë të madh këtë, sepse në ka ngelur, sipas kësaj ndarjeje, një
pjesë e konsiderueshme e familjeve pa tokë fare, deri në një ose në dy dynymë tokë. Me një
fjalë, asnjë burim të ardhurash nuk kanë për të përballuar jetesën e vështirë në ato zona. Do
të thosha dhe këtë tjetrën: Zoti Ismet Fertzaj është më i interesuar për t’u rikthyer tokën ishpronarëve dhe feudalëve të dikurshëm sesa për të siguruar mundësi dhe mjete jetese
fshatarëve dhe familjeve fshatare të malësisë që jo pak kanë investuar me pyjet dhe pasuritë
e tyre për intensifikimin e tokave në fushë. Prandaj ne insistojmë me çdo kusht që ky problem
të zgjidhet në rrugë ligjore, se qeveritë do të ndërrohen. Sa qeveri do të vihen pastaj s’merret
vesh. Fshatari atje do të ngelet pa tokë dhe pa asnjë burim tjetër të ardhurash.
Kastriot Islami - Të nderuar deputetë,
Do t’ju tërhiqja vëmendjen për deklarata të Karakterit politik. Ju lutem, tregohuni më
seriozë për të shfrytëzuar kohën.
Ju lutem, nuk ka vend për të eksituar dy grupime parlamentare. Tregohuni më seriozë
dhe më racionalë. Ju lutem, se po shikojmë prezencën. Serioziteti duket qysh te prezenca.
Ka mundësi që gjysma të mos jetë e pranishme në sallë dhe ta mbyllim mbledhjen. Ju lutem,
1 minutë. Fjalën e ka Petrit Llaftiu.
Petrit Llaftiu - Zoti Kryetar,
Seanca e sotme ka si objekt ndarjen e tokës dhe çelësi i punimeve është që atë tokë që
kemi sot për sot, në ato kushte fukarallëku apo bollëku për një pjesë të fshatarësisë,
mundësisht ta ndajmë në mënyrë të barabartë. Kjo reformë t’i bëjë fshatarët të gëzojnë të
drejtën e asaj pronësie që kanë pasur në momentet e futjes në kooperativat bujqësore. Po të
jetë puna për pjesën tjetër të fshatarësisë, do të jetë nën nivelet e mundshme të jetesës. Ky
shtet përbëhet po nga ata njerëz që janë po shqiptarë dhe do ta ketë në shqetësimin e vet
zgjidhjen e jetesës të këtyre njerëzve, ashtu si dhe në fushë. Më fal, të lutem, etapa e parë e
kësaj reforme është të ndajë tokën. Atëherë, ju kërkoni të vini nga malësia në Shijak,
ndërkohë që keni 45 vjet që jetoni atje. Atëherë do të pyes Shijakun ju pranon apo s’ju pranon
? Pra, mos bëni të tilla debate, sepse nxitni interesat e njerës krahine dhe pakësoni interesat
e tjetrës.
Aleksandër Meksi - Ju lutem, mos u largoni, se janë 126 veta në sallë, ose thoni: “Unë
dua ta prish mbledhjen”. Dilni Kostandin Hoxha!
Ndriçim Hysa - O zoti Aleksandër Mekst, kam një mendim: Në l’rdhje me propozimin që
bëjnë shokët e zonës Verilindore e përmenda dhe në diskutimin tim në ligjin “Për tokën” ka jo
vetëm zona Verilindore, por edhe zona të tjera që bëjnë pjesë dhe në ultësirën tonë, siç është
Dumreja që hidrocentrali hidroenergjetik i Banjës që nuk dihet nga i ka drejtuesit e
projektuesit. Dumreja prej 18 000 hektarësh është në mëshirë të fatit, prandaj këto
subvensione, këto vendime të Qeverisë mund të bëhen, por duhet të vendosen me çdo kusht
në ligj, sepse qeveritë ndryshohen, ndërsa populli mbetet pronë atë tokë. Prandaj unë nuk
dua të replikoj me zotin Ismet Ferizaj, por nuk është vetëm Verilindori, por është kudo kjo,
prandaj, të vendoset në ligj.
Aleksandër Meksi - Kjo është e qartë, Ndriçim, sepse ju duhet ta dini që do të vijë dhe
ligj i “Për asistencën sociale”...

Më lini të flas. Është më se e qartë dhe shokët e tjerë nuk ka pse të shqetësohen.
Propozimi erdhi, ta hedhim në votë. Jua thashë që në fillim që do të hidhet në votë. Pse
shqetësoheni? Tonin Alimëhilli.
Tonin Alimëhilli - Unë kam një propozim kështu: Diskutimet që bëhen jashtë objeksionit;
këtu kemi ligjin “Mbi tokën”.
Diskutimet për elektorat të priten nga televizori, ju lutem! Sepse kështu do të fillojmë dhe
ne. Edhe unë kam probleme të zonës sime. Ne i bëjmë këto diskutime me na pa atje. Këtu
jemi mbledhur për të vendosur mbi ligjin “Për tokën”. Mos ma pre fjalën. Edukata nuk është
instikt, prandaj rri urtë. Unë kisha këtë. Jemi mbledhur për ligjin “Mbi tokën” këtu. Nuk jemi
mbledhur të qajmë hallet e gjithë elektorateve.
Aleksandër Meksi - Në rregull, mos e bëj dhe ti këtë gabim. Ju lutem qetësi!
Refik Disha - Më vjen keq që shumë shokë dhe zotërinj të nderuar deputetë kur flasim
për zonën Verilindore, për ta mbështetur këtë zonë që me të vërtetë është në gjendje mjaft të
rënduar ekonomike, reagimi i tyre është kaq... jo që ta mbështesin këtë zonë, aq më tepër
diskutimi i zotit Ismet Ferizaj që bën fjalë për zonën fushore. Më falni, nuk e kam për të bërë
debat, ndërsa është fati i këtyre njerëzve që ndodhen në zonën Verilindore dhe është fati i
këtyre të tjerëve që ndodhen në zona të tjera që kanë në dispozicion sasi të madhe, të
konsiderueshme toke dhe të mjaftueshme për të jetuar, por në të njëjtën kohë është dhe fati i
kësaj zone Verilindore që ka dhe pasuri të tjera kombëtare për të cilat folëm dhe në
diskutimin në parim, si minerale dhe pyje që e bëjnë mjaft të lehtësuar jetën e tyre, në qoftë
se e vënë në dispozicion këtë pasuri. Por ne nuk mund ta shtrojmë në këtë mënyrë këtë
problem. Këto lloj shansesh për pasuri kombëtare t’i ndajmë. Ata që janë për tokën kur është
në fushë ta marrë pjesa fushore dhe këtë tjetrën ta marrë pjesa e zonës malore. Prandaj do
t’u lutem shumë që ky propozim që bëhet nga deputeti Ali Kaza të merret në konsideratë nga
zotërinjtë deputetë.
Aleksandër Meksi - Xhelil Gjoni.
Xhelil Gjoni - Mua më duket se problemin nuk duhet ta gjykojmë kaq me rrëmbim.
Shumë gjakftohtë duhet të jemi. Nuk është thjesht çështje toke, por është çështje popullate.
Dhe nuk është çështje vetëm e zonës Verilindore, por është edhe e Skraparit edhe e
Tepelenës, edhe e malësisë që është e Labërisë që s’ka një pëllëmbë tokë, e para.
E dyta, ta dinë kolegët këtu që ajo zonë që ne i themi Verilindore jep 60-70% të të
ardhurave kombëtare me mineralet, me minierat dhe me pyjet, të shtetit dhe nuk
subvencionojnë, prandaj duhet të jemi të vëmendshëm ta gjykojmë me vëmendje, jo partiak,
jo s’partiak. Unë kështu e gjykoj. Dhe jam dakord me propozimin që është bërë.
Një deputet - Ne, deputetët e zonës Verilindore, bashkohemi me shokun Xhelil dhe zona
kodrinore malore, kudo që është, e bën këtë propozim jo për qëllime partiake. E bëmë për
hallet që ka populli që ne i përfaqësojmë dhe nuk e bëmë as për sensacion, për të dalë në
televizion, por për të qarë hallet. Në fund të fundit, jemi deputetë të asaj zone dhe do të
qajmë hallet e asaj zone. Prandaj, në qoftë se kjo zonë i ka dhënë Shqipërisë, edhe do t’i
japë prapë me pasuritë e saj natyrore. Qoftë pyjet, qoftë mineralet e meritojnë kujdesin e
shtetit me atë që tha Ali Kaza. Unë insistoj që kjo shtesë të futet në ligj. Në, të kundërtën,
s’kemi të drejtë të themi që përfaqësojmë interesat e elektoratit.
Aleksandër Meksi - Më falni, që në momentin e parë ne thamë që çdo propozim f utet
dhe lexohet (Dikush nga salla ndërhyn). Po le të ketë! Edhe për mua kanë qenë kundër. Dhe
për ty; nuk themi gjë. Është këtu.
Një deputet - Zoti Zëvendëskryetar, në emër të deputetëve të Korçës që përfaqësojnë
zonën malore e ndiejmë veten përgjegjës përballë realitetit të fshatit malor dhe angazhohemi
për të ngritur në këtë Parlament zërin tonë që shpreh zërin e kërkesave jetësore të Malësisë
së Gorës, Oparit, të Prespës, që në këtë fillim të proceseve të demokratizimit, në kushtet e
privatizimit, ekzistenca e tyre është në pikëpyetje, ndaj le të mos humbasim kohë, duke i
dhënë më tepër kohë të flasin për fshatin malor, atyre që s’i ka shkelur këmba, po ecin dhe
bëjnë xhirot në asfalt dhe që ventilojnë temperaturat nëpër zyra dhe të mos marrim në
konsideratë kërkesat jetësore të atyre që i djeg vapa, që prashisin dhe vadisin. Të votojmë
për propozimin e shokut Ali Kaza!
Aleksandër Meksi - Gabimi i njërit prej nesh nuk duhet përsëritur duke e kundërshtuar
atë. Unë them të hidhet në votë propozimi siç është. Lindita Prifti.
Lindita Prifti - Bashkohem me shqetësimin e shokëve të zonës verilindore dhe mendoj jo
mendoj unë por e dinë të gjithë se Shqipëria është më tepër mal sesa fushë. Kanë shumë
njerëz shqetësime të tilla, por këto gjëra nuk bëhen këtu në këtë ligj, sepse aty duhen

studime demografike të tëra dhe juristët e dinë më mirë këtë se sa punuam. Unë pyes juristët,
a mund të futet kjo pjesë në këtë ligj? Si qenka kjo punë kështu? Bëjmë ligje mbi ligje.
Aleksandër Meksi - Ajli Alushani.
Ajli Alushani - Lidhur me nenin 6, unë e kam mendimin kështu për familjet...
Aleksandër Meksi - (Duke u tërhequr vëmendjen deputetëve) Po ka filluar të flasë një
tani. Një vërejtje kam tani, sepse dhe unë po shkel një diçka. Po bëjmë diskutim të
përgjithshëm; kemi 5 ditë që bëjmë diskutim të përgjithshëm. Dhe ju thashë do ta vëmë këtu.
Ç’të them unë tani? Ai më thotë që unë jam fshatar më jep fjalën tani.
I fundit jeni ju, Alushani.
Ajli Alushani - Dakord. Atëherë lidhur me nenin 6 unë kam këtë mendim: Lidhur me
familjet që punojnë dhe banojnë në fshat dhe që nuk janë anëtarë të kooperativave
bujqësore, për sasinë e tokës që jepet të mos jetë sa ç’është shkruar tani në vendimet e
Qeverisë, por t’u jepet sa për një kopsht ta zëmë, sepse ky vendim i Qeverisë ka dalë atëherë
kur ishin kooperativat bujqësore dhe kur ata nuk i furnizonte njeri me perime, me qumësht etj.
Kështu që unë mendoj se tani që po privatizohet, pra po marrin tokë private mësuesi, doktori
etj. duhet të kenë sa për një kopsht atje ose dhe një bagëti, sepse ata marrin rrogë do të
blejnë, sepse ndryshe ata do të merren me bujqësi dhe nuk do të merren me punën e tyre.
E dyta, disa fshatra që s’kanë tokë tamam, ata do t’u bien në qafë fshatarëve tani që
ndajnë tokën në përdorim apo në pronësi të tyre. Prandaj do t’u lutesha shokëve juristë që si
ide ta pasqyrojnë në këtë nen që të mos jetë ashtu siç është vënë në vendimet e fundit të
Qeverisë ky problem.
E treta, lidhur me problemin që u ngrit këtu për zonat malore: Unë do mendoja që për
shokët që përfaqësojnë zonat fushore të mos e marrin këtë sikur u vendos këtu dhe do të
bëhet menjëherë. Këtu do të pyeten edhe ato zona pritëse, do të pyeten dhe ata që do të
shkojnë, do të merren parasysh veçoritë e popullatës, do të merret parasysh vendi që është
bosh apo i zënë etj. Unë mendoj që këtyre zonave malore duhet që t’u jepet kjo mundësi,
qoftë e subvencioneve, qoftë dhe e mundësisë së lëvizjeve. Si mundësi që ta marrim këtu në
ligj, me që kërkohet, sepse kjo është një ndarje e drejtë e pasurive kombëtare. Dikush me
miniera, me energjinë dhe të tjera e jep në një vend tjetër, dikush tani si tokë bujqësore duhet
të subvencionohet në vend tjetër, është një ndarje e drejtë. Këtu s’do të thotë që s’do të
merret parasysh zona që e pranon apo s’e pranon. Prandaj këtë do të thosha.
Qazim Laci - Edhe në diskutimin që kemi bërë tani në ligjin për tokën, ne të zonës
Verilindore, por këtu nuk është fjala vetëm për zonën Verilindore, por për gjithë zonat
kodrinore malore për fshatarësinë e këtyre zonave ka mungesë të tokës që do t’u jepet tani
fshatarëve me ndarjen. Po kështu dhe nga ndërtimet e ndryshme që janë bërë; qoftë edhe
Hidrocentrali i Fierzës që ka përmbysur një sasi të madhe të tokës pjellore, për shembull, në
rrethin e Kukësit, qoftë dhe në rrethana të tjera të shumë fshatrave edhe në rrethin e Kukësit,
por edhe në rrethe të tjera që nuk kanë as 50% të tokës së mjaftueshme për t’ua dhënë
fshatarëve, atëherë pjesa dërmuese e tyre, me këtë ndarje që po bëjmë, me këtë ligj që po
miratojmë nuk ka mundësi që ato të marrin tokën e nevojshme për jetesën e tyre. Prandaj
propozimi që bëhet nga deputeti Aii Kaza, në emër të të gjithë deputetëve të zonës malore,
kodrinore, nuk bëhet fjalë vetëm për Veriun, por për tërë malësinë, është një propozim i drejtë
dhe është një propozim që me gjithë mend zgjidh një pjesë të atyre kërkesave të fshatarëve
të këtyre zonave. Këtu nuk bëhet fjalë që fshatarët me këtë ligj që ne mund të miratojmë do të
vërsulen drejt fushës, siç e kupton ndonjë zotëri i zonave këtej. Këtu bëhet fjalë që me ligj të
rregullohet problemi i fshatarëve, i jetesës së tyre, siç kanë jetuar këta në një mirëqenie më të
madhe, ndërsa Veriu gjithnjë ka punuar, ka kontribuar siç e kemi thënë dhe kritikuar dhe
Qeverinë e shkuar, do të kritikojmë edhe këtë që është tani që investime janë bërë në zonën
jugore, kjo është e vërtetë. Prandaj, në këtë aspekt dhe në këtë kontekst themi që duhet të
jepen disa subvensione nga shteti për këtë zonë, për ta stimuluar këtë, me qëllim që edhe
këto zona do të shkojnë drejt një mirëqenieje më të madhe. Ne drejt kësaj po shkojmë. Në
këtë aspekt them që duhet ta fusim dhe ta miratojmë. Në qoftë se ky nen nuk votohet dhe nuk
shohim të jenë të predispozuar që të ndihmojnë në zgjidhjen e këtij problemi, unë u bëj thirrje
deputetëve të zonës verilindore të mos e aprovojnë në tërësi ligjin “Për tokën” pa aprovuar
këtë nen shtesë.
Kastriot Islami - Ju lutem edhe njëherë, nuk është e nevojshme që të bëni diskutime
rreth një propozimi të cilin ne e kemi marrë në konsideratë dhe për të cilin ju do të votoni.
Kush ka propozime të reja lidhur me nenin 6? Ju lutem, vërejtje dhe kundërvërejtje për
propozimet është e panevojshme të humbasim kohën. Ju lutem, mos flisni pa leje. Ju lutem

mos na detyroni, kemi ardhur në momentin e votimit të nenit 6 dhe të ndërpresim mbledhjen.
Ju po flisni pa leje. Keni propozim tjetër për nenin 6 apo jo?
Aleksandër Meksi - Ka vetëm një të deputetit Hajdar Sinani.
Ajli Alushani - Nga komisioni i fshatit të thuhet në vend me vendim të Këshillit të
Ministrave, që të japë aq sa ka mundësi.
Aleksandër Meksi - Kemi propozimin e tekstit që do të hidhet në fund të paragrafit të
parë, sepse ka dhe një paragraf të dytë nga Ali Kaza. Është teksti që keni aty, kam dhe një
propozim të ri nga Hajdar Sinani që thotë: “Familjeve që punojnë në ndërmarrjet bujqësore,
që punojnë në fshat ose në periferi të qytetit, jashtë planit rregullues u jepet tokë në përdorim,
tokë bujqësore, madhësia e së cilës përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Këta
përjashtohen nga furnizimi me prodhime blegtorale e perime”.
Për paragrafin e parë, thashë, kam tekstin bazë dhe këtë. Kam pastaj paragrafin e dytë.
Atëherë kush është për propozimin e Hajdar Sinanit? Nuk miratohet. Kush është për
formulimin sipas tekstit të komisionit? Kam paragrafin e dytë. “Në zonën kodrinore malore, ku
familjeve fshatare nuk u sigurohet sipërfaqe e nevojshme të tokës, shteti merr masa dhe u
garanton burime të tjera jetësore nëpërmjet subvencioneve për oborrin vetjak, shtimit të
investimeve për punësimin e njerëzve, vendosjen e asistencës sociale dhe lëvizjen e
kontrolluar të popullsisë. Në bazë të një programi të caktuar nga Këshilli i Ministrave”. Kush
është për miratimin e tij? Kundër? Veprohet unanimisht? Ah, më falni, kemi kundër atje.
Miratohet neni 6.
*

*

*

(Seanca e pasdites, ora 17:30)
Aleksandër Meksi - Fillojmë atje ku e kemi lënë, te neni 7.
Sulejman Pepa, ju lutem!
Sulejman Pepa - Per nenin 7 komisionet kanë këtë formulim: “Për dhënien e tokës në
pronësi ose në përdorim subjekteve, krijohet komisioni qeveritar i tokës, komisionet për tokën
pranë komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve dhe komisioneve për tokën
në fshat pranë këshillit popullor të tij. Të drejtat dhe detyrat e komisioneve përcaktohen me
vendim të Këshillit të Ministrave”.
Aleksandër Meksi - Grupet, ju lutem!
(Nga salla përgjigjen: (S’ka vërejtje). Ndonjë vërejtje?
Abdi Baleta - Kam më tepër një sqarim sesa një vërejtje, se pa sqarimin e kam vështirë
të flas për vërejtjen.
Sikur krijohet një konfuzion terminologjik në këtë ligj. Një herë flasim për anëtarë të
kooperativave bujqësore, siç kemi, për shembull, nenin 6. Pastaj, siç kemi nenin 7 kemi dhe
subjekte dhe persona fizikë; diku kemi dhe persona juridikë. Janë 4 terminologji që përdoren
(Dikush flet në sallë) Unë paradite kam qenë atje ku më deshi qejfi mua dhe nuk të jap llogari
ty. Tani ti, po deshe dëgjo, po deshe mos dëgjo. Është e drejta ime të flas. Unë kam këtë:
E para, me person fizik kuptohet vetëm një person në shkencën juridike. Me person
juridik kuptohet bashkim personash me veprimtari të caktuar, kanë llogari të veçantë,
rrjedhëse etj. dhe tjetra familja bujqësore është e përbërë prej shumë anëtarësh. Në këtë rast
familja bujqësore do të konsiderohet person fizik apo juridik që kërkon sqarim, sepse ka
shumë anëtarë familja bujqësore.
E dyta, këtu përdoret termi «subjekte». Kjo fjalë po hyn gjithandej. Flasim për subjekte
elektorale. Tani na dalin dhe subjekte bujqësore. A nuk do të ishte më mirë që fjala subjekte
të mos ishte gjëkundi këtu dhe të përdornim dy terma, fizikë dhe juridikë dhe të bënim
sqarimin...
Aleksandër Meksi - Siç e kemi përdorur dhe në rastet e tjera.
Abdi Baleta - Dhe të mos përdoren, sepse më vonë, do ta konstatojnë që të gjithë. Më
mirë të konstatojmë ne këtu në mbasdite, edhe në qoftë se s’e kemi konstatuar para dite dhe
fjala subjekte të mos përdoret, sepse nuk kuptohet dot. S’ka kuptim juridik fjala “subjekt” këtu.
Aleksandër Meksi - Qartë. Sulejman Pepa.
Sulejman Pepa - Për vërejtjen që bën zoti Abdi Baleta unë e kam mendimin që në
përpilimin përfundimtar të ligjit nga specialistët këto gjëra t’i rregullojnë. Në përmbajtje nuk
ndryshojnë.
Aleksandër Meksi - Ruhet terminologjia dhe uniformiteti.
Sulejman Pepa - Që të ketë uniformitet, s’ka ndonjë gjë; dakord.

Aleksandër Meksi - Petraq Çurri. (Ndërkohë ndërhyn Gramoz Ruçi).
Gramoz Ruçi - Komisioni në nenin 7 ka hequr një nga funksionet e këtyre komisioneve
qeveritare, pranë Ministrisë së Bujqësisë. Pra, ka dy funksione, ndarjen e tokës në pronësi, si
dhe rregullimin e mënjanimin e çrregullimeve të ndodhura deri tani.
Nuk e kuptoj nga se është nisur?
Aleksandër Meksi - Sulejman Pepa, ju lutem!
Sulejman Pepa - Komisioni është nisur që të ketë komision qeveritar për të rregulluar
ndarjen e tokës, mbi bazën e kritereve që do të caktojë Këshilli i Ministrave. Tokë është ajo
që ‘përfshihet në kooperativë, përfshihet në ndërmarrje...
Gramoz Ruçi - Ju jeni vetë në rreth, kemi 10 ditë që po diskutojmë këtu që me
vetëgjyqësi disa fshatarë kanë marrë e disa kanë ngelur, disa kanë marrë 3 dynymë dhe disa
7 hektarë.
Kush do t’i rregullojë këto? Do t’i rregullojë ky komision, atëherë vendose! Pse e heq?
Aleksandër Meksi - Ajo mund të rregullohet.
Gramoz Ruçi - Jo, s’mund të rregullohet, miratoje siç e ke.
Aleksandër Meksi - Specialistët, edhe kjo duhet mënjanuar, se është një frazë që
mungon aty. Kjo është e vërtetë. Kjo rregullohet, nuk është problem. Tjetër vërejtje, ju lutem?
Mund të kalojmë në votim. Kemi tekstin e komisionit duke bërë aty rregullimet. Një të termave
që duhen shkruar dhe tjetra që kjo pikë, që siç tha Gramoz Ruçi mungon në këtë tekst, por
është në variantin e parë të paraqitur. Kush është për miratimin, ju lutem? Kundër?
Abstenime? Fiton me shumicë votash.
Neni 8, ju lutem!
Sulejman Pepa - Për nenin 8 komisionet kanë këtë formulim: “Në dhënien e tokave në
pronësi e përdorim, personave fizikë e juridikë, nuk njihet pronësia e mëparshme, as
madhësia dhe kufijtë e saj para kolektivizimit”.
Aleksandër Meksi - Nga ana e grupeve, ju lutem!
Lutfi Dautllari - Ne mbështesim formulimin e komisionit.
Aleksandër Meksi - Rexhep Uka.
Rexhep Uka - Duke e parë si një nen shumë delikat, që në qoftë se nuk merret parasysh
një ndërhyrje për disa vërejtje e sugjerime do vështirësonte shumë ndarjen e tokave. Këtu ka
mendime, do të diskutojnë vetë deputetët, por ne kemi një ide që në dhënien e tokave në
pronësi familjeve, personave juridikë, komisioneve t’u lihet njëfarë kompetence, brenda
mundësive praktike, që të respektohen kufijtë para kolektivizimit, aq sa janë mundësitë.
Komisioni i fshatit të shikojë në qoftë se është e mundur ajo pjesë toke që do t’u jepet, t’u
jepet mundësisht atje ku e ka pasur, sepse do të fillojnë konfliktet që është shumë vështirë të
zgjidhen. Në këtë drejtim do të diskutojmë me qetësi, sepse ndryshe bllokohet gjithë ligji.
Aleksandër Meksi - Abdi Baleta.
Abdi Baleta - Në zgjidhjen e problemeve të tokës me privatizimin ose riprivatizimin më
saktë të saj sigurisht do të ketë mjaft vështirësi. Ndër këto vështirësi do të jenë dhe kriteret që
do të zbatohen. Zgjedhja dhe kombinimi i kritereve të sakta për riprivatizimin. Është e qartë
dhe asnjë s’mund të pretendojë që me një kriter e zgjidh dhe me disa kritere e zgjidhi. Duhet
një kombinim kriteresh. Duke e nisur nga kjo, unë jam kundër nenit 8. Mendoj që neni 8 duhet
të hiqet për këto arsye: Ky problem i riprivatizimit edhe i rishpërndarjes në pronësi private të
tokës ka lindur për shkak të një mase arbitrare siç ka qenë kolektivizimi, që në fakt nga ana
juridike ka qenë një shpronësim me dhunë dhe kur ka një prishje të një gjendjeje juridike mbi
dhunë duhet rivendosur normalisht gjendja e mëparshme. Unë jam që duhet të mbahet
parasysh pronësia e mëparshme mbi tokën në periudhën mbas reformës agrare që është një
masë e ligjshme dhe e arsyeshme dhe momentet kur u bë kolektivizimi me forcë. Prandaj jam
për heqjen e nenit 8.
Aleksandër Meksi - Çun Jonuzi.
Çun Jonuzi - Unë jam i mendimit se nuk mund t’i bëjmë lëvizje këtij neni, sepse e tillë
është situata. Janë bërë kaq zhvendosje. Janë bërë kaq ndryshime në strukturën kadastrale
të tokës. Fshati sot ose përgjithësisht toka, pa marrë në konsideratë zona malore që kanë
pak tokë dhe që mund të ndreqen atje nga vetë komisionet në marrëveshje me popullsinë në
këto fusha dhe veçanërisht aty ku ka pasur lëvizje të mëdha popullsie nga mali në f ushë nuk
mund të bëhet me këtë punë. Këtu nuk mund të njihen edhe as nuk gjenden bile dhe po të
duam me gjetë kufijtë ku kanë qenë po iu futëm kësaj, u futëm në një pyll pa sëpatë. Nuk
mund të dalim prej tij. Prandaj jam i mendimit, duam e s’duam ky realitet është krijuar jo gjatë
kolektivizimit se edhe për kolektivizimin flasim. Po të themi gjatë sistemimit agrar, gjatë krijimit
të këtyre blloqeve të mëdha pa kufi gjatë përzierjeve të këtyre tokave; zabele, pyje, arra,

ograja, toka sene etj. ne nuk mund të ikim, po të duam ta shikojmë në realitet këtë punë.
Prandaj i ftoj deputetët të gjithë që ta shikojmë ashtu siç është realiteti në f shat dhe t’i
ndajmë vetëm me këtë kriter. Ky është kriteri më i drejtë, më i mirë dhe më i pranueshmi nga
të gjithë masa e fshatarëve, ramë dakord me këto kritere.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Ka ndonjë propozim të ri, ju lutem?
Bashkim Kopliku - Do të thosha që duke u futur ky nen bën të kundërtën e asaj që
pretendon. I fut ne mend dikujt ndarjen, mundësinë e ndarjes sipas kufijve të vjetër që s’e
kemi në mend fare. Unë propozoj: T’i japim frymëmarrje Këshillit të Ministrave, sepse, në
raste të caktuara mund t’i lindë nevoja kur nuk i prish punë të jetë dhe një a disa kritere për
ndarjen e tokës.
Nga ana tjetër, nuk kemi vënë kriteret; kemi marrë përsipër që me këtë ligj të japim
kriteret se si do të ndahet toka. Më duket se ia lëmë vendimit të Këshillit të Ministrave etj., etj.
Së treti, ne këtu po të ishte për të ndaluar, të merrte përsipër gjithë çfarë mund t’i shkonte në
mend dikujt të ndalonte këtë ligj, mund të bënim dhe një nen tjetër: të mos i jepet tokë
bejlerëve, një nen tjetër ish-bejlerëve, të mos i jepet tokë ish-pronarëve etj., etj. që s’do të
mbaronim kurrë. Pra, në stilin e përgjithshëm, unë them që neni 8 duhet të hiqet, nuk ka
vend.
Aleksandër Meksi - Propozim të ri ka, të lutem! DhimitërAnagnosti.
Dhimitër Anagnosti - Dhe në debatin e madh që u bë për këtë problem dhe nga
deputetët e Partisë Socialiste u sollën shumë shembuj këtu, tregonin që forca dhe logjika e
vetme që mbizotëron sot në fshat është e drejta e pronësisë dhe mbi këtë të drejtë pronësie
po bëhet vetëgjykim. Tani, kur është realisht kështu, pse nuk e marrim parasysh, pse nuk
duam që edhe ligjërisht t’i japim mundësi komisioneve të bëjnë punën më mirë, kur e dimë që
do të ndeshemi me këtë logjikë?
Nga ana tjetër, unë e shtroj problemin një çikë më ndryshe. E shtroj problemin në
pikëpamje ligjore. Kooperativisti ishte pronar këtu, subjekt më vete dhe e quan si tokën e vet
të trashëguar, pra, futi një vlerë të vetën. Tani, ky qytetar dhe kjo pronë do të mbrohen
ligjërisht në këtë reformë të re? Preken interesat e tij, qoftë e atij që është në fshat, qoftë e atij
që iku nga fshati. Mua më duket se duhet të vërë një drejtësi ky ligj. Duhet të njihet e drejta
për të kompensuar në një afat kohe të caktuar, ndryshe nuk mund të shpronësohet në këtë
mënyrë dhe ajo padrejtësi që iu bë fshatarit, që iu mor dhe nuk iu kompensua arbitrarisht nga
shteti latifondist, tani nuk ia ktheu më; nuk ia njeh të drejtë. Nuk duhet të krijojmë një
pështjellim në fshat. Nuk duhet të mendojmë që do ta ndajmë e do t'i çojmë komisionet me
tanke për të ndarë tokën, se do të krijojmë një situatë jashtëzakonisht të vështirë, një
pështjellim do të thosha.
Aleksandër Meksi - Propozimi juaj është ky që më keni dërguar mua?
Dhimitër Anagnosti - Po.
Themie Thomai - Me leje, ma jepni lejen?
Aleksandër Meksi - Po.
Themie Thomai - Mua më duket se neni 8 është i nevojshëm për këtë arsye. Në qoftë se
në nenin 3, ne pranuam që toka i jepet në pronësi personave fizikë dhe juridikë, pa shpërblim
dhe gjithë këtë kohë ne kemi diskutuar që ky ligj i tokës me kaq preokupacion sa kemi
diskutuar të mos na shkaktojë probleme sociale, neni 8 këtë cështje e zgjidh dhe e
normalizon. Prandaj unë mendoj që është i domosdoshëm dhe formulimi i Komisionit të
Bujqësisë është i saktë dhe unë mendoj ta miratojmë siç e ka miratuar komisioni.
Aleksandër Meksi - Tonin Alimëhilli.
Tonin Aiimëhilli - Unë do ngre dhe një problem tjetër këtu që ndoshta duhet të pasurohet
ky nen. Eshtë kontradikta që ka ndodhur pas reformës dhe pas kolektivizimit pas personave
juridikë dhe kryesisht në mes kooperativave bujqësore, NB-ve, ekonomive ndihmëse të
ushtrisë etj. Këto, në shumë vende kanë hyrë në tokat e fshatarëve. Për shembull, e kam
ngritur dhe në diskutimin në parim, janë bërë spostime në shumë zona të tokave, janë bërë
zvogëlime të kooperativave dhe pa vullnetin e fshatarëve. Tani dhe këto toka duhet t’u
kthehen këtyre apo duhet t’u mbesin NB-ve, ekonomive ndihmëse dhe të ushtrisë? Jo, nuk
është çështje ndarje toke. Ka qenë e fshatarit kjo tokë. Është bërë pas kolektivizimit, si
spostim.
Aleksandër Meksi - Neritan Ceka.
Neritan Ceka - Ne duke pranuar këtë nen, e dimë që ky nen në fakt është zbatuar në një
pjesë të fshatrave. Tokat i kanë marrë dhe i kanë ndarë në bazë të kufijve të vjetër. Unë do të
thosha që ky nen është shumë i drejtë, sepse zgjidh konfliktet në një pjesë të fshatrave, por

në një pjesë nuk përputhet me realitetin; prandaj është bërë kjo ndarje. Unë do të plotësoja
për këte arsye, për të qenë më afër realitetit dhe për të hapur rrugë edhe për një shpërblim në
të ardhmen të atyre pronarëve që humbin nga zbatimi i kësaj ndarjeje, që atyre pronarëve që
patën përfituar nga reforma, në fakt, do ta plotësoja kështu:
“Në dhënien e tokave në pronësi nuk njihet pronësia e mëparshme, as madhësia dhe
kufijtë e saj para kolektivizimit, në rastet kur kjo njohje është kundër interesave shoqërorë”.
Me këtë do të pranoja në disa vende rastet e aplikimit të kufijve të vjetër kur këto nuk janë
kundër interesave të kolektivit.
Aleksandër Meksi - Kostandin Hoxha.
Kostandin Hoxha - Kisha një pyetje. Zoti Kryetar i seancës për shokët specialistë këtu.
njëkohësisht dhe për Komisionin e Bujqësisë.
Para disa ditësh ngrita një problem, kur u diskutua ligji “Për tokën”. Të paktën, në zonën
që unë jam, janë dy-tri fshatra që një pjesë e mirë e tokës së tyre, pra kur them, them
shumica, mbi 50 përqind. i është marrë nga NB-të, nga ndërmarrjet shtetërore. Tani, në
prishjen e kooperativave të mëdha, këto fshatra kanë mbetur me shumë pak tokë. domethënë
shumica e tokës është ajo që sot është në NB, siç është, për shembull, fshati Mallkeq, ndërsa
një pjesë e vogël e saj është në dispozicion të fshatit sot. Si do të bëhet në këtë rast? Si
është menduar nga specialistët? Si gjykojnë ta zgjidhin këtë problem nga pikëpamja juridike,
sepse aktualisht ai nuk ka ç’ndan. Do të ndajë aq pak sa dhe si do të ecë ky problem në të
ardhmen. Ky është problem që ka lindur, një problem i fortë shoqëror që ka të bëjë me
jetesën e atij tshati. Janë dy-tri fshatra në këtë zonë që e ngrehin një pretendim të tillë, fshati
Mallkeq, fshati Gërnec e ndonjë tjetër.
Aleksandër Meksi - Specialistët, ju lutem!
Specialisti - Në këto raste, me rregulloren për ndryshimin dhe kalimin në gjendjen e
tokave, që miratohet në mbështetje të këtij ligji, Ministria e Bujqësisë ka kompetenca dhe i
shikon këto si lëvizje si raste të veçanta. Pra Ministria e Bujqësisë për të zgjidhur këtë
problem vepron nëpërmjet rregullores për ndryshimin dhe kalimin në gjendjen e tokave. Edhe
rasti konkret i Mallkeqit, mund të zgjidhet në këtë formë...
Kostandin Hoxha - Unë s’flas për fshatra që kaluan në NB si punëtorë, si familje. Unë
flas që toka ka kaluar në NB. Fshati është totalisht në Kooperativë.
Specialisti - Komisioni i tokës dhe Ministria e Bujqësisë do ta shikojnë këtë.
Kostandin Hoxha - Po s’thotë këtu ligji që komisioni i tokës ka këtë të drejtë që thoni
juve.
Specialisti - E ka Ministria e Bujqësisë me rregulloren.
Kostandin Hoxha - Po ja, nuk deshi Ministria e Bujqësisë. Nuk deshi komisioni i ndarjes
së tokave. Po si, ta lëmë atë fshat pa tokë, çfarë do të hajë?
Specialisti - Më fal, këto lëvizje kanë ndodhur dhe do të ndodhin vazhdimisht nëpërmjet
rregullores ose nënligjit që është për këtë problem.
Kostandin Hoxha - Nuk e di, unë jam këtu që përfaqësoj atë popull dhe ai popull ka këtë
hall. Unë kërkoj dhe nga Kryeministri dhe nga Ministri i Bujqësisë, nga të gjitha këto
komisione që do të jenë në atë vend dhe nga rrethi i Vlorës që ky problem të sistemohet sa
më parë.
Aleksandër Meksi - Sulejman Pepa, ju lutem!
Sulejman Pepa – Shqetësimi i deputetit Kostandin Hoxha është i drejtë dhe ka kudo në
Republikë nga këto probleme, po ne nuk e gjykuam të vihet në ligj kjo çështje, prandaj e kemi
lënë pas, domethënë “nuk i njihen kufijtë, thuhet aty, para kolektivizimit”. Pra, po të ishte
ashtu, kufijtë pas kolektivizimit në kooperativa kanë ndryshuar. Pra, është lënë hapur kjo që
do të gjykohet rast pas rasti edhe nga komisioni edhe nga komitetet ekzekutive dhe deri në
Qeveri.
Kostandin Hoxha - Shoku Sulejman, kolektivizimi në këtë zonë është bërë në vitin 19551956. Toka është marrë në vitin 1961.
Sulejman Pepa - Po pra, pas kolektivizimit.
Kostandin Hoxha - Në qoftë se ne nuk e zgjidhim këtë problem tani, këto fshatra i kemi
në pamundësi për të jetuar. Unë ngul këmbë që duhet gjetur zgjidhje patjetër.
Aleksandër Meksi - Ismet Ferizaj.
Ismet Ferizaj - Edhe në komisionin tonë e kemi parë problemin këtij neni, por duhet
kuptuar një diçka që çdo nen ka një pikë thelbësore. Në qoftë se ka paragrafë të tjerë, ata
vetëm sa plotësojnë pikën thelbësore. Këtu është me një paragraf. Domethënë është vetëm
me një pikë. Problemi është: a do të njihet kufiri i vjetër i tokave që kanë pasur në përdorim
pronarët e mëparshëm? Duke marrë parasysh që në të kaluarën ka njerëz që kanë ikur nga

