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tyre. Evidentimi dhe diferencimi në subjektet përfitues ose jo nga 

procesi i legalizimit.  

2. Procedurat e miratimit dhe dhënies së lejes së legalizimit sipas 

kategorive përkatëse dhe miratimi i objekteve dhe parcelave ndërtimore. 

3. Auditim mbi besueshmërinë ligjore të shqyrtimit dhe zgjidhjes së 

ankesave dhe respektimi i afateve ligjor për kthim përgjigje. 

4. Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme sipas procedurës së kalimit të pronësisë e të regjistrimit 

të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 10.8.1991 dhe të truallit 

funksional të tyre.  
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Pika B Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme  

1. Auditimi mbi procedurat e regjistrimit fillestar të përfituara nga 

privatizimi, nga vendimet për kthimin dhe kompensimin e pronave dhe 

transaksionet e kryera me këto prona. 

40-66 

https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/


 

2 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport përfundimtar i auditimit i ushtruar në Drejtorinë Vendore të 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Fier 

 2. Auditimi mbi regjistrimin e pasurive “tokë bujqësore” dhe 

transaksionet e kryera me këto prona. 

3. Auditimi mbi regjistrimin e objekteve me leje ndërtimi mbi troje 

publike dhe private, dhe transaksionet e kryera me këto prona.  

4. Auditimi mbi regjistrimin e objekteve me leje legalizimi dhe 

transaksionet e kryera me këto prona. 

5. Auditimi mbi regjistrimin e pasurive të përfituara nga vendimet 

gjyqësorë dhe transaksionet e kryera me këto prona. 

6. Auditim mbi administrimin e dokumentacionit dhe respektimi i 

afateve në dhënien e shërbimit të kërkuar ndaj qytetarëve. 

Pika C Probleme të ndryshme të dala gjatë auditimit dhe ankesat e 

administruara në KLSH. 

66-70 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 70-87 
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I-PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  

 

1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit ushtroi auditimin e përputhshmërisë në Drejtorinë Vendore të Agjencisë 

Shtetërore të Kadastrës (DVASHK) Fier, duke i kushtuar vëmendjen e posaçme çështjeve që 

lidhen me legalizimin e objekteve dhe kalimin e parcelave në pronësi të subjekteve, regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme, si dhe bashkëpunimi institucional midis DVASHK Fier dhe institucioneve 

përkatëse për sa i përket fitimit të pronësisë dhe regjistrimit të këtyre pronave. 

 

2.   Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 

 

Gjetja 

Nr. 
Përmbledhje e gjetjes 

Referenca me 

Raportin 

Përfundimtar 

Rëndësia Rekomandimi 

1.  

Nga auditimi i 

dokumentacionit të vënë 

në dispozicion nga 

DVASHK Fier, rezultoi 

se: 

- Në 10 raste, skicat 

fushore janë të 

parregullta dhe nuk i 

përmbahen formatit 

ligjor për shkak se nga 

ana e specialistëve të 

terrenit nuk pasqyrohen 

të gjitha të dhënat (në 8 

raste specialistët e 

terrenit nuk kanë 

pasqyruar kanalin apo 

distancën nga kanali 

kullues.) 

-Në 4 raste, janë 

legalizuar objekte mbi 

bazën e vendimeve të 

cilët nuk janë të plotë në 

formë për shkak të 

mungesës së nënshkrimit 

të përgjegjësit të 

legalizimit, i cili në 

kohën e marrjes së 

vendimeve ka qenë vend 

vakant. 

Faqet 17-40 E mesme 

1. DVASHK Fier të marrë 

masa që specialistët e 

terrenit të plotësojnë 

procesverbalin e verifikimit 

në terren dhe skicën fushore 

në kohën e evidentimit të 

objekteve në terren, për të 

evituar mundësinë e 

gabimeve në pasqyrimin e 

gjendjes faktike ndërtimore, 

si dhe të pasqyrojnë të 

gjitha të dhënat përkatëse 

përsa i përket llojit të 

konstruktit të ndërtimeve 

informale të verifikuara 

duke bashkëngjitur 

fotografitë e bëra gjatë 

verifikimit në terren. 

2. DVASHK Fier të marrë 

masa që dokumentacioni i 

praktikave të legalizimit të 

plotësohet, nënshkruhet dhe 

vuloset sipas formatit dhe 

standardit ligjor nga 

personat përkatës. 
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Gjetja 

Nr. 
Përmbledhje e gjetjes 

Referenca me 

Raportin 

Përfundimtar 

Rëndësia Rekomandimi 

2.  

Nga auditimi i 

dokumentacionit të vënë 

në dispozicion nga 

DVASHK Fier për 

praktikat e legalizimit, 

rezultoi se: 

- Në 10 raste (Leja e 

Legalizimit me 

nr.2009426, datë 

28.02.2020; Vendimi 

për legalizimin e 

ndërtimit pa leje me nr. 

722, datë 25.10.2021; 

Leja e Legalizimit me 

nr.209489, datë 

30.04.2020; 

Leja e Legalizimit me 

nr.209487, datë 

30.04.2020; Leja e 

Legalizimit me 

nr.209488, datë 

30.04.2020; Leja e 

Legalizimit me 

nr.209486, datë 

30.04.2020; Leja e 

Legalizimit me 

nr.209485, datë 

30.04.2020; Leja e 

Legalizimit me 

nr.209484, datë 

30.04.2020; Vendim i 

legalizimit të objektit 

me nr.142, datë 

17.03.2021; Vendimi 

nr.271, datë 23.04.2021 

për legalizimin e 

ndërtimit informal). 

DVASHK Fier ka 

legalizuar objekte të 

ndërtuara në afërsi të 

kanaleve. Në 8 raste, në 

skicën fushore, nuk 

Faqet 17-40 E mesme 

1. Drejtoria Vendore e 

Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës Fier për rastet e 

mësipërme, të kërkojë 

informacion nga Bashkia 

Fier nëse objektet e 

legalizuar cenojnë brezin 

mbrojtës të kanalit kullues 

dhe deri në kthimin e 

përgjigjes nga kjo bashki të 

vendosë masë kufizimi 

sipas kërkesave të ligjit 

nr.111/2018 “Për 

Kadastrën”. Në rast se 

objektet e legalizuar nuk 

cenojnë brezin mbrojtës të 

kanaleve, atëherë 

DVASHK Fier duhet të 

vijojë me heqjen e masës së 

kufizimit, në të kundërt të 

fillojë menjëherë 

procedurat për shfuqizimin 

e lejes së legalizimit dhe t’a 

pasqyrojë atë në kartelat 

(regjistrat) e pasurive të 

paluajtshme. 

2. Drejtoria Vendore e 

Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës Fier, të marrë 

masa që në të ardhmen, për 

rastet e objektet informale 

të ndërtuara pranë 

kanaleve, të kërkojë 

informacion në lidhje me 

llojin dhe kategorinë e 

kanaleve pranë të cilave 

janë ndërtuar këto objekte, 

si dhe të vijojë me 

procedurën e kualifikimit 

apo skualifikimit nga 

legalizimi, në zbatim të 

kërkesave ligjore të 
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Gjetja 

Nr. 
Përmbledhje e gjetjes 

Referenca me 

Raportin 

Përfundimtar 

Rëndësia Rekomandimi 

është pasqyruar kanali 

në afërsi të objektit ose 

distanca nga kanali. 

DVASHK Fier nuk ka 

kërkuar informacion 

nga institucionet 

përkatëse në lidhje me 

llojin dhe kategorinë e 

kanalit pranë të cilit 

është ndërtuar objekti 

dhe nëse objekti cenon 

brezin mbrojtës të tij në 

mënyrë që të vijojnë 

mbi bazën e marrjes së 

informacionit të kërkuar 

me procedurën e 

kualifikimit apo 

skualifikimit nga 

legalizimi. 

përcaktuara në nenin 47, 

pika 1/ç të ligjit 

nr.24/2017, datë 

09.03.2017 “Për 

administrimin e ujitjes dhe 

të kullimit”. 