toka dhe kanë ardhur nëpër qytete dhe sipas ligjit që kërkojnë disa tokat e përparshme, iu
takon me marrë pronat e veta. Duke marrë për bazë që Shqipëria ka pasë fare pak tokë, janë
çelur toka të reja, i takon shtetit të jetë pronari më i fuqishëm; ai duhet të ketë pa tjetër 2/3 e
tokës në Shqipëri. Duke marrë për bazë të tretën që, si vëllezër për 30 vjet ose më shumë
kanë punuar të gjithë së bashku, janë krijuar familje të reja të cilat nuk iu takon me marrë fare
tokë, të cilëve iu janë ndarë dhe kanë derdhur djersë në kooperativa bujqësore, unë jam i
mendimit që dhënia e tokave në pronësi nuk duhet të njohë pronësinë e mëparshme.
Madhësia dhe kufijtë e saj duhet të jepen mbi bazën sa iu takon, pa llogaritur atë përpara
kolektivizimit.
Aleksandër Meksi - Arqile Naqeilari.
Arqile Naqellari - Falemindent shoku kryetar i seancës.
Ndenjëm mbi dy orë në të tri komisionet paradite, të ftuar në këto komisione, shokë nga
të Qeverisë, specialistë dhe juristë. Për këtë nen harxhuam shumë kohë atje. U shkëmbyen
mendime. U rrahën kontradiktat, u përputhën në kontekst me ligjin që paraqitet dhe thamë që
po të njohim kufijtë, sinoret, tapitë e para, do të krijohen probleme të mprehta sociale, deri në
ballafaqime. Në këtë drejtim, me që ne aprovuam komisionet, aprovuam ndarjen etokës sipas
frymëve, madhësisë optimale. Po kështu kufijtë ekzistues dihet sesi janë ndërtuar sot. Unë i
ftoj deputetët të kenë besim te analiza që i ka bërë komisioni këtij neni që paraqitet dhe ka një
mendim konkret: Për të qenë racionalë dhe konkretë, të mos bëjmë komente, po kush ka
komente t’i paraqesë Kryesisë variante dhe pas këtyre varianteve të hidhemi në mendime
konkrete. I lutem shumë Kryesisë, po ka variante, të hidhet në votim, sipas tekstit.
Aleksandër Meksi - Të gjithë më konkretë, ju lutem! Ka propozim tjetër? Propozime, jo
me koment, ju lutem, jo me koment. Azem Hajdari. Mundësisht, vetëm propozim. Diskutimi i
përgjithshëm është bërë.
Azem Hajdari - Nuk po bëj diskutim, se nuk më shqetëson mënyra sesi do të votohet, por
më shqetëson fakti se po mohohen të drejtat elementare të njeriut për të gëzuar të drejtën e
pronës. Unë them që reforma e re agrare duhet t’ia njohë të drejtën e pronësisë atij që
paraqet dokumentet përkatëse dhe t’i respektojë ato për kthimet kundrejt vlerës për një kohë
dhjetëvjeçare. Unë nuk bëj koment. Në rast se do të njohim reformën agrare të vitit 1946, i cili
bëri fshatarin zot të tokës së pavarur, sesi u manipulua më vonë, kur njohim tani të drejtën e
shtetit, i cili u bë pronar duke kaluar në kolektivizim dhe i njohim atij të drejtën e ndarjes, duke
krijuar konflikte sociale, ne do të bëjmë një gabim të madh historik. Ju mund të votoni si të
doni, por votën në Parlament unë e argumentoj me mendimin tim si deputet, dhe nuk flas si
partiak, por flas të paktën si intelektual, dhe ju duhet të flisni si intelektualë. (Të qeshura në
sallë) Ju mund të qeshni sa të doni se enveristët këtë punë bëjnë.
Aleksandër Meksi - Pa komente!
Azem Hajdari - Me vjen keq, kisha mendimin se pas kongresit të partisë do të
ballafaqoheshim me një parti të rinovuar dhe e kam përgëzuar me gjithë zemër. Dhe më vjen
keq se kam të bëj me një parlament neoenverist. Prandaj unë propozoj të mos bëni gabime të
tilla.
Aleksandër Meksi - Ka ndonjë propozim tjetër, ju lutem?
Abdi Baleta - Kam një propozim: Në qoftë se nuk do të krijoni atmosferën e
përshtatshme për të diskutuar, do të pengoni punën e mëtejshme normale. (Diskutime në
sallë) Zotërinjtë që nuk kanë durim, nuk po them më shumë, dhe që kujtojnë se i dinë
problemet e bujqësisë, gabojnë. Prandaj Kryesia ta zbatojë Rregulloren.
Aleksandër Meksi - Kryesia po zbaton Rregulloren, po thotë “kush ka propozime të na i
bëjë”.
Abdi Baleta - Nuk ia keni tërhequr vëmendjen atyre që po na pengojnë kur flasim.
Aleksandër Meksi - Më duket se kam tërhequr vëmendjen më shumë seç duhet, sa më
keni bërë vërejtje, “pse s’ndërhyni”! Dhimitër Anagnosti.
Dhimitër Anagnosti - Për të votuar them që është kollaj. Mirë është të mendojmë pak.
Kam frikë se kështu do të miratojmë një nen antidemokratik, një nen që do të mohojë të
drejtat e njeriut dhe mbi të gjitha të drejtat e pronës. Do t’i hapim një punë të madhe Qeverisë
së ardhshme, sepse do të ngrihen protesta të shumta nga njerëzit në të gjithë Shqipërinë, të
fshatarëve, të qytetarëve për pronën. Do të krijojmë kështu një pështjellim të madh. Do të
krijojmë për administratën e ardhshme një vështirësi shumë të madhe. Të mendojmë mirë për
këtë punë dhe të mos ngutemi të votojmë.
Aleksandër Meksi - Ka ndonjë propozim tjetër, ju lutem? Panajot Barka.
Panajot Barka - Kam një propozim të tillë: Jam dakord me nenin 8, por mendoj se në
mbështetje të asaj që tha deputeti Tonin Alimëhilli duhet të njihen kufijtë e tokës së çdo fshati.

Kjo është më duket e drejtë dhe e saktë, për arsye se shumë toka u janë hequr fshatrave të
ndryshëm për arsye të ndryshme. Unë them se duhet të njihen kufijtë dhe midis fshatrave ka
lëvizje, prandaj ato duhet të njihen dhe të formulohet neni kështu: Në dhënien e tokave në
përdorim familjeve dhe personave juridikë, nuk njihet pronësia e mëparshme, as madhësia e
kufijtë e saj para kolektivizimit, por kufijtë e tokës së cdo fshati.
Aleksandër Meksi - (Përforcon edhe njëherë) Një sekondë; “por kufijtë e tokës së çdo
fshati” Urdhëroni, Xhelil Gjoni!
Xhelil Gjoni - Kam këtë problem: Ndoshta ka zona ku është parafolësi që nuk e kanë
çështje, por në zonën që përfaqësoj tokat kanë mbetur në Jugosllavi. Kemi fshatra të tërë që i
kanë matanë kufirit dhe u janë dhënë më vonë nga fshatrat e tjera. Kjo do të krijonte një
situatë jo të mirë. Fshatra të tëra do të mbeteshin pa tokë.
Aleksandër Meksi - Mbase mbetet propozimi i Neritan Cekës; të jetë në fund: “kur nuk
bie ndesh me interesat shoqërore”. Propozime, ju lutem? Derisa ka propozime, do të ketë
njerëz që nuk janë të sqaruar mirë. Ilir Manushi që ka kërkuar të bëjë propozim, pastaj
vazhdojmë.
Ilir Manushi - Unë e thashë edhe paradite dhe e mbështes atë propozim që u bë qëparë,
që e kishte shqetësim dhe deputeti Kostandin Hoxha. Pra, baza fillestare për ndarjen aktuale
të tokave do të jenë kufijtë në bazë fshati pas kolektivizimit. Këtu lind një problem që e ngriti
deputeti Xhelil Gjoni. Mund të jetë për tokat aty ose në vende të tjera dhe mendoj t’i shtojmë
diçka: “Në ato fshatra, në të cilat kanë lindur probleme të veçanta, të zgjidhen nga komisioni
qendror i tokës”. Pra, të njihet kufiri i çdo fshati pas kolektivizimit, kurse në ato fshatra, ku
kanë lindur problem të veçanta, të zgjidhen nga komisioni qendror i tokës.
Aleksandër Meksi - Flamur Çani.
Flamur Çani - Neni është shumë në rregull dhe kot i bëjmë hyzmet. Këto probleme kanë
ndodhur dhe do të ndodhin në vendin tonë dhe në zona të veçanta. Parafolësi e tha drejt. Ne
kemi caktuar një komision. Pikërisht kompetencat që ne i japim këtij komisioni, do të zgjidhë
këto konflikte. Përndryshe, nuk ka sesi të zgjidhen këto probleme. Se ja, Kostandin Hoxha
diskutoi dhe e tha drejt problemin. Jo vetëm që është marrë toka në disa zona, por pikërisht
në këto zona, që është marrë toka, ka të ardhur nga zonat e tjera ose nga rrethet e tjera. Ç’do
të bëhet me këta, në qoftë se do t’i japim tokën? Pikërisht ky komision që ne do të aprovojmë,
do të zgjidhë këto konflikte, që kanë ndodhur ose do të ndodhin, në zona të veçanta të vendit
tonë.
Aleksandër Meksi - Ali Spahia.
Alia Spahia - Unë jam i mendimit se neni 8 duhet të hiqet fare. Ne të gjithë e dimë sesi
është kryer kolektivizimi i bujqësisë. Ai është kryer me akte të dhunshme dhe ne s’kemi të
drejtë të ligjërojmë akte të dhunshme që janë bërë kohë më përpara. Do të jetë e vështirë të
zgjidhet problemi i pronësisë mbi tokën. Por në asnjë mënyrë ky nuk duhet të zgjidhet me
metoda antidemokratike, siç është vepruar më përpara. Prandaj e përsëris edhe njëherë që
ky nen, si nen antidemokratik, të hiqet.
Aleksandër Meksi - Osman Murati.
Osman Murati - S’kisha ndërmend të diskutoja, por më ngacmoi një ide për tre mendime.
Ne kemi diskutuar së bashku dhe në praninë e mendimit pluralist nga dy grupe
parlamentare. E dija, deri tani, që kemi arritur në një konsensus: E para, të mos njohim deri
tani kufijtë e mëparshëm.
2. Kemi arritur në konsensus që tokën do ta ndajmë me një normë për frymë në fshat.
Pati dhe një mendim për të ndarë për kurorë, por ramë dakord ta ndajmë për frymë.
Së treti, më duket se është i drejtë mendimi që tokën do ta ndajmë për popullsinë
banuese në fshat. Unë, tërë logjikën e diskutimit e kam, pavarësisht nga mendimi që dha
deputeti Azem Hajdari, jo enveristë etj., e s’ka vend fare për të diskutuar fare këtu në këtë
rast, por me drejtësi sociale të mendojmë për fshatarin tonë. Mendoj me këto tre kritere, ta
diskutojmë boshtin e tërë këtij ligji. Në rast se na lëvizin këto tre kritere, atëherë edhe këtë
nen mund ta rrëzojmë, edhe nenin 2 mund ta rrëzojmë prapë, edhe nenin 3 mund ta rrëzojmë
prapë. Mua më duket që të gjykojmë me logjikën jo partiake, por me logjikën për të
shpëndarë me drejtësi sociale tokën në fshat. Ju lutem, këtë herë duhet ta miratojmë, siç e ka
propozuar Komisioni përkatës i Bujqësisë.
Aleksandër Meksi - Pjetër Dema.
Pjetër Dema - Nuk do të kishte veprim më antidemokratik, sesa të ktheheshim te kufijtë e
mëparshëm. Kemi të bëjmë me një periudhë tridhjetëvjeçare, flasim për zonat veriore ku
është bërë kolektivizimi. Dhe njerëzit nuk i kemi lënë që të zgjedhin vetë ndërtimin e shtëpisë
dhe zgjedhjen

e tokës, por u është imponuar nëpërmjet vijave të verdha, si dhe në forma të tjera t’i
ndërtojnë shtëpitë atje ku u ka thënë shteti. Shtëpitë e tyre janë ndërtuar deri me miratimin e
komitetit ekzekutiv të rrethit, domethënë nga zyra e urbanistikës. Tani, ç’do të ndodhte? Në
qoftë se do të ktheheshim te kufijtë e mëparshëm me mijëra njerëz do të hidheshin në rrugë
të madhe, në kuptimin e vërtetë të fjalës pa tokë, pa asnjë burim tjetër jetese dhe sot po
ballafaqohemi, që nga dalja e vendimit të Këshillit të Ministrave nr.151, të muajit prill, me
presione e kërcënime të heshtura dhe drejtpërdrejt që iu bëhen në masë familjeve të
ndryshme. Ne kemi në territorin e rrethit tonë p.sh. qindra kilometra që përshkojnë disa
fshatra që hidrocentralet u kanë zënë tokat dhe nga tokat më produktive. Këta njerëz banojnë
tani në ish-tokat e kufijve të përcaktuara para kolektivizimit që kanë qenë të pronarëve të
tjerë. Ku do të shkojnë këta njerëz, në fushë? Janë çuar në këmbë e po shohim dhe këtu në
Parlament, si të përmendesh një lëvizje graduale e rregullim është njëlloj si të shprehësh se
filloi lufta mes Veriut dhe Jugut. Tani themi që të kthehemi dhe te kufijtë e mëparshëm se
qenka demokratike; kështu që nuk është e rregullt të bëhen deklarata të tilla dhe t’i lidhim
pastaj dhe me format partiake dhe me të tjera veprime. Nuk na shkon fare në këtë Parlament
pluralist e demokratik të bëjmë deklarata të tilla. Prandaj neni është tepër i domosdoshëm,
sepse do të ndihmojë dhe komisioni qeveritar dhe komisionet e tjera shtetërore të tokës ta
zgjidhin këtë problem.
Një deputet - Ndarja e tokave sipas kufijve të vjetër, mendoj se do të përbënte problem.
Unë mendoj se toka gjatë kësaj kohe ka marrë një vlerë tërë dhe shokët këto probleme i
përmendën mirë. Në qoftë se do të kthehemi tek ai mendim që thanë disa zotërinj deputetë,
për tokat e ish-pronarëve, që këto t’i paguanim, atëherë këto do të binin në kundërshtim me
atë ç’ka thamë këtu më përpara se toka do të jepet pa shpërblim. Dhënia e tokës ishpronarëve do të bënte që sipërfaqja të ulej edhe më atje ku ne sot i kemi këto probleme. Për
dhënien e parave nga ana e shtetit do të thosha që fshatarët që e marrin sot këtë tokë, ta
paguajnë me qira brenda një periudhe. Pra janë në kontradiksion dhe lënia pa shpërblim e
tokës fshatarit me pagesën e pronarit. Në qoftë se do të pranonim mendimin e shumë
zotërinjve deputetë për t’i dhënë paratë ish-pronarëve të tokave, unë do të thosha: po
hyzmeqarëve kush do t’ia japë paratë? Mos vallë pronarët do të paguajnë pastaj
hyzmeqarët? Nuk e di, janë mendime personale të deputetëve, apo janë mendime të
elektoratit që ata përfaqësojnë.
Falemnderit!
Një deputet - Unë mendoj se ne këtu në Parlament diskutuam disa ditë me radhë nenin 2
dhe arritëm në një konsensus, por nuk jam dakord me diskutimin që bëhet nga zotërinjtë
deputetë që nisen nga ngjyra partiake. Nuk duhet që të diskutojmë kështu problemin, sepse
nuk i vlen së përgjithshmes interesave dhe situatës shumë të rëndë, në të cilën është
aktualisht fshati. Unë jam dakord me disa nga parafolësit dhe me vetë nenin që na paraqitet
që ne në asnjë mënyrë nuk duhet të kthehemi te kufijtë e vjetër, sepse lëvizjet e popullsisë
kanë qenë të shumta. Do të na ngrihen nga qyteti, nga fshatrat, nga rrethet e tjera dhe do të
na vijnë në rreth të na kërkojnë hesap dhe nuk do të dalim dot. Unë mendoj se vendimi i
Qeverisë, që të gjithë shokët deputetë e kanë studiuar, përcakton detyra të qarta edhe për
komisionet e fshatrave edhe për të rretheve, edhe për komisionin qeveritar. Prandaj, t’u lihet
në kompetencë këtyre komisioneve për të saktësuar qartë edhe ndonjë mosmarrëveshje që
ka midis fshatrave, rretheve dhe në shkallë vendi. Prandaj unë mendoj se nuk ka pse futemi
dhe të nxisim lakmitë e ish-bejlerëve, agallarëve dhe të atyre që kanë shfrytëzuar popullin.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Gëzim Luli.
Gëzim Luli - Këtu më duket, po keqkuptohen disa probleme dhe më duket se po bëhet
me qëllim. Propozimi i zotit Dhimitër Anagnosti dhe i zotit Rexhep Uka fliste qartë dhe jepej, si
të thuash, një farë varianti që të shikohen mundësitë e këtyre komisioneve, që do të ndajnë
tokat, për të parë një farë mundësie të kënaqjes së këtyre personave edhe në tokat që kanë
pasur domethënë para reformës agrare, po jo për t’u kthyer në kufijtë e mëparshëm, kurse,
dhe unë e mbështes këtë propozim që u bë nga zoti Dhimitër Anagnosti dhe nga zoti Rexhep
Uka, për pjesën e dytë të këtij ligji do të kisha këtë lloj vërejtjeje, se unë e kam paraqitur aty
me shkrim, e cila do të dalë si paragraf më vete, ku mund të futet kjo: “Madhësia dhe kufijtë e
fshatrave të shikohen para kolektivizimit dhe jo në gjendjen e sotme ekzistuese, sepse në
këtë periudhë tridhjetë e pesë vjeçare, që nga fillimi i kolektivizimit e deri tani, fshatrat dhe
kufijtë e fshatrave janë nakatosur dhe janë përzier në kurriz të një fshati ose të një sektori. Në
këtë mënyrë, duke njohur kufijtë para kolektivizimit, ne nuk do t’i hyjmë në hak këtyre

fshatrave në ndarjen e tokave, që kanë pasur para kolektivizimit. Kjo, më duket mua, është
krejtësisht normale dhe është një e drejtë që i takon secilit fshat.
Aleksandër Meksi - Ndriçim Hysa.
Ndriçim Hysa - E nderuara Kryesi,
Kam vetëm një sugjerim: Si praktikë pune nga ana tuaj është përcaktuar dhe një raport
kohe, kur diskutohet për një çështje, që shokët deputetë dhe zotërinjtë të jenë më racionalë
në problemet që ngrenë dhe duhet të disiplinojnë veten, që kur t’i themi mendimet, t’i
mendojmë mirë. Në qoftë se do të abuzojnë me kohën, duke shprehur secili mendimet pa
përgjegjësi, ne vonojmë në zgjidhjen e problemeve, ndaj raportet kohore që janë midis
grupeve, duhet të zbatohen. Kjo i shërben shfrytëzimit më me efektivitet të kohës së punës.
Këtë kisha.
Aleksandër Meksi - E keqja është se 30 përqind bëjnë propozime për kohën që
harxhojmë në ecurinë e punës. Skënder Dika.
Skënder Dika - Të them të drejtën, jo vetëm në Parlament, por edhe në terren, në fshat,
shoh një frymë që nuk më pëlqen, sikur amplifikohen problemet me qëllim. Fshatari thotë
“S’do të na japin bukë, s’do të kemi mekanikë” dhe këtu përherë i trembin bejlerët. E shoh një
çikë si strategji të vjetër këtë punë. Jemi para një problemi, ta zgjidhim të gjithë, sepse ne do
të jemi të parët që do të jemi zbatuesit në terren. Unë në konceptin tim, ku kam dhe
shqetësimin e deputetëve Kostandin Hoxha dhe Tonin Alimëhilli, kam atë që të mos i vëmë
këmbën atyre që kanë rënë viktimë e padrejtësinë sociale, por t’i lëmë me një shpresë në
Kuvendin e ri. Po deshët, ta dëgjojmë. Po qe i saktë, e hedhim në votë, në të kundërt, s’e
hedhim. “Toka familjeve e personave fizikë u shpërndahet duke njohur kufijtë e fshatit para e
pas kolektivizimit, duke ua dhënë në proporcione të barabarta për ato që banojnë në fshat.
Kufijtë dhe interesat e pronarëve, që humbin në këtë ndarje, të trajtohen me ligj në Kuvendin
e ri pas zgjedhjeve”. Kështu edhe i lëmë me shpresë, edhe e bëjmë reformën me sukses. E
kam gati. Le ta hedhim në votë!
Aleksandër Meksi - Ndriçim Hysa.
Ndriçim Hysa - Falemnderit, zoti Aleksandër Meksi! Po e mundojmë shumë atë fshatarin
e shkretë, megjithëse ai ka 3-4 ditë që po na ndjek. Konkretisht kam këtë mendim: Reforma
Agrare u bë normale, ndërsa kolektivizimi, siç thonë disa zotërinj, u bë me forcë. Edhe në
qoftë se themi që qëndron, siç thonë ato, është një fakt që reforma agrare i barazoi. Ai që
kishte shumë vajti në kufij normalë; ai që kishte më pak vajti në kufij normalë.
Prandaj në këtë drejtim unë them ligji se është plotësisht i drejtë dhe ky duhet miratuar.
Së dyti, për ato që thonë për kooperativat. Për kooperativat gjatë këtyre 35 vjetëve janë
bërë investime të mëdha, që nuk mund të barazohen edhe midis zonave. E kemi ngritur dhe
në diskutime që investimet në fushë janë bërë më shumë sesa në zonën kodrinore malore.
Në qoftë se do t’i hynim këtyre, atëherë do të ishte një proces që kurrë s’kishte për të
mbaruar. Prandaj, si përfundim, them që diskutimet të mbyllen dhe ligji të miratohet ashtu, siç
u vendos në Komisionin e Bujqësisë, se po e hapi njeri, nuk mbyllet më ky problem.
Aleksandër Meksi - Mos na i humbni kohën.
Unë jam i detyruar t’ju lë, duke menduar se bëni propozime, ju flisni ato fjalë që duhet t’i
themi ne. Atëherë, kemi propozimin e deputetit Dhimitër Anagnosti: Në dhënien e tokave në
pronësi, korrektim mund të bëhet siç kërkoi Abdi Baleta, mund të saktësohen këto fjalë
“...familjeve dhe personave juridikë, komisionet, brenda mundësive praktike, të respektojnë
kufijtë para kolektivizimit”. Varianti tjetër është i Neritan Cekës që pas tekstit të vënë nga
komisioni shton: “...në rastet kur kjo njohje është në kundërshtim me interesat shoqërore”.
Varianti tjetër është i Gëzim Lulit, që kërkon shtesën e një paragrafi: “Madhësia dhe
kufijtë e fshatrave të shikohen para periudhës së kolektivizimit”.
Varianti tjetër në këtë ide është i Panajot Barkës që kjo ndarje të bëhet: “...kufijtë e tokës
së çdo fshati të jenë subjekti i ndarjes”.
Kemi variantin e Skënder Dikës: “Toka u shpërndahet familjeve, personave fizikë, duke
njohur kufijtë e fshatit para dhe pas kolektivizimit, duke ua dhënë në proporcione të barabarta
atyre që banojnë në fshat. Kufijtë dhe interesat e pronarëve që humbin në këtë ndarje të
trajtohen me ligj në Kuvendin e ri pas zgjedhjeve”.
Kemi dy propozime që të hiqet neni 8, në qoftë se nuk miratohen, ka fituar ai propozim
Teksti i komisionit të tokës është:’ Në dhënien e tokave në pronësi e përdorim personave
fizikë dhe juridikë, nuk njihet pronësia e mëparshme, as madhësia dhe kufijtë e saj para
kolektivizimit”.
Atëherë, fillojmë me propozimin e Dhimitër Anagnostit (Elexon edhe një herë). Kush është
për ta miratuar këtë propozim?

Nuk miratohet.
Varianti i deputetit Neritan Ceka, që është vijimi i nenit të komisionit. Kush është për
miratimin e kësaj? Nuk miratohet. Po lexoj përpara të Skënder Dikës. Kush është për
miratimin e tij? Nuk miratohet. Kemi variantin e Gëzim Lulit dhe të Panajot Barkës. Kush
është për të miratuar këtë? Nuk miratohet.
Ngelet dhe varianti i komisionit të tokës sekretaria, ju lutem të numërojë. Mos u largoni në
momentin e votimit, ju lutem!...
Rexhep Uka.
Rexhep Uka - Nuk kemi vërejtje.
Aleksandër Meksi - Abdi Baleta.
Abdi Baleta - Unë e kisha ngritur dorën jo për këtë, por për të shpjeguar votën. Shpjegimi
i votës është gjithmonë në rend dite dhe shpjegimi ishte fare i shkurtër. Unë votova kundër
nenit 8 dhe shpreh besimin se së shpejti kjo dispozitë do të zhvleftësohet.
Neni 9.
Aleksandër Meksi - Keni ndonjë vërejtje? Hysen Godole.
Hysen Godoie - Zoti nënkryetar,
Populli e ushtron pushtetin e tij nëpërmjet përfaqësuesve të vet që jemi ne këtu e që na
ka besuar, por ai e ushtron sipas dispozitave kushtetuese që kemi miratuar dhe vetë
nëpërmjet edhe referendumeve, prandaj, në qoftë se këtij ligji do t’i vijë koha që do të
shfuqizohet, kjo nuk është në dorën e zotit Baleta ose të ndonjë tjetri, kësaj do t’ja japë vulën
vetë populli.
Aleksandër Meksi - Unë këtë retorikë e kam dëgjuar gjatë javës së fundit disa herë. Nuk
ka nevojë të na e përsërisni. Ai shpjegoi votën e tij. Për nenin 9 ka vërejtje? (I drejtohet disa
deputetëve që flasin nga salla). Ma bëni vërejtjen direkt mua. Urdhëroni Ajli Alushani.
Ajli Alushani - Atëherë edhe unë mund të bëj një shpjegim të vogël vote për nenin 8. Në
fakt, të gjitha vërejtjet që u bënë, kishin një gjë racionale, por ishte e vështirë për t’u formuluar
në një nen të plotë, prandaj unë votova pro për nenin 8, por duke u rekomanduar shokëve
specialistë të Ministrisë së Bujqësisë që, kur të bëjnë rregulloren e zbatimit të këtij dekreti,
duhet t’i parashikojnë ato gjëra, se kur komisioni ka mundësi që ta zbatojë kufirin e vjetër s’ka
pse të mos ta zbatojë, domethënë kufijtë e fshatit të vjetër; prandaj këtë do të thosha.
Aleksandër Meksi - Ju lutem, mos u ktheni prapa tani. Kush është për ta miratuar nenin
9? Unë pyeta. Ju kaloni nga një problem në problem tjetër. Nuk është serioze.
Abdi Baleta - Nuk kemi pse nxitohemi. Janë dy nene që për mendimin tim s’qëndrojnë.
Janë fjalë kot.
Aleksandër Meksi- Urdhëro, fol!
Abdi Baleta - Ja, unë kam këtë mendim. Kur i lexon nenet 9 dhe 10 më duket se për të
njëjtën gjë përsëriten në tre paragrafë po ato fjalë. Po “Organi shtetëror i specializuar (e
lexon) Sikur ka dhe organe të pa specializuara për këtë punë.
Aleksandër Meksi - Qartë, qartë.
Abdi Baleta - Toka që kalon në përdorim të çdo subjekti regjistrohet. E para, ai
specializon për evidencim. E dyta, regjistrohet. E treta regjistron ndryshim. Unë do të
propozoja: “Regjistrimi i pronësisë mbi tokën dhe të evidencimit të çdo ndryshimi dhe të
dhëne mbi tokën, bëhet nga zyrat e kadastrës pranë komiteteve ekzekutive të këshillave
popullore të rretheve”. Të bashkoheshin këta dy nene.
Aleksandër Meksi - Ju lutem me shkrim!
Urdhëroni!
Themie Thomai - Dua të shpjegoj se neni 9, 10 nuk mund të bashkohen sepse neni 9
shpjegon organin e specializuar që bën kadastrimin. Neni 10 sanksionon subjektin, se toka
është njëlloj si gjendje civile dhe nuk mund të bashkohen me njëra-tjetrën. Kështu që në
kadastrën e tokave regjistrohet çdo ndryshim. Pra, nuk mund të bashkohen. Dhe nga ana
teknike dhe nga ana juridike nuk mund të bashkohen.
Aleksandër Meksi - Ju lutem, propozimin! Ka propozim tjetër, ju lutem?
Propozimi im është ky: “Regjistrimi i pronësisë mbi tokën dhe evidentimi i çdo ndryshimi
dhe të dhënë mbi tokën bëhet nga zyrat e kadastrës pranë komiteteve ekzekutive”. Kush
është për këtë? Nuk miratohet.
Kush është për miratimin e nenit 9 siç është?
Kundër?
Miratohet neni 9.
Për nenin 10, ju lutem Sulejman Pepa!

Sulejman Pepa - Neni 10 nuk ka ndonjë ndryshim esencial, vetëm para fjalës “përdorim”
shtohet dhe fjala “me pronësi”. Pra, “Toka që kalon në pronësi e përdorim të çdo subjekti
regjistrohet në kadastër”. Paragrafi tjetër të mbetet siç është.
Një deputet - Për nenin 10 e keni apo për ndonjë tjetër? Po neni 10 u miratua. (Të
qeshura në sallë. Neni 9 u miratua).
Aleksandër Meksi - Ka ndonjë shok tjetër, ju lutem?
Kush është për ta miratuar nenin 10, ju lutem!
Kundër? Miratohet dhe neni 10.
Gjysmë ore pushim.
Aleksandër Meksi - Vazhdojmë atje ku e lamë me nenin 11. Sulejman Pepa, ju lutem!
Sulejman Pepa – Për nenin 11 komisionet kanë këtë formulim: “Personat juridikë dhe
fizikë, që kanë ose marrin tokë bujqësore në pronësi e përdorim, detyrohen ta shfrytëzojnë
atë vetëm për qëllime bujqësore, të ruajnë e të rrisin aftësitë prodhuese të saj, si dhe të
kryejnë sistemimin e të ndërtojnë vepra për ta mbrojtur atë”. Nuk ka ndonjë ndryshim esencial
me projektin e Qeverisë”.
Specialisti - Kjo është si tip aksiome, kuptohet në rregullore do të ketë pika të veçanta,
që e konkretizojnë këtë problem. S’ka ndonjë vërejtje.
Aleksandër Meksi - Qartë. Keni ndonjë vërejtje, Ju lutem? Atëherë e hedhim në votë!
(Urdhëroni!
Një deputet - Kështu siç është formuluar ky ligj, më duket se lë disa shtigje të
pakuptueshme dhe konkretisht: “Subjektet që kanë ose marrin tokë bujqësore në pronësi,
subjektet janë të ndryshme.
Aleksandër Meksi - Personat juridikë dhe fizikë.
Po ai deputet - Qoftë dhe personat fizikë dhe juridikë. Këta persona juridikë dhe fizikë
mund të mos jenë bujqësorë; mund të jenë ta zëmë, ndërmarrje të naftës; mund të jenë
ndërmarrje të tjera, ta zëmë, të ndërtimit, të hidrocentraleve. Këta janë të detyruar ta përdorin
këtë tokë vetëm për bujqësi. Kështu, (dikush në sallë ndërhyn: tokë bujqësore) tokë
bujqësore do ta marrin ata, që mua më duket se duhet përcaktuar; personat fizikë dhe juridikë
të bujqësisë.
Duke qenë se e kam marrë fjalën, nuk është keq, pavarësisht se neni 8 u miratua, unë
kisha mendimin se kemi bërë gabim.
Aleksandër Meksi - Në fund.
Po ai deputet - Të lutem, them se kemi bërë gabim. Ky nen duhet të ndahej në dy
nënpika. Nënpika e dytë ishte, për sa i përket asaj që u fol këtu për punën e fshatit.
Aleksandër Meksi - Tani e kapërcyem atë.
Po ai deputet - E kapërcyem, po unë kam të drejtë ta shpreh mendimin tim përsëri. Dhe
insistoj në këtë, sepse ka shumë fshatra që janë në konflikt me njëri-tjetrin, për sa u përket
kufijve. Janë në konflikte, që mund të acarohen dhe mund të kalojnë në gjëra krejt të
papëlqyeshme, ndaj duhet të kemi shumë kujdes. Pavarësisht se u miratua, unë them duhet
t’i kthehemi prapë këtij neni, në mënyrë, që të shmangin konfliktet që kanë fshatrat me njëritjetrin, sepse mbas shpërbërjes së kooperativave të bashkuara, kuptohet, kufijtë janë në
diskutim. Janë marrë kufij tokësorë nga një fshat në tjetrin, gjithmonë ai fshat që ka pasur më
shumë precedencë, ka pasur kryetarin diçka ose këshillin, dhe kanë lënë fshatin tjetër me
tokë më pak nga çka qenë para kolektivizimit. Kjo duhet parë me shumë vëmendje,
pavarësisht nga insistimi që po bëhet nga pala tjetër, do parë më shumë vëmendje, në
mënyrë që të mos krijojmë acarime dhe konflikte.
Këto kisha.
Aleksandër Meksi - Atë vërejtjen që kishit, ka mundësi të ma jepni me shkrim. Një
sqarim nga specialistët.
Specialistja - Në legjislacionin tonë nuk njihet termi person juridik, fizik bujqësor. Ne
njohim person fizik dhe juridik dhe qëllimi është i caktuar për veprimtari bujqësore; është i
caktuar, nuk duhet të citohet për person juridik, fizik bujqësor.
Kastriot Islami - Ju lutem, juristët të sqarojnë; kur merret nga një organizëm tokë
bujqësore dhe shfrytëzohet për naftë, çfarë bëhet? Këtu e ka hallin deputeti.
Specialisti - Hiqet nga regjistrimi.
Kastriot Islami - Hiqet nga regjistrimi si tokë bujqësore e futet në një kategori tjetër apo
jo, ju lutem?
Specialisti - Për periudhën që e marrin këtë tokë, e shfrytëzojnë për qëllimet që kryen
aktivitetin; dhe me kontratë janë të detyruar ta riaftësojnë tokën dhe ta kthejnë në gjendjen e
përparshme. Bile në rregullore është parashikuar dhe afati i kthimit të kësaj toke në gjendjen

e mëparshme. Kështu që këto lloj personash, siç përmendi zoti deputet, kanë një përdorim të
përkohshëm, mjaft të përkohshëm të kësaj toke që marrin.
Aleksandër Meksi - Bujar Golemi.
Bujar Golemi - Në këtë nen unë kam parasysh që bëhet fjalë vetëm për përdorimin e
tokës për qëllime bujqësore, sepse për përdorim për qëllime të tjera bëhet fjalë në nenin 13.
Dhe s’kemi pse e ngatërrojmë këtu përdorimin e tokës për qëllime të tjera, sepse për të gjitha
qëllimet e tjera, jashtë kriterit për përdorim për qëllime bujqësore, e përcakton neni 13, jepet
me vendim të Këshillit të Ministrave dhe kjo të jep bazë dhe me...
Aleksandër Meksi - Kostandin Hoxha.
Kostandin Hoxha - Më duket se është fare e qartë. Ngul këmbë që të votojmë!
Bujar Golemi - Mund të themi se subjektet që kanë ose marrin tokë bujqësore në
përdorim për qëllime bujqësore detyrohen ta shfrytëzojnë këtë vetëm për qëllime bujqësore,
të ruajnë aftësinë prodhuese të saj etj.etj.
Një deputet - Diçka desha të them. Kam dërguar dhe një nen atje, që s’e kam formuluar
vetë, por e kishte ligji i stabilizimit, që merr diçka në analizë dhe për këtë problem. Kur për
interesa shtetërore behet e nevojshme t’i merret toka personit juridik ose fizik, domethënë për
naftën, për autostradën e ku e di unë, atëherë bëhet zëvendësimi i saj. Mirëpo i ka ndryshuar
destinacioni. Ai që e ka marrë, tek neni 11 e ka për tokë bujqësore.
Aleksandër Meksi - Dakord. Unë e kam këtu përpara. Pikërisht kur të vijmë në fund, do
ta kalojmë.
Po ai deputet - Ligji “Për tokën” parashikon dhe përjashtimet e veta për interesa
kombëtare.
Kastriot Islami - Ju lutem, të diskutojmë nenet që kemi, pastaj shtojmë në fund nenet të
gjitha. Të mos rrimë e të shpërndahemi tani. Ju lutem, mbani qetësi!
Aleksandër Meksi - Ka ndonjë propozim tjetër, ju lutem?
Kastriot Islami - Ne nuk mërzitemi kur flisni pa leje. Vazhdoni!
Aleksandër Meksi - Tekstin që lexoi komisioni dhe këtë: “Personat fizikë dhe juridikë të
sektorit të bujqësisë që kanë ose marrin tokë bujqësore në pronësi detyrohen ta shfrytëzojnë
atë vetëm për qëllime bujqësore, të ruajnë e të rrisin aftësinë prodhuese të saj, si dhe të
kryejnë sistemimin e të ndërtojnë vepra arti për ta mbrojtur atë. Kush është për këte
propozim, ju lutem? Të votojmë! Nuk miratohet.
Për tekstin e komisionit, ju lutem! Kundër?
Miratohet me shumicë votash.
Neni 12.
Sulejman Pepa - Për nenin 12 janë pak korrigjime që duhen bërë. Në vend të përdoruesit
do të duhet “pronarët e përdoruesit e tokave bujqësore detyrohen të ruajnë objektet ujitëse,
elektroenergjitike dhe pajisjet e instalimit. Asnjë pronar e përdorues nuk ka të drejtë të
pengojë pronarët e përdoruesit e tjerë për shfrytëzimin e këtyre pajisjeve dhe instalimeve.
Organet e pushtetit në bazë dhe në rreth kanë të drejtë të vendosin për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve që mund të lindin”.
Aleksandër Meksi - Petrika Minga ka vërejtje.
Petrika Minga - Mendoj se duhet të shtojmë dhe një diçka tjetër. Meqenëse do të kemi
dhe konflikte sociale, në lidhje me problemin e pajisjeve dhe instalimeve. Për shembull: Në
qoftë se kemi parasysh një rezervuar, i cili ka një kapacitet të caktuar ujitës dhe në qoftë se
ne do t’ia japim të gjithë fshatit për të ujitur, i cili nuk e ka atë aftësi ujitëse, atëherë del jashtë
normave teknike, prandaj unë mendoj që përdoruesit dhe pronarët e tokave bujqesore
detyrohen të ruajnë objektet ujitëse dhe elektroenergjetike, pajisjet e instalimit. Asnjë
përdorues, asnjë pronar nuk ka të drejtë të pengojë përdoruesit dhe pronarët e tjerë për
shfrytëzimin e këtyre pajisjeve dhe instalimeve. Të shtohet: “në pajtim me normat e lejuara
teknike”. Sepse ky rezervuar që përmenda mundet qe të mos plotësojë gjithë kërkesat e
fshatit. Që të gjithë duan ujë, po ky rezervuar ka kapacitetin e tillë sa për gjysmën e fshatit.
Në fakt, nevojë për ujë kanë që të gjithë, prandaj të vendosen dhe këto fjalë.
Aleksandër Meksi - Specialistët, ju lutem?
Specialisti - Kjo ka të bëjë me instalimet që janë brenda ngastrës, domethënë rezervuari
nuk i jepet asnjerit në pronësi ose në përdorim. Ne kemi të bëjmë me ngastrën. Brenda
sipërfaqes së ngastrës, çfarë ka një instalim ose një gjë tjetër, të mos pengojë ose të mos e
prishë kanalin ose çfarë është. Pra, s’ka të bëjë. Ne flasim për pronarin ose për përdoruesin e
tokës brenda territorit të ngastrës që ka, ose ujësjellësin, ose drenazhin; shfrytëzohet nga të
dy palët etj .etj. Pra, s’ka të bëjë me rezervuarin kjo.

Petrika Minga -... me normat e lejuara teknike, sepse nuk e ka atë aftësi ujitëse për dytre fshatra, për një fshat e ka; supozojmë, unë një shembull mora, ta lejojmë.
Specialisti - Po qe se s’do të ketë fuqinë ujitëse, nuk do të ketë as kanalin në ngastrën e
tij. Nuk ka problem ajo. Ajo është për të gjitha veprat: telegrafonike, kablot, drenazhimet,
ujësjellësit. Qoftë edhe kanalet, si vepra arti që janë. Të mos prishen këto, vetëm për t’i
ruajtur, këtu nuk ka probleme shfrytëzimi të tyre; të mos dëmtohen këto.
Petrika Minga - Një shembull mora, sa për konfirmim.
Aleksandër Meksi - Çun Jonuzi.
Çun Jonuzi - Unë kam një formulim më të plotë dhe me ndryshime të nenit 12: “Pronarët
dhe përdoruesit e tokave bujqësore detyrohen të ruajnë objektet ujitëse e elektroenergjetike
dhe çdo pajisje e instalimi sa për tokat, aq edhe për çdo sektor tjetër që kalojnë nëpër
parcelat e tyre. Asnjë përdorues nuk ka të drejtë të pengojë përdoruesit e tjerë për
shfrytëzimin e këtyre pajisjeve e instalimeve. Organet e pushtetit në bazë e në rreth kanë të
drejtën ekskluzive të vendosin për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, që do të lindin gjatë
përdorimit të këtyre objekteve” U lutem shoqeve të sekretarisë të vijnë ta tërheqin e ta
dorëzojnë.
Aleksandër Meksi - Stavri Frashëri.
Stavri Frashëri - Mendoj që ligji është konciz, i shkruar shumë mirë, dhe ftoj gjithë
deputetët që ta votojmë.
Aleksandër Meksi - Bardhyl Caco.
Bardhyl Caco - Ka vend për të shikuar përdoruesit e instalimeve energjetike. Duhet të
dëmshpërblejnë dëmet që mund t’i bëhen pronarit të tokës. Konkretisht, se nuk po
shpjegohem dot.
Në qoftë se në parcelën...
Aleksandër Meksi - E ka neni i ri, që propozoi Rexhep Uka, sepse është marrë nga ligji i
stabilizimit, mos e keni merak. Kemi propozimin e deputetit Çun Jonuzi. (E lexon edhe një
herë propozimin). Kemi dhe tekstin që lexuam me një redaktim që mund t’i bëhet nga juristët
për propozimin e Petrikës. Atëherë kush është për ta miratuar propozimin e deputetit Çun
Jonuzi? Nuk miratohet. Kemi tekstin e komisionit. Kush është për ta miratuar? Kundër?
Miratohet.
Neni 13. Sulejman Pepa.
Sulejman Pepa - Për nenin 13 mbetet kështu siç është, por do të shtojmë atë që lamë te
neni 3 që thamë do ta kalojmë te neni 13. ‘Toka për ndërtim jepet me shpërblim, kriteret i
cakton Këshilli i Ministrave”. Pjesa tjetër mbetet siç është, me përjashtim të një fjale, “ndërtimmontimeve ».
Kostandin Hoxha - Duhet cilësuar që për ndërtim në fshat për fshatarin është pa
shpërblim. Ne thamë për tokën urbane në qytet, në plazh, në vende publike, jo të bëjë
fshatari shtëpi e të paguajë pare. Ne thamë të mos bëjë vilë në plazh. Kur diskutuam nenin 3,
e ngrita unë këtë problem, nuk thamë për fshatarin; prandaj siç është formuluar ajo e
Komisionit të Bujqësisë që jepet me shpërblim toke për shtëpi, nënkupton dhe fshatarin.
Prandaj duhet diferencuar, shtëpia që bën fshatari atje, në tokën e tij, me shtëpinë që bën në
Tiranë apo në Durrës.
Aleksandër Meksi - Lutfi Dautllari.
Lutfi Dautllari - Edhe pozicioni i grupit tonë për këtë çështje është që toka për ndërtim
fshatarëve t’u jepet pa shpërblim.
Aleksandër Meksi - Rexhep Uka.
Rexhep Uka - Mendimi im është që për një afat të pacaktuar si fillim, edhe për fshatarët
të jetë pa shpërblim. Nuk ka kuptim tani që t’i japësh tokën pa shpërblim dhe truallin në këtë
gjendje që është ai, të paguajë për truallin, është shumë e rëndë. Po për qytetin detyrimisht,
se pastaj do të bëjmë një përjashtim që s’e ka kurrkush. Të futesh me truall, pa vlerë, në qytet
do të ishte gabim fatal për mua.
Aleksandër Meksi - Vetëm duhet përcaktuar se në ç’territor i jepet fshatarit.
Një deputet - Kur përcaktuam këtë pozicion për nenin 13, kishim parasysh që kufizimi
bëhet në tokën bujqësore që do ta miratojë Këshilli i Ministrave brenda vijave kufizuese të
zhvillimit urban të fshatit, por, në të njëjtën kohë, kërkuam që fshatari për truallin që do t’i
jepet kësaj vije kufizuese të mos paguajë. Sa për rastin e truallit që merret në qytet ose në
zona të tjera, siç në plazhe dhe raste të tjera, detyrimisht duhet paguar. Prandaj jemi
plotësisht dakord me atë.
Aleksandër Meksi - Bujar Golemi.

Bujar Golemi - Për nenin 13 unë kam këtë vërejtje: Me qenë se këtu specifikohet,
ndërtimet e shtëpive të banimit, unë them që nuk ka nevojë të specifikojmë, sepse nuk janë
shtëpi banimi, do të kemi dhe pallate e ndërtime të tjera banimi, prandaj them nuk ka nevojë
specifikimi i shtëpive të banimit, porta quajmë ndërtimet për banim këtë. Dhe këto mund të
jenë të karakterit të ndryshëm. Ato për veprimtari ekonomike ose mund të vëmë përpara
ndërtime për banime, për objekte social-kulturore dhe të atyre për veprimtari ekonomike etj.,
bëhen të përqendruara brenda vijave kufizuese, që do të miratojë Këshilli i Ministrave, sepse
toka që përdoret për ndërtim në qytete ndryshon herë pas here. Kështu që nuk mund të jetë e
caktuar kjo njëherë e përgjithmonë brenda vijave kufizuese, mbas 10 vjetësh përsëri Këshilli i
Ministrave mund të rrisë vijën kufizuese të qyteteve dhe kjo përsëri është tokë që përdoret
për ndërtim. Pra detyrimisht do të themi brenda vijave kufizuese me vendim të Këshillit të
Ministrave, në mënyrë që t’i lihet mundësia Qeverisë që të fusë edhe toka të tjera në
përdorim për ndërtim dhe, në vazhdim të kësaj, them që tokat në pronësi të qytetarëve, rreth
shtëpive të tyre të banimit, merren për përdorim nga personat fizikë e juridikë me shpërblim.
Pra, të gjitha tokat, të cilat në qytet i kemi në pronësi të qytetarëve dhe i kanë të rrethuara,
ato mund të merren për përdorim, pra ndërtimi ose nga persona fizikë, ose dhe nga persona
juridikë, por ama me shpërblim dhe për pjesën tjetër të tokës, për tokat që kanë karakter
bujqësor, mendoj të trajtohet kështu: “Ndalohet çdo lloj ndërtimi jashtë këtyre vijave
kufizuese, pa vendim të Këshillit të Ministrave. Vlera e saj përfshihet në vleftën e plotë të
ndërtim-montimeve”. Pra, kam një formulim tjetër të ligjit.
Një deputet - Kam një pyetje për specialistët dhe për Komisionin e Bujqësisë. Kemi një
veçori ne në Fier: Ndërmarrjet e sistemit të naftës kryejnë aktivitetin në tokën bujqësore. Çdo
vit ata kapin rreth 20-30 hektarë për përdorim të përhershëm dhe të përkohshëm. Deri tani
toka ka qenë në përdorim të kooperativës bujqësore, toka pronë e shtetit, kuptohet. Në
kushtet që toka pronësohet tani, unë bëhem pronar i tokës, do të vijë nafta nesër të shpojë
aty, si do të veprohet me tokën time? Unë s’e lejoj që ajo të shpojë më aty, se më dëmton
tokën.
Aleksandër Meksi - Specialistët, ju lutem, dhe për të tjera vërejtje që mund të jenë.
Specialisti - Neni 13 që përcakton ndërtimet e shtëpive të banimit dhe të ndërtimeve për
veprimtari ekonomike social-kulturore dhe çdo ndërtim tjetër, të përqendrohen e të bëhen
brenda vijave kufizuese. Kjo ka të bëjë me vijat kufizuese, nuk ka të bëjë me ndërtimet që
bëhen për qëllime të naftës e të tjera. Tani duhet të kemi parasysh se kemi ndërtime për
shtëpi banimi në fshat dhe në qytet. Kemi ndërtime për veprimtari ekonomike në fshat dhe në
qytet. Mendoj se të gjitha ndërtimet duhet të bëhen me shpërblim për veprimtari ekonomike.
Atëherë ne, për ta plotësuar këtë nen, duhet të themi: tokat për ndërtime jepen me ose pa
shpërblim, duke thënë pa shpërblim, sipas kriterit të përcaktuar nga Këshilli i Ministrave. Atë
problemin e fshatit e eliminojmë e ta bëjmë pa pagesë. Pra, në qoftë se themi këtu toka për
banim, toka për ndërtime bëhet me ose pa shpërblim, sipas kriterit të Këshillit të Ministrave,
ne e zgjidhim gjithë problemin.
Aleksandër Meksi - Sulejman Pepa.
Sulejman Pepa - Rëndësia kryesore në këtë nen është që toka për ndërtime do të jepet
me shpërblim veçanërisht me objekte ekonomike, banimi, pallate, çfarëdo që të jetë. Në rast
se është çështje që deri tani kemi livadhisur me ndërtimet, është që tokën ne s’e kemi
vlerësuar; pra do të ketë çmim. Derisa pranojmë që do të futemi në ekonominë e tregut, toka
do të vlerësohet dhe do të futet në vleftën e objektit apo do të paguajë ai që do të ndërtojë.
Çështja e fshatit është punë tjetër. Ose e vëmë kështu siç thonë dhe shokët ta heqim, ose do
të ketë në kriteret e Këshillit të Ministrave çështje shumë minimale. Rëndësi ka këtu që toka
do të jepet me shpërblim dhe për ndërtime. Më fal, në rast se ne deri tani nuk lejojmë shitjen
dhe blerjen e tokës, unë mendoj se për ndërtimet do të bëhet sa më parë.
Një deputet - Kisha një pyetje edhe për komisionin edhe për shokët specialistë.
E para, duke qenë se futet privatizimi në fshat dhe pronarët e tokës, për të ndërtuar një
objekt të madh industrial, një autostradë, tani si do të bëhet kjo, derisa ai është privat, e ka në
dorë ta japë apo mos ta japë këtë tokë. Është i interesuar ta japë më parë, domethënë ta
shesë t’ia japë pronarit të objektit apo do ta mbajë tokën si të dojë, do të ketë sanksione në
këtë drejtim? Nuk e di a e shpreha qartë?
E dyta, për nenin 13, për pjesën e parë të nenit mendoj një formulim të këtillë: “Ndërtimet
e shtëpive të banimit, ato për veprimtari ekonomike, social- kulturore dhe çdo ndërtim tjetër,
për nevoja të përbashkëta të fshatit, do të cilësohet kjo, bëhen të përqendruara brenda vijave
kufizuese, ndërsa për objektet e tjera ekonomike (kam parasysh objektet e mëdha
ekonomike) të bëhen sipas dispozitave të Këshillit të Ministrave”.

Specialisti - Këtu nuk flitet as për fshatin, as për qytetin, kur flitet për ndërtimet e shtëpive
të banimit ose të tjera. Të gjitha ndërtimet bëhen në bazë të planit rregullues qoftë në fshat,
qoftë në qytet. Veçse ka një ndryshim. Ato të qytetit i miraton Këshilli i Ministrave, të fshatit i
miraton komiteti ekzekutiv i rrethit. Pra, të gjitha këto bëhen në bazë të kriterit, në bazë të
planit rregullues dhe të vijave kufizuese.
Kompetencat se kush i miraton janë përcaktuar në ligjin “Për ndërtimet”. Mjafton që ne të
themi që çdo ndërtim në fshat ose në qytet bëhet sipas planeve rregulluese dhe vijave
kufizuese. Në këtë rast mendoj se duhet shtuar propozimi i deputetit Rexhep Uka që ka
mendimin të shtohet një nen i veçantë. Në nenin 19 është përcaktuar diçka.
Aleksandër Meksi - Rushen Golemi.
Rushen Golemi - Falemnderit! Unë ngul këmbë për atë që ngrita dhe në mëngjes. Trualli
i ndërtimeve të shtëpive në qytet duhet të marrë vlerën e vet. Duhet, patjetër, Këshilli i
Ministrave ose juristët ta përcaktojnë këtë. Nuk mund ta lëmë ne truallin të bëjnë si të duan,
në bazë të planit rregullues të Këshillit të Ministrave. Kam oborrin tim. Po ndodhin gjëra të tilla
në Tiranë, jua a thashë, e kam në zonën time zgjedhore. Po ndërton diskotekë ai në tokën e
tjetrit. Nuk është e drejtë kjo. Prandaj duhet të njihet pronësia e truallit. Bile, me sa e di unë,
sipas legjislacionit, trualli kushton edhe më tepër sesa toka bujqësore. Prandaj nuk duhet ta
injorojmë këtë, se si do ta fusin juristët dhe si do ta bëjnë, ta formulojnë një nen të tillë, por
duhet ta formulojnë. Te Radiotelevizioni të gjithë shokët dhe zotërinjtë mund të shohin, është
marrë një goxha truall nga një kamarier, i cili po ndërton një shtëpi. I kujt është ai truall, pa
zot? Prandaj duhet t’i japim vlerën truallit të shtëpive të banimit. Për sa i përket fshatit,
konform rregullave, ai e ndërton në tokën e vet, prandaj nuk ka nevojë të paguajë, kurse në
qytet trualli duhet të ketë vlerë dhe më tepër sesa toka bujqësore. Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Do të shtoj pak mendimin tim personal, që mbase do të ishte ideja e
specialistit që me ose pa shpërblim, sipas kritereve, mund të kënaqte në këtë moment të
njohjeve tona, se kjo është shumë e komplikuar, nuk zgjidhet dot nga ne. Kjo është e vërtetë
që ka një problem. Në qytet mund të marrë kushdo, mund të bëjë si të dojë etj., kjo s’është e
rregullt, por sot nuk caktohet dot çmimi dhe këto rregulla. Ju e dini që ka shtëpi që nuk kanë
blerë truallin. Do ta blejnë këtë truall, si do të bëhet që të quhet tokë e tyre etj., shtëpitë e
bëra vitet e fundit. Bardhyl Reso.
Bardhyl Reso - Për sa i përket diskutimit të zonjës Rushen Golemi dhe të zotit
Nënkryetar, unë mendoj që shokët juristë, specialistët të shohin mundësinë që tani të ligjit
“Mbi tokën”. Ato që e kanë në përdorim në qytet truallin pranë shtëpisë, të bëhen menjëherë
në pronësi të tyre, mbasi vazhdon, duket për inerci ajo që toka është e shtetit dhe po
vazhdojnë, siç tha dhe zonja Rushen Golemi, që në Tiranë ka disa raste që këto vitet e fundit
bëhen shpërdorime nga banorë të ndryshëm nëpërmjet nëpunësve të aparatit shtetëror dhe
jepet leje banimi dhe ndërtimi pa asnjë kriter. Prandaj unë mendoj se kjo mund të bëhet që
tani, të jepet menjëherë në pronësi atyre që e kanë në përdorim në hipotekë apo në kadastër,
apo për banorët që janë në rrethin e Tiranës ta marrin menjëherë në pronësi dhe të mos
ndërhyjë më urbanistika e qytetit në truallet e ndërtimit të tyre.
Aleksandër Meksi - Në qoftë se ka qenë e tij si pronë, siç është rasti i fshatarëve për
tokën e tyre, është tjetër gjë, në qoftë se këtë e ka marrë nga Qeveria, pa paguar asnjë lek,
s’ka si ta bëjë pronë të tijën dhe ta shesë të pasnesërmen. Flas për ato që e kanë pasur në
pronësi. Është tjetër rast ai.
Gëzim Luli.
Gëzim Luli - Këtë e kemi shumë të zhvilluar dhe në qytetin tonë, në Shkodër, sepse në
Shkodër ka shumë bahçe, të cilat deri tani nuk janë njohur fare dhe ka luajtur me to kush ka
dashur, kanë ngulur pallate, kanë ngulur apartamente dhe objekte të tjera MCR etj., etj., duke
prishur e shkatërruar qytetin e Shkodrës. Prandaj, unë mendoj, në vijim të këtyre diskutimeve
që bëri zonja Rushen Golemi e zoti Bardhyl Reso, unë kërkoj që të njihet pronësia ekzistuese
e këtyre pronave, të cilat janë, si të thuash, të paprekura deri tani. Kjo të shikohet nga shokët
juristë që ta përcaktojnë mirë në ligj. Dhe është e domosdoshme.
Aleksandër Meksi - Nëse mund ta përcaktojnë, ndryshe do ta lënë në një mënyrë të tillë
që të mbesë kjo.
Drini Mezini.
Drini Mezini - Unë kam mendimin që këtë problem nuk mund ta zgjidhim tani me këtë
diskutim, sepse janë edhe problemet urbanistike dhe është
një problem kompleks me ndërtimin, që duhet të zgjidhet nëpërmjet urbanistikës dhe të
gjithë këtyre problemeve për qytetet, atëherë nuk e di si do të bëhet, si do t’i ndërtojmë këto
qytete. Tërë bota ka një urbanistikë, kurse ne këtu të vendosim që të shitet kjo e të jepet ajo.

Unë mendoj që kjo, bashkë me urbanistikën, mbi bazën e një përcaktimi ligjor mund të
paraqitet edhe këtu ose se si do të bëhet në këtë drejtim. Ne e kemi të ndarë tani problemin e
fshatit dhe problemin e qytetit. Si do të bëhet, me shpërblim apo pa shpërblim? Të fiksojmë
këtë dhe pastaj s’kemi pse të merremi me këtë punë.
Një deputet - Diskutimi i shokut nuk ka lidhje fare me këtë. Në qoftë se urbanistika do të
vendosë që, kuptohet, për hir të rregullimit të qytetit, do të bëhen dhe lëvizje të tilla, por jo siç
është bërë deri tani që ishte prishur shtëpia komplet e re, siç e ka bërë tjetri para një viti, para
dy vjetësh, ka paguar 400 000 lekë dhe i është dhënë, është tallur me të me një 10 mijë
lekëshe të vjetër. Ndërsa...(ka ndërhyrje nga deputeti parafolës). Të lutem, të dëgjova me
respekt, më dëgjo dhe ti tani. Të mos e kthejmë në pazar tani. Prandaj është e
domosdoshme që trualli i atyre shtëpive private, të cilët i kanë pasur të tyre, jo që ia kanë
marrë shtetit, por që i kanë pasur të tyre dhe kanë dokumentacion për këtë punë, nuk kanë
pse të preken. Duhet që trualli i tyre të jepet dhe ka të drejtë nesër, në qoftë se urbanistika,
qyteti do të ndërtohet dhe do të kalojë mbi atë vend, mbi atë truall, do t’ia paguajë, bashkë
me shtëpinë.
Aleksandër Meksi - Bujar Golemi.
Bujar Golemi - Për nenin që është paraqitur nga ana ime, aty përfshihen të gjitha këto.
Mundësisht të lexohet dhe ta hedhim në votë, se ka mundësi që të kënaqen të gjitha kërkesat
e diskutantëve këtu.
Aleksandër Meksi - Ka variant tjetër, ju lutem?
Të lexojmë këtë të Bujar Golemit. Ju doni të lexoj tuajën? (I drejtohet dikujt në sallë.)
“Ndërtimet për banim, për objekte sociai-kulturore dhe atyre për veprimtari ekonomike etj.
bëhen të përqendruara brenda vijave kufizuese që do të miratojë Këshilli i Ministrave. Tokat
në pronësi të qytetarëve rreth shtëpive të tyre të banimit merren në përdorim nga persona
fizikë dhe juridikë me shpërblim. Ndalohet çdo lloj ndërtimi jashtë këtyre vijave kufizuese pa
vendim të Këshillit të Ministrave. Vlera e saj përfshihet në vlerën e plotë të ndërtimmontimeve”. Më e saktë mund të jetë “në vleftën e plotë të ndërtim-instalimeve përfshihet dhe
vlera e tokës”.
Petrit Llaftiu - Në nenin 13 unë konstatoj sikur ky në përmbajtje është konfuz. E para,
sepse, në bazë të nenit të parë, tokën e ndajmë në tre grupe dhe në këto tre grupe
përjashtohet mundësia e ndërtimeve, qoftë private, qoftë dhe ekonomiko-industriale. Për të
ndërtuar në një tokë të një personi fizik, sot për sot, kjo është në kompetencë të shtetit dhe
shteti të futet brenda dhe nuk të pyet, siç nuk ka pyetur dhe për të shembur shtëpinë. Pra, më
parë është e drejtë t’i jepet e drejta e pronësisë qytetarit. Në qoftë se i jepet e drejta e
pronësisë, atëherë ky nen ka nevojë të riformulohet. Dhe te paragrafi 3 mbetet fakultative me
vleftën e plotë të ndërtim-instalimeve përfshihet dhe vlera e tokës. Pra, këtu, kur flasim për
vlerën e tokës, këtu mund të jetë vlera e tokës së fshatarit, mund të jetë vlera e tokës së një
individi në qytet. Pra, nuk i ka lënë të hapura dhe të qarta problemet. Mundësisht komisioni le
ta rishikojë këtë dhe ne ta lëmë në nene të tjera. Pra, mund të bëjmë një kapërcim, të kalojmë
te neni 14, ta rishkojmë dhe të gjejmë një rrugëzgjidhje, të mos bllokohemi.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Në rregull. Do t’ua bëni atyre shokëve.
Gëzim Luli - Fjala është këtu: Deri tani qytetari ka pasur të drejtë rreth 170 m2. Kjo të
shfuqizohet dhe t’i jepet e drejta e pronësisë komplet të asaj sipërfaqeje që katruall qytetari,
sipas tapisë që ka, sipas dokumentit që ka.
Aleksandër Meksi - Unë e kuptova dhe në fillim po këtë gjë thatë ju. Ta rregullonim me
ata shokët.
Sulejman Pepa - Çështja nëse do t’i japim tokë për ndërtime, truall me shpërblim apo jo,
nuk është çështje që do ta vendosë Këshilli i Ministrave, është çështje parimore, prandaj dhe
është formuluar shtesa që s’e kanë shokët. Toka për ndërtime jepet me shpërblim. Kriteret i
cakton Këshilli i Ministrave dhe pastaj vazhdon neni 13, siç e kanë shokët në projektin që
paraqitet.
Aleksandër Meksi - Duhej të bënit atë sqarimin me ose pa.
Ali Spahia.
Ali Spahia - Unë kam një propozim: Nenit t’i shtohet paragrafi: Njihet pronësia private mbi
tokën në qytet e atyre që zotërojnë me ligj.
Aleksandër Meksi - Në rregull, do të bëhet njëherësh ajo.
Ndriçim Hysa - Kam mendimin që kjo do të na fuste prapë në një rrugë pa krye, sepse
marrim një fakt nga zona ime. Është bërë një pallat. Toka ka qenë imja, kështu që do të
kërkoj dhe unë tani paret për atë. Më fal, mua më shembën pallatin para një viti, ty s’ta kanë

shembur akoma atë truallin ku ka qenë aty, pra tokën që ke në dispozicion. Prandaj në nenin
8 që formuluam, nuk njihet pronësia e mëparshme dhe nuk njihen kufijtë e saj, prandaj jam i
mendimit që duhet t’i qëndrojmë këtij neni, se ndryshe pastaj hapet prapë e tëra dhe ne do të
biem në një rrugë pa krye. Unë nuk jam dakord me këtë, ndryshe kjo kthehet një rivlerësim
nga e para, sepse ka shumë familje në qytet që i ka zënë planimetria dhe kanë ikur nëpër
pallate. Atëherë të njohim të drejtat e këtyre. Pse atij që është më pas t’i japim e këtij të mos i
japim? Prandaj kjo na çon në një rrugë të papërfunduar.
Aleksandër Meksi - Ta lëmë ta formulojë komisioni me shokët, se ne nuk e bëjmë. Është
ligj më vete trajtimi i tokës brenda qytetit. Mund të lihej vetëm aq sa thotë Sulejman Pepa me
ose pa shpërblim dhe kuptohen të gjitha rastet. S’kemi si e bëjmë. Ta riformulojmë pastaj. Në
votë mund ta hidhnim po ta vinim me ose pa shpërblim, sipas kritereve dhe kuptohet që të
gjitha këto do t’i kaloheshin Këshillit të Ministrave, një nga të dyja, ta riformulojmë.
Neni 14. Sulejman Pepa.
Sulejman Pepa - Për nenin 14 nuk ka vërejtje komisioni.
Aleksandër Meksi - Lutfi Dautllari.
Lutfi Dautllari - Ne jemi dakord me komisionin.
Rexhep Uka - As ne nuk kemi vërejtje.
Aleksandër Meksi - Ka ndonjë vërejtje? Kush është për ta miratuar nenin 14? Kundër?
Miratohet me shumicë votash.
Neni 15. Sulejman Pepa, ju lutem!
Sulejman Pepa - Edhe për nenin 15 komisionet nuk kanë vërejtje.
Aleksandër Meksi - Lutfi Dautllari.
Lutfi Dautllari - Dakord jemi me komisionin.
Aleksandër Meksi - Rexhep Uka.
Rexhep Uka - Është për përdorim, apo jo?
Shiheni një çikë.
Sulejman Pepa - Është për subjektet që kanë tokën në përdorim.
Rexhep Uka - Në përdorim, dakord jam.
Aleksandër Meksi - Vetëm “në përdorim”. Petrika Minga.
Petrika Minga - U në mendoj që neni 15 nuk është i drejtë. Supozojmë një familje që ka
një tokë për përdorim. I vdes burri apo iu sëmur. Nuk do ta përdorin, me një fjalë. Atëherë kjo,
për një vit do ta humbasë tokën. Prandaj unë mendoj, sa të futet sistemi fiskal...
Aleksandër Meksi - Jo, në pronësi është fjala.
Petrika Minga - Pra, i vdiq burri, e la tokën pa punuar Atëherë, do ta humbasë kjo? Jo,
siç është vendosur këtu, “subjekti të cilit i jepet tokë në përdorim, nuk e shfrytëzon atë për
qëllime bujqësore gjatë një viti, i hiqet e drejta e përdorimit të saj” iu sëmur burri apo i vdiq,
domethënë nuk e përdor. Unë mendoj që t’i nënshtrohet sistemit fiskal, sipas klasifikimit të
tokes domethënë në qoftë se ai nuk e punon, të detyrohet të paguajë. Ajo e di se ku dali gjejë
paratë për atë vit, që t’i jepet e drejta për vitin tjetër. Të paguajë nëpërmjet sistemit fiskal.
Edhe kështu ajo ruan të drejtën për vitin tjetër.
Aleksandër Meksi - Gjithnjë është fjala për tokën në përdorim, jo tokën në pronësi.
Taksën e ka ai, do ta paguajë.
Petrika Minga - Jo, se i humbet e drejta asaj.
Aleksandër Meksi - Ne kemi aq pak tokë, që s’mund ta lëmë.
Petrika Minga - Ju lutem, specialisti.
Specialisti - Qëllimi nuk është të paguajë apo jo sistemi fiskal. Sistemi fiskal do ta
paguajë në të gjitha format Qëllimi është që toka bujqësore të shfrytëzohet për qëllime
bujqësore dhe te merren prodhime prej tyre, sepse sasia e prodhimit nuk barazohet me
sistemin fiskal. Sistemi fiskal është përqindja e saj. Për raste të tilla, unë do të thosha që
është e mundur, sepse gjatë vitit ka dy fushata, qoftë të pranverës, qoftë dhe të vjeshtës. Në
qoftë se nuk arrin në njërën fushatë, arrin në tjetrën. Në qoftë se ne e gjykojmë se është afati
i shkurtër, le ta bëjmë 2 vjet, por jo ta heqim. E shtojmë afatin dhe një vit tjetër. Sa të
dëshirojnë zotërinjtë deputetë, por ta lëmë këtë, sepse kjo tregon se ne e shfrytëzojmë dhe
marrim prodhime nga toka.
Një deputet - Zoti Nënkryetar, në sallë janë 109 deputetë. Unë mendoj të mos vazhdojmë
në këtë mënyrë.
Aleksandër Meksi - Në rregull. Sekretaria t’i numërojë; do të bëjmë apelin. Të dimë, kush
mungon dhe nga cili grup janë.
Kastriot Islami- Ju lutem, sekretaria, numëroni!
Do të bëjme apelin, dhe ta marrë vesh gjithë populli kush ikën nga mbledhja.