3.  

Nga auditimi i 

dokumentacionit të vënë 

në dispozicion nga 

DVASHK Fier, në 

rezultoi se: 

-Në 2 raste (Leja e 

Legalizimit me 

nr.290183, datë 

31.07.2019; Leja e 

legalizimit me nr. 

209391, datë 

25.02.2020), janë 

legalizuar objekte 

informale të cilat 

rezultojnë të ndërtuar në 

pronë të vetë, por që 

njësia strukturore mbi të 

cilin pozicionohet është 

brez i gjelbërt pranë 

lumit të Semanit. 

Objektet janë legalizuar 

në zonë të gjelbër, në 

mospërputhje me pikën 

Faqet 17-40 E mesme 

Drejtoria Vendore e 

Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës Fier për rastet e 

mësipërme, të kërkojë 

informacion nga Bashkia 

Fier nëse në territorin ku 

ndodhen këto objekte 

ndalohet zhvillimi dhe nëse 

ka ndonjë projekt konkret 

të infrastrukturës publike. 

Deri në kthimin e 

përgjigjes nga këto 

institucione të vendosë 

masë kufizimi sipas 

kërkesave të ligjit 

nr.111/2018 “Për 

Kadastrën”. Në rast se 

Bashkia Fier konfirmon se 

objekti i legalizuar nuk 

cenon ndonjë projekt 

konkret të infrastrukturës 

publike të përcaktuar në 

planin urbanistik të qytetit 
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Gjetja 

Nr. 
Përmbledhje e gjetjes 

Referenca me 

Raportin 

Përfundimtar 

Rëndësia Rekomandimi 

1/h të VKM nr.280, datë 

01.04.2015 “Për 

përcaktimin e kritereve, 

procedurave e 

dokumentacionit të 

zbatueshëm për të 

kualifikuar ndërtimet pa 

leje, shtesat anësore 

dhe/ose në lartësi, në 

ndërtime me leje”, i 

ndryshuar. 

 

apo në atë zonë nuk 

ndalohet zhvillimi, atëherë 

DVASHK Fier duhet të 

vijojë me heqjen e masës së 

kufizimit, në të kundërt të 

fillojë menjëherë 

procedurat për shfuqizimin 

e lejes së legalizimit dhe të 

pasqyrojë këtë veprim në 

kartelat (regjistrat) e 

pasurive të paluajtshme. 

4.  

Nga auditimi i 

dokumentacionit të vënë 

në dispozicion nga 

DVASHK Fier për 

praktikat e legalizimit, 

rezultoi se: 

-Në 15 raste, një ndër 

problemet kryesore të 

konstatuara gjatë 

auditimit të DVASHK 

Fier është fakti se janë 

kryer 2-3 herë 

verifikimet në terren për 

të njëjtin subjekt.  

Riverifikimet në terren 

(jo vetëm për objektet e 

konstatuara me 

problematika në 

legalizim) janë kryer me 

pretendimin se mund të 

ketë patur ndryshime të 

rrethanave, apo sepse 

janë tejkaluar afatet dhe 

duhet të ndiqej procedura 

e kualifikimit ndërkohë 

që edhe mbas 

riverifikimeve nuk janë 

respektuar afatet ligjore 

për procedurën e 

legalizimit. Këto 

Faqet 17-40 E mesme 

DVASHK Fier të marrë 

masa për të evituar 

verifikimet disa herë për të 

njëjtët objekte, të përgatisë 

plane konkrete për të 

shqyrtuar kërkesat për 

legalizim dhe brenda 

afateve të përcaktuara në 

dispozitat ligjore dhe 

nënligjore, të bëjë matjet në 

terren dhe të dalë me 

vendim për 

kualifikimin/skualifikimin 

e objekteve, duke 

mundësuar kështu ofrimin 

e shërbimit në kohë ndaj 

qytetarëve dhe duke rritur 

transparencën për publikun, 

por njëkohësisht të 

shmangë edhe zvarritjen në 

kohë të përfundimit të 

procesit të legalizimit. 
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Gjetja 

Nr. 
Përmbledhje e gjetjes 

Referenca me 

Raportin 

Përfundimtar 

Rëndësia Rekomandimi 

argumente nuk kanë bazë 

ligjore.  