Aleksandër Meksi - E dëshironi, në rregull.
Neve nuk na shkuar në mend ikja.
Ju lutem, sekretaria, sa vetajanë në sallë? (Nga sekretaria jepet përgjigje që në sallë janë
105 veta).
Kastriot Islami - 105 veta. Ju lutem, mbani qetësi!
Aleksandër Meksi - Ju lutem, qetësi, e dimë që keni ndjenjën e humorit, ruajeni në
lokalet e asaj pune.
Kastriot Islami - Me qenë se shumica e deputetëve s’është e pranishme, duke i bërë
thirrje popullit të gjykojë për të gjithë këta deputetë që mungojnë dhe kur vijnë bëjnë vetëm
deklarata, po mbyllim seancën për të filluar nesër në orën 9.00.
Kastriot Islami - Me qenë se shumica e deputetëve s’është e pranishme, duke i bërë
thirrje popullit të gjykojë për të gjithë këta deputetë që mungojnë dhe kur vijnë bëjnë vetëm
deklarata, po mbyllim seancën për të filluar nesër në orën 9.00.
E premte, séanca e dates 19.7.1991
Aleksandër Meksi - ...Më ndërpretë, t’i filloj nga e para, se harrova t’i shënoj blloqeblloqe.
Sali Berisha - Zoti kryetar i seancës. Thashë se mos mungojnë dy veta dhe të thërrisje
Kryesinë. Kaq.
Aleksandër Meksi - Janë shumë.
Sali Berisha - Për këtë të pyeta. Vetëm kaq kisha.
Aleksandër Meksi - Dje deri te 122 shkuan, 119 janë. Po qe se janë 10, të vijnë.
Sekretaria, edhe njëherë numëroni, se aty-aty janë.
Jemi te neni 16, më duket.
Sulejman Pepa - Neni 16 “Subjektet që marrin tokë në përdorim për ndërtime e për
veprimtari të tjera ekonomike, kur shkelin afatet e përfundimit të objektit, sipas marrëveshjes,
detyrohen të paguajnë një shumë të barabartë me qiranë mesatare të tokës”. Pra, s’ka
ndonjë ndryshim nga teksti.
Aleksandër Meksi - Grupet parlamentare, ju lutem!
Lutfi Dautllari - Grupi ynë është dakord me këtë, por shokët e Kryesisë dua t’i falënderoj
për punën e vështirë që janë duke përballuar në drejtimin e këtyre seancave të Kuvendit
Popullor, që kanë qenë nga më të vështirat për rëndësinë e ligjit “Për tokën”, por në
vazhdimin e mëtejshëm, ju si Kryesi na siguroni që zoti Alfons Gurashi nuk do të
keqinterpretojë qëndrimet tona në Kuvendin Popullor. Ai po vazhdon me atë keqdashje e
pakujdesi, për të cilën i është tërhequr vëmendja në Kuvendin Popullor. Nuk e kuptoj ku e ka
hallin zoti Alfons Gurashi kur variantin fillestar të propozuar nga Qeveria e Stabilitetit e
paraqiti dje në Revistën Televizive si variant të Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste. Nuk
e kuptoj pse ishte i nevojshëm interpretimi i Alfons Gurashit, kur televizioni transmetoi dhe
ritransmetoi zhvillimin e plotë të diskutimit, në seancat për çështjen e tokës. Dhe mirë bëri.
Nuk e kuptoj pse Alfons Gurashi qëndrimin e grupit të deputetëve socialistë e paraqit disa
herë si qëndrimin tim personal. Le ta mësojë zoti Alfons Gurashi të vërtetën e qëndrimit tim
dhe të deputetëve socialistë në kronikat televizive që i ka parë gjithë populli dhe jo në skutat e
atyre që dëshiron t’u shërbejë. Për. sa më sipër, si deputet kërkoj nga Kryesia që në një kohë
të përshtatshme të na informojë për sa ngrita dhe të na kthejë përgjigje për masat që ka
marrë Televizioni për zotin Alfons Gurashi mbi bazën e detyrës që mori Komisioni
Parlamentar i Mjeteve të Informimit.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Në rregull! Dakord! Rexhep Uka.
Rexhep Uka - Përgjigjja jonë është më e shkurtër, s’kemi vërejtje për nenin.
Aleksandër Meksi - Ka ndonjë vërejtje tjetër?
Natasha Lako.
Natasha Lako - Opinioni publik ka gjykimin e vet për punën e Televizionit dhe
veçanërisht për kronikat e djeshme dhe nuk mund të* matet në gjykimin personal të një
deputeti këtu, sepse ne kemi qenë të pranishëm, dëshmitarë të gjithë për kronikën e
mëparshme, informacionin e shkurtuar, të montuar sipas interesave të tjetërkujt dhe jo të
realitetit dhe punës së vërtetë të Kuvendit dhe është në të mirën e demokracisë që kjo
seancë u ritransmetua dje për të treguar vërtet në mënyrë konkrete të gjitha forcat dhe të
gjithë luftën e përpjekjet që u bënë këtu për të arritur në pronësinë e tokës; kështu që, për

mendimin tim, nuk ka asnjë të metë në punën e djeshme sidomos. Pikërisht, ka qenë një
punë që ka pasqyruar realisht të gjithë detyrën e Parlamentit. Në qoftë se ka ankesa
subjektive, është punë tjetër.
Aleksandër Meksi - Në rregull. Kryesia e mori parasysh vërejtjen.
Lutfi Dautllari - Kërkesën nuk e bëra për Parlamentin, por për Kryesinë.
Aleksandër Meksi - Tani, folën nga të dy palët. Kryesia e mori parasysh. Me komisionin
përkatës do të shihet. Të mos zgjatemi! Mos u merrni me këto muhabete, ju lutem! Edhe ky
muhabet që po bëni transmetohet. Në rregull, se kush ishte dhe kush s’ishte, e dëgjoi populli.
S’ka rëndësi. Ka ndonjë vërjetje?
Dhimitër Anagnosti.
Dhimitër Anagnosti - Në nenin 16 toka jepet në përdorim për ndërtime dhe për
veprimtari të tjera ekonomike, kurse sanksionët janë kur shkelen afatet e ndërtimit. Më duket
se nuk ka një lidhje. Prandaj, ose duhetlë ngelet vetëm kur toka jepet për ndërtime ka dhe
këto sanksione dhe të hiqet për veprimtari të tjera ekonomike, ose duhet të ketë dhe
sanksione të tjera për veprimtari të tjera ekonomike të kësaj natyre, siç janë për ndërtimin.
Aleksandër Meksi - Sulejman Pepa.
Sulejman Pepa - Shtrohet problemi për tërë ato toka që ndërmarrje të ndryshme, për
nevojat e tyre, i marrin në përdorim për një kohë relativisht të shkurtër. Për shembull, do të
ndërtojë dhe do të lidhet marrëveshja ose kontrata për sa kohë do ta shfrytëzojë këtë tokë
ose do ta bjerë në gjendjen e mëparshme. Ose do të bëhen kërkime për naftë, do të largohet
pastaj pas një viti ose pas dy. Po kështu dhe për ndërtime të ndryshme që bëhen. Këtë
kuptim ka ky nen më tepër, sesa për ndërtimet themelore të përhershme.
Aleksandër Meksi - Specialistët, ju lutem. Ka diçka këtu. Vërejtja është e qartë.
Specialisti - Ky nen është vendosur, sepse duke ushtruar një lloj veprimtarie të
përkohshme, por dhe të përhershme, shteti, nga subjektet që ndërtojnë dhe ushtrojnë këtë
veprimtari, merr taksa dhe tatime. Duke qenë se lihet për një kohë të gjatë pa u ndërtuar, pa
përfunduar objekti, domethënë jashtë kontratës, shtetit i mungon kjo pjesë. Pra, është e
ardhur ose fitim i munguar. Atëherë për ta marrë shteti këtë fitim të munguar gjatë kësaj
periudhe, ne kemi vendosur tarifë mesatare të qirasë së tokës. Pra kjo është përhershme.
Aleksandër Meksi - Mos do ndonjë saktësim një çikë?
Një deputet - Unë mendoj që nuk ka të bëjë përfundimi i objektit me tokën, për arsye se
ai pronar, ajo shoqëri që do të marrë tokën, duhet të paguajë taksën dhe të gjitha dhe do ta
shfrytëzojë dhe gjatë shfrytëzimit të objektit. Në këto kushte, përfundimi i objektit s’ka lidhje
me këtë. Për ndonjë arsye, për mosardhje të makinerive dhe të pajisjeve në një kohë mund të
vonohet objekti. Atëherë s’ka pse. Ndërsa mendoj një formulim të tillë të nenit:
“Personat fizikë dhe juridikë që marrin tokë në përdorim të përkohshëm për ndërtime ose
nuk i riaftësojnë ato sipas kontratës, si dhe për veprimtari të tjera ekonomike, detyrohen të
paguajnë një shumë të barabartë me qiranë mesatare vjetore “, domethënë është bërë
ndërtimi; ka dhe tokë të përkohshme që kërkon ngritjen e kantierit e të gjitha dhe pastaj kjo
duhet riaftësuar.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Bujar Golemi.
Bujar Golemi - Mendoj se toka që merret në përdorim për ndërtime është dhënë me
destinacion të caktuar. Kështu që nuk ka pse t’i vihen sanksione asaj. Ose ka paguar qiranë e
tokës, në qoftë se është një investitor i huaj, ose e ka marrë pa shpërblim, ose e ka marrë me
shpërblim. Kështu që s’ka arsye të vihen sanksione të tjera. Sanksionet janë vënë
paraprakisht. Kjo mendoj nuk shkon. Duhet të vihen sanksione të tjera, që të paguajnë prapë
shumën, në qoftë se nuk vihet në përdorim brenda një viti.
Aleksandër Meksi - Abdi Baleta.
Abdi Baleta - Unë kam përshtypjen se këtu ngatërrohen dy gjëra. Në vend të një
dispozite ligji themelor, kemi një dispozitë kontrate dhe sikur po parashikojmë kushte
kontratash. Për mua gjithë neni nuk qëndron. Nuk ka nevojë në një ligj si ky të fillojmë t’i
paraprijmë fitimit të munguar, se akoma nuk e dimë natyrën e këtij fitimi të munguar, shkaqet
e këtij fitimi të munguar. Këto gjëra për ligjin duhen zgjidhur në mënyrën e dhënë, edhe në
qoftë se do t’i jepet për ndërtimet dikujt falas, atëherë s’ka kuptim më të vihen sanksione. Në
qoftë se nuk do të jepen falas, shpërblimi do të merret që kur jepet toka në përdorim dhe s’ka
pse të lidhet me afatet. Prandaj i gjithë neni për mua nuk qëndron.
Një deputet - Më duket se ngatërrohet një koncept. Në ekonominë e tregut kontrata,
marrëveshja midis palëve, merr përparësi dhe është ai tregues i detyrueshëm që përcakton
afatet dhe në qoftë se këto afate shkelen, pikërisht dhe për tokën, për riaftësimin e saj,

atëherë detyrimisht duhet të paguhet qiraja për tokën. Prandaj ne këtë duhet ta kemi të qartë,
se ky koncept do të mbizotërojë në të ardhmen te ne. Prandaj neni të mbetet siç është.
Aleksandër Meksi - Ju lutem, specialistë, na i sqaroni edhe një herë!
Specialisti - Edhe një herë: Subjektet që marrin tokë në përdorim ose në pronësi, se
është harruar, duhet dhënë dhe në pronësi përveç sasisë së lekëve që do të paguajnë për
qira ose për truallin e ndërtimit, këto duhet të paguajnë edhe një sasi tjetër për aktivitetin që
ushtrojnë. Dhe në qoftë se përfundon kontrata, dhe këto nuk e kanë mbaruar këtë vepër, pra
nuk ka mundësi të paguajnë për aktivitetin që ushtrojnë, atëherë këtë sasi lekësh, që është
fitim i munguar i shtetit, ne kemi menduar të paguajë qiranë mesatare vjetore të tokës.
Përndryshe objektet do të shkonin për vite me radhë, do zinin troje dhe do të liheshin për vite
me radhë pa përfunduar. Në këtë shteti do të kishte humbje vite me radhë nga fitimi i
munguar. Më duket se është e qëlluar. Në qoftë se nuk paguhet qiraja mesatare vjetore e
tokës, le të vendoset fitimi i munguar, sipas studimit të objektit që është bërë, për të ardhurat
që do të paguhen me përqindjet e caktuara. Prandaj mendoj që neni është i formuluar saktë.
Aleksandër Meksi - Abdi Baleta.
Abdi Baleta- Unë e kuptoj dëshirën për te fituar sa më shumë për shtetin, por duhen
gjetur mënyrat e përshtatshme mendoj, sepse do të kemi të bëjmë me kontraktorë të
ndryshëm dhe në duhet t’i inkurajojmë të gjitha lejet e kontraktorëve. Në qoftë se do f u
grumbullojmë një thes të madh me lloj-lloj detyrimesh që në fillim, do t’i bëjmë të hezitojmë e
të mendojnë shumë. Këta pastaj duhen rregulluar me ligjet e tjera, me ligjet fiskale, me
gjoba,, jo të kërkohen të gjitha këto çështje në- një ligj për tokën. Këtu të zgjidhim atë që
është thelbësore lidhur me statusin juridik të tokës.
Aleksandër Meksi - Mos u nxehni! Jini tolerantë për çdo gjë! Ka ndonjë vërejtje tjetër?
Propozim të ri! Kalojmë në votim, ju lutem!
Kush është për ta miratuar, sipas propozimit të komisionit? Kundër? Abstenim? Miratohet
neni 16.
Sulejman Pepa.
Sulejman Pepa - Për nenin 17 komisionet nuk kanë vërejtje Mbeten me tekstin e
paraqitur.
Aleksandër Meksi - Lutfi Dautllari?
Lutfi Dautllari - Grupi ynë është dakord me formulimin bazë, por dëshirojmë të shtohet
një paragraf i ri. “Në territorin e Republikës së Shqipërisë ndalohet depozitimi ose groposja e
çdo lloj mbetjeje teknologjike të vendeve të tjera”.
Aleksandër Meksi - Rexhep Uka.
Rexhep Uka - Anëtarët e Komisionit të Bujqësisë të grupit tonë nuk kanë pasur vërejtje.
Tani s’marr dot përsipër, se mund të ketë ndonjë nga grupi i deputetëve.
Aleksandër Meksi - Ahmet Kamberi.
Ahmet Kamberi - Kur miratuam dekretin për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, ne kemi
përcaktuar dispozita për ndalimet dhe detyrimet e industrisë dhe kujtdo tjetër që shkakton
ndotje ose prishje të mjedisit, përfshi dhe tokën. Prandaj kam një pyetje për specialistët:
Është e nevojshme që kjo dispozitë të vihet dhe në këtë ligj, sepse atje e kemi formuluar në
një mënyrë më të plotë se sa ç’është këtu?
Specialisti - Mendojmë se nuk është e nevojshme për këtu; ajo është në ligjin “Për
mbrojtjen e mjedisit”.
Lutfi Dautllari - Neni 17 në qoftë se duhet të jetë, duhet t’i ketë të dy paragrafet. Në qoftë
se nuk duhet të jetë, është çështje tjetër pastaj. Por paragrafi i parë flet pikërisht për këtë
çështje. Prandaj shqetësimi që është paraqitur këtu në Parlament nga shumë shokë dhe
zotërinj duhet të pasqyrohet.
Aleksandër Meksi - Petrika Minga.
Petrika Minga - Neni 17 nuk parashikon aktualisht për dëmet që i janë bërë tokës
bujqësore. Ai parashikon për të ardhmen për mbeturinat industriale, ujërat minerale,
përmbajtje kimike etj., por për ato toka që aktualisht janë të dëmtuara, ky nen nuk parashikon
gjë. Këtu mund të përmendim shembuj nga më të ndryshmit, për shembull, tokat që ka zënë
hedhja e mineraleve. Në qoftë se kalon nga Korça për në Pogradec, sheh minierën e
Petrushës që vazhdimisht mbeturinat e saj po zaptojnë tokat bujqësore.
Shembuj të tillë mund të gjejmë kudo. Atëherë si do të bëhet kjo punë? Si do të
rregullohet me ligj? Unë mendoj që të shtohet një paragraf i tillë, poshtë nenit 17. “Në tokat që
sot janë të dëmtuara nga përmbajtja e këtij neni, të kompensojnë dëmin “.
Aleksandër Meksi - Sali Berisha.

Sali Berisha - Jemi në një nen shumë të rëndësishëm, shqetësimet për të cilin kanë
lindur me kohë në Shqipëri dhe veçanërisht e keni dëgjuar të gjithë, zotërinj deputetë,
shprehjen që ekziston se vendin sundimtarët e kuq po e shndërrojnë në koshin e plehrave të
Evropës. Unë mendoj që këtu të shprehemi: “Ndalohet me ligj importi i hedhurinave në
Shqipëri” (Reagime nga salla). Është ndaluar, por të lutem në rrugën e Ndroqit ju do të shihni
kamiona me duhan në dëngje të mëdha, se ku shkarkohen nuk e di, por jam i sigurt që
shkarkohen diku nga zona e Ndroqit. Ju lutem, ndalim ka, por ka edhe veprimtari të fshehtë.
Prandaj këtu, siç e mbrojmë nga hedhurinat tona tokën, ta mbrojmë dhe nga hedhurinat e
huaja. Nuk kemi pse të jetojmë, duke importuar hedhurina. Nuk është normale kjo. Le të
ofrojnë çka të duash, ne nuk duhet të importojmë nga këto. Ta shtojmë këtu.
Aleksandër Meksi - Napoleon Mërtiri.
Napoleon Mërtiri - Para ca kohësh, zoti Meksi, miratuam dekretligjin “Për mbrojtjen e
mjedisit”. Zotërinjtë deputetë duhet ta dinë këtë, se kemi diskutuar po ato që tha zoti Sali
Berisha. Kemi shtuar nen të veçantë. Sa e ekzekuton Qeveria këtë, ky është problem tjetër.
Dhe ne t’i kërkojmë Qeverisë dhe të gjitha instancave të tjera zbatimin e atij dekretligji që e
miratuam; s’ka as 15 ditë. Ne tani, duke studiuar dekretligjet, duhet të shtojmë ato që kemi
shtuar në ligjet e tjera, t’i shtojmë edhe këtu. Ne nuk bëjmë aglomerate këtu, ne bëjmë ligje.
Prandaj kam mendimin që neni është shumë i saktë dhe s’ka pse të bëjmë shtesa. Dhe
shoku Lutfi Dautllari e ka gabim. Tani memorje duhet të kemi pak. Jemi në Kuvend, duhet të
jemi njëçikë seriozë.
Aleksandër Meksi - Pa koment! Do ta kontrollojmë me juristët dhe të japim një
konkluzion.
Petrit Çuka - Unë kam mendimin që neni 17, së bashku me shtesën që bëri Lutfi
Dautllari, është plotësisht i nevojshëm dhe i domosdoshëm. Ne këtu s’kemi të bëjmë me
mbrojtjen e mjedisit, por me mbrojtjen e tokës. Toka është një mjet i tillë dhe një organizëm i
gjatë, si gjithë organizmat e tjerë, prandaj nga përdorimi i mbeturinave industriale, por edhe të
importit, bëhet që të shkatërrohet aktiviteti mikrobiologjik i tokës.
Aleksandër Meksi - Qartë. Gëzim Luli.
Gëzim Luli - Në mbështetje të këtyre diskutimeve që u bënë këtu, ne kemi miratuar një
ligj. “Për ruajtjen e mjedisit” dhe mua më duket se është krejtësisht e pafalshme që vendimet
që merren këtu në Parlament nuk zbatohen në praktikë. Kjo tregon se ligjet që nxjerr ky
Parlament, administrata që ndodhet poshtë, është e shkëputur komplet dhe nuk pyet fare për
ligjet. Prandaj duhet të merren masa, mendoj unë, për këta administratorë që nuk marrin
parasysh fare vendimet dhe ligjet që nxjerr ky Parlament.
Aleksandër Meksi - Vërejtja është me vend. Komisioni që është për këtë punë duhet ta
shqyrtojë atë.
Gëzim Luli - Të dalë në konkluzion se po na sundon pushteti ekzekutiv.
Aleksandër Meksi - Halil Elezi.
Halil Elezi - Kam mendimin se ky nen është pjesë organike e këtij ligji. Prapa, në rreshtin
e tretë, “në vende të posaçme që toka” të shtohen fjalët “dhe ujërat”. Mbas përfundimit të
frazës, mendoj të shtohet: “në rast të kundërt, aktiviteti të ndërpritet”; aktiviteti i atij sektori
prodhimi, që shkakton këtë dëm në tokë, të ndërpritet, por të caktohet koha, brenda 3
muajve, brenda 2 muajve. Le të ketë ligje të tjera, unë e gjykoj organikisht, gjykimi im.
Aleksandër Meksi - Petrit Llaftiu.
Petrit Llaftiu - Si pjesëtar i Komisionit të Mbrojtjes së Mjedisit ë shoh me vend t’ju kujtoj
nenin 1 të dekretit për mbrojtjen e mjedisit. Mbrojtja e mjedisit, uji, ajri dhe toka nga ndotja
dhe lëndët e gazta, të lëngëta, të ngurta, radioaktive, si dhe ndotjet dhe mbetjet e rrezikshme
që krijohen ose shkarkohen nga objektet industriale bujqësore, komunale, socialkulturore,
ushtarake dhe mjetet e transportit, është detyrë e të gjitha organeve shtetërore, të
ndërmarrjeve, institucioneve, kooperativave, organizatave shoqërore, si dhe të të gjithë
shtetasve. Prandaj nuk ka nevojë se është një komitet për mbrojtjen e mjedisit dhe që do të
ushtrojë kontroll në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Është një nen i tepërt.
Aleksandër Meksi -Tomor Malasi.
Tomor Malasi - Për të gjitha veprat industriale që ndërtohen, zakonisht hartohet projekti i
veprës. Projekti i veprës, veç të tjerave, duke u bazuar në ligjet për mbrojtjen e mjedisit,
parashikon edhe masat për neutralizimin e lëndëve kimike të dëmshme ose ujërave që mund
të rrezikojnë tokën. Për këtë qëllim ka dy mënyra: E para, është, siç e thashë, që këto lëndë
të bëhen të parrezikshme dhe e dyta, me projekte të posaçme parashikohen vende ku
depozitohen, duke u miratuar dhe këto vende. Prandaj për ta konkretizuar më mirë këtë që
thashë, mendoj që në paragraf in e fundit të shtohet: “Dhe masat për këtë të parashikohen

qysh kur miratohen projekti i ndërtimit dhe sheshi i veprës “. Pra, qysh në projekt, qysh në
lindje të merren masat konkrete për të mos rrezikuar tokën dhe mjedisin në përgjithësi.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Kostandin Hoxha.
Kostandin Hoxha - Mua më duket se ky nen është tepër i rëndësishëm dhe jam dakord
me propozimet që bënë Lutfi Dautllari dhe Sali Berisha që të mbeten dhe të shtohen dhe ato.
Por kam një shtesë tjetër. Pas fjalës “toka”, të shtohet “toka dhe bimët”, për arsye se në
zonën që unë përfaqësoj janë dëmtuar mijëra rrënjë ullinj nga gazi. Ne mund ta ruajmë tokën,
se gazi mbase e dëmton në një shkallë më të vogël, por dëmton bimësinë. Thahen ullinj dhe
bimë të tjera, prandaj duke ruajtur tokën, të ruajmë dhe produktet e tokës.
Aleksandër Meksi - Ismet Ferizaj.
Ismet Ferizaj - Edhe unë jam i mendimit që Lutfi Dautllari duhet ta shkruajë nenin,
shtesën, ta çojë me përmirësimet që kërkoi dhe doktori, për arsye se duhet të heqim
mendësinë e dikurshme që toka i takonte shtetit dhe interesohej një grup. Këtu kemi të
bëjmë, për shembull, me toka të veçanta, me ara të veçanta që personi i veçantë, të cilit
është dëmtuar toka, është i detyruar ta zgjidhë diku, derisa të shkojë te Partia Ekologjike, te
Namik Hoti, problemi zgjidhet që “ta shohim, ta shohim!”. Ai të ketë mundësi mbi bazën e
nenit e të ligjit t’i drejtohet direkt gjykatës. Dhe gjykata ta dënojë atë që e ka dëmtuar.
Zhdëmtimi është i detyrueshëm; prandaj jam i mendimit që shtesa të jetë e detyrueshme për
të mbrojtur pikërisht personat privatë, të cilët e kanë tokën e tyre. Aktualisht, është edomosdoshme, kur ekziston një kontratë që ka mbetur përgjysmë. Dihet që shtetet e huaja
për këtë kanë sanksione. Dihet që edhe shtetit tonë do t’i kërkohet me këmbëngulje ajo
kontratë, që është bërë me këmbëngulje këtu, për t’u groposur në Shqipëri, do të realizohet.
Dikush duhet ta realizojë ose tinës ose hapur. Tani hapur, që të mos i japim mundësi,
detyrimisht do të mbrojmë tokën tonë me ligje, prandaj jam i mendimit që ajo të shtohet.
Aleksandër Meksi - Vërejtja që u bë këtu që kemi një ligj tjetër mund të qëndronte, por
unë mendoj se është e domosdoshme. Këtë do ta tregoni me votë ju vetë, por do të thosha
që teksti bazë t’i bëhen të dyja shtesat, shtesa e vogël e Halil Elezit, në rast të kundërt
ndërpritet dhe kjo duhet ta ketë të drejtën e një sanksioni kur shkel këto dhe shtesa për
bimësinë që bëri Kostandin Hoxha. Ka ndonjë propozim të veçantë pastaj, do ta hedhim
veçmas këtë te Petrika Mingës. Në qoftë se kemi propozime, ju lutem?
Një deputet - Kryetar, mundësisht një sqarim.
Organi komptent për përcaktimin e ndotjeve në të gjithë Republikën e Shqipërisë është
Komiteti i Mbrojtjes së Mjedisit dhe çdo qytetar, çdo shtetas ka të drejtë të shprehë ankesën
në organet e kompetente dhe nuk kanë punë as Namik Hoti, as Partia Ekolologjike, por ka
shteti juridik. Ai fshatari, në qoftë se ka ankesë se po i prishet bimësia, për rrjedhojë të
gazeve që çliron një objekt industrial, do t’i referohet atij komiteti, ku është edhe organi i
mbrojtjes së mjedisit. Ai ka rregullore.
Aleksandër Meksi - Jo diskutim më, ju lutem!Propozim kush ka, dakord!
Lufter Xhuveli.
Lufter Xhuvell – Për të shkurtuar diskutimin, unë do të thosha sikur t’i referohemi edhe
njëherë propozimit që bëri një deputet’ parafolës për të krahasuar atë nen të mëparshëm që
është në ligjin për mbrojtjen e mjedisit nga ndotja. Tani që po flas e kam përpara, i krahasova
dhe asnjë ndryshim dhe asgjë më tepër në nenin 17, të cilin duam të miratojmë. Nuk thotë
asnjë gjë më shumë. Në rast se duam që të themi diçka më tepër, atëherë ta diskutojmë. Me
kaq sa ka këtu, nuk ka asgjë më shumë. Unë për vete e quaj të plotë dhe tokën të mbrojtur
në ligj nga neni 1 i dekretit “Për mbrojtjen e mjedisit nga ndotja” dhe propozoj që ky nen të
hiqet.
Aleksandër Meksi - Dakord! Specialistët atëherë. Ka dëm ose shkelim gjë, qoftë dhe në
aspektin formal, nga ritheksimi thjesht në anën që i takon bujqësisë?
Specialisti - Në nenin 21 thuhet se “kur toka i merret, i zihet ose i dëmtohet nga një
person i tretë, pronari ose përdoruesi ka të drejtë t’i drejtohet gjykatës”. Veç asaj, ka dhe
sanksione. Pra, i drejtohet dhe gjykatës, edhe sanksione ka nga ana juridike. Kështu që është
e zgjidhur kjo.
Specialisti tjetër - Në qoftë se do te flasim për statusin e tokës nëpërmjet ligjit, një nen të
përgjithshëm të karakterit të përgjithshëm, detyrimisht do ta pasqyrojmë në ligj. Rregullat për
çështjen t’i nënshtrohen ligjit “Për mbrojtjen e mjedisit”.
Aleksandër Meksi - Qartë. Dhe mua kështu më duket. Megjithatë thashë me votë do ta
kemi, mos u nxitoni! Pavllo Bojaxhiu, në qoftë se jeni mërzitur, ju jap unë leje dhe nuk ju vë
mungesë. Në mënyrë sistematike, sa herë që i jap fjalën njërit, protestoni në mënyrë të

zhurmshme. Çfarë keni zotëri? Unë të gjithëve po u jap fjalën. Mos më vini në pozitë të
vështirë. Vetëm ju kundërshtoni.
Urdhëroni!
Frrok Gjoka - Besoj se bien dakord zotërinjtë deputetë. Të bëhet një formulim, duke
marrë gjithë ato mendime dhe propozime dhe të pasqyrohen të gjitha, duke e futur juridikisht
edhe ujin, edhe tokën, edhe bimët, që të realizohen të gjitha ato që dolën në Kuvendin
Popullor.
Aleksandër Meksi - Do ta rregullojmë tani me këtë. Ta aprovojmë me këto ide. Tani
Spiro Doraci.
Spiro Doraci - Përfitoj nga rasti për rëndësinë që ka ky nen për te mbështetur dhe
diskutimin e doktor Berishës për të venë në dijeni Parlamentin, unë e kam ngritur dhe në
diskutimin tim të mëparshëm për dëmet që pëson toka nga importimi i duhanit. Do f ju them
se në vitin 1989 janë importuar 1037 tonë duhan. Në vitin 1990 29 610 tonë, në momentin
aktual janë 4 anije që po shkarkojnë në Portin e Durrësit. Të gjitha këto janë groposur dhe
janë lënë jashtë groposjes në rrethin e Durrësit që kanë dëmtuar tokën, dhe kohët e fundit,
me qenë se fshatarësia nuk pranon të groposet për të dëmtuar tokën në rrethin e saj, kohët e
fundit ky duhan ndodhet në bregun e Erzenit, pranë fshatit Hardhishtë të Shijakut, prandaj ky
nen duhet vënë patjetër, të jetë i ligjëruar dhe te ndërpriten kontratat që janë bërë nëpërmjet
Impeksit.
Aleksandër Meksi - Vërejtja është me vend. Komisioni i Mbrojtjes së Mjedisit ngarkohet
nga Kryesia të ndjekë këtë çështje, ju lutem.
Sali Berisha - Mendoj të bëhet një hetim se mos është radioaktiv. Të bëhen matjet se
mos është i infektuar me radioaktiv.
Aleksandër Meksi - Po, po, ta ndjekë të gjithë çështjen me imtësi.
Sali Berisha - Është kusht i domosdoshëm. Të bashkëpunojnë me institutin dhe të bëjnë
matjet.
Aleksandër Meksi - S’ka rëndësi, mos jepni gjykime, ju lutem. Mos marrim me vete
zgjidhjen në detaje të vogla në Parlament. Unë ngarkoj komisionin, komisioni t’i gjejë të gjithë
specialistët në të gjitha aspektet. Vërejtja e Sali Berishës është me vend, të kihet parasysh.
Atëherë, kalojmë në votim. Por mund të më thotë mendja se ka dhe 30 variante të tjera. Nuk
bëjmë diskutime tani, ju lutem. Lutfi Dautllari.
Lindita Prifti - Jo, unë nuk kam ndonjë variant të specifikuar, por desha t’i shtoj fjalës së
doktor Sali Berishës dhe të Spiro Doracit se në ekonominë që unë përfaqësoj ka dhjetëra e
dhjetëra hektarë që janë zënë me duhane të groposura. Si do t’i bëhet asaj kur të ndahet
toka? A mendoni se si do të riaftësohet kjo tokë nga fenolet e duhanit që janë çliruar? Dhe
vazhdon e vazhdon të vijë.
Aleksandër Meksi - Vërejtja është me vend, unë nuk kam ç’mendoj, se s’marr vesh nga
ajo gjë fare.
Lindita Prifti - Specialistët ç’mendojnë?
Aleksandër Meksi - Po kjo nuk është tribunë shkencore.
Ali Spahia.
Ali Spahia - Zoti kryesues i seancës, Disa muaj më parë unë kam kërkuar këtu që
Qeveria të raportojë në lidhje me këtë problem. Asnjë raportim nuk kemi dëgjuar nga Qeveria.
Përkundrazi dëgjojmë që një procedurë e këtillë po vazhdohet, duke dëmtuar thellësisht
interesat tanë kombëtarë. E përsëris edhe njëherë kërkesën time: Qeveria të raportojë
përpara Kuvendit lidhur me groposjen e duhaneve që importohen nga jashtë.
Aleksandër Meksi - Vërejtja qëndron. Kam nenin 17, me bimësinë, për të tjerat thatë e
rregullojmë me juristët. Masat që propozoi Halil Elezi, në rast të kundërt, dhe shtesën Lutfi
Dautllari, Sali Berisha, që e mbështetën të gjithë shokët në diskutime. Mendimi i specialistëve
është që për statusin e tokës ne duhet të kemi një ligj sa më të mirë. Kjo është pjesa bazë.
Ka mendime që t’i bëhet një shtesë, dëgjojeni Petrika Minga, pastaj dhe juristët mundësisht të
më japin ndonjë sqarim, “në tokat që sot janë të dëmtuara nga përmbajtja e këtij neni,
dëmtuesi besoj të kompensojë dëmin”. E rregullojmë redaktimin. Juristët.
Specialistja - Në ligjin ekzistues “Mbi mbrojtjen e tokës” ne e kemi të pasqyruar. Kështu
qëpërato toka që janë dëmtuar deri tani, ka vepruar ligj “Për mbrojtjen e tokës” dhe kanë
vepruar në formën e kundërvajtjes dhe dëmtuesi ka zhdëmtuar sipas rasteve, sipas
proceseve që janë paraqitur.
Aleksandër Meksi - Po tani?

Specialistja -Tani do të veprohet me ligjin e ri. Prandaj e duam që patjetër të pasqyrohet
problemi i mbrojtjes së tokës nga ndotjet. Është fakt se ligji i tokës është ligj që vepron dhe do
të njihet nga i gjithë populli.
Aleksandër Meksi - Është neni 21.
Specialistja - Ndërsa, në qoftë se do të arrijmë që ligji “Për mbrojtjen e mjedisit” do të
ketë një popullaritet kaq të madh sa ç’ka ligji “Për tokën”, mua më duket...
Aleksandër Meksi - Neni 21, siç e shihni këtu është kur toka i merret, i zihet ose i
dëmtohet nga një person i tretë, përdoruesi ka të drejtë t’i drejtohet gjykatës. Mbase mund ta
bëjmë atje. Ta dimë dhe ne, të orientohet Kuvendi. Ju lutem, specialistë, mjafton neni 21 për
këtë punë apo duhet ta bëjmë atje këtë korrigjim? Ku flitet tamam për dëmet që i bëhen
tokës. Ta bëjmë te neni 21 korrigjimin. Na ndihmoni si ta bëjmë më mirë. Atëherë votojmë për
pjesën e parë, me dy paragrafët, atë që korrigjuam, që lexoi Sulejman Pepa dhe shtesën që u
bë. Kush është për ta miratuar? E kompletojmë atë me komisionin dhe juristët e bëjnë
tamam. Kush është kundër? Këta dy paragrafë miratohen njëzëri.
Urdhëroni!
Ahmet Kamberi - Unë votova pro për këtë nen, duke menduar se vërtet është e
domosdoshme që në ligjin “Për tokën” të vihet një nen i përgjithshëm për ruajtjen dhe
mbrojtjen e saj nga ndotja, por me mendimin se është e domosdoshme që për hartimin e këtij
neni, për formulimin e tij, të merret medoemos parasysh ajo çfarë është formuluar në dekretin
“Për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, sepse formulimi i këtij neni duhet të jetë i tillë, i
përgjithshëm që jo të përkeqësojë cilësinë e ligjit që po miratojmë, por të përmirësojë cilësinë
e tij dhe t’i shërbejë qëllimit për të cilin ne shqetësohemi, sepse në qoftë se ne përsërisim të
njëjtat nene në ligjet e ndryshme, kjo nuk do të thotë se kemi arritur qëllimin tonë. Qëllimi
arrihet kur këto ligje zbatohen dhe ne duhet të kërkojmë zbatimin e tyre, por një formulim i
saktë i këtij neni është shumë i rëndësishëm, prandaj unë këtë mendim kisha që duhet të
merret parasysh ajo çfarë është thënë në ligjin tjetër.
Aleksandër Meksi- Këtë propozim ta vëmë te neni 21 apo ta votojmë këtu? Mirë, po e
hedhim në votë dhe ia gjejmë vendin gjatë redaktimit të fundit, një paragraf shumë i, thjeshtë
është.
Kush është, pra, për zhdëmtimin e dëmit që nga mbetjet teknologjike i është shkaktuar
n]ë terreni? Ta miratojmë këtë si fakt, ta vendosim dhe t’i gjejmë vendin. Kush është kundër?
Miratohet. Urdhëroni!
Një deputet - Zoti Aleksandër Meksi, unë jurist nuk jam. Nuk e di në qoftë se nxjerrim
ligje që të kenë fuqi paravepruese. Këtë unë nuk e kuptoj fare. Të më falë ajo shoqja juriste
që kemi marrë nga Ministria e Bujqësisë, të lutem, në qoftë kam shpuar një pus nafte në vitin
1975, unë do të paguaj dëmet e vitit 1975? Kjo s’ka kuptim fare, s’ka logjikë. Prandaj kam
mendimin që Kuvendi duhet ta rishikojë; nuk është e drejtë kjo. Tani po bëhemi juristë, po
bëhemi avokatë, edhe unë që jam gjeolog nafte. Ju lutem shumë tani. Nuk di; unë, në shkallë
juridike të marrim vendim, të bëjmë ligje për vitin 1950. S’ka kuptim fare kjo.
Frrok Gjoka: - Në rast se Kuvendi Popullor e diferencon këtë nen dhe vendos që ky nen
të ketë fuqi prapavepruese, është në të drejtën e Kuvendit Popullor për te vendosur. Në rast
se Kuvendi Popullor vendos në fund të këtij ligji që hyn në fuqi menjëherë ose pas 15 ditëve
të botimit të tij në Gazetën Zyrtare, kjo s’ka fuqi prapavepruese. Të gjitha mosmarrëveshjet
që kanë lindur deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji, zgjidhen sipas ligjit të mëparshëm dhe kanë
afatin e parashkruar, afatin e zbatimit konform ligjit.
Aleksandër Meksi - Qartë. Më duket se ky nen u mbyll tani. Ç’vërejtje keni, na e blini.
(Në sallë ka reagime) Po e dha sqarimin. Për këtë çështje deri më sot veprohet me deri të
sotmen. Të tregoj që nuk po nxjerrin ...(i drejtohet njërit nga deputetëve që vazhdon të
këmbëngulë) Urdhëroni, zoti Stavri Frashëri.
Stavri Frashëri - Unë mendoj që të gjithë deputetët të kenë parasysh nenet që
miratojmë. Ne po blindojmë çdo nen edhe me ombrellë dhe me rroba banje. Ky nen këtu s’ka
asgjë për diskutim për këtë punë, prandaj të mos vëmë tani “jo, po mos duhet mbrojtur dhe
nga pluhurat. Prandaj, të shohim, ka ligje të veçanta për ekologjiken, janë vënë dhe ato,
ekzistojnë ato dhe zhvillohen në çdo drejtim.
Aleksandër Meksi - Në rregull, po nuk ka vend diskutimi juaj tani. Ju votën e keni, bëni.
Pati deputetë që e kërkuan, votuam, edhe unë me ta. E shprehim me votë mendimin tonë.
Neni 18, ju lutem! Sulejman Pepa.
Sulejman Pepa - Për nenin 18 komisionet nuk kanë vërejtje.
Aleksandër Meksi - Rexhep Uka.