-Në 15 raste, nga 

DVASHK Fier nuk është 

respektuar afati 60 ditor  

për marrjen e vendimit 

për kualifikimin ose 

skualifikimin e praktikës 

së legalizimit nga data në 

të cilën është kryer 

verifikimi në terren, si 

dhe nuk është respektuar 

edhe afati 30 ditor për 

lëshimin (zbardhjen) e 

lejes së legalizimit nga 

data e kualifikimit. 

5.  

DVASHK Fier, për rreth 

2 vite, nuk ka realizuar 

shërbimet për 2000 

aplikime të regjistrimit të 

pasurive në zbatim të 

VKM nr. 1182, datë 

24.12.2020 “Për 

miratimin e rregullave të 

lëshimit të akteve të 

kalimit në pronësi, pa 

shpërblim, të tokës 

bujqësore dhe të modelit 

të aktit individual të 

kalimit në pronësi të 

tokës bujqësore”, për 

shkak të mungesës së 

kapaciteteve njerëzore, 

veçanërisht specialistëve 

për realizimin e matjeve 

në terren. 

Faqet 17-40 E mesme 

DVASHK Fier, në 

bashkëpunim me 

Drejtorinë e Përgjithshme 

të ASHK-së, të marrë masa 

për të ngritur një sektor të 

ri për trajtimin e kërkesave 

të qytetarëve që kanë si 

objekt VKM nr.1182/2020. 
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3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit 

 

Opinion i kualifikuar1. 

 

Ne audituam përputhshmërinë e veprimtarisë së Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës Fier me kriteret e vlerësimit përfshirë kuadrin ligjor, rregullat, dhe rregulloret që lidhen 

me procedurat e legalizimit dhe regjistrimin e tyre. 

 

Nga auditimi mbi përputhshmërinë, i mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI 

4000, Rregulloren e Procedurave të Auditimit dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së 

KLSH-së, i kryer në subjektin Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Fier 

rezultuan mospërputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret) të cilat nën gjykimin 

profesional të audituesit të pavarur janë materiale por jo të përhapura, efektet e të cilave 

justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar. 

 

Nga auditimi i përputhshmërinë, për sa i takon shkallës së zbatueshmërisë së rregullave, ligjeve 

dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat realizohet 

veprimtaria, (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), janë konstatuar mangësi dhe parregullsi: 

 

- Në 5 raste procesverbali i verifikimit në terren, genplani dhe vendimi për legalizim nuk i 

përmbahet formatit, për shkak se nuk kanë nënshkrimin e të gjithë personave përgjegjës.  

- Në 10 raste, skicat fushore janë të parregullta dhe nuk i përmbahen formatit ligjor.  

- Në 11 raste procesverbali i verifikimit në terren nuk i përmbahet formatit. 

-Në 2 raste matjet për verifikimin e gjendjes faktike të ndërtimeve informale në terren rezultojnë 

të jenë kryer vetëm nga një specialistë, në mospërputhje me procedurën e legalizimit e cila 

parashikon se verifikimi në terren duhet të kryhet nga jo më pak se dy specialistë sipas formatit 

ligjor. 

- Në 8 raste procesverbali i verifikimit në terren nuk është nënshkruar nga përgjegjësi i sektorit të 

hartografisë. 