Rexhep Uka - Kam përshtypjen se ky nen është pak mungesor. Kush janë ata që bëjnë
projektidetë dhe sheshet e ndërtimit, duhet të na sqarojnë specialistët dhe ç’bëhet me atë që
kishte tokën ose s’flitet më fare. Toka kalon në përdorim të atij, për të cilin bëhet ndërtimi dhe
nuk bëhet fjalë më për atë tjetrin, fatin e atij, le të na sqarojnë një çikë specialistët.
Aleksandër Meksi - Bujar Golemi.
Bujar Golemi - Në këtë nen bëhet fjalë për dhënien në pronësi ose në përdorim të tokës
ose të truallit, i cili është planifikuar për ndërtim. Për këtë qëllim ky nen më duket se ka disa
mangësi, të cilat unë mendoj se duhen riparuar dhe konkretisht unë them që neni të
formulohet kështu: “Mbasi projektidetë dhe çështjet e ndërtimit miratohen nga organet
përkatëse, toka kalon në pronësi ose në përdorim të atij për të cilin bëhet ndërtimi vetëm 3
muaj para fillimit të objektit”, sepse projektideja mund të miratohet edhe 1 vit, 2 vjet dhe 3 vjet
përpara. Dhe në qoftë se në miratimin e projektidesë do ta lëmë tokën në përdorim ose në
pronësi, do të thotë që 3 vjet ta lëmë pa e punuar ose pa e shfrytëzuar. Kështu që kjo nuk më
duket e arsyeshme. Prandaj toka f i jepet në pronësi ose në përdorim atij që merr përsipër të
ndërtojë vetëm 3 muaj para se të fillojë objektin, me qëllim që ai të bëjë ato punë përgatitore
që i duhen. Kështu që ne shfrytëzojmë tokën për atë periudhë që i duhet, e cila efektivisht
nuk përdoret.
Në fund, paragrafi i fundit, duke u regjistruar në kadastër pas fillimit të zbatimit të tij në
fakt, sepse zbatimi i tij mund të zgjasë një vit ose dy vjet, prandaj të përcaktohet koha kur
duhet regjistruar në kadastër; pra, pas fillimit të zbatimit të tij në fakt.
Themie Thomai - Të më falin deputetët, për sa i përket asaj që tha shoku që toka të hiqet
nga kadastra mbasi të ketë mbaruar ndërtimi, nuk mund të bëhet sepse, me të marrë sheshin
e ndërtimit, ai që e merr në përdorim fillon të afrojë materialet, të bëjë ngrehinat dhe toka nuk
mund të shërbejë më për prodhim bujqësor dhe blegtoral. Prandaj ajo duhet të çregjistrohet.
Aleksandër Meksi - Qartë. 3 muaj para fillimit të punimeve.
Themie Thomai - Siç janë rregullat.
Aleksandër Meksi - Në mënyrë që të mos ndodhë siç ndodhi këtu, që e kemi rrethuar në
mes të Tiranës dhe nuk po fillon asgjë. Qartë. T’jua lexoj tani tekstin me korrigjimin që
mbështetët ju: “Pasi projektidetë dhe sheshet e ndërtimit miratohen nga organet përkatëse,
toka kalon në pronësi ose në përdorim të atij për të cilin bëhet ndërtimi vetëm 3 muaj para
fillimit të punimeve të objektit, duke u regjistruar në kadastër pas fillimit të zbatimit të tij në
fakt”. Sikur ka një paqartësi Bujar Golemi. Specialistët kanë ndonjë vërejtje, ju lutem, se ju do
t’i bëni redaktimin e fundit.
Specialisti - Nuk qëndron kjo “3 muaj para”. Zakonisht miratohet sheshi i ndërtimit.
Piketohet në vend nga ata dhe fillon zbatimi. Në qoftë se nuk fillon zbatimi, kemi nenin e
mëparshëm që thamë “duhet të dënohet, përndryshe do të fillojë zbatimin, do të kalojë në
pronësi të atij dhe regjistrohet në kadastër pasi te jetë ndërtuar 3 muaj para, çfarë do të bëjë?
Pasi piketohet, menjëherë merret në përdorim të atij që e ka si regjistrim, regjistrohet në fund,
sepse mund të mos e ketë zënë. Ka sanksione për këtë, por si regjistrim unë nuk mund të bëj
regjistrim unë nuk mund ta bëj ndryshimin, pa u zënë me ndërtime; mbasi zihet, digjet nga
detyrimet e tjera fiskale etj., etj. Pas përfundimit ai ka marrë fund.
Aleksandër Meksi - Derisa jepet pronësia, ai duhet të regjistrohet. Rreshti i fundit duhet
hequr, më duket mua.
Specialisti - Ai “3 muaj para” s’duhet.
Aleksandër Meksi - Jo se ndodh edhe kjo.
Merret toka dhe s’fillohet kurrë, sepse një fillim objekti 3 muaj para, zakonisht vihen
piketat.
Specialisti - Prandaj nuk hiqet nga kadastra. Prandaj hiqet kur të jete zbatuar, për këtë
arsye, se mund të mos jetë bërë dhe prandaj hiqet nga kadastra pasi të jetë zbatuar. Bile-bile
hiqen dhe pjesë-pjesë, që të mos hiqet e tëra.
Aleksandër Meksi - Napoleon Mërtiri.
Napoleon Mërtiri - Zoti Aleksandër Meksi, tani nuk miraton njeri sheshe ndërtimi me
projektide. Sheshet e ndërtimit miratohen me projekte të sakta të miratuara nga instancat dhe
institucionet shtetërore shkencore dhe nuk ka mundësi që një organ, komitet ekzekutiv ose
Këshilli i Ministrave të miratojë shesh ndërtimi për projektide, kur ai projekt mund të mos
miratohet fare. Kësaj i thonë ta japësh qesim. Prandaj, për mendimin tim, 3 muaj s’duhet
vënë fare. Neni është shumë i saktë.
Aleksandër Meksi - Petrit Llaftiu.
Petrit Llaftiu - Në Komisionin e Mbrojtjes së Mjedisit gjen vend të lexoni në nenin 5 “jep
pëlqimin për projektidetë”. Këtu qëllimi nuk është për tokën në radhë të parë, por është për

mbrojtjen e mjedisit. Pra, projektideja është që të jetë e njohur, si do të jetë ideja e fillimit të
ndërtimit. Dhe si rrjedhojë e njohjes së projektidesë dhe diskutimit të saj, do të jetë e njohur
çfarë rreziqesh mund t’i vijnë tokës. Pra ka qëllim kryesor mbrojtjen e tokës. Pra, formulimi,
ashtu siç është, është plotësisht i mjaftueshëm. Për sa i takon mbrojtjes për arsye të
mosshfrytëzimit të tokës nga dhënia e truallit në përdorim ose në pronësi është neni 16 që e
mbron atë.
Aleksandër Meksi - Argjir Panariti.
Argjir Panariti - Unë nuk kuptoj pse iu kthyem prapë kësaj çështjeje. Në qoftë se ka
nevojë për të përmendur fakte që ne kemi dhënë tokë dhe i kemi shfrytëzuar shumë keq,
mjafton shembulli i Kombinatit Metalurgjik, ku u dha gjithë fusha e Elbasanit për shfrytëzim
dhe më tepër se 100 hektarë presin akoma të bëhen uzinat e petëzimit dhe që rrinë djerrë.
Kështu që mendoj që një sigurim i tillë është i domosdoshëm. Unë isha për të forcuar më
tepër sigurimin, por që sjellja jonë karshi tokës ka qenë e keqe dhe me të meta, për këtë
besoj asnjë nga deputetët nuk ka dyshime. Boll të hedhësh dhe të shohësh faktet që janë
përreth nesh. Kështu që mendoj që ky kufizim duhet të jetë patjetër. Në qoftë se tjetri e merr
dhe nuk e përdor tokën për një afat të caktuar, t’i hiqet e drejta.
Aleksandër Meksi - Neni 16 e ka këtë.
Urdhëroni, specialisti, ju lutem!
Specialisti - Kjo është e qartë. Unë nuk kam ndonjë projektide. Projektideja është
projektide. Miratohet projektideja që të zihet njëherë toka. Në qoftë se nuk ka vlerë,
domethënë atëherë nuk miratohet ajo, atëherë do të gjendet ndonjë variant tjetër, edhe
sheshi i ndërtimit të një objekti të veçantë. Po nuk u miratua toka, zënia e tokës nuk miratohet
çështja e ndërtimit. Janë të lidhura njëra me tjetrën. Pastaj duhet të dini dhe një gjë. Nuk
është vetëm ligji që i përcakton të gjitha këto. Ka rregullore të veçanta, qoftë ajo e Ministrisë
së Ndërtimit, qoftë tjetra që zbatohen, janë në vazhdimësi. Nuk mund të përcaktohen të gjitha
në ligj këto. Nuk është e vërtetë që merren toka dhe nuk shfrytëzohen, pasi janë dhënë e
lihen djerrë. Nuk ka raste të tilla. Futen në sheshin e ndërtimit për arsye të tjera; nuk ka raste
të tilla. Përkundrazi, i kemi qëndruar shumë besnikë ligjeve për mbrojtjen e tokës.
Aleksandër Meksi - Në rregull, unë do të hedh në votë tani propozimin. Keni ndonjë
modifikim ju Bujar Goiemi? Dy herë jua kam dhënë fjalën, përsërisni të njëjtën gjë dhe unë
detyrohem të përsëris që atë çështje që ngrini ju, e ka neni 16.
Argjir Panariti - Unë përmenda fakte konkrete. Po të doni, hajdeni të masim tokat brenda
Metalurgjikut.
Aleksandër Meksi - E keni diskutuar para pak me nenin 16, ju lutem!
Argjir Panariti - Të mos pohohen fakte të tilla që këto që flasim ne këtu, janë të
pavërteta.
Aleksandër Meksi - Nuk po t’i kundërshtoj. E diskutuam në fillim të seancës, në nenin 16
këtë çështje.
Argjir Panariti - Jam dakord, pra. Tani këtë punë e pata me parafolësin.
Aleksandër Meksi - Bujar Qolemi.
Bujar Golemi - Të bëjmë një korrigjim aty ndoshta jo “para fillimit të punimit për të cilën
bëhet ndërtimi” vetëm 3 muaj para fillimit të objektit, duke u regjistruar menjëherë edhe në
kadastër. Jo të presim dhe 3 muaj që të miratohet të regjistrohet në kadastër, por fill pasi të
jepet në përdorim kjo tokë për të filluar objektin, regjistrohet dhe në kadastër. Pra, duke mos
pritur dhe 3 muaj të tjerë.
Aleksandër Meksi - Të heqim fjalën “vetëm”.
Ma lexoni të plotë, ju lutem!
Bujar Goiemi - Pasi projektidetë dhe sheshet e ndërtimit miratohen nga organet
përkatëse, toka kalon në pronësi ose në përdorim të atij për të cilin bëhet ndërtimi vetëm 3
muaj para fillimit të objektit, duke e regjistruar këtë tokë në kadastër.
Aleksandër Meksi - Në rregull. Po e lexoj edhe njëherë, ju lutem, më ndiqni! “Pasi
projektidetë dhe sheshet e ndërtimit miratohen nga organet përkatëse, toka kalon në pronësi
ose në përdorim të atij për të cilin bëhet ndërtimi vetëm 3 muaj para fillimit të objektit, duke u
regjistruar në kadastër”. (Ka reagime në sallë). Po nuk ka shumë rëndësi se prapa thoni dhe
“miratimit të sheshit. Sheshi nuk miratohet pa projektin. E kapërcyem, është e njëjta çështje.
Po nuk miratohet sheshi. Bujqësisë nuk i intereson shumë projekti, i intereson sheshi. Sheshi
nuk jepet pa miratimin e projektit të plotë. Do të marrë firmën e fundit ai; nuk e merr në
projektide.
Themie Thomai - Lidhur me çështjen e sheshit ka një rregull. Në qoftë se nuk miratohet
sheshi, nuk mund të fillohet projekti, se ka të bëjë me rregulla teknike, tektonike, me shtresa e

me të gjitha gjërat. Si mund ta fillojë projektin projektuesi, prandaj është i nevojshëm
çregjistrimi. Kadastra nuk mund të mbajë një regjistrim të regjistruar, një tokë që e ka një
subjekt tjetër, pastaj do të bëhet një rrëmujë shumë e madhe në kadastrën e tokës. Shokët
që janë të bujqësisë mund ta sqarojnë dhe më mirë. Unë mendoj që këtu në ligj ishte e
precizuar mirë kjo.
Një deputet - Problemi i projektidesë është i tillë që nga projektideja deri në
projektzbatimin mund të kalojë dhe 1 vit dhe dy vjet dhe nuk duhet të lidhet projektideja me
marrjen në përdorim ose në pronësi të tokës të pronarit që ndërton. Është gabim për
mendimin tim dhe pajtohem me mendimin e Napoleon Mërtirit. Duhet patjetër që të hartohet
projektzbatimi dhe pastaj të jepet sheshi në përdorim. Unë mendoj që fjala projektide të hiqet
dhe të cilësohet “pasi sheshet e ndërtimit miratohen nga organet përkatëse”, toka kalon
pastaj në vazhdimësi të propozimit të Golemit.
Aleksandër Meksi - Propozimi i Bujar Golemit këtë-ka: 3 muaj para fillimit të punimeve.
Po ai deputet - Dakord, por projektideja duhet hequr patjetër, ndryshe në qoftë se ne
lidhim fjalën projektide me zënien e tokave, ne i bëjmë një dëm të madh ekonomisë dhe
tokës.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Mund ta lëmë, pasi miratohen sheshet e ndërtimit. Ne kemi vënë 3
muaj para që nuk ndërhyn më ajo fjalë. “Pasi miratohen sheshet e ndërtimit do të jetë
korrigjimi. Po të njëjtën gjë bënte, derisa ishte fjala sheshe brenda.
Një deputet - Më duket pak si laksative togfjalëshi “vetëm 3 muaj nuk ka përse ta lëmë.
Ta lëmë “jo më shumë se 3 muaj, për shembull, ose të paktën “3 muaj por jo “vetëm 3 muaj.
Mos ta fiksojmë. Ai sheshi i ndërtimit mund të ketë një frut, për shembull, mund të ketë diçka
që pronari dhe mund ta vjelë. Pse ta themi 3 muaj? Pse ta lëmë fikse?
Aleksandër Meksi - Fjala është para fillimit të objektit. Mos e zër siç e ke zënë në
Elbasan të tërën.
Po ai deputet - E kuptoj, por sidoqoftë pastaj lindin variante që të mos e lëmë vetëm 3
muaj.
Aleksandër Meksi – Se do të zënë dhe tokën tënde pastaj, që do thuash pse e votova.
Po ai deputet - Edhe një muaj përpara, edhe 15 ditë përpara, për shembull, se të fillosh
ndërtimin s’ka ndonjë problem.
Aleksandër Meksi - Ne po themi që të mos zihet më andej, jo të mos zihet më këndej;
megjithatë specialistët ta kenë parasysh këtë nuancë. Ta saktësojmë, të mos merremi ne me
redaktim. Kush është për ta miratuar? Kundër?
Neni 19.
Sulejman Pepa - Neni 19 ka këtë përkufizim: “Dëmi që shkaktohet në pemëtoret,
ullishtat, vreshtat, kulturat bujqësore, në objektet që shërbejnë për nevojat ekonomike,
socialkulturore, shoqërore etj., shpërblehet nga subjekti që ka kryer dëmin. Mosmarrëveshjet
për masat e zhdëmtimit zgjidhen nga gjykata”.
Aleksandër Meksi - Hiqet një rresht i ndërmjetëm. Arqile Naqellari.
Arqile Naqellari - Që të shtohet “në objektet e ujitjes dhe të bonifikimit. Kam parasysh
këtu vepra ujitëse, kanalizimet që mund të bëjnë dëm të madh ndaj tokës, po qe se ato do të
zhdëmtohen.
Një deputet - Unë mendoj që krahas kësaj ne duhet të kemi parasysh se në këto
pemëtore, ullishte e vreshta ose këto objekte të tjera mund të kryhen dëme që edhe mund të
zhdëmtohen, por përbëjnë vepra penale. Prandaj mendoj që këtu, kur thuhet shpërblehet nga
objekti që ka kryer dëmin, kur ky nuk përbën vepër penale. Kam mendimin që tështohet një
pjesë. Këtë mund ta thonë më mirë dhe juristët.
Aleksandër Meksi - Rexhep Uka.
Rexhep Uka - Edhe në Komisionin e Bujqësisë kam bërë vërejtje për këtë nen dhe kam
përshtypjen se ky ligj është një mbetje e ligjit për tokën në përdorim dhe të ekzistencës së
kooperativave bujqësore. Me qenë se është një problem shumë i rëndësishëm që po jetojmë
sot, kam bindjen që një nen i vetëm nuk e zgjidh dot këtë problem dhe aq më tepër kur këtu
s’përmendet fare, por përmenden probleme të tjera. Unë kam bindjen se duhet të ketë një ligj
të posaçëm për mbrojtjen e pronës private, që patjetër duhet të jetë ai dhe të ngërthejë të
gjitha problemet e tjera. Ky nen këtu është parazitar dhe do të ngjallë shumë diskutime dhe
do të dalin probleme të tjera. Prona private, çfarëdo qoftë, do të merret në mbrojtje me ligj të
veçantë. Ky nen është parazitar këtu, p’ër mua është jashtë loje.
Aleksandër Meksi - Specialistët, ju lutem!

Specialisti - Variantin që kemi punuar ne, si grup specialistësh, kemi pasur një nen kur
mund të hiqet toka bujqësore dhe pasuritë e tjera. Në fakt, ky nen nuk është paraqitur në
variantin që ka paraqitur Këshilli i Ministrave. Ne kemi dhe këtë nen këtu, mund t’jua citojmë
dhe mendojmë që mund të futet në nenin 18. Toka bujqësore hiqet nga pronësia ose
përdorimi i personave fizikë dhe juridikë, kur për nevoja të domosdoshme shtetërore bëhen
ndërtime të ndryshme, sipas miratimit të organit përkatës. Kur për këto nevoja zihen toka që
janë në pronësi të personave juridikë e fizikë, shteti është i detyruar ta zëvendësojë me tokë
tjetër dhe në pamundësi të shpërblehen investimet që ka bërë dhe vlera reale e tokës.
Mosmarrëveshjet për masat e shpërblimit zgjidhen nga gjykata. Pjesa tjetër e dëmit që
shkaktohet në pemëtaret e kësaj, mund të trajtohet ose si nen më vete, ose mund t’i
bashkangjitet këtij neni dhe i zgjidh të gjitha problemet.
Aleksandër Meksi - Gagaçe Bregu.
Gagaçe Bregu - Unë mendoj që ky nen është shumë i domosdoshëm. Bile, desha të
theksoja që kur ndërtohen objekte ekonomike dhe socialkulturore, shoqërore etj., që do ta
shoqërojnë jetën tonë, mund të prishen jo vetëm pemëtore, por ullishte e vreshta, po mund të
prishen dhe vepra ujore; mund të prishen rrugë, mund të prishen instalime që kanë të bëjnë
me tokën, me bujqësinë në përgjithësi. Unë mendoj që këto duhet të shtohen, por jo të
zhdëmtohen, se nuk ka vlerë të zhdëmtohet prishja e kanalit apo e rrugës, por të ribëhen
paralelisht me veprën ekonomike apo socialkulturore që do të ndërtohet në atë vend. Prandaj
mendoj që ky nen duhet të kompletohet, sepse është shumë i domosdoshern për bujqësinë.
Aleksandër Meksi - Muharrem Kanjolli.
Muharrem Kanjolli - Meqenëse ky nen ka një rëndësi të veçantë, këtu është fjala jo
vetëm për dëmet që shkakton në pemëtore ullishte, vreshta e kultura, por unë mendoj për
dëmin që shkaktohet nga vetë marrja e tokës. Konkretisht, kemi Kombinatin Metalurgjik, i cili
ka zënë një sipërfaqe jo të vogël, por një sipërfaqe shumë të madhe. Mendoj që dëmi këtu
është shumë i madh. Ka lënë një popullsi të tërë pa tokë. Deri tani, duke qenë toka e shtetit,
shteti nuk ka ndier asnjë detyrim ndaj asaj popullsie që rrethon atë, që i ka marrë atë tokë.
Bile, mund të themi se në kushtet aktuale ajo zonë problemin më të madh e ka pikërisht këtë,
sepse shteti jo vetëm që nuk i ka shpërblyer për tokën, por nuk ndien asnjë detyrim t’i fusë
njerëzit në punë, se nuk ka asnjë mundësi për ta dhënë tokën në një vend tjetër. Këtu është
fjala për një sipërfaqe shumë të madhe. Unë këtu desha të shtoja dhe për një dëm të
jashtëzakonshëm që sjell Kombinati Metalurgjik nga ndotjet në bimësi. Ajo u trajtua, më
duket. Zoti Kostandin Hoxha e tha që jo vetëm dëmet që sjell në tokë, por edhe në bimë dhe
unë do të thosha që këtu është një dëm shumë i madh, për të cilin, jo vetëm bimësia, unë
specialist bujqësie jam, por do të thosha dhe njerëzit, për njerëzit është një dëm shumë i
madh. Kështu që me shtesën që mendojnë shokët unë do të thosha jo vetëm për objektet e
reja që do të ndërtohen, se ndoshta ky hyn në fuqi, por është fjala për t’u rishikuar dhe ky
vendim. Ky ligj hyn në fuqi dhe për të tëra objektet që janë zënë më përpara, ndaj shteti duhet
detyrimisht t’i zgjidhë këto probleme nëpërmjet këtij ligji, jo vetëm për këto që do të vijnë më
pas, por është fjala dhe për ato objekte që janë ndërtuar më përpara në atë zonë.
Aleksandër Meksi - Dhimitër Çili.
Dhimitër Çili - Aktualisht do të mbesë i barabartë me të gjitha ato nene që kemi parë për
çështjen e pronësisë dhe aktualisht sot sjell ngatërresa më të mëdha që kemi ne në zgjidhjen
e këtij problemi. Dëmi që shkaktohet në ndërtimet në pemëtoret, në ullishta e në të tjera toka
bujqësore, si për subjektet për nevoja ekonomike dhe për persona privatë, duhet patjetër të
shpërblehet dhe, siç është formuluar këtu, duhet të shpërblehet, sepse ndryshe ne sot kemi
atakim të pronës, qoftë të subjekteve, qoftë të pemishteve. Dhe ka një parregullsi; sjell po ato
probleme që sjell tërë shpërdorimi i tokës. Mbase këtë nen ne duhet ta nxjerrim tamam që
edhe toka të marrë vlerën e vet, edhe dëmet të bëhen sa më pak, sepse aktualisht qoftë
personat privatë, qoftë subjektet ekonomike janë prekur rëndë nga dëmtimet që bëhen nga
parregullsitë që zbatojmë ne kur ndërtojmë objekte. Dhe ky është bashkëngjitur me dy-tre
nenet e tjera të rëndësishme që pamë më përpara. Prandaj unë mendoj që jo vetëm duhet ta
shikojmë, por mundësisht ta kompletojmë në mënyrë të tillë që njerëzit ta ndiejnë veten sa
më të sigurt për atë që kanë pronë, për atë që do të prishet dhe për atë që do të bëjnë. Mund
të bëhet neni i kompletuar shumë mirë ose të ndahet në dy nene.
Aleksandër Meksi - Zef Nikolla.
Zef Nikolla - Edhe unë jam dakord që neni të mbetet, por jo me mendimin e Komisionit të
Bujqësisë që largon nga ky nen atë pjesë ku flitet se kush e përcakton masën e zhdëmtimit.
Në nen është përcaktuar se këtë e cakton komiteti ekzekutiv. Komisioni i Bujqësisë e ka
hequr fare këtë. Unë jam për ta hequr nga komiteti ekzekutiv, sepse nuk mund të realizojë

kontrollin në gjithë rrethin komiteti ekzekutiv, por këtë ta marrë, siç e ka neni 20 për dëmin
ndaj tokës, ta marrë baza më afër të gjitha dëmtimeve si të pemëtorëve, ullishtave, kulturave
të tjera bujqësore, bile dhe të objekteve ekonomike, socialkulturore, është këshilli popullor i
lagjes, i fshatit, i qytetit, i rajonit etj. dhe për atë që u tha nga një deputet, që kur bën vepër
penale, të kalojë në gjyq.
Një deputet - Unë jam dakord me nenin, por mendoj që duhet përjashtuar kultura e ullirit
që, në ndryshim me të gjitha të tjerat, është kulturë që zëvendësohet me vështirësi. Këtë të
mos e lëmë në dorë të komitetit ekzekutiv, por në dorë të Qeverisë, sepse kur kemi miratuar
dëmtimet në kulturat bujqësore, këtë e kemi lënë për dëmtimet tek individi në ndjekje penale.
Tani e lëmë që për ndërtimet dhe proceset e tjera që do të kemi ia lëmë në kompetencë
komitetit ekzekutiv.
Një deputet - Unë mendoj që te neni 19, në fillim, të vihet “Dëmi që shkaktohet direkt ose
indirekt”. Për rastet që tha dhe deputeti parafolës, për dëmtimet që shkaktojnë uzinat e
vendit, si Kombinati Metalurgjik, uzinat e shkrirjes së bakrit në Kukës, në Rubik dhe në zona
të tjera mendoj se duhet paguar dhe dëmi indirekt që shkaktohet nga gazi S02, i cili ka
dëmtuar bimësinë e mjaft zonave. Ky është një problem mjaft i madh, se fshatarëve me
ndarjen e tokës dhe me kalimin e saj në pronësi, domosdo që do t’u paguhet dëmi efektiv, që
shkakton indirekt në ambientin e këtyre zonave ku janë ndërtuar këto uzina, me teknologji të
vjetëruar.
Prandaj them që në fillim të nenit të shtohet “Dëmi që shkaktohet direkt ose indirekt” dhe
të vazhdojë pastaj neni më poshtë.
Një deputet - Këtu në nenin 19 bëhet fjalë vetëm për zhdëmtimin e dëmit, por në fakt,
rrjedhoja, për shembull, mund të jetë një firmë, një ndërmarrje që efektivisht nuk e ka problem
zhdëmtimin e atij dëmi, sepse në vlerë mund të jetë pak, por rrjedhojat që ka prishja e atij
objekti të dëmtimit të tokës ose e kanalit ujitës që lë, për shembull, një zonë pa ujë, ka efekt
shumë të madh ose ujësjellësi, ose diçka tjetër, prandaj detyrimisht duhet të përcaktojmë
sanksion shumë të fortë këtu që askush s’ka të drejtë të ... Neni 20 nuke përcakton.
Aleksandër Meksi - Napoleon Mërtiri.
Napoleon Mërtiri - Zoti Aleksandër Meksi, për disa nga mendimet e deputetëve parafolës
kam këto vërejtje: për dëmet indirekte, për mua ky është mendim i gabuar dhe s’duhet trajtuar
fare. Në qoftë se ai objekt, ajo vepër industriale ka pasoja të rrezikshme për popullin, ajo nuk
duhet bërë dhe, si e tillë, s’ka pse të futet në vepër ndërtimi.
Së dyti, në qoftë se kemi objekte që prishen, ta supozojmë një vijë uji, një kanal, një
ujësjellës apo çfarë do të bëjmë. Ato investohen nga ai që e ka, ndërton objektin dhe
ekonomia që është e detyruar ta ribëjë, duke pasur gjithë investimet përkatëse, prandaj kam
mendimin që neni është i saktë. Ne vijmë rrotull dhe bëjmë shtesa sipas mendimit tonë. Ne
nuk flasim për fitime të humbura, prandaj kam mendimin të kalojmë në votim.
Një deputet - Unë nuk e gjykoj me vend mendimin e shokut parafolës, për faktin se, mirë
për veprat që do të bëhen dhe duhet pasur kujdes për efektivitetin, por për ato që janë
ekzistuese dhe do të punojnë për një kohë dhe për një periudhë. Çfarë do të bëhet, sepse ne
faktikisht i kemi ato që likuidojnë dhe paguajnë për dëmet që bëjnë në bujqësi. Do të
vazhdojmë dhe në të ardhmen në këtë drejtim; qoftë kur kanë qenë në pronësi të
kooperativës, të ndërmarrjes apo të ndonjë tjetre. Prandaj është e drejtë, qoftë për ndikimin
direkt dhe indirekt për ato që janë duhet të zhdëmtohen se s’bën, s’ka rrugë tjetër.
Aleksandër Meksi - Zenel Hysa.
Zenel Hysa - Neni 19 është rrjedhim logjik i neneve të mëparshme. Nuk ka të bëjë me
tokën që flasin shokët. Mendimi im është se ky nen ka të bëjë me atë pjesë që është mbi
tokë; domethënë morëm tokën, por toka ka ullinj, ka vreshta, ka njerën dhe tjetrën, prandaj si
bëhet vlerësimi i tyre dhe nga kush bëhet e kur bëhet, prandaj mendojmë se është i drejtë; të
qëndrojë kështu siç është.
Aleksandër Meksi - Abdi Baleta.
Abdi Baleta - Desha të rikthehem pak tek ideja që parashtroi zoti Rexhep Uka. Po ta
lexojmë me kujdes këtë nen, çfarë shohim? Nga pikëpamja juridike shohim se ka një element
të parë që dëmin e shpërblen ai që e shkakton, pavarësisht se përmenden këtu pemëtarët,
ullishtat dhe vreshtat. Fjalia e parë, vetëm këtë ide ka juridike, që dëmin e shpërblen ai që e
ka bërë. Këtë mund ta them në ligjin “Për tokën”, në çfarëdo ligji. Kështu që nuk na jep ndonjë
element të rëndësishëm.
E dyta, masa e zhdëmtimit caktohet sipas vlerës reale nga komiteti ekzekutiv i këshillit
popullor të rrethit. Domethënë i ngarkohet ekzekutivit të caktojë masën e zhdëmtimit. Masa e
zhdëmtimit duhet të jetë aq sa është dëmi, jo ta caktojë komiteti ekzekutiv. Për këto gjëra

duhet të ketë tarifa. Kur flitet për pronë, çdo pronë ka vlerën e vet dhe nuk i mbetet komitetit
ekzekutiv apo ndonjë tjetri. Ky është refleks i arbitraritetit që kemi pasur ne në trajtimin e
tokës. Shkonte ndërmarrja e ndërtimit, ia prishte kooperativës bujqësore tokën, dilte komiteti
ekzekutiv vendoste. Vente ai gërryente tokën për nevoja ndërtimi, ia linte hapur tokën
kooperativës bujqësore dhe s’ia paguante fare dhe komiteti ekzekutiv preferonte ndërmarrjen
e ndërtimit që të dalë rrethi i nderuar me realizimin e planit dhe s’bënte gjë fare. Këto gjëra
duhet të marrin fund besoj. Kur flasim për ekonomi tregu, për pronë, për pronësi, këto do të
gjejnë zgjidhje në bazë të ligjit të vlerës dhe jo më në bazë arbitraritetesh. Prandaj dhe pjesa
e dytë më duket se është pa vend. Ajo tjetra, kur ka mosmarrëveshje për masën e
zhdëmtimit, mosmarrëveshjet zgjidhen nga gjykata, prapë është një parim i njohur që mund
të futet gjithkund. Tani, defekti tjetër, sipas mendimit tim: Flitet për pemëtarë, vreshta, ullishte,
kultura bujqësore, objekte për nevoja ekonomike socialkulturore e shoqërore, po të pronës
private ku janë këtu? Se vetë tjetri bën punime, ia rrëzon shtëpinë ose diçka tjetër. Unë
mendoj që ky nen këtu as nuk na jep gjë, i komplikon problemet. Në qoftë se ligji që kemi
përpara ka për qëllim të rregullojë regjimin juridik të tokës dhe të mbroje tokën, mendoj se
është i mjaftueshëm neni 20. Pastaj ne flasim këtu për shkaktim dëmi. Çfarë kemi parasysh
me shkaktim dëmi? Shkaktim dëmi nga një veprimtari e paligjshme, dikush përmendi këtu që
po kur përbën dëmi, kur ka vepër penale, dëmi shpërblehet dhe kur ka vepër penale, ose do
të flasim për dëmtime nga një veprimtari e ligjshme. Në këtë rast nuk do të shtrohet problemi
për shpërblim dëmi, sepse dëmtimet që do t’i bëhen ullishtes me plan do të përfshihen në
koston e objektit që do të ndërtohet dhe kjo do të zgjidhë paraprakisht. Në qoftë se do të
ndërtohet një fabrikë në një ullishte, do të priten ullinjtë ose do të dëmtohet vreshta, kjo do të
zgjidhet paraprakisht. Prandaj neni 19 më shumë kam frikë se do të na ngatërrojë në praktikë
sesa do të na japë një ndihmë për t’i zgjidhur këto probleme. Këto probleme duhen zgjidhur
në një kuadër më të gjerë. Prandaj mendoj se është e drejtë ajo që tha zoti Rexhep Uka, nuk
duhet të jetë ky nen.
Aleksandër Meksi - Gagaçe Bregu.
Gagaçe Bregu - Unë nuk jam dakord me zotin Abdi Baleta, për sa i përket që neni 19
përfshihet në nenin 20. Neni 20 përfshin disa shkelje që mund të bëhen, ndërsa neni 20
duhet të sanksionohet dhe të kompletohet. Unë ngul këmbë për këtë problem. Dëme
ekonomike kemi dhe do të kemi nga ndërtimi i veprave. Do të ndërtohet një autostradë. Kjo
autostradë do të kalojë mbi një kanal ujitës. Këtu nuk është vetëm çështje dëmtimi që,
natyrisht, duhet zhdëmtuar, por para se të ndërtohet autostrada, duhet të ndërtohet kanali
ujitës që prish ujitjen e një sasie shumë të madhe toke. Unë mendoj që neni 19 është shumë i
domosdoshëm, por duhet të kompletohet, të zgjerohet dhe të kompletohet me veprat ujore,
me rrugët që mund të prishen në bujqësi, me instalimet elektrike dhe instalime të tjera.
Prandaj unë mendoj që të kompletohet, sepse ne çdo gjë duhet ta vendosim në ligj, përderisa
flasim për shtet ligjor, duhet çdo gjë ta vendosim dhe në ligj.
Prandaj unë mendoj që juristët ta kompletojmë me këto vërejtje që bëmë dhe ne; bënë
dhe disa shokë të veprave që dëmtojnë indirekt, të kompletohet neni dhe të jetë në ligjin “Për
tokën”.
Frrok Gjoka - Me propozimin që bëjnë specialistët dhe mbi bazën e të gjitha mendimeve
që u shprehën këtu, është e nevojshme, siç tha dhe specialisti, të shtohet një nen i veçantë
që të përmbledhë ato që lexoi specialisti për tokën. Mbështes mendimin e zotit Abdi Baleta që
duhet të përcaktojmë edhe ndërhyrjet e nenit 19 që tani, për mendimin tim, do të kalojë për
tokën 19, dhe neni 19 të kalohet nen më vete 20 dhe të ketë në hyrje “dëmi që u shkaktohet
personave juridikë dhe fizikë, me qëllim që të zgjidhen plotësisht interesat edhe për subjektet
që janë në pronësi të ndërmarrjeve, por dhe të personave fizikë që janë persona privatë. Në
këtë mënyrë zgjidhet juridikisht edhe për tokën, edhe për bimësinë mbi tokën, edhe për
veprat socialekonomike mund t’i përmendim, siç tha deputeti parafolës, në objekte që
shërbejnë për nevoja socialekonomike. Por ma merr mendja se është e qartë që për nevoja
ekonomike shërbejnë dhe këto kanalizime dhe rregullime etj., etj., që ligjërisht dihen. Duke u
shtuar neni 19 që propozoi specialisti i Ministrisë së Bujqësisë dhe neni 19 duke kaluar neni
20, për mendimin tim realizohet juridikisht gjithçka, duke bërë edhe plotësimet e rregullimet
që bënë deputetët.
Specialisti - Unë mendoj, megjithëse e lexova dhe njëherë që neni 19, megjithëse ka kaq
vërejtje është i shkëputur, nuk e jep të plotë kuptimin e vet, pa këtë shtesë që propozuam ne.
Pra, në radhë të parë, para se t’i shkaktojë dëm pemëtarëve dhe ullishtave, i shkakton dëm
tokës dhe toka gjithmonë do të dëmtohet ose do të ketë nevojë për shpronësime. Atëherë
është e nevojshme që të miratohet ky nen 19 që propozuam që toka mund të hiqet nga

pronësia, kur për nevoja të domosdoshme bëhen ndërtime, sipas miratimit të organeve
përkatëse. Kur këto janë në pronësi të personave fizikë dhe juridikë, shteti është i detyruar t’i
zëvendësojë dhe në pamundësi të shpërblejë investimet që ka bërë dhe vlerën reale të tokës.
Deri këtu i shpërblyem investimet, sistemimet, drenazhimet etj., etj. dhe vlerën e tokës,
përveç këtyre do t’i shpërblejë dhe investimet që për pemëtarët, vreshtat dhe ullishtet që
është neni 19 që kemi dhe që mendojmë të bëhet neni 20. Për sa i përket vërejtjeve që këto
janë dëme ose të përgjithshme që e bëri zoti Abdi Baleta, ne mendojmë se këto janë të
nevojshme; se fshatari ta ndiejë veten pronar të kësaj toke dhe nuk do t’ia marrë njeri pa ia
shpërblyer. Në qoftë se këto rregullohen me ligje të tjera, le të jetë, por ne themi që këto e
ngrohin fshatarin. Për vërejtjen tjetër që masa caktohet nga komiteti ekzekutiv, kjo më duket
se nuk qëndron, sepse kemi thënë sipas vlerës reale. Komiteti ekzekutiv nuk ka të drejtë të
thotë 10% për 15%. Por është futur komiteti ekzekutiv, sepse një organ do ta çmojë, do të
çojë specialistët e tij. Ne mendojmë që këta çmues, këta specialistë që do ta vlerësojnë dhe
do të hartojnë një raportteknik, do të jenë të komitetit ekzekutiv. Ky organ administrativ, që
është njëkohësisht dhe organ pushteti, cakton çmuesit, specialistët dhe e vlerësojnë dhe,
sipas vlerës reale, jo duke përcaktuar arbitrarisht, siç mund të jetë bërë deri më sot, por sipas
vlerës reale që janë të pemëve, dhe vlerën e tokës që do të f utet. Ai do të hartojë raportet
dhe do të caktojë masën. Në rast mosmarrëveshjeje, është lënë e hapur që të zgjidhet nga
gjykata.
Dhe kjo nuk është tepër e përgjithshme, nuk futet tek të gjithë, siç thotë zoti Abdi Baleta,
por është shumë konkrete. sepse do të ketë dhe mosmarrëveshje midis grupit të çmuesve të
komitetit ekzekutiv dhe personave të dëmtuar. Prandaj, mua më duket se çdo fjalë që është
futur nuk mund të hiqet, por duhet të kemi parasysh që të bëjmë këtë shtesën e nenit 19, që
faktikisht nuk është futur në projektet që janë paraqitur.
Aleksandër Meksi - Kosta Kallojeri.
Kosta Kallojeri - Jam dakord me formulimin që bën komisioni, por kam një sugjerim,
edhe për Kryesinë, edhe për Parlamentin: Lidhur me disa shpërdorime të tokës që janë bërë
në të kaluarën për ngritjen e disa veprave të mëdha. Për shembull, rasti i ngritjes së
rezervuarit të Janarit në rrethin e Sarandës. Ky fshat sot aktualisht ka mbetur pa tokë, sepse i
janë marrë 85 ha tokë. Me ndarjen e kooperativës së Konispolit, ky fshat i ka drejtuar një
peticion dhe Kuvendit Popullor dhe Qeverisë, prandaj sugjeroj, mbi bazën e kërkesës së këtij
populli, që’ të ketë një komision qeveritar i cili të shohë problemet në vend, se si do të bëhet
shpërblimi për këtë fshat kundrejt tokës që është marrë, sepse sot rezervuari vazhdon të jetë
i bllokuar dhe sipërfaqja që duhet të ujisë ky rezervuar, nuk po bëhet edhe sot e kësaj dite, ky
është një problem tepër urgjent, shpërblimin nuk e ka rrethi, e ka Qeveria.
Aleksandër Meksi - S’plotëson asnjeri, vetëm ripërsërit.
Një deputet - Unë pajtohem me mendimet që dha deputeti Kosta Kallojeri. Siç tha ai për
zonën e tij, kemi dhe ne në rrethin e Fierit, në ndërmarrjet e naftës. Në zonën e të Marinzës
janë rreth 2500 ha ku ushtrojnë aktivitetin ndërmarrjet e naftës. E gjithë kjo zonë është
dëmtuar, është dëmtuar sistemimi sipërfaqësor, është dëmtuar përbërja mekanike, është
bërë copëtimi i parcelave, me një fjalë kjo zonë ka dalë jashtë përdorimit. Ashtu siç përmendi
dhe deputeti Kosta Kallojeri për zonën e Sarandës, është e nevojshme që me një komision
qeveritar të shikohet zona, sepse janë jo pak por rreth 10 000 frymë që ushqehen në këtë
tokë.
Tonin Alimëhilli - Çfarë të bëjmë, apo i lejoni vetë.
Aleksandër Meksi - Edhe nga fshati im kanë ikur të gjithë dhe s’ka mbetur tokë.
Tonin Alimëhilli - Edhe unë e kam porosi prej elektoratit.
Aleksandër Meksi- Po i bëtë ne diskutimin 5- ditor ato. Këtu nuk jemi të detyruar të
dëgjojmë dëshirat e gjithsecilit. Kemi ardhur për një punë. Bëri vërejtjen për ligjin Abdi Baleta,
dakord. Nuk po e marrim parasysh vërejtjen e tij.
Tonin Alimëhilli - Edhe fshatarët e fshatit Gomsiqe të rrethit të Shkodrës, nga ndërtimi i
hidrocentralit kanë humbur gjithë tokën dhe janë ulur në kooperativën e Velipojës. Atje nuk
është dhënë tokë dhe tani që shtrohet problemi për të ndarë tokën bujqësore dhe për ta
privatizuar atë, ndodhemi para një konflikti të madh, pasi vendasit janë në kontradiktë me
këta fshatarë, të cilët janë ulur atje me të padrejtë dhe nuk janë shpërblyer për atë tokë që i
ka zënë hidrocentrali, i cili fiton mijëra dollarë në ditë nga aktiviteti i tij dhe qëndrimi i shtetit
ndaj këtyre fshatarëve të Gomsiqes nuk më duket aspak i drejtë, prandaj Kuvendi Popullor
dhe Qeveria ta studiojnë këtë. Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Po kontrolloj pjesëmarrjen. Sekretaria të çohet! (Vazhdon numërimi.
Nga sekretaria përgjigjen për numrin e pjesëmarrësve).

Gjysëm ore pushim.
Aleksandër Meksi - ...kur për nevoja të domosdoshme shtetërore bëhen ndërtime të
ndryshme, sipas miratimit të organit përkatës. Kur për këto nevoja zihen toka që janë në
pronësi të personave juridikë a fizikë, shteti është i detyruar të zëvendësojë me tokë tjetër
dhe në pamundësi të shpërblehen investimet që ka bërë dhe vlera reale e tokës.
Mosmarrëveshjet për masën e shpërblimit zgjidhen nga gjykata, ndërsa neni 19 kalohet në 20
me ato vërejtjet që u thanë nga komisioni me ndonjë redaktim të vogël.
Kush është për miratimin e nenit 19 me leximin që i bëra unë? Kundër?
Për nenin 20, ju lutem, tani që e lexova? Kush është për ta miratuar? Kundër?
Miratohet.
Tani kalojmë te neni 20 me tekstin bazë që kemi këtu. Sulejman Pepa, ju lutem!
Sulejman Pepa - Për nenin 20, në paragrafin e parë nuk ka vërejtje komisioni, vetëm në
fund ku thuhet “në kundërshtim me dispozitat ligjore për tokën”. Pra, mbetet siç është
paragrafi, në vend të thuhet “në kundërshtim me dispozitat ligjore për tokën. Ndërsa paragrafi
i dytë ka vetëm një shtojcë. Në vend që të thuhet përdoruesit, përpara fjalës përdoruesit të
shtohet “pronarët dhe përdoruesit”. Paragrafi i tretë ka afatet; nga pesë ditë që është afati i
parë, ta vëmë në 2, dhe afati i” dytë nga 10 ditë që përmendet, në 5, që të bëhet sa më shpejt
kjo punë. Me të tjerat s’ka vërejtje.
Aleksandër Meksi - Sali Berisha.
Sali Berisha - Unë mendoj që ta votojmë me këto plotësime që bëri përfaqësuesi i
komisionit.
Aleksandër Meksi - Kush është për ta miratuar? Zoti Tonin Alimëhilli, ju lutem!
Tonin Alimëhilli - Mos u mërzisni, edukata nuk është instinkt.
Aleksandër Meksi - Pa koment, ju lutem!
Tonin Alimëhilli - Këtu tek organet, këshilli popullor i fshatit, i qytetit, i lagjes, i rajonit etj.,
unë them të zëvendësohet me organet e pushtetit. Pse? Edhe komiteti ekzekutiv i rrethit e ka
këtë kompetencë. Po edhe Ministria e Bujqësisë nuk duhet të përjashtohet nga kjo
kompetencë. Prandaj ne ta lëmë më të përgjithshme këtë, organet e pushtetit, paragrafi i
parë.
Në paragrafin e dytë: “Nëse vërtetohet zënia e dëmtimi i tokës, anëtarët e këshillit
popullor, pronarët, shpërdoruesit e tokës, punonjësit e kadastrës, cilit këshill popullor, të
rrethit, të qytetit apo të fshatit. Nuk përcaktohet.
Aleksandër Meksi - Njëherë, në ligj do të bëhet korrektimi, gjithnjë pushteti lokal.
Tonin Alimëhilli - Më fal, pushteti lokal, në qoftë se është, anëtarët e këshillit popullor të
rrethit nuk duhet të merren me këtë punë. Nuk u takon.
Aleksandër Meksi - Kemi thënë gjithnjë term i pushtetit lokal. Nuk vëmë “këshilla” më.
Tonin Alimëhilli - Tjetër, edhe në paragrafin e tretë rreshti i dytë duhet hequr fjala “të
cilët”, është fjalë e tepërt.
Pra, brenda tri ditëve marrin vendime përprishjen e asaj. Këto ndryshime kisha unë.
Aleksandër Meksi - Redaktimet të merren parasysh. Një herë “pushtet lokal” do të jetë
gjithnjë.
Frrok Gjoka - Rrethi nuk e bën atë. E ka të drejtë ai mendimin.
Specialisti - Do ta përcaktojmë “anëtarët e këshillit popullor të juridiksionit përkatës”.
Aleksandër Meksi - Do të bëjmë një korrektim ne kudo.
Specialisti - Është një korrektim juridik.
Aleksandër Meksi - Nuk vëmë “këshill popullor” në asnjë rast. Ne kemi thënë kudo “të
pushtetit lokal”.
Specialisti - Organet e pushtetit lokal, të juridiksionit përkatës, të zgjidhet.
Aleksandër Meksi - Kush është për ta miratuar nenin 20 të tekstit, me këto që thamë?
Kundër? Abstenime? Miratohet me shumicën e votave.
Sulejman Pepa, nenin 21.
Sulejman Pepa - Për nenin 21 bëjmë disa përmirësime. Ta heqim këtë nen dhe ta
zëvendësojmë me këtë formulim: “Kur personit fizik ose juridik toka i merret, i zihet ose i
dëmtohet nga një person fizik ose juridik tjetër, ai ka të drejtë t’i drejtohet gjykatës. Kur për
interesa shtetërorë bëhet e nevojshme t’i merret toka personit juridik ose fizik, shteti është i
detyruar ta bëjë zëvendësimin fizik ekuivalent të saj. Ekuivalent, jo s’është thënë në asnjë
vend tjetër.
Aleksandër Meksi - Si nocion ne e miratuam te neni 19.
Sali Berisha.

Sali Berisha - Shteti është i detyruar të bëjë zëvendësimin ose me tokë ose me
shpërblim, sipas dëshirës së atij që shpronësohet, mirëpo mund të japë një gurishte ai atje
dhe s’do të shkojë. I do lekë, i do para; kështu që shteti duhet t’i japë paratë atij. Duhet të
parashihet kjo punë. (Dikush nga deputetët ndërhyn). Jo, një minutë, të lutem nuk është
kështu e thjeshtë, se do të ndërtohen diga, do të ndërtohen autostrada, tokë do të merret.
Këtu njeriut do t’i jepet ose sipërfaqja që i merret, ose do t’i paguhet vlera e tokës që i merret.
Duhet të zgjedhë vetë ai. Nuk duhet të jemi të ngujshëm.
Aleksandër Meksi - Ne e miratuam ashtu siç thatë ju këtë. Neni 19 që shtuam mbi bazën
e asaj që ishte hequr, e futëm një nen më përpara dhe e zbritëm poshtë. Mund t’jua lexoj,
është i tillë: “Shteti është i detyruar ta zëvendësojë me tokë tjetër dhe në pamundësi të
shpërblehen investimet dhe vlera reale” dhe investimet dhe vlera reale detyrimisht duhet të
shpërblehen. Lindita Prifti.
Lindita Prifti - Mendoj se kështu si e ka formuluar komisioni nuk është e njëjtë me atë te
neni 19, sepse në këtë rast me ekuivalencë nuk kuptohet vlera ose ajo që do t’i japë shteti,
por kuptohet që t’i gjejë një tokë të përafërt ose të njëllojtë nga pjelloria, nga vendndodhja,
nën ujë, mbi ujë. Janë këto gjëra që e përbëjnë ekuivalencën. Se mund t’i japësh një tokë në
kodër, siç tha dhe zoti Sali Berisha. Ajo nuk është e njëvlefshme, qoftë dhe sikur nga
madhësia të jetë e njëjtë me atë që i ishte marrë fshatarit, kështu qe patjetër fjala ekuivalencë
duhet thënë në këtë rast.
Aleksandër Meksi - Fjala vlerë nuk e zëvendëson.
Lindita Prifti - Ekuivalenca nuk shpreh vlerë në këtë rast, por shpreh që toka të jetë
fizikisht e ngjashme me tokën që është marrë, edhe në vlerë.
Aleksandër Meksi - Pikërisht vlerë është.
Lindita Prifti - Është tjetër gjë.
Aleksandër Meksi - Urdhëroni.
Gëzim Luli - Për këtë problem unë kisha një mendim tjetër - Vlerën e tokës që do të
merret për ndërtime ose për probleme të tjera të shtetit le ta caktojë vetë i dëmtuari. Kjo do të
ishte shumë më e drejtë, sepse ai ndoshta, jo për aq vlerë sa mund t’i japë shteti, por edhe
për shumë më tepër nuk do ta jepte atë tokë. Prandaj vlera të caktohet mbi bazën e asaj që
është e rregullt dhe është në qarkullim.
Aleksandër Meksi - Në rregull, m’i bini propozimet konkretisht, nuk i tres dot unë.
Ka nevojë kjo e komisionit, një shmangie nga ato që janë.
Specialisti - Për problemin që diskutojmë, disa deputetë për zëvendësimin e tokës me
tokë tjetër, në ekuivalencë, unë do të thosha që problemi i zëvendësimit është mjaft i vështirë
dhe tepër i rrallë, sepse nuk ka toka të lira për të bërë zëvendësime. Këto janë mundësi tepër
të kufizuara dhe në një sipërfaqe tepër të kufizuar, megjithatë si vërejtje është e drejtë. Kjo u
pasqyrua në nenin 19 për shpërblimet. Mund ta shtojmë. Kur themi ti japë tokë tjetër, ta
zëvendësojmë me tokë tjetër, të shtojmë fjalën ekuivalente dhe e mbyllim, ezaurohet në
nenin 19 komplet, megjithëse thashë është rast tepër i rrallë, sepse nuk do të ketë dhe ato
përgjithësisht dëmshpërblehen në vlerë.
Për sa i përket nenit 21, kjo është një e drejtë civile e gjithë qytetarëve që për padrejtësitë
që i bëhen t’i drejtohen gjykatës dhe nuk ka ndonjë problem shumë të madh që ne ta
ngarkojmë edhe me ato probleme që kanë nenet e tjera.
Aleksandër Meksi - Ka ndonjë propozim konkret? Urdhëroni!
Një deputet - Të gjitha këto janë të qarta deri këtu. Po nëse ka pasur dhe mund të ketë
shkaqe të tjera, domethënë jo se ia merr shteti tokën fshatarit, por për shkaqe natyrore:
rrëshqitje, përmbytje, çfarë detyrimi duhet të ketë shteti karshi fshatarëve?
Aleksandër Meksi - Janë sigurimet për atë punë.
Një deputet - Këtë e di, ma thuaj ti, ma ligjëro!
Aleksandër Meksi - Janë sigurimet. Fehmi Abdiu.
Fehmi Abdiu - Për sa i përket përmbajtjes së nenit 21, unë kam mendimin se duhet të
mbetet ashtu siç është. Këtu ka të bëjë me format e mbrojtjes së pronësisë mbi tokën, pra për
ata që janë pronarë ose mbrojtjen e nëdorësisë së tokës për ata që e përdorin. Në të gjitha
fushat e së drejtës civile, kur pronari cenohet në të drejtat e veta, ka të drejtë që të kërkojë
përpara gjykatës që t’i rikthehet sendi ose t’i rikthehet dëmi i shkaktuar ose në ato raste kur ai
është nëdorës për pasurinë, kërkon që t’i largohet personi që cenon nëdorësinë e tij. Për
rrjedhojë, heqja e nenit 21 do të sjellë dëme, do të shkaktojë një situatë të tillë që pronari ose
nëdorësi i tokës nuk do të ketë mjet për mbrojtjen e nëdorësisë së tij mbi të. Prandaj unë
them, duke qenë dispozitë e domosdoshme për këtë, të mos e zgjasim, sepse ajo është mjet

demokratik për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve që u japin tokë qoftë në pronësi, qoftë në
përdorim.
Aleksandër Meksi - Mbeteni me tekstin e projektligjit ju? Treçerekët, ose të mos themi 90
për qind të komisionit e votuam me nenin e ri 19. Ekuivalencë do të thotë sipas vlerës që ka
toka në prodhim, në njërën, në tjetrën.
Sulejman Pepa - Pjesa e parë e nenit 21, që ju kemi sjellë aty si komision është ky që
është në nenin 21, e paraqitur në projekt. Pjesa e dytë është ajo ku thuhet: “kur për interesa
shtetërorë bëhet i nevojshëm të merret toka personave juridikë ose fizikë, shteti është i
detyruar të bëjë zëvendësimin fizik, ekuivalent të saj”. Prandaj nuk ka ndonjë ndryshim. Ky
është 21, siç është me këtë shtesë dhe ta miratojmë.
Aleksandër Meksi -19-ta, 21-shi, mbetet vetëm dhe ky 21 -shi juaj, që e kam unë këtu,
me shkrimin e Rexhep Ukës, bashkë me 19-n duhet të redaktohen bashkërisht, sepse kanë
pothuajse të njëjtin tekst. Kanë vetëm ekuivalent dhe vlera e tij. Po të doni, po jua rilexoj të
dyja: “Kur për interesa shtetërorë, kjo thotë për nevoja të domosdoshme shtetërore, bëhen
ndërtime të ndryshme, është e nevojshme që t’i merret toka, shteti është i detyruar ta
zëvendësojë -thotë njëra - shteti është i detyruar t’i bëjë zëvendësimin fizik të saj” - tjetra. Në
rregull. Këto të dyja t’i bëjmë në një ose do të heqim tani. Të bëjmë një votim, të heqim atë që
votuam, 19-tën dhe të plotësojmë 21-shin. Këtë po them, pra, në një me këtë nocion, por kam
dhe një propozim tjetër: “Vlera e tokës që merret për interesa të ndryshëm të përcaktohet nga
vetë i dëmtuari, duke pasur si koeficient vlerën reale sipas kërkesës dhe ofertës”.
Atëherë, redaktimin e bëjmë me specialistët. Po hedh në votim nenin 21 që e kemi këtu,
me qenë se nuk e kishim në atë që miratuam, 19-tën dhe, së dyti, këtë shtesë. Ju lutem më
ndiqni, se më pyesni më prapa pastaj. Po hedhim nenin 21 ,sipas tekstit. Pastaj do të hedhim
shtesën që solli Gëzim Luli. Specialistët me shokët e komisionit të bëjnë përputhjen e nenit
21 të ri me nenin 19: “Kur toka i merret, i zihet ose i dëmtohet nga një person i tretë,
përdoruesi dhe pronari kanë të drejtë t’i drejtohen gjykatës”.
Kush është për ta miratuar këtë? Kundër?
Kam dhe për një paragraf tjetër që duhet shtuar në të mëparshmit mbase: “Vlera e tokës
që merret për interesa të ndryshëm, të përcaktohet nga vetë i dëmtuari, duke pasur si
koeficient vlerën reale sipas kërkesës dhe ofertës”. Kush është për këtë, ju lutem!
Ahmet Kamberi - Më falni, ju lutem, jo interesa të ndryshëm, se nuk mund t’i merret
prona tjetrit për çfarë do interesi.
Aleksandër Meksi - Ju mund të keni të drejtë për atë që keni ju në mendje. Gëzim Luli
më thotë këtë. Nuk u bëj dot redaktim të gjithave. Ju me bëni një propozim të ri, ju lutem! Ju
lutem kush është për ta miratuar këtë? Nuk miratohet.
Sulejman Pepa, neni 22.
Sulejman Pepa - Për nenin 22 komisioni ka këto vërejtje: Në dy raste, po ta shikoni duhet
thënë “pronari”, pastaj “në përdorim” dhe ka ndryshim që masa e gjobës të jetë nga 20003000 dhe jo gjer në 2000 lekë. Me të tjerat, s’ka asnjë vërejtje komisioni, dakord.
Aleksandër Meksi - Urdhëroni, Viktor Doda.
Viktor Doda - Unë vetëm për këtë të fundit, paragrafin e parë për gjobën. Jam i mendimit
të jetë deri 8000 lekë. Siç vëmë rregulla për t’i pronësi fshatarit, të vëmë rregulla për zbatimin
e ligjit që të ketë kushte të forta për ruajtjen dhe zbatimin e këtij ligji.
Aleksandër Meksi - Petrika Minga.
Petrika Minga - Për renin 22, së pari, kam një sugjerim për specialistët: dua të
saktësojmë “nuk riaftësojnë tokën në afate të caktuara”. Ju lutem, ma sqaroni, ç’kuptim ka
kjo? Cilat janë këto afate?
Specialisti - Ka toka që nuk jepen në përdorim të përhershëm, po ka toka që jepen në
përdorim të përkohshëm. Për shembull, për fabrikat e tullave jepen me përdorim të
përkohshëm dhe pasi zëvendësohet një pjesë e asaj, riaftësohet ajo, jepet një tokë tjetër, në
naftë kemi. Për shembull, për çmimin e naftës japim një masë deri në 4 dynymë ndërsa për
shfrytëzimin e pusit e lëmë deri në 1 dynym. Domethënë kjo tokë 3 dynymë duhet të
riaftësohet. Prandaj janë toka me përdorim të përkohshëm. Afatet janë në kontratë. Në
dispozita të tjera, në rregulloren që miratohet pas kësaj janë përcaktuar dhe afatet.
Petrika Minga - Për nenin 22 unë kisha këtë vërejtje, me qenë se në nenin 15 ne kaluam
shkarazi dhe nuk e trajtuam, personat që veprojnë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji
dhe me dispozita të veçanta të Këshillit të Ministrave dhe që nuk e shfrytëzojnë vetë tokën e
dhënë në përdorim, përveç rasteve të veçanta, në nenin 15 nuk e përcaktuam mirë, ata
persona që merrnin në përdorim tokën dhe nuk kishin mundësi, në raste aksidentesh që nuk
mund ta përdornin, kishin të drejtën ta humbisnin tokën.

Te neni 15 neve na shpëtoi. Prandaj, të paktën, ta vendosim në këtë nen, përveç rasteve
të veçanta.
Aleksandër Meksi - Ka propozime të tjera, ju lutem?
Fehmi Abdiu - Lidhur me nenin 22, në rreshtin e dytë fjala “dhe” është e tepërt. “Personat
që veprojnë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji e me dispozitat e veçanta të Këshillit të
Ministrave për këtë problem, duhet shtuar që nuk e shfrytëzojnë tokën dhe vazhdojnë format
e veprimeve që përbëjnë shkelje njëra pas tjetrës”. Duke e vënë fjalën “dhe” siç është, të
jepet përshtypja që duhet të konkurrojnë si veprimet, në kundërshtim me këtë ligj, ato në
kundërshtim me vendimet e Këshillit të Ministrave për këtë problem dhe të gjitha ato format e
shkeljes që vijnë më poshtë. Fjalëza “dhe” është e tepërt, e para.
E dyta, kam mendimin që në paragrafin e fundit personat që në kundërshtim me
dispozitat ligjore pushtojnë tokën, dëmtojnë ose e shpërdorojnë atë, në cilëndo formë qoftë,
dënohen penalisht në bazë të dispozitave të Kodit Penal.
Aleksandër Meksi - Meqenëse këto janë redaktoriale...
Fehmi Abdiu - Jo, e para nuk është redaktoriale se ndryshon përmbajtjen. Grupit të
punës i ka kaluar kjo pasaktësi.
Aleksandër Meksi - E pranuan shokët specialistë.
Fehmi Abdiu - Me këtë rast, dua të sqaroj dhe shokët se këtu nuk është fjala për të bërë
muhabete as lojëra fjalësh, por është për të përmirësuar nga ana teknike përmbajtjen e ligjit.
Aleksandër Meksi - Qartë. Shokët specialistë e prandaj drejtësinë e mendimin tuaj. Bënë
shenjë, kështu që unë prandaj nuk e zgjata. E diskutueshme është kuota e gjobës këtu.
Fehmi Abdiu - Për sa i përket masës së gjobës, unë kam mendimin që mirë është masa
e planifikuar: gjoba deri në 2000 lekë. Domethënë kufiri minimal nuk është caktuar qëllimisht,
sepse organi që është kompetent për të caktuar gjobën, do të vlerësojë sipas shkeljes së
formës së kryer, shkallës së rrezikshmërisë që themi ne dhe do të gjejë një masë dënimi deri
në këtë masë. Masa më e madhe sesa 2000 lekë më duket se do të ishte tej kufijve dhe
mundësive që kanë njerëzit tanë dhe tej natyrës së shkeljeve që bëhen (Reagime në sallë).
Po prisni, ore! Kjo nuk është vjedhje, kjo është shkelje e karakterit administrativ.
Aleksandër Meksi - Kam tri propozime për këtë çështje: 5000 lekë; 1000-3000 lekë;
2000 lekë që është teksti.
Fehmi Abdiu - Ju nuk jeni për demokracinë e vendit, por jeni të tërë ekstremistë dhe nuk
pyesni fare sipas shkallës së fajit që bën njeriu, veç se doni t’i bini me top, secilit t’i jepni 5000
lekë gjobë.
Aleksandër Meksi - Me votë. Jeni në transmetim.
Një deputet - Nuk jam dakord me këtë që thotë zoti Fehmi Abdiu, sepse ne nuk kemi
dëshirë që të gjobiten njerëzit, por përkundrazi kjo është një masë parandaluese. Edhe nga
praktika që ka qenë deri në 1000 lekë, shumë fshatarë, duke e ditur këtë janë të interesuar ta
paguajnë atë dhe 1000 dhe 2000 lekë, vetëm për interesat që kanë, e shkelin këtë. Kjo është
si masë parandaluese, mendoj unë. Duke e ditur ai që me këtë gjobë që është rreth 5000
lekë, nuk bën gabime, nuk futet këtu, se nuk është kollaj 5000 lekë. Po e lamë sa më të vogël
ne, aq më masive bëhen shkeljet në këtë drejtim. Prandaj, unë mendoj që duke vënë këtë
masë parandaluese, është më e arsyeshme dhe nuk bëhen më gabime të tilla, qoftë nga
fshatarët, qoftë nga ata dhe i japim një çikë kompetenca më të forta kadastrës.
Aleksandër Meksi - Gafur Shameti.
Gafur Shameti - Insistoj me një shprehje që ka ky ligj “dhe që nuk e shfrytëzon vetë
tokën e vënë në përdorim, por ia japin të tretëve”. Kjo duhet të rishikohet ose të hiqet, ose të
vihet me klauzolë.
Po japim disa raste: Mbeten dy pleq vetëm; tokën e kanë këta pleq, nuk e punojnë dot.
Detyrimisht do të ushqehen. Do t’ia japin dikujt dhe do të marrin gjysmën a një të tretën e
prodhimit. Ka raste të tjera, vdes burri, vdes gruaja, mbeten fëmijët vetëm. Këtu duhet të
tregojnë kujdes, them unë. (Reagime në sallë). Ah, more, lumëmëdhenj paskeni qenë fare!
Pra, këtu duhet të tregojmë kujdes. Sot për sot, për shembull, në fshatin ku jam unë mund të
ketë mbi 6-7 pleq që nuk kanë tokat, s’kanë fuqi. Si do të veprojmë? Do t’u marrim tokën?
Atëherë duhet që detyrimisht këta t’i ndihmojmë.
Aleksandër Meksi - Sali Berisha.
Sali Berisha - Mendoj që çështja që shtrohet është shumë e drejtë, por kjo gjen zgjidhje
në termin “përdorim”. Pra, kanë të drejtë ta japin në përdorim, si persona fizikë dhe juridikë
kanë të drejtë. E ka brenda në ligj, vetëm që kjo, në qoftë se ka nevojë të pyeten specialistët,
për një specifikim më të saktë, se ky problem del dhe është e drejtë kjo. S’ka kush na punon
tokën, do t’ia japë një tjetri me leverdi të caktuar.

Aleksandër Meksi - Specialistët, ju lutem.
Frrok Gjoka - Për problemin që shtroi zoti Sali Berisha. Çështja shtrohet që toka të
punohet dhe të administrohet ashtu si duhet, por në qoftë se ai do të fusë mekanikën, personi
nuk do ta punojë vetë me krahë. Fut mekanikën, bën kontratën, vazhdon punën e tij dhe do të
marrë ato që duhen marrë.
Gafur Shameti - Ai do ta mbjellë, do ta korrë.
Pse vetëm mekanika, punimi është këtu?
Specialisti - Për hir të parimit Toka i përket atij që e punon”, me qëllim që të mos krijojmë
pronarë parazitë.
Aleksandër Meksi - Refik Disha.
Refik Disha - Në lidhje me frazën e fundit të paragrafit të parë. Kam vërejtje për masën
që merret ndaj atij që shkel këtë ligj. Kam mendimin, për atë që u diskutua dhe në Grupin
Parlamentar të Partisë Socialiste, që masa e zhdëmtimit ose e gjobës të ketë kufij maksimalë
dhe minimalë, dhe ky kufi të jetë 2000-5000 lekë, me qëllim që të forcohet më shumë zbatimi
korrekt i këtij ligji. Ndryshe do të abuzohet, se siç tha dhe një deputet tjetër parafolës, dikush
mendon që të paguajë deri në 5000 lekë, në raste të veçanta dhe të realizojë atë që kërkon.
Pra, në raport kjo gjithnjë me shkallën e dëmit. 2000- 5000 lekë dhe jo deri 2000 ose 3000
lekë, siç thuhet. Këtu lihet pastaj shteg për abuzim ndaj atij që merr masën, për shembull,
përgjegjësi i kadastrës. Atëherë rikthehemi edhe një herë. Kemi 5000-shin, 1000-4000-shin si
masë dhe 2000-shin.
Sulejman Pepa - 2000-3000 lekë.
Aleksandër Meksi - Kemi 5000, njeri propozim. Propozimi i dytë: 2000-3000. Propozimi i
tretë: deri në 2000 lekë.
Refik Disha - Unë propozova 2000-5000.
Aleksandër Meksi - Është edhe propozimi tjetër i Refik Dishës 2000-5000 lekë.
Atëherë votojmë me redaktimin që keni bërë ju, por me këto shifra. Po i lexoj dhe një
herë. Më dëgjoni, ju lutem! Votojmë për nenin 22. Do të votojmë 4 herë për të gjithë nenin.
Herën e parë sanksioni është, me gjithë rregullimet që bëri Fehmi Abdiu, 2000-5000 lekë.
Herën e dytë, deri në 5000 lekë. Herën e tretë 2000-3000 lekë. Herën e katërt, deri në 2000
lekë.
Votimi i parë 2000-5000 lekë.
Ju lutem, mendimin e thatë njëherë. Keni të drejtën e votës, të gjithë votoni! Kundër?
Abstenime? Miratohet neni 22, sipas këtij varianti që thamë.
Neni 23.
Sulejman Pepa - Për nenin 23 komisionet kanë këto sugjerime: Kriteret për ndarjen, shtohet fjala për ndarjen, - regjistrimin, ndryshimin, kalimin në pronësi, - shtohet, - vlerësimin
dhe dhënien me qira të tokës, si dhe detyrat e kadastrës caktohen nga Këshilli i Ministrave.
Aleksandër Meksi - Rexhep Uka.
Rexhep Uka - Unë kam bërë një propozim atje dhe nuk di pse e ka hequr komisioni.
Duhet të shtohet, pas fjalës kalimin edhe trashëgiminë.
Sulejman Pepa - Dakord.
Aleksandër Meksi - Ka ndonjë mendim?
Një deputet - I sqaruam dje, i nderuar Nënkryetar, se nuk e cakton Këshilli i Ministrave
trashëgiminë tani. Për trashëgiminë ka një kod të tërë, janë dispozita të veçanta për të. Ato i
kemi aktualisht dhe do t’i përmirësojmë në të ardhmen, por s’e vendos Këshilli i Ministrave
trashëgiminë.
Rexhep Uka - Nuk ekziston gjëkundi, prandaj duhet ta ketë ky ligj këtu e le ta rregullojë.
Le të jetë ku të dojë, këtu duhet të jetë ajo.
Po ai deputet - Ekziston, është një ligj i tërë Për trashëgiminë. Të mos ketë asnjë merak
për këtë punë.
Aleksandër Meksi - Ka vërejtje tjetër? Lindita Prifti.
Lindita Prifti - Deri më sot toka nuk ka qenë pronë private, ka qenë pronë shtetërore,
prandaj unë mendoj se kjo duhet vënë në këtë ligj. Këtu qëndron më mirë sesa në vende të
tjera.
Aleksandër Meksi - Për kë e keni fjalën? Çfarë duhet vënë, unë s’e mora vesh.
Lindita Prifti – Për trashëgiminë e kam fjalën.
Aleksandër Meksi - Bujar Kolaneci.
Bujar Kolaneci - Kam dhe unë një sugjerim.
Këto kritere, sigurisht, do të caktohen të detajuara nga Këshilli i Ministrave, por duke
respektuar kërkesat e këtij ligji, se ndryshe mund të shmanget shpejt, se i përmban të gjitha

edhe regjistrimin, edhe ndryshimin, edhe kalimin e pronësive dhe të gjitha, Aatëherë
ç’mbetet?
Aleksandër Meksi - Specialistët, ju lutem, është e nevojshme shtuarja e kësaj?
Specialisti - Është i nevojshëm një sqarim që duhet bërë. Nuk caktohet me vendim të
Këshillit të Ministrave çështja e trashëgimisë. Toka bujqësore i jepet familjes bujqësore dhe
familja bujqësore ka një procedurë të caktuar, fillon trashëgimia me vdekjen e pjesëtarit të
fundit të kësaj familjeje. Domethënë, me shembull konkret mund ta jap. Janë 4 vëllezër dhe
kur vdes vëllai i fundit i kësaj familjeje bujqësore, atëherë fillon trashëgimia, prandaj kemi
thënë që në bazë të Kodit Civil do të zgjidhet problemi i trashëgimisë.
Aleksandër Meksi - Abdi Baleta.
Abdi Baleta - Edhe unë e mbështes mendimin që nuk i duhet lënë Këshillit të Ministrave
të shprehet për trashëgiminë. Problemet e trashëgimisë janë probleme shumë serioze dhe
mund të zgjidhen vetëm me ligj dhe vetëm në kuadër të përgjithshëm.
Lidhur me konceptin e familjes bujqësore, unë do të them një gjë, ndoshta s’e kam të
saktë, por në legjislacionin aktual koncepti i familjes bujqësore ka marrë fund. Me
kolektivizimin familja bujqësore mbaroi. Tani, si do ta pasqyrojmë përsëri këtë, duhet ta
mendojmë, sepse do të ketë të bëjë me zgjidhjen e problemeve të trashëgimisë, lidhur me
tokën. Në asnjë mënyrë nuk duhet ta lëmë kështu që t’ia kalojmë Këshillit të Ministrave,
sepse do të jetë krejtësisht e padrejtë.
Aleksandër Meksi - Domethënë ju mendoni që kjo të mos shtohet këtu?
Abdi Baleta - Të mos shtohet. Diku në ligj ka nevojë, por ne, duke vepruar kështu
nganjëherë, përqendrohemi në gjërat e dorës së dytë dhe kemi harruar të shënojmë parimin
e trashëgimisë së tokës.
Aleksandër Meksi - Fehmi Abdiu.
Fehmi Abdiu - Mendimet e shfaqura nga deputeti Abdi Baleta dhe nga kolegia jonë e
Ministrisë janë plotësisht të drejta. Mbrojtja e trashëgimisë. Zgjidhja e problemit të
trashëgimisë për tokën do të bëhet si për të gjithë pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme,
në bazë të dispozitave të Kodit Civil. Prandaj këtu nuk është vendi që në këtë ligj të fusim
shtesa që do të jenë artificiale dhe që do të bien ndesh me parimet themelore të legjislacionit
civil.
Prandaj kam mendimin që të mos e zgjasim, ta votojmë nenin 23 siç është.
Aleksandër Meksi - Rexhep Uka.
Rexhep Uka - Mua s’më mbetet hatri fare. Doja vetëm që të sigurohesha që trashëgohet.
Kjo ka rëndësi. Ta dëgjojnë që është pronë e tyre dhe gëzojnë të gjitha ato të drejta që i fusim
te neni 2, sepse shumë gjëra janë morjuar.
Aleksandër Meksi - Ku do ta fusim këtë?
Lutfi Dautllari - Zoti Aleksandër Meksi, më duket se insistimi që bëhet për këtë çështje
nuk është i drejtë, për arsye se për këtë u diskutua në seancat e djeshme. Ju na propozuat, e
hodhëm në votim dhe nuk fitoi. Nuk e kuptoj, pse insistoni tani, kur u votua në Parlament? U
arsyetua me argumente që neni 2, siç tha dhe zoti Rexhep Uka, e plotëson.
Aleksandër Meksi - I fundit dhe do të kalojmë në votim. Urdhëroni!
Sali Berisha - Të shtohet një nen para këtij neni për trashëgiminë e tokës. Pse? Se kemi
thënë në nenin 2 që gëzon të gjitha të drejtat, të pronësisë dhe të gjitha të drejtat e tjera që
rrjedhin nga ky ligj. Atëherë, pronësia është e përjetshme, por ka dhe pronësi të përkohshme.
Pronësia nuk mund t’i lihet Qeverisë, se siç thamë pronësia është e përjetshme, qeveritë
mund të jenë disavjeçare, disaditore, disamujore. Kështu që duhet një nen i veçantë, ku të
njohin trashëgiminë e tokës.
Një deputet - Edhe njëherë, i nderuar Nënkryetar, siguroj kolegët se këtu nuk ka nevojë
për trajtim të sigurt, se me shprehjen që themi “gëzojnë të drejtën e pronësisë dhe e
trashëgojnë”. Këtu ka një problem tani që do të lindë në të ardhmen, që trashëgimia për tokën
në fshat nuk duhet të jetë siç është trashëgimia me parimet e përgjithshme që kemi në Kodin
Civil.
Ajo duhet rregulluar në të ardhmen për shkak se një tokë, fjala vjen një familje do të
marrë 4 ha. Nuk mund të përcaktohet me një nen tani, t’i biesh ta copëzosh, në qoftë se do të
vdesë një familjar etj. Ajo do një rregullim të veçantë. Mirëpo kjo do të bëhet në të ardhmen.
Tani nuk ka nevojë të themi që trashëgohet. Kjo vetëkuptohet dhe parimet i kemi. Ka nevojë
për rregullim, e pranojmë që ka. Por këtu s’mund t’i rregullojmë me këtë ligj; kuptohet se ajo
kërkon dhjetëra nene për t’u rregulluar.
Aleksandër Meksi - Atëherë, kemi nenin.. .(Një deputet kërkon fjalën) Propozim, ju
lutem, se po vazhduat të na mbështesni do të harrojmë fare përse votojmë.

Një deputet - Me qenë se këtij ligji po i vjen fundi, unë jam shprehur kundër nenit 2,
megjithëse nuk e ka dhënë televizioni, por kam merakun se kështu siç po formulohet ky ligj,
nuk dua të siguroj zbatimin. Propozoj që duhet të rregullohet patjetër disi në këtë nen ose në
një nen para këtij ose pas këtij, të rregullohet që t’u jepet njëfarë shprese atyre familjeve, të
cilat kanë futur në kolektivizim shumë tokë, ndërsa praktikisht kanë mbetur në dy dynymë.
Për shembull, i kanë’ ikur të gjithë fëmijët në qytet, janë me pakicë. Në qoftë se ky ligj nuk
rregullohet disi, t’u jepet një shpresë ose nga Qeveria, ose nga ligji vetë, do të jetë i
pamundur zbatimi i tij, në sajë të konflikteve sociale që do të lindin në fshat.
Aleksandër Meksi - Mbarojmë ketë nen që kemi, do të themi ka ndonjë propozim për
nen të ri. E kemi në dy variante, e kemi në tekstin, në ato redaktimet që u thanë, ky është
njëri variant, po e quajmë varianti bazë dhe tjetri është që të shtohet dhe çështja e
trashëgimisë për t’u përcaktuar, pra, si dhe të tjerat. Kush është për miratim? Ne do të
shtojmë vetëm një gjë: Do të votojmë tani që të vihet dhe çështja e trashëgimisë në këtë nen.
Mbas kësaj, në qoftë se nuk e miratojmë, kalojmë në tjetrën, tekstin vetëm. Ky është i njëjti
kriter që u përdor disa herë. Kush është për ta miratuar që të vihet këtu dhe çështja e
trashëgimisë në tekstin bazë, pra që ta vëmë në këtë nen, siç e lexoi Sulejman Pepa me
ndonjë korrigjim të vogël? Keni votën, mos më flisni me fjalë. Me fjalë ishin para se të
shpikeshin këto. Nuk miratohet.
Unë po votoj këtë nen që kam këtu. Kush ka propozime të reja, do të nxjerrë një nen të ri.
Dhe zoti Ismet Ferizaj na e ka sjellë nenin e ri ashtu si mund të bjerë nen të ri Arshin Zogu
apo dhe tjetri. Nuk i ndaloj unë ato. Unë vazhdoj këtë; nuk miratohet në këtë formë. Të
kalojmë në miratimin siç e ka teksti. Miratohet sipas tekstit të komisionit. Tani, siç e shikoni,
keni faqen e fundit, përpara saj kemi nenin 13, të mbetur nga dje për disa redaktime. Nuk e di
kush e ka tekstin?
Sulejman Pepa - Për nenin 13, mbasi u bisedua, të formulohet në këtë mënyrë:
“Ndërtimet e shtëpive të banimit, ato për veprimtari ekonomike socialkulturore e çdo ndërtim
tjetër bëhen brenda vijës kufizuese. Toka, trualli, ndërtimet të jepen me apo pa shpërblim,
sipas kritereve të Këshillit të Ministrave. Miratohet çdo lloj ndërtimi në tokat bujqësore jashtë
vijës kufizuese pa vendim të veçantë të organit kompetent përkatës”.
Aleksandër Meksi - Bujar Pata. Ma kaloni tekstin, ju lutem!
Bujar Pata - Kam këtë mendim. Të na shpjegojnë specialistët: Në ndërtimet ekonomike,
për veprimtari ekonomike, bie fjala, është një pus nafte. Pusi i naftës nuk vihet te vijat
kufizuese. Aty vihet sipas studimeve. Ose do të hapet një minierë. Duhen sqaruar këto
probleme. Ose duhet hequr kjo “për veprimtari ekonomike”, ose duhet futur ndonjë zgjidhje
konkrete, se kështu ngelet evazive. Nuk mund të bëhen ndërtime minierash, nafte e gazi.
Aleksandër Meksi - Mbase duhet përcaktuar që është fjala për ndërtesa.
Lutfi Dautllari.
Lutfi Dautllari - Formulimi i komisionit dhe i specialistëve më duket se është i plotë;
prandaj grupi ynë e mbështet këtë formulim dhe kërkon ta hedhë në votim.
Gramoz Ruçi - Në nenin 13, në projektin e parë, ka pasur një paragraf: “Në vleftën e
plotë të ndërtimeve e të investimeve përfshihet dhe vlera e tokës” Pse është hequr?
Aleksandër Meksi - Sulejman Pepa.
Sulejman Pepa - Me shqetësimin që ka deputeti Bujar Pata lidhur me puset ose gjëra të
tjera, prandaj thuhet në paragrafin e fundit aty “Organet kompetente”, kur është jashtë vijës
së verdhë, e caktojnë organet kompetente. Në rast se është sipërfaqe e vogël, mund ta
caktojë rrethi, në rast se është sipërfaqe e madhe, e ka ministria; në rast se është sipërfaqe
shumë e madhe e ka Këshilli i Ministrave e me radhë, ndaj thuhet organet kompetente.
Ndërsa, për sa i përket shqetësimit tjetër të deputetit Gramoz Ruçi, kur themi toka, trualli,
për ndërtimet jepet me ose pa shpërblim, sipas kritereve që përcakton Këshilli i Ministrave, e
përfshin vetë vleftën e tokës.
Gramoz Ruçi - Unë kam mendimin se ky paragraf është i domosdoshëm. Të mos
harrojmë që jemi në ekonominë e tregut. Të mos harrojmë se jemi në momentin e
bashkëpunimit ekonomik me firma e shtete të huaja. Të mos harrojmë që jemi shteti, i cili na
del me koston me të ulët çdo ndërtim, për arsye se nuk vlerësojmë tokën, së dyti, se lëndën e
ndërtimit e kemi me të njëjtat çmime që kemi brenda. Prandaj kjo është një humbje shumë të
madhe ekonomike. Të mos harrojmë se nga përvoja botërore ka mjaft shtete që rrojnë vetëm
si rezultat i ndërtimit në truallin e tyre të një vepre industriale.
Aleksandir Meksi - Mua më duket se ne mund ta shtojmë. Është një saktësim edhe i
nevojshëm. Mund të konceptohesh në atë mënyrë në një akt nënligjor etj., etj. Por mund të
jetë dhe...

Gëzim Luli - Çfarë kuptojmë tani me këtë truall ndërtimi në qytet? Me qenë se ne bëmë
direkt dje një propozim.
Specialisti - Në nenin 1 janë përcaktuar cilat janë tokat bujqësore, cilat janë tokat për
pyje, kullota dhe livadhe dhe cilat janë toka jobujqësore. Një pjesë e atyre janë tokat truall,
me shtëpi banimi dhe avllitë e tyre. Ky është truall. Pra, shtëpitë e banimit dhe shtëpitë e tyre.
Ndërsa toka bujqësore kemi dhe në qytet.
Shkronja “a” e nenit 1 thotë: toka bujqësore të zëna me bimë të arave, pemishtet, vreshtat
e ullishtet kudo që ndodhen në fshatra, në qytete dhe në qendra të tjera të banuara. Pra,
flasim vetëm për truallin, shtëpinë e banimit dhe avllinë. Ky është truall. Toka bujqësore edhe
brenda qytetit të jetë, ajo nuk është truall, është tokë bujqësore. Edhe kështu do të veprojë si
për të gjitha tokat e tjera bujqësore.
Specialistja - Në qoftë se duan një formulim të drejtë’ se ç’quajmë juridikisht truall, po e
lexoj. “E gjithë toka që futet brenda vijës së verdhë në qytet dhe në fshat dhe që është e
destinuar për ndërtime quhet truall”.
Aleksandër Meksi - Do ta votojmë së bashku me paragrafin që insistoi Gramoz Ruçi.
Atëherë, kush është për ta miratuar nenin 13, shtesën dhe paragrafin?
Kundër?
Miratohet.
Tani kanë ngelur 3 nenet e fundit.
Unë kam një propozim këtu dhe kush ka propozime t’i bëjë. Ta mbaroj këtë dhe ndoshta
mund t’i keni vërejtjet për këtë. Mund t’ia bëjmë këtij ose të tjerave që do të bëjmë ose po të
keni të veçanta, m’i bëni. Është neni 24. Urdhëroni!
Një deputet - Ka mundësi t’i rikthehemi nenit 17 edhe një herë? Problemi: Thamë me
miratimin e këtij neni, kthehen të gjitha dëmet e bëra para vendosjes së këtij ligji. Kjo kërkesë
është post mortum. Është paragrafi i dytë që i është shtuar nenit 17; për dëme të shkaktuara
vite më parë, këtu e 50 vjet.
Aleksandër Meksi - S’është fjala për ato, ne themi kur hyn në fuqi.
Po ai deputet - Ta lexojë sekretaria shtesën e nenit.
Aleksandër Meksi - Lerjani jurisë dhe të na i japin vërejtjet.
Një deputet - Jo, por gjer tani s’kemi marrë vesh.
Aleksandër Meksi - Qartë. Po kaloj në nenin 24. Toka, pronë e personave fizikë,
trashëgohesh sipas dispozitave ligjore të trashëgimisë”.
Stavri Kallço - I nderuar Nënkryetar, kam folur disa herë për këtë dhe do t’u bindem
shokëve të Partisë Demokratike, jam dakord të futet ky nen për t’u hequr merakun atyre, por
dua t’i sqaroj edhe njëherë që dispozitat që kemi ekzistuese për trashëgiminë mund të
zbatohen për tokën në fshat. Le të supozojmë, për shembull, që vdiq një prind aty. Ai ka lënë
5 fëmijë, nga të cilët 3 i ka në Tiranë, një në Korçë, një në fshat. Sipas këtij ligji që kemi,
duhet të marrin të gjithë tokë aty. 3 fëmijë që janë nga Tirana do të venë t’i thonë atij: “Na, se
e kemi tokën ne”. Dhe ai i Korçës do të vejë në fshat e t’ia marrë. Aktualisht dispozitat që
kemi për trashëgiminë nuk vlejnë për në fshat. Po një gjë është e sigurt, që të gjithë ata e
trashëgojnë me ligjet që kemi, domethënë aktualisht familja që merr tokën sot në fshat, ai e
trashëgon atë. Për këtë ne duhet të bëjmë ligje të reja për trashëgiminë ose si do të
trashëgohet toka, megjithatë për merak janë dakord që të vihet.
Aleksandër Meksi - Ismet Ferizaj.
Ismet Ferizaj - Kur parashtrova nenin, pata parasysh që jo këto dispozita që janë sot, por
nesër, në të ardhmen do të dalin dispozita të reja për trashëgiminë. Ne nuk mund të kthehemi
dhe të bëjmë një nen tjetër, mbasi të jenë bërë dispozitat. Ky është neni që i paraprin
dispozitave për trashëgiminë në të ardhmen. Atje mund t’i parashikojnë juristët të gjitha ato
probleme, për të cilat ka shqetësime dhe zotëria që foli.
Aleksandër Meksi - Mbase duhet shtuar këtu, specialistët për rastin e familjes fshatare...
Frrok Gjoka - Në parimet e përgjithshme do të specifikohet, por këtu ka një diçka që
duhet përcaktuar që toka që merret sot në përdorim ose në pronësi, se po e lëmë të hapur
me ato të parat, pastaj krijojmë keqkuptime në interpretimin e tij. Pra, toka që merret sot në
pronësi ose në përdorim gëzon të drejtën e ligjit “Për trashëgiminë”.
Ismet Ferizaj - Atë mund ta plotësojnë vetë juristët edhe të tjerë. Toka që përfitohet nga
ky ligj”.
Abdi Baleta - Duke dashur t’i specifikojmë sipas interesave të veçantë dhe sipas
mundësive të veçanta, ka rrezik që ta dëmtojmë frymën e ligjit, në qoftë se duam të mbajmë
frymën e ligjit. Unë them nuk ka përse shqetësohemi për disa gjëra që vetë jeta neve do të na
i detyrojë që t’i specifikojmë më hollësisht sot. Prandaj them ka rëndësi që të biem dakord
dhe të vendosim parimet thelbësore për këto çështje. Parimi i trashëgimisë së tokës është i

madh, sepse i jep garanci pronarit. Kjo është, më duket, gjëja kryesore për të cilën ne duhet
të shqetësohemi në këtë moment. Tani themi toka që merr sot etj. Ne e përcaktuam këtë, më
përpara. Nuk qenë të gjithë dakord. Ashtu siç e bëmë, ramë në një formulë. Pse duhet të
përsërisim hollësira? Në themi që pronësia trashëgohet edhe në bujqësi, tamam siç është
dhe nuk ka për t’u shqetësuar mendoj nga ai formulim. Kur të bëhen ligjet më të hollësishme
për trashëgiminë, në qoftë se ligjvënësi, edhe nga përvoja që do të ketë, gjatë kohës nga tani
deri atëherë, do ta shikojë që normat për trashëgimi për sa i përket tokës, edhe ne qofte se
do të futet koncepti i familjes bujqësore, përsëri t’i ketë të veçanta, në ligjin “Për trashëgiminë”
ai ka vend t’i specifikojë si ta shohë më të arsyeshme. Tani mbetemi te parimi dhe po të
fillojmë t’i vëmë bishtra, nuk do të bëjmë ndonjëherë përpara.
Frrok Gjoka - Jo për politikë juridike, por për të sqaruar zotërinjtë deputetë së ky ligj “Për
tokën” do të hyjë në fuqi menjëherë ose sa të vendosni ju sot. Ky ligj do t’i ketë pasojat për të
vepruar që atë ditë qe do të hyjë në fuqi. Se kur do ta fusni në fuqi, e keni ju në dorë për ta
vendosur. Juridikisht, ai e merr fuqinë për të vepruar. Dhe përcaktimin, siç e shpjegova unë,
formulimin për ta bërë ashtu siç duhet bërë, por njëkohësisht do të veprojë ligji “Mbi
trashëgiminë” që kemi sot në fuqi, sepse ai nuk e shfuqizon ligjin “Mbi trashëgiminë” Ky ligj
nuk ka fuqi si ligjet e tjera. Është ligji “Për tokën” dhe s’ka fuqi të bëjë ndryshime mbi ligjit”Mbi
trashëgiminë”. Kjo është juridike. Po të doni, për debate të tjera...
Rexhep Uka - Desha të shtoj diçka: Nuk e di se ç’ligje ka pasur përpara për trashëgiminë
e tokës, por sot në këtë pikëpamje ka shumë ndryshime; sepse nga ligji “Për trashëgiminë”
përcaktohen dhe fatet e tokës dhe fatet e njerëzve. Kur them fatet e tokës, në qoftë se do të
kalojë në atë ekstremin që copëzohet për sa trashëgimtarë ka ai, atëherë morëm fund. Nga
ana tjetër, në qoftë se ekziston ai bashkëkohor sot, që ia lë trashëgim, duke mos i ndryshuar
gjendjen fizike tokës, të mos copëzohet më ajo, atëherë ndryshon problemi. Ky është
koncepti i sotëm. Ka të drejtë t’ia trashëgojë njërit, tjetër punë se si i ndërtojnë marrëdhëniet
financiare njëri me tjetrin trashëgimtarët e tjerë, por toka nuk duhet të ndryshojë gjendjen e
saj fizike.
Ky ligj kohët e fundit është futur në shumë vende, prandaj jam i sigurt që nuk kemi një
diçka të tillë sot ne. Kjo duhet të shikohet me shumë kujdes, se e thashë që në fillim, për
fëmijët e një familjeje parashikohet se si do të bëhet puna e tyre në të ardhmen. Parashikohet
se si do të bëhet e ardhmja e tyre, sepse e di që njëri do ta marrë tokën. Toka mbetet ajo që
është, popullsia rritet. Mendoni pas 20 vjetësh ç’do të bëhet.
Aleksandër Meksi - Konkretisht tani, si mendoni se është shtuar kjo?
Rexhep Uka - Unë mendoj që atje të shtohet, sipas dispozitave ligjore që hartohen ose
miratohen për trashëgiminë. Nënkuptohet që ato akoma nuk kanë dalë.
Aleksandër Meksi - Kam propozime, këtu është e keqja. Dëgjojini të dyja, para se të
kalojnë votim. Për çështjen e trashëgimisë kam dy propozime: Njërin e trajtova, tani ju: ‘Toka
që merret sot nga personat fizikë trashëgohet sipas dispozitave ligjore që do të hartohen për
trashëgiminë në familjen fshatare”. Tjetra është e Ismet Ferizajt, shokë të tjerë specialistë etj.:
“Personat fizikë që marrin tokë në pronësi, sipas këtij ligji, gëzojnë të drejtën e trashëgimisë”.
Edhe kësaj mund t’i bëhej i njëjti riparim. Atëherë, kush është për ta miratuar? Deputeti Viktor
Doda thotë: Variantin e parë? Viktor Doda mos e ki merak! Kundër?
Kam një propozim tjetër, nen të ri. Urdhëroni!
Sali Berisha - Miratimi i ligjit “Për tokën” shënon një.. (Ka reagim në sallë). Një minutë,
kam vërejtje shumë, Kam disa vërejtje të përgjithshme shumë të rëndësishme.
Aleksandër Meksi - Nuk kemi mbaruar me ligjin, ju lutem. Po dalin njerëzit.
Sali Berisha - E pra, zoti Lekë, miratimi i ligjit “Për tokën” synon reformën e re në bujqësi.
Në këtë reformë është e domosdoshme të mbajmë parasysh këto elemente:
Së pari, duhet të mbajmë parasysh e t’u krijojmë lehtësi ligjore fshatarëve tanë. Kjo,
natyrisht, nuk u intereson atyre parazitëve që kanë jetuar në kurriz të tyre aq kohë, por e
konsideroj të domosdoshme që këtu të miratojmë me ligj lehtësi për ujitjen, për format, për
kuadrin bujqësor, se janë me qindra- mijëra intelektualë në fshat që me këtë ligj dalin pa
strehë. Janë plot rezervuarë, të cilët lejohen të avullojnë dhe i shiten me një çmim shumë të
shtrenjte” fshatarit. Pra, si pjesë të reformës në bujqësi, ne në ketë ligj duhet të miratojmë
patjetër një ligj që të obligojë Qeverinë të nxisë me çdo kusht prodhimin bujqësor, sepse pa
nxitjen e prodhimit bujqësor, as nuk ka reformë, as nuk ka demokraci në Shqipëri. Duhet të
shkëputemi nga mendësitë se vërtet ligji e çliroi tokën shqiptare nga okupacioni bolshevik.
Vërtet ligji hoqi skllavërinë e kooperativave staliniste për tokën, por ligji duhet të nxisë me
masa të caktuara prodhimin bujqësor.
Aleksandër Meksi - Konkretisht, se unë dua t’i hedh në votë tani propozimet konkrete.

Sali Bërisha - Janë të gjithë këta elementë tani, të lutem. Janë me mijëra agronomë,
zooteknikë, veterinerë. Çfarë do të bëhet me ta nesër, me daljen e këtij ligji?
Aleksandër Meksi - E kam këtë propozim për shtesë. Unë i dua konkrete propozimet, se
s’kam si i fus. Kam dhe dy propozime konkrete.
(Ndërkohë shumë deputetë kërkojnë fjalën).
Doni ligjin apo çfarë doni? (Një deputet thotë: “E kam deklaratë”).
Sali Berisha - Jo, nuk ka deklarata, por nuk mund të mos konstatoj se ky është reagim
tipik i atyre njerëzve që humbasin privilegjet, tiraninë e tyre në fshat. (Ndërkohë deputeti
Nexhmi Hoxha nga salla thotë: “Ta them unë privilegjin ty”).
Aleksandër Meksi - Nexhmi Hoxha, ju lutem!
Nexhmi Hoxha - Po. Jam plotësisht dakord me miratimin e të gjitha neneve, që
përgjithësisht u miratuan me konsensus. Po kështu kam respektuar si deputet edhe
mendimet që ka shfaqur zoti Sali Berisha dhe për herë i kam respektuar ato mendime që si
deputet kam gjykuar që duheshin respektuar.
Deklarata e bërë tani momentet e fundit më duket me pikëpamje sofiste dhe që nuk ka
asgjë të përbashkët me atë çka miratuam deri tani. Në momentet që merret në mbrojtje gjoja
dhe fshati dhe veçanërisht specialistët e bujqësisë, unë po i them: Unë, si specialist fshati,
dhe bashkë me mijëra të tjerë, ta di mirë që për këtë popull kemi sakrifikuar, në mënyrë tepër
të ndershme dhe kemi punuar e do të punojmë përsëri, bashkë me popullin, do të realizojmë
të gjitha këto objeksione që miraton dhe ky Kuvend. Deklarata të tilla nuk i shërbejnë forcimit
të unitetit të kombit. Ne jemi dhe do punojmë si të tillë.
Aleksandër Meksi - Kam akoma dy propozime nenesh. Me nene konkrete m’i sillni të
shkruara.
Kam akoma dy nene. Doni ta mbyll seancën fare?
Thoni keni një gjë konkrete. Un§ ju jap fjalën, ju kaloni në fjalime.
Një deputet - Shpeshherë kemi dëgjuar deklaratat e zotit Sali Berisha, që kanë qenë
gjithnjë nihiliste e poshtëruese, me syza partiake. Ka treguar gjithnjë një biznes politik, për
kredo politike, luftë për monizëm. Ndërsa akoma nuk është tharë deklarata e bërë nga ai, se
demokracia në Shqipëri do të fitojë, kur të fitojë Partia Demokratike. Pra deklaratat e tij bëjnë
fjalë për monizëm, për një diktaturë të re; bëjnë fjalë për diktatorë të rinj që po lindin tani.
Ethet për pushtet kanë bërë të humbasë arsyeja te liderët e Partisë Demokratike.
Aleksandër Meksi - Mjaft tani, ju lutem!
Po ai deputet - Deri tani...
Aleksandër Meksi - Gjysmë ore pushim. Ju doni të ziheni.
Aleksandër Meksi - Kemi tri propozime jo shumë të formuluara, por megjithatë unë po
jua them. Dy prej tyre janë me të njëjtin princip, por q§ më duket se ne kemi votuar për to dje
ose kemi formuluar nene të tjera, prandaj u lutem dhe specialistëve të jenë të vëmendshëm.
Arif Halili kërkon: “Familjeve që kanë lëvizur nga një fshat, zonë etj. në një tjetër u lind e
drejta të marrin tokë në territorin ku banojnë sot”.
Nga Ashim Zogu kam: “Familjeve që kanë futur në kooperativë me shumë tokë sesa
marrin, me shpërndarjen në bazë të këtij ligji duhet t’u sigurohet kompensimi sipas përcaktimit
të Këshillit të Ministrave”.
Një propozim tjetër është nga Halim Çela: “Specialistët e bujqësisë, kudo pa punë e
mjete jetese mund të marrin tokë në përdorim sipas rregullave të sistemit fiskal”.
Kryetari i komisionit, dy të parat njëherë.
Sulejman Pepa - Unë mendoj se dy të parat nuk ka pse të vihen në diskutim, veçanërisht
ajo që “thuhet” vijnë familjet nga një fshat në fshatin tjetër, sepse këto janë kritere që duhet t’i
caktojë Këshilli i Ministrave. Se si do t§ shpërndahet toka mbi bazën e detyrave që do të
caktojë dhe Komisioni Qendror për Tokën. Po u futëm deri në këto hollësi, atëherë nuk është
ligj më, por janë kritere, janë rregullore.
Rexhep Uka - Është e vërtetë se me ketë ndryshim të madh cilësor duhen ndryshuar dhe
shumë gjëra, 3 faktorët kryesorë që ka bujqësia: tokën, punën dhe kapitalin. Dy që ishin më
kryesoret, toka dhe puna, i ka fshatari vetë. Mbetet kapitali. Për këtë problem, menjëherë do
të dalin vendime. Unë kam mendimin që Komisioni i Bujqësisë, javën që vjen menjëherë të
mblidhet dhe të propozojmë çfarë do të bëhet për këtë strukturë. Ç’do të bëhet me
specialistët e me radhë. U shtrua dhe pyetja për banorët që kanë ardhur në këto fshatra.
Sigurisht, këtu nuk bëjmë një mikrondarje të tokës, por do të kemi makrondarjen. Unë jam
shumë dakord me mendimin, nuk mbaj mend se kush e dha, që disa ndërmarrje janë zgjeruar
në kurriz të disa kooperativave, siç është, për shembull, një rast konkret Kashari, ku rreth
viteve 1962-1963 i është marrë toka nga ndërmarrja, rreth 1000 hektarë. Atje është shtuar

popullsia. Domethënë, do të lihet në kompetencë të Komisionit të Ministrisë së Bujqësisë që
të rishikohet edhe një herë ky problem, që të zhduken ato disproporcione që janë krijuar gjatë
këtyre viteve. Kam mendimin që t’u japim dhe një fjalë të ngrohtë specialistëve. Asnjëherë
nuk ka pasur nevojë fshati e s’do të ketë sesa sot për specialistë. Të hiqen ato mendime që
bujqësia private nuk ka vend. Për specialistët, ashtu sikurse ka nevojë për mjekun, do të ketë
çdo fshat specialistin e vet. Tani është i hutuar fshatari. Do specialistin të pyesë për
ekonominë e re ç’do të bëjë. Detyrimisht duhet të sistemohen nëpër fshatra. Gradualisht koha
do të tregojë dhe do të gjejë vendin e vet; dhe ata vetë do ta gjejnë. Prandaj duhet të
organizohet menjëherë krediti agrar si të veprohet. Ka shumë probleme, nuk mund t’ i
mbulojmë sot, prandaj specialistët e bujqësisë të përgatiten mirë, të japin mendime. T’ia
sugjerojnë Ministrisë së Bujqësisë bashkërisht dhe menjëherë të shoqërohet me vendime
përkatëse për këto probleme. Ka shumë gjëra.
Aleksandër Meksi - Lutfi Dautllari.
Lutfi Dautllari - Propozimi i bërë lidhur me trajtimin e specialistëve të bujqësisë meriton
të hidhet në votim.
Ndriçim Hysa - ...në futjen e ekonomisë së tregut edhe ata jo se kanë ngrënë kot deri
tani, siç mundohet kot të interpretojë ndonjë zotëri qoftë drejtues, qoftë specialist i thjeshtë,
por duan me çdo kusht që ata të jenë të barabartë në këtë ekonomi tregu. Mendimi ynë është
ky, e kam thënë dhe më parë për specialistin e bujqësisë që jeton e banon në fshat ose
specialistët e tjerë që janë nga qyteti e punojnë në fshat, shteti të marrë përsipër t’u garantojë
atyre të drejtën e rregullimit. Gjithashtu, shteti atje ku ka mundësi, t’u japë tokë që ata të
përqendrohen, qoftë agronomët, ekonomistët, zooteknikët, qoftë me kredi mall. Kam
parasysh tokën, kam parasysh dhe blegtorinë; të krijojnë mikrofermat e vogla blegtorale dhe
kooperimin e vogël, me qëllim që të dalë në pah dhe puna e tyre. Përndryshe, në qoftë se do
të bëjmë këtë ligj, domethënë nuk do të fusim specialistët, atëherë këtë do t’ia lëmë
spontanitetit. Nuk kam shpresë nga mbledhja që do të bëjë Komisioni i Bujqësisë.
Aleksandër Meksi - Ma shkruani, ta hedhim në ligj.
Ndriçim Hysa - Dakord. Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Në rregull, pastaj nuk ka ç’bën komisioni i madh, as Qeveria, po e
shkruam ne sot këtu.
Një deputet - Siç tha dhe deputeti Rexhep Uka, është e vërtetë, unë e mbështes, se ne
nuk po ndërtojmë një ekonomi tregu feudale, ku nuk ka nevojë për specialistë bujqësie.
Nevojë për specialistë bujqësie të të gjitha degëve ka shumë. Koha do të kërkojë dhe më
shumë, por unë jam kundër asaj që specialistët e bujqësisë, të cilët mund të japin dhe mund
të ndihmojnë më shumë, siç tha dhe parafolësi, të kalojnë në asistencë sociale ose të na
dalin të tepërt. Ne ku ta gjejmë që të kishim dhe më shumë specialistë, sepse sa më shumë
të kishim, aq më shumë mikroferma të vogla mund të krijonim dhe mund të ndihmonim në
ekonominë e tregut. Unë kam këtë mendim: specialistët e bujqësisë mund të futen, mund të
punësohen në shumë vende.
Së pari, mendimi që ngritën shumë deputetë se tani, me ndarjen e tokës, kooperativat
morën fund, nuk qëndron, nuk është e vërtetë. Edhe në vendet kapitaliste, si në Itali e gjetkë,
i kanë kooperativat, por do të ndryshojë forma e kooperativave. Vendimi i Qeverisë për
kooperativat e riformuara do të kërkojë specialistët dhe këtu do të punësohen një pjesë e
mirë e tyre. Pjesa tjetër e tyre që del tepër, ne kemi mendimin që në ferma shtetërore shteti
mund t’u japë një pjesë toke në përdorim.
Specialistët të punojnë me një teknologji të veçantë të përparuar për të furnizuar. Jam
edhe kundër disa mendimeve të tjera që u ngritën këtu lidhur me kooperativat bujqësore. Nuk
është e vërtetë...
Aleksandër Meksi - Të mos kalojmë tani në diskutime.
Po ai deputet - Mirë, ta mbaroj.
Aleksandër Meksi - Unë duhet të shkruaj këtu çfarë të hedh në votë. Më kuptoni. Unë
s’jam i zoti të shkruaj.
Po ai deputet - Propozimi që kam bërë mendoj se mund të jetë shtesë e nenit 6.
Komisioni i Bujqësisë le ta shtjellojë kur të mblidhet këtë problem.
Aleksandër Meksi - Kosta Kallojeri.
Kosta Kallojeri - Problemi që trajtohet është tepër shqetësues. Janë jo me qindra, por
me mijëra specialistë që kanë mbetur ose do të mbeten pa punë. Unë e mendoj kështu
rrugëzgjidhjen, me një vendim të veçantë të Qeverisë, për një kohë që do ta gjykojë ajo,
specialistët e bujqësisë dhe të blegtorisë që mbeten pa punë të trajtohen me asistencë
sociale.

E dyta. Të gjithë specialistët e bujqësisë duhet të pajisen me tokë, me qëllim që të futen
edhe ata vetë për ekonominë e tregut.
Aleksandër Meksi - Emanuel Heba.
Emanuel Heba - Unë mendoj se në punët e Partisë Demokratike, le të thonë këta shokët
që të mos flasin në rrugë partiake, qemë të parët për të punuar dhe menduar për ekonominë
e tregut. Kemi vrarë mendjen më tepër edhe për specialistët
Aleksandër Meksi - Pa komente, ju lutem!
Emanuel Heba - Në këto i kemi dhënë nëpër shtypin tonë dhe mjaft specialistë i kanë
marrë parasysh se si do të dalë puna e tyre në të ardhmen. Unë do të flisja vetëm për
veterinerët, me qenë se jam veteriner. Jo se nuk kam mendime për të tjerët, jam dakord me
ato mendime që dhanë shokët.
Aleksandër Meksi - Propozim, ju lutem!
Emanuel Heba - Propozimi është ky: Qeveria të nxjerrë ligjin e ri veterinar, se mbas ligjit
të ri veterinar do të bëhet dhe punësimi i veterinerëve.
Aleksandër Meksi - Për shërbimin veterinar.
Emanuel Heba - Po, të nxjerrë ligjin “Për shërbimin veterinar”, se vetëm në bazë të tij do
të organizohet nga shërbimi i ri. Ndërsa jam dakord për ata, specialistët e tjerë, agronomë e
zooteknikë, që duhet të marrin tokë, sidomos nga fermat, të punësohen, sepse ata kapitalin
më të çmuar kanë mendjen, kanë teknikën dhe shteti duhet f i inkurajojë për të bërë ferma
model, përveç që do të kenë në bankat bujqësore, në agjencitë teknike, në të gjitha drejtimet
e ndryshme teknike si konsulentë. Pra, nuk është për t’u shqetësuar dhe ka nevojë për
organizim.
Aleksandër Meksi - Faik Memushi.
Faik Memushi - Këtu po trajtojmë problemet që parashtrohen në këtë ligj dhe ligje të tjera
që do të nxjerrim për shtetin juridik që ndërtojmë.
Ashtu siç shqetëson parafolësin ligji veterinar, do të thosha që në “Zërin e popullit” ka një
sërë artikujsh edhe për specialistët veterinarë direkt.
Aleksandër Meksi - Arqile Naqellari.
Arqile Naqellari - Falemnderit, zoti Nënkryetar!
Për t’i rënë shkurt muhabetit, kam këto mendime konkrete: Problemi është shumë i
mprehtë, jetik. Dhe ne atje ku punojmë kemi shumë shqetësime dhe konkretisht propozoj të
rishikohet edhe njëherë brenda muajit gusht-shtator, maksimumi, ligji “Për pensionet”. Dhe
konkretisht: vjetërsia në punë, për gratë 20 vjet dhe 25 vjet për burrat, mund të hapë fronte
pune, pavarësisht nga mosha, për kuadro dhe specialistë të rinj që janë më dinamikë, më
energjikë dhe me shkallë kualifikimi bashkëkohor.
Së dyti, të kalojmë shpejt, pa shqetësime sociale për problemin e asistencës dhe jo më
shumë premtime me bujë, por konkrete për zbatimin aktual.
Së treti, Ministria e Bujqësisë, shumë shpejt, ndoshta që në shtator, të rishikojë
rikualifikimin e specialistëve. Konkretisht: specialistët e planit të rikualifikohen, të bëhen të
aftë dhe për problemet e kontabilitetit financiar. Zooteknikët të rikualifikohen dhe të jenë
veterinerë-zooveterinë. Po kështu, ristrukturimi i kooperativave dhe kooperimet, ristrukturimi i
fermave bujqësore deri edhe në shërbimin veterinar me taksë apo metoda fiskale për
shërbimin e pronës për oborre, do të jetë një front pune që do të na sigurojë edhe sistemim të
tyre.
Së fundi, kam mendimin që ky ligj që miratuam, pa angazhimin e sinqertë dhe
dashamirës, pa paragjykime të të gjitha forcave politike, nuk mund të zbatohet në jetë me
efektivitet të lartë.
Aleksandër Meksi - Arif Halili.
Arif Halili - Unë bashkohem me mendimin e shokëve për trajtimin e specialistëve, qoftë
me asistencë sociale, qoftë duke u dhënë tokë atje ku banojnë ata. Por unë e kisha
mendimin, kam bërë dhe formulimin, për një nen të ri. Familjet që kanë lëvizur nga një zonë,
fshat apo rreth në një zonë tjetër, kam mendimin që të fiksohet në ligj për t’u lindur e drejta që
të trajtohen me tokë në territorin ku banojnë ata sot. Siç dihet, gjatë këtyre viteve kanë lëvizur
shumë fshatarë, qoftë edhe fshatarë të veçantë. Kjo për arsye të ndryshme. Kanë lëvizur
sepse janë ndërtuar kombinate, fabrika, hidrocentrale. Si të tilla janë shpërngulur disa familje.
Këto kanë vajtur në zona të ndryshme. Prandaj unë mendoj se do të ishte e arsyeshme që ne
ta vendosim plotësisht në ligj këtë çështje që t’u jepet tokë në pronësi këtyre familjeve atje ku
kanë ndërtuar dhe banojnë aktualisht sot. Flitet për në fshat e jo në qytet.

Shumë shokë deputetë dhe zotërinj janë shprehur me të drejtë që ligji “Për tokën” është
nga ligjet më të rëndësishme. Të bën përshtypje se shumë nga këta mungojnë këtu në
Parlament.
Aleksandër Meksi - Tani kemi ligjin, jo vërejtje për deputetët. Ka dhe shokë që duan të
flasin.
Arif Halili - Disa deputetë vijnë një seancë apo dy seanca. Japin sugjerime nga më të
ndryshmet.
Aleksandër Meksi - Konkretisht.
Arif Halili - Për tokën e kam fjalën. Mua nuk më duket aspak e arsyeshme që edhe nga
Qeveria, e cila ka dy ditë që e ka paraqitur këtë ligj, nuk merr pjesë asnjë anëtar i saj. Dhe
është e paarsyeshme. Ose edhe pjesëmarrja e deputetëve. Sepse merren nëpër gojë tërë
deputetët. Kemi ngelur disa që nuk kemi munguar në asnjë seancë, asnjë ditë, ndërsa disa të
tjerë mungojnë me ditë, me javë, edhe me muaj. Vijnë këtu një seancë, flasin sa për
deklarata dhe për televizor. Është e padrejtë.
Aleksandër Meksi - Ju lutem!
Arif Halili - Vendosni rregull për këtë çështje, ndaj atyre që vijnë në një seancë, flasin dytri herë dhe ikin. Po është e drejtë. Kur të miratojmë statusin, trajtimi do të jetë nga prezenca
këtu. Kaq mund t’ju them unë; me zor nuk ka. Nuk jam i fortë fizikisht që t’i bie me zor këtu.
Tonin Alimëhilli - Unë do të flas shkurt për këtë problem. Po kalojmë në një epokë
ekonomike në një epokë krejt të re; dalin shumë probleme këtu edhe të specialistëve dhe të
mekanikës bujqësore, edhe probleme teknike, organizative etj. Për këtë ne s’kemi çfarë
miratojmë këtu në Kuvend. Ne t’i kërkojmë Qeverisë që të bëhet studim për specialistët ku do
të punësohen ndër ferma të vogla, siç u tha, në banka, në lokalitete ose komunat etj. Të
bëhet ky studim sa më shpejt dhe në këtë kohë nuk është ndonjë gjë alarmante, çështja e
specialistëve, sepse ata paguhen tani me asistencë, në Shkodër specialistët e lartë paguhen,
në Tirane po ashtu, në Durrës e kudo. Për specialistët e mesëm, ata do të kthehen në
fermerë të vegjël, pranë ekonomisë së tyre, pa pasur ndonjë të drejtë më tepër sesa fshatarët
e tjerë në ekonomi.
Kisha një diçka tjetër për problemin e mekanikës. Te ne po ndodh një fenomen. Rreth
2200 vetura kanë hyrë nga jashtë këtu te ne. Këto vetura aspak s’i shërbejnë ekonomisë.
Aleksandër Meksi - Keni ndonjë gjë konkretisht? Nuk merrem me vetura unë. S’jam
përgjegjësi i veturave.
Tonin Alimëhilli - Qeveria duhet të stimulojë futjen e traktorëve.
Aleksandër Meksi - Kur të vijmë të ligji “Për komunikacionin”, do të trajtojmë problemin e
traktorëve. Urdhëroni!
Një deputet- Fshatarit ia miratuam ligjin “Për tokën”. Do të shkojmë tani me komisione
dhe si është parashtruar dhe parashtruar nga Qeveria për ta zgjidhur konkretisht?
Unë kam mendimin që në momentin që do të ulemi me të, ai do të shtrojë pyetjen: “Mos
ka munguar akumulimi i punës se... apo janë probleme të tjera që unë jam në këtë nivel
jetësor?” Kam mendimin se para se të shkojë Qeveria, domethënë komisionet e ngritura qoftë
në bazë fshati, rrethi a ministrie, paraprakisht duhet një program i detajuar, ku do të garantojë
që fshatari minimalisht të fillojë jetën. Për mendimin tim këtë vit, të gjitha kooperativat
bujqësore, por në zonën që përfaqësoj unë, kanë detyrime të mëdha ndërmarrjet e treta. Ta
ndash fshatarin sot dhe ta lësh atë të mos përfitojë të gjitha ato mangësi që kanë ardhur nga
mosfurnizimi me plehra, karburante etj., më duket një padrejtësi që i bëhet atij. Pra, nga
Qeveria, kur të shkohet atje, ky problem duket i fiksuar. Vetëm nga mosthithja e veprimeve,
detyrimeve që ka agroeksporti sivjet në zonën time, çdo familje humbet 33 000-34 000 lekë të
vjetra.
Problemi tjetër që duhet zgjidhur është që shteti duhet të marrë përsipër që në momentin
fillestar, ndryshe nuk do të bisedojmë dot me fshatarin. Që t’i japësh tokën sot e t’i thuash: Ja
ku e ke tokën, ta ndash atë, më duket se s’është e drejtë. Ai që të nesërmen nuk ka se çfarë
të hajë. Flas për në Myzeqe, nuk flas për në malësi sot. Prandaj... (Ka reagime në sallë).
Aleksandër Meksi - T’ia ndërpres edhe atij fjalën? Unë e di që asnjëri s’flet për ligjin, atë
e marr vesh unë. Si “zakonisht po fillojmë nga e para, diskutimin në parim të ligjit.
Po ai deputet - Jo në parim, flasim për të zgjidhur.
Aleksandër Meksi - Në fakt tamam për të zgjidhur; atë që lidhëm, ta zgjidhim. Çfarë të
them unë tani?
Po ai deputet - Për ta zbatuar konkretisht këtë ligj duhet që Qeveria kur të shkojë të
ndajë tokën në fshat, t’i ketë parasysh të tëra këto. Qeverinë s’e kemi fare këtu. Kjo është më
e keqja.

Aleksandër Meksi - Unë Qeverisë vetëm ligjin duhet f i them. T’ia çoj me firma sa më
shpejt. Kam konkretisht vetëm një propozim të saktë.
“Specialistët e bujqësisë që dalin të tepërt nga reforma në bujqësi garantohen nga shteti,
në asistencë sociale, me bazë pune, për t’u dhënë mundësi të krijojnë fermat e reja bujqësore
e blegtorale”.
Fehmi Abdiu - Mua më duket se ne po merremi me probleme që nuk kanë të bëjnë me
ligjin direkt që po shqyrtojmë. Shqetësimi që parashtruan një shumicë deputetësh për
sistemimin e specialistëve të bujqësisë është i drejtë, por nuk është koha sot për të diskutuar
rreth këtij problemi. Ju lutem, të mbarojmë ligjin “Për tokën”; ta përfundojmë këtë dhe pastaj
Qeveria kur të diskutojë të gjitha këto probleme të tjera, të karakterit social, me siguri do të
gjejë, do të vendosë e do të marrë vendime dhe për këtë kategori specialistësh, do të zgjidhë
dhe problemin e sistemimit të tyre në punë, të asistencës sociale të tyre, ashtu siç do të jetë
dhe për gjithë specialistët e tjerë. Prandaj, ju lutem, t’i përfundojmë këto lloj diskutimesh, t’i
mbyllim shpejt, të miratojmë ligjin dhe të shohim punët e tjera, se po japim një shembull
shumë të keq për rendiment në punë.
Aleksandër Meksi - Kush është për ta miratuar formulimin që propozoi Ndriçim Hysa?
Kalojmë në nenin 24.
Sulejman Pepa - Për nenin 24 kemi këtë formulim: “Me miratimin e këtij ligji, ligji nr. 5686,
datë 22.2.78 “Për mbrojtjen e tokës”, si dhe të gjitha dispozitat e tjera që bien në kundërshtim
me këtë ligj, shfuqizohen”.
Aleksandër Meksi - Unë kam vetëm një shtesë, nuk e di, a e lexuat, “Ngarkohet Këshilli i
Ministrave të nxjerrë aktet e vendimet përkatëse për vënien në jetë”.
Sulejman Pepa - E gjykuam atë çështje.
Aleksandër Meksi - Po hyni në nenin 25 ju?
Sulejman Pepa - Në nenin 23 e ngarkuam Këshillin e Ministrave për kriteret, për ndarjen,
për regjistrimin, për kalimin në pronësi, për vlerësimin, për dhënien me qira Të tëra këto janë
akte nënligjore që do të nxjerrë Këshilli i Ministrave.
Aleksandër Meksi - Në rregull. Kush është për ta miratuar, ju lutem sipas komisionit?
Kundër? Miratohet. (Dikush nga deputetët flet nga salla.) E kemi përfshirë atë dje. Në një
formë tjetër është përfshirë dje propozimi tuaj.
Sulejman Pepa - Nenin 25 s’është e nevojshme ta miratojmë. Ai duhet të hiqet dhe
komisioni e ka hequr.
Aleksandër Meksi - Jeni dakord me propozimin e komisionit për ta hequr? Miratohet.
Neni 26, numërimi ndryshon, kuptohet.
Sulejman Pepa - “Ky ligj hyn në fuqi menjëherë”. Duhet menjëherë ta bëjmë.
Aleksandër Meksi - Kush është për ta miratuar nenin 26?
Kemi miratimin në tërësi të ligjit. Kundër? I kam të shkruara radhët e kërkesës.
Lumturi Rexha - Jam dakord. Ta miratojmë këtë ligj me rëndësi të jashtëzakonshme, ligj
i cili do të shtojë dhe prodhimin bujqësor, por mendoj se, në radhë të parë, ky ligj do t’i vijë në
ndihmë familjes, sidomos në të ushqyerit e saj. Por këtu del një problem mjaft i rëndësishëm,
lidhur me çështjen e vështirësisë, sidomos të gruas në bujqësi. Prandaj kam një kërkesë
brenda ligjeve juridike, Qeveria të parashikojë, brenda mundësive për të ndihmuar fshatin,
sidomos gruan, me mekanizma bujqësorë. Këtë kërkesë e kam për Qeverinë. Prandaj do të
mendoja që në programin e Qeverisë, lidhur me zbatimin e këtij ligji, për tokën të merren
masa të shpejta për mekanizimin e saj.
Aleksandër Meksi - Lutfi Dautllari.
Lutfi Dautllari - Në emër të grupit të deputetëve të Partisë Socialiste dua të përshëndes
Grupin Parlamentar të Partisë Demokratike dhe të OMONIA-s që momentin historik të
miratimit të ligjit “Për tokën” e kaluam me sukses të plotë.
(Duartrokitje) Fshatari ynë, me këtë ligj të shumë pritur fitoi dhe garantoi përfundimisht, së
pari, tokën që i takon dhe e punon. Ndarjen e tokës dhe pronësinë mbi të, ai e zhvarrosi
ëndrrën e kthimit të tokës ish-pronarëve dhe ish-çifligarëve. Zoti i saj, zoti i tokës është
fshatari dhe vetëm fshatari, i cili me siguri do të punojë, do t’ia vlejë dhe do të pasurohet në
interes të tij dhe të kombit.
Aleksandër Meksi - Abdi Baleta. Është anëtar i kryesisë së grupit. Të flasë ai.
Abdi Baleta - Falënderojmë për fjalinë e parë, por merita për këtë rast besoj, i takon
grupit të Partisë Socialiste ose të ish-Partisë së Punës që hoqi dorë nga pronësia shtetërore
mbi tokën dhe mbasi na lodhi shumë, u pajtua me ne për privatizimin. Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Nuk është vendi për të bërë sherr në këto momente. Ju lutem, ju
kemi dëgjuar të gjithë. Po qe për të ikur do të ikja unë i pari.

Lutfi Dautllari - Pse ma hoqe fjalën, zoti Aleksandër Meksi?
Aleksandër Meksi - Ju bëtë një pauzë.
Lutfi Dautllari - Me këtë ligj shteti nuk do të lajë duart nga fshatari, përkundrazi, siç e
mbrojtën të gjithë deputetët, ai do ta mbështesë atë me subvencione, asistencë sociale, me
investime, me mekanikë aq sa është e mundur. E gëzoftë fshatari ynë dhe këtë mbështetje të
Parlamentit!
Së treti, ligji i hap rrugë fshatarit për të fituar, por edhe për të humbur. Ne deputetët
socialistë kemi besim se sado i vështirë të jetë fillimi, ai do të fitojë, si duarartë që është dhe
do të bëhet shumë shpejt pronar kolektiv ose individual i mirë. Askush nuk do t’ia marrë tokën
pa shpërblim dhe pa leverdi në të ardhmen. Kjo është një fitore tjetër për fshatarësinë, që me
siguri do të rritet kur ai të ketë të drejtë të shesë dhe të blejë tokën.
E katërta, është historike që ndaluam shitjen e tokës për persona fizikë dhe juridikë të
huaj që për fshatarin do të ishte rrënim, për atdheun rrënim dhe për Shqipërinë uzurpim. Në
emër të grupit të deputetëve të Partisë Socialiste i bëj thirrje fshatarësisë për qetësi dhe
durim gjatë ndarjes së tokës, i afrojmë bashkëpunim të gjitha forcave politike në zbatimin e
këtij ligji.
Kam një sugjerim për organet e informacionit që të fillojë një cikël emisionesh për
propagandimin e ligjeve, duke filluar nga ligji “Për tokën”.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Gagaçe Bregu ka kërkuar fjalën.
Gagaçe Bregu - Zoti kryetar i seancës, unë nuk kam deklaratë, por kam disa probleme
që dua t’i shtroj këtu në Kuvendin Popullor:
Në kushtet e pluralizmit që kemi filluar, informacioni shtetëror nuk ka marrë atë rëndësi që
duhet të ketë për të informuar popullin çdo ditë.
Aleksandër Meksi - Një minutë, ju lutem! Ka një komunikim të komisionit të shëndetësisë
më pas.
Gagaçe Bregu - Po u lihet terren llafeve, thashethemeve zmadhimit ose zvogëlimit të
çështjeve, duke krijuar gjendje amullie dhe pasigurie në popull. Po ndalem direkt. Po flitet
kudo që nuk ka bukë, na falni, zotërinj. Po flitet se do të mbetemi pa bukë, duke nxitur
veprime të paligjshme për sigurimin e saj në rrugë të pandershme. Kësaj pasigurie po i
shërben dhe lënia pa bukë e fshatrave e qyteteve dhe e disa lagjeve të qyteteve, që kanë
ndodhur këto ditë. Unë mendoj se populli duhet të informohet për gjendjen e drithit dhe
përpjekjet që bëhen nga Qeveria për sigurimin e tij. Këto përpjekje të bëhen qysh tani në verë
dhe jo të lihen për dimër. Për këtë problem mendoj se para çdo gjëje tjetër Qeveria të merret
me zgjidhjen e problemit të bukës. Nuk bëhet shaka me bukën e popullit. Populli ynë nuk
duhet të jetojë me frikën e mungesës së bukës.
U informuam që më 15 korrik për ngjarjen e dhimbshme të Kamzës. Nga televizioni dhe
nga të nderuarit deputetë Banush Xhabrahimi, Azem Hajdari dhe Ridvan Peshkëpia, si dhe
dëgjuam një njoftim të Ministrisë së Rendit Publik. Bilanci i kësaj ngjarjeje ishin 2 të vrarë, 3
të plagosur, 5-6 policë të arrestuar dhe 4-5 ditë heshtje. Kujt i shërben kjo veç stabilizimit të
gjendjes? Pse nuk informohet populli si është e vërteta? Ky është veprimi i policisë, i drejtë
ose jo dhe të operohet menjëherë për këto çështje, të cilat nuk presin zvarritje burokratike,
por duhet të zgjidhen mundësisht për 24 orë. A mendohet nga shokët e Qeverisë qëndrimi i
policisë pas kësaj ngjarjeje? Po e them unë, është kthyer në pasivitet. Është tulatur për të
mos vazhduar më tej punën në një kohë që po flasim për shtet juridik. Në këtë kontekst a nuk
duken slogane thirrjet tona këtu në Kuvendin Popullor që po bëjmë për shtetin juridik? Për sa
i përket qëndrimit ndaj kombit, unë mendoj se, pavarësisht nga përkatësia partiake, duhet të
jemi në një mendje, të mbështesim njëri- tjetrin në këtë drejtim. E kam fjalën për Kosovën dhe
tragjedinë që mund të ndodhë aty. Bëri një deklaratë Presidenti, por edhe Kuvendi Popullor.
Por vetëm kaq, gazetat e partive të ndryshme nuk po shprehin mendimin e tyre, mundësisht
çdo ditë dhe me artikuj redaksionalë, apo është më lehtë të bëjnë histori, replika apo humor,
se me sa duket dhe humori na mungoka sot në treg. Për statusin e deputetit. Ne e bëmë ligj
njëherë. E ktheu Presidenti për rishikim; kjo është e drejtë e Presidentit. Po pse nuk
rishikohet përsëri nga Kuvendi Popullor?
E dini ju shokë të Kryesisë sa jemi vënë në gojën e popullit për keq, duke përmendur
sikur kemi kërkuar vetura, kemi kërkuar vila, sikur kemi kërkuar të hamë nga 1000 lekë në
ditë etj. Kujt i shërben zvarritja burokratike e rishqyrtimit të këtij problemi, shokë të Kryesisë,
veç uljes së figurës së deputetit në sytë e atyre që e kanë zgjedhur? Populli është shumë i
mërzitur me ne, sepse dhe zgjatja e punimeve të Kuvendit Popullor dhe efektiviteti i ulët janë
të pajustifikueshme. Gjendja në ndërmarrjet bujqësore është katastrofike. Është e
domosdoshme ngritja e një komisioni qeveritar për të njohur gjendjen dhe për të zgjidhur

mënyrën e organizimit e drejtimit të ecurisë së tyre në të ardhmen, si forma shtetërore në
bujqësi, e cila do të konkurrojë në ekonominë e tregut. Kështu si i kemi lënë fermat, shteti me
pronën e bujqësisë do të dalë shpejt jashtë lojës së tregut. Së fundi, desha të theksoj, por
edhe t’i kërkoj llogari Kuvendit Popullor për shtypjen, shpalljen dhe propagandimin e ligjeve.
Kemi 3 muaj që po bëjmë ligje dhe asgjë nuk është vënë në jetë, kur e dimë se jetën e kemi
te paralizuar, jemi shtet pa shtet, se asnjë ligj nuk vepron. Me sa duket, me që filluam të
besojmë te Zoti, kemi gjetur vetëm mbështetjen e tij. Kjo është e palejueshme dhe e
papranueshme shokë të Kryesisë dhe për këtë mbani përgjegjësi tepër të rëndë. Ky problem
që thashë tani është ngritur dhe nga deputetë të tjerë, por me sa duket ka rënë në vesh të
shurdhët. Në një kohë që po shtypen dhjetëra gazeta, me tirazhe me qindra e mijëra në ditë,
pse nuk shtypen e të shpërndahen ligjet tona, për të cilat kemi tepër nevojë dhe populli po ju
pret?
Si përfundim, kërkoj çdo natë që në Radiotelevizion të jepet një rubrikë informative
shtetërore për ngjarjet dhe shqetësimet e ditës në vendin tonë, i cili të mbështetet në fakte të
argumentuara dhe të jepet nga Qeveria dhe në emër të saj. Brenda 22 korrikut të sqarohet
plotësisht çështja e Kamzës dhe të mbështetet shteti ligjor sipas të drejtës tonë. Me
përfundimin e fushatës së grurit, por jo më vonë se 10 gushti, të jepet informacion për
sigurinë e plotë të bukës në të gjitha rrugët nga Qeveria e Stabilitetit të vendit. Brenda dy-tre
ditëve ne dhe populli të informohemi për shpërdorimet e sakta dhe të plota në Drejtorinë e
Pritjes për ecurinë e punës për zbulimin e arit, puna që është bërë deri tani dhe të shqyrtohet
menjëherë statusi i deputetit. Deri në datën 25 korrik të bëhet shtypja dhe shpërndarja e
ligjeve të miratuara deri në fund të muajit qershor, si dhe çdo natë të zbërthehet dhe të
propagandohet një ligj në Radiotelevizion. Në qoftë se nuk ka vend në programet tona
televizive, unë propozoj që të hiqet përkohësisht “Europa”, se me këtë çështje jemi shpejt në
Europë kur të duam ne, dhe mos e kemi kaluar Europen dhe të behet njohja e ligjeve për
popullin që po i pret për sigurinë dhe jetën e tij. Gjatë muajve korrik-gusht nga Qeveria të
ngrihet një komision i posaçëm për ndërmarrjet bujqësore për mënyrën organizmit dhe të
drejtimit, punësimit të njerëzve, që është problem dhe efektivitetit të tyre për të ardhmen. Këto
janë disa shqetësime që mendova t’ia paraqes Kuvendit Popullor. Kërkoj prononcimin dhe
mbështetjen e kolegëve të mi deputetë, si dhe vlerësimin nga Kryesia e Kuvendit Popullor
dhe zbatimin e zgjidhjes së këtyre shqetësimeve.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Kam një vërejtje të vogël që fole gjatë; nuk mbahen mend dhe nuk
zënë vend të gjitha. Unë ju vura në dijeni që dje, pardje që ne i kemi çuar në shtyp, i kanë
“shtypur, i kanë marrë, sot e keni këtu Gazetën Zyrtare. Kaq kemi në dorë ne. (Dikush flet
nga salla.) S’është e vërtetë, mos u merrni me thashetheme edhe në Kuvend. (Një deputet
kërkon fjalën.) Dhjetë herë e ke marrë sot fjalën. Kemi seancë tjetër. Lufter Xhuveli.
Lufter Xhuveli - Unë do t’u lutesha shokëve deputetë që janë këtu në sallë dhe Kryesisë
për një çështje, e cila u fut në diskutim dhe për pak desh u miratua si një nen i veçantë, por
që edhe unë do të gjykoja që nuk e kishte vendin aty, të biem në një mendim të përbashkët
dhe t’ia sugjerojmë Qeverisë. Fjala është për disa mijëra specialistë të bujqësisë që
menjëherë do të mbeten pa punë dhe janë duke mbetur pa punë. Më falni, sugjerimi është ky:
Me përparësi Qeveria të shqyrtojë dhe të vendosë asistencën sociale, sepse nuk është e
vendosur për ta, në mënyrë që të mos mbeten rrugëve, të mos barazohen me specialistë të
tjerë, të cilët në mënyrë të rastësishme mund që të vuajnë edhe këta këtë pasojë. Ky ishte
sugjerimi. Të biem në një mendje, jo për të marrë vendim, por të biem në një emërues të
përbashkët këtu. Më falni, dhe Qeveria ta marrë në konsideratë si një sugjerim të Kuvendit
Popullor, me përparësi.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Në rregull. Gafur Shameti.
Gafur Shameti - Unë shkurt e kam për të diskutuar lidhur me çështjen e bujqësisë.
Aleksandër Meksi - E kemi diskutuar bujqësinë.
Gafur Shameti - Më falni, kam një mendim që them se ka vlera dhe Qeveria duhet ta
dëgjojë, Kuvendi duhet ta dëgjojë. Duke qenë se jemi marrë vetëm me sigurimin e bukës në
vend, kemi bërë shumë gabime të rënda që na kanë kushtuar. Mendoj që Qeveria të ketë
parasysh një gjë: Për kushtet që ka sot Shqipëria, duhet të kthejmë fytyrën nga blegtoria, pra
të kthejmë nga blegtoria me një kusht, që shteti t’i garantojë bukën në vend popullit.
Aleksandër Meksi - Një minutë, ju lutem! Një informacion, në rregull. Nuk e japim, se
s’ka pjesëmarrjen e nevojshme. Dakord! Në orën pesë e gjysmë do të mblidhemi prapë.

*

*

*

(Seanca e pasdites, ora 17:30)

Aleksandër Meksi - Ju lutem, zini vendet të gjithë, të fillojmë! Të nderuar deputetë,
vetëm një informacion kemi. Do ta marrë vesh tërë Shqipëria dhe, ju lutem, mos hyni në rolin
e prishësit të seancës, në gjuetinë e numrave të prezencës.
Fillojmë seancën me informacionin e përgatitur nga Komisioni i Posaçëm për Problemet e
Shëndetësisë.
Ta mbarojmë atë; i kam caktuar emrat unë se kujt do t’ia jap fjalën, Halim Çela, Fehmi
Abdiu, Kostandin Hoxha.
Kostandin Hoxha - Ka të bëjë me atë që folëm paradite për tokën. Ju lutem, 1 minutë
punë është, një propozim. E kërkova fjalën dhe paradite, por s’qe e mundur të ma jepnit fjalën
(Dikush flet në sallë). Tani kemi një Kryesi, ju lutem mos merrni kompetencat e Kryesisë të
gjithë.
I nderuar Zëvendëskryetar, të nderuar deputetë. Dëshiroj të bëj një propozim lidhur me
një problem që shtrova përpara disa ditësh për ndotjen e mjedisit në fshatin Gorisht të zonës
elektorale që përfaqësoj. I propozoj Qeverisë që të krijojë një komision të posaçëm, me
përfaqësues të dikastereve të interesuara, për të vajtur në vend dhe për të parë situatën
ekzistuese, sepse është bërë shumë shqetësuese.
Së dyti, propozoj që Komisioni i Ruajtjes së Mjedisit të këtij Kuvendi të marrë urgjentisht
në analizë këtë problem.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Të gjitha ankimet e këtij lloji, për ndotjen e mjedisit mund të kalojnë
në mënyrë fare të natyrshme në Komisionin për Ruajtjen e Mjedisit që kemi. Kjo është forma
më normale e zgjidhjes së këtyre problemeve.
Sali Serisha - Zoti kryetar i seancës, agresiviteti i disa deputetëve më ndërpreu
deklaratën, e cila nuk synonte aspak për qëllime partiake dhe unë kërkoj nga ju të mos i lejoni
të tilla gjëra. Nuk është se unë nuk kam durim. E kam thënë dhe e them prapë. Ai që fyen i
rikujtoj shprehjen e Viktor Hygosë, që thoshte: “Zotëri, ti më nderon dhe kur më fyen”, por unë
kam keqardhje se më ndërpreve deklaratën, e cila kishte të bënte me marrjen në mbrojtje nga
ky Parlament të interesave jetësorë të një grupi shumë të kërcënuar nga ligji që nxorëm, siç
janë mësuesit, agronomët, zooteknikët, veterinerët, të cilët nuk duhet të dalin të trishtuar nga
aprovimi i ligjit tonë, por ata duhet të dinë se do të përfitojnë nga ai.
Aleksandër Meksi - Në rregull. Qartë. Tani është e vërtetë që në disa raste ka dhe
agresivitet. Kjo është dhe në natyrën e punëve. Kemi tërhequr vëmendjen, por tërheqja e
vëmendjes është e pamjaftueshme. Zoti Ndriçim Hysa ka ngarkuar zotin Xhemal Qerimani
për një çështje. Urdhëroni Xhemal Qerimani!
Xhemal Qerimani - Zoti Nënkryetar, unë jam deputet si gjithë deputetët e tjerë dhe, në
radhë të parë, të tërheq vërejtjen ty, në lidhje me ironinë që përdore. Mua s’më ngarkon njeri
për të folur. E para.
E dyta, kisha vërejtje në lidhje me zhvillimin e seancës. Nuk duhet të shkelim ne në radhë
të parë dhe duhet të jemi pasqyrë e gjithë të tjerëve në drejtim të zbatimit të rregullave që
kemi përcaktuar për veten tonë. Kur nuk plotësojmë më shumë sesa gjysmën, seanca nuk
duhet të zhvillohet. Në këtë drejtim, si do që të jetë problemi, ka votim apo nuk ka votim? Në
rast se nuk përbëjmë 126 deputetë, seanca nuk duhet të zhvillohet. Në rast të kundërt, çdo
informacion, çdo deklaratë ka mjete informacioni, ka mjete ku gjithsecili prej nesh mund t’i
përdorë, salla e Kuvendit Popullor, zoti Nënkryetar nuk duhet të përdoret prej deputetëve për
të bërë deklarata të ndryshme. Edhe njëherë e theksoj, në rast se nuk kemi pjesëmarrje 126
deputetë, seanca nuk duhet të zhvillohet. Në rast të kundërt, ku si funksionarë që ju kemi
zgjedhur, derisa shkelni rregulloren, duhet dhe të mos lejoni gjëra të tilla. Këtë kisha.
(Dikush nga deputetët kërkon të flasë)
Aleksandër Meksi - Po pse bërtet, të kam ndonjë borxh që më hakërrehesh? Mundohu
të jesh i sjellshëm Ndriçim Hysa, se kemi frikë të vijmë këtu nga ju të dy e ndonjë tjetër. (Një
deputet kërkon të flasë). Ju lutem, nuk jua kam dhënë fjalën, sepse duhet të prish seancën
me kërkesën e deputetëve, që e krijuam vetë për t’ju dhënë mundësinë që disa prej jush
shqetësimet t’ia japin komisionit që do të ngrihet. Fehmi Abdiu.

Fehmi Abdiu - Të nderuar nënkryetarë, të nderuar kolegë. 3 ditë më parë, në këtë
Parlament deputeti Bujar Pata ka parashtruar një problem mjaft të rëndësishëm që lidhet me
një mori shqetësimesh që kanë të bëjnë me qytetin e Peshkopisë, në fshatrat përreth dhe në
gjithë rrethin e Dibrës. 3 ditë më vonë, në vijim të kësaj, e quaj për detyrim ndaj zgjedhësve
dhe ndaj jush që të parashtroj se gjendja në rrethin e Dibrës paraqitet njëlloj siç është
parashtruar atë natë, se qytetarët dhe të gjithë banorët e fshatrave nuk furnizohen pothuajse
me asgjë. Në dyqane s’ka as vaj, as sheqer, as kripë dhe pothuajse asgjë. Për këtë banorët e
qytetit, organet përkatëse i janë drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave disa herë. Vlen të
theksohet se me gjithë insistimet e tyre, gjendja është vështirësuar akoma më keq për bukë
dhe për këtë arsye sot televizioni ka parashtruar, ka sjellë një kronikë, ku bën fjalë dhe tregon
se po të marrësh bukë duhet të rrish disa orë në radhë dhe se mbi të gjitha duhet të rrihesh
me njerëzit që ke përreth. Me siguri këtë do ta shikoni në darkë. Ju lutem ta vlerësojmë
seriozisht këtë problem, t’i kërkojmë Qeverisë dhe, në të njëjtën kohë, të ndiejmë dhe ne
detyrim ndaj këtij populli, ashtu si për të gjithë popullin shqiptar, që të krijojmë mundësitë që
populli i Dibrës, ashtu si gjithë populli tjetër shqiptar, me ato pak mundësi që ka sot, të
gjenden rrugët e zgjidhjes që të blejë ushqimet dhe minimalen, të blejë kripë, të pijë ujë,
sepse edhe ujë s’ka pirë deri tani për disa ditë rresht dhe të marrë gjërat më të
domosdoshme nëpër dyqane. Në qoftë se Qeveria nuk do të marrë përsipër dhe ky
Parlament nuk do ta vlerësojë seriozisht këtë problem, unë kam përshtypjen se në atë rreth,
brendapërbrenda zonave dhe qyteti me fshatrat, mund të lindin probleme të thella sociale që
mund të çojnë në pasoja sociale. Gjithashtu, kam dhe një detyrim tjetër që e mora prej
banorëve të fshatit dhe të qytetit para 3 ditësh, kur jam nisur për këtu. Populli tashmë është
mërzitur nga diskutimet tona. Është mërzitur nga shumë deklarata pa f und, qe nganjëherë u
japim dhe ngjyra politike, retorike dhe ngjyra hartimesh etj. Ai kërkon nga ne rendiment më të
lartë në punë, seriozitet më të lartë, për sa i përket rregullit dhe disiplinës, se me të drejtë
mbrëmë u bë problem dhe ju na tërhoqët vëmendjen, kërkon që ne të heqim dorë nga shumë
diskutime pa fund dhe të përmirësojmë gjendjen, të mbarojmë e të shkojmë pranë tij, të
punojmë atje me të. Por me këtë rast dua të them një gjë. Në qoftë se ditën e djeshme u
diskutua problemi i disiplinës, nuk jemi ne të gjithë deputetët të padisiplinuar, prandaj kam
mendimin që shprehja që u tha nga Kryetari i Kryesisë që populli le t’i gjykojë deputetët që
mungojnë, nuk ishte plotësisht e saktë. Populli duhet të gjykojë ata deputetë që mungojnë pa
arsye në Parlament, që neglizhojnë, që s’vijnë, që rrinë rrugëve ose që vijnë këtu dhe merren
me probleme të tjera, jo me ato që kemi në rendin e ditës. Por ndër ta ka parlamentarë që
nuk vijnë për shkaqe të arsyeshme, që janë me shërbim dhe për shkaqe shëndetësore.
Prandaj, herë të tjera, do t’ju lutesha që për të vendosur këtu rregull, për çdo fillim seance të
zgjidhet problemi me kryetarët e grupeve parlamentare. Kush mungon, përse mungon.
Shokët që mungojnë të japin llogari, së paku në grupe dhe pastaj të informohet Kuvendi për
këto probleme. Ky shqetësim vihet re dhe në këtë seancë të sotme. Ju lutem, vini dorë që të
mos bëhemi qesharakë para popullit. Ai kërkon nga ne rregull, disiplinë dhe kërkon që ne të
japim shembull personal për punë, për sakrifica përpara tij.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Arben Imami.
Arben Imami - Zoti Nënkryetar, falemnderit! Shpeshherë nga ky Parlament janë drejtuar
kritika ndaj vetë Parlamentit dhe sigurisht që ne duhet të shohim me një sy vetëkritike punën
tonë, megjithatë do ta konsideroja punën e këtij Parlamenti si një nga më seriozet e
parlamenteve të vendeve lindore pas kthesave më demokratike në këto vende. Prandaj të
mos e ngremë dhe ulim problemin e zgjatjes së punës këtu, sepse pa diskutim nuk do të
mund të arrinim gjëkund. Për më tepër javën e fundit, në qoftë se është humbur java, nuk
është humbur për hir të diskutimeve, por humbur për hir të kokëfortësisë dhe kryeneçësisë së
palës tjetër.
- Për sa i përket deklaratës së zotit Fehmi Abdiu, unë e mbështes totalisht. Populli i rrethit
të Dibrës, megjithëse unë nuk jam deputet i rrethit të Dibrës, por e konsideroj veten
njëfarësoj, domethënë përfaqësues të popullit, duhet mbështetur deri në fund, ndërkohë që
mielli rri në Portin e Durrësit, nuk transportohet në Peshkopi dhe zoti Kryeministër të vijë të
japë përgjigje pse situata në rrethin e Durrësit është kështu siç është dhe përse situata në
Durrës është ashtu siç është. Pra, nuk transportohen mallrat e nevojshëm. Duhet të marrë
masa të menjëhershme Qeveria dhe për më tepër. Kryeministri të na bëjë një pasqyrë të
punës së kësaj Qeverie, ndërkohë.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Halim Çela.

Halim Çela - Në datën 5 qershor, gjatë shërbimit pranë Partisë Demokratike të rrethit të
Shkodrës u plagos një polic. Këtë problem ne e kemi diskutuar në Parlament, bile e bënë të
vdekur, e bëmë dëshmor etj., etj. Fatmirësisht ai është akoma gjallë dhe gjendja e tij është në
përmirësim. Si deputet i zonës nr.144, ku ai është banor dhe kryente shërbimin në Shkodër,
më kanë kërkuar disa herë t’i shtroj Parlamentit që të ndërhyjë pranë Qeverisë që polici të
shkojë për kurim jashtë. Nuk është një problem i thjeshtë, mendoj se është problem shumë
human. Ai u plagos në krye të detyrës, në shërbim, prandaj është njerëzore. Duhet të bëjmë
çmos që ai të shkojë jashtë shtetit për kurim.
Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Bardhyl Baltëza.
Bardhyl Baltëza - Sapo kemi mbaruar miratimin e ligjit të tokës dhe desha të kthehem
dhe një herë për një problem mjaft shqetësues.
Të nderuar deputetë, jemi përpara ndarjes së tokave, por kemi harruar diçka. Në vitin
1967 janë sekuestruar tokat e komuniteteve fetare, me pa asnjë të drejtë. Gjatë kësaj kohe
do të ndajmë tokat fshatarësisë dhe unë do ta ftoja këtë Parlament para së gjithash, para se
të bëhej ndarja e tokave, të shtojmë një nen në ligjin “Për tokën” që t’u rikthehen
komuniteteve fetare shqiptare të gjitha tokat e marra padrejtësisht. Falemnderit!
Aleksandër Meksi - Këtë çështje ta shohë Komisioni Qendror nëpërmjet komisionit tonë.
Çun Jonuzi.
Çun Jonuzi - I nderuar Nënkryetar, ne sapo miratuam ligjin “Për tokën”. Nuk e miratuam
për tokën, por e miratuam vetëm për tokën arë. Me gjithë që u emërtua ligji “Mbi tokën”, nuk e
zgjidhëm, sikundër e thashë edhe në diskutimin tim, problemin e gjithë zonës kodrinore
malore. Kërkojmë që Kryesitë interesohet pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Këshillit të
Ministrave që të vijë këtu projektligji “Mbi ndarjen e tokave kullosore” dhe të tokave të tjera që
nuk përfshihen në fondin e madh të pyjeve, për t’u privatizuar këto në favor të fshatarësisë së
zonave kodrinore e malore dhe kjo duhet të bëhet aq urgjente, siç u bë dhe për tokat arë.
Ndryshe problemi i ndarjes së tokave nuk konsiderohet i zgjidhur.
Falemnderit!