- Në 10 raste, skicat fushore janë të parregullta dhe nuk i përmbahen formatit ligjor për shkak se 

nga ana e specialistëve të terrenit nuk pasqyrohen të gjitha të dhënat (në 8 raste specialistët e 

terrenit nuk kanë pasqyruar kanalin apo distancën nga kanali kullues.) 

-Në 4 raste, janë legalizuar objekte mbi bazën e vendimeve të cilët nuk janë të plotë në formë për 

shkak të mungesës së nënshkrimit të përgjegjësit të legalizimit, i cili në kohën e marrjes së 

vendimeve ka qenë vend vakant.  

- Në 10 raste DVASHK Fier ka legalizuar objekte të ndërtuara në afërsi të kanaleve. Në 8 raste, 

në skicën fushore, nuk është pasqyruar kanali në afërsi të objektit ose distanca nga kanali. 

DVASHK Fier nuk ka kërkuar informacion nga institucionet përkatëse në lidhje me llojin dhe 

kategorinë e kanalit pranë të cilit është ndërtuar objekti dhe nëse objekti cenon brezin mbrojtës të 

                                                 
1 Sipas Manualit të Auditimit Përputhshmërisë të KLSH-së, Opinionet e kualifikuara: Audituesi shpreh një opinion të kualifikuar kur në gjykimin 

profesional të tij, efekti ose efektet e mundshme të një çështjeje janë materiale por jo të përhapura. 
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 tij në mënyrë që të vijojnë mbi bazën e marrjes së informacionit të kërkuar me procedurën e 

kualifikimit apo skualifikimit nga legalizimi. 

-Në 2 raste janë legalizuar objekte informale të cilat rezultojnë të ndërtuar në pronë të vetë, por që 

njësia strukturore mbi të cilin pozicionohet është brez i gjelbërt pranë lumit të Semanit. 

-Në 15 raste, një ndër problemet kryesore të konstatuara gjatë auditimit të DVASHK Fier është 

fakti se janë kryer 2-3 herë verifikimet në terren për të njëjtin subjekt.  

-Nga DVASHK Fier nuk është respektuar afati 60 ditor  për marrjen e vendimit për kualifikimin 

ose skualifikimin e praktikës së legalizimit nga data në të cilën është kryer verifikimi në terren, si 

dhe nuk është respektuar edhe afati 30 ditor për lëshimin (zbardhjen) e lejes së legalizimit nga data 

e kualifikimit. 

-Në 1 rast nga ana e sektorit të hartografisë është bërë një pasqyrim i gabuar i sipërfaqes së bazës 

së ndërtimit, ku konkretisht duhet të ishte pasqyruar sipërfaqja e bazës ndërtimore të objektit aty 

ku mbarojnë muret e tij pa përfshirë shkallët e jashtme të pozicionuara mbi trotuar. 

- Në 2 raste është legalizuar objekti pa deklaratën noteriale për prishjen e objektit të vjetër mbi të 

cilin pozicionohet objekti informal i ndërtuar. Objektet pozicionohen mbi objektin e vjetër, 

verifikuar kjo nga kartela e pasurisë së paluajtshme mbi statusin e pronës dhe nga harta e vitit 1994 

në geoportalin ASIG. 

- DVASHK Fier në ka vepruar me 2 standarde, lidhur me procedurat për legalizimit, duke zbardhur 

lejen e legalizimit brenda ditës nga marja e vendimit për disa subjekte dhe për disa të tjerë është 

zbardhur mbas disa vitesh. 

- Përgjithësisht dokumentacioni i verifikimit në terren, procesverbali, genplani, skicat dhe 

fotografitë paraqesin mangësi dhe parregullsi, pasi nuk plotësohen me të gjitha të dhënat që 

kërkohen. 

-Në 20 raste, një ndër problemet kryesore të konstatuara gjatë auditimit të DVASHK Fier është 

fakti se janë kryer 2-3 herë verifikimet në terren për të njëjtin subjekt.  

-Nga DVASHK Fier nuk është respektuar afati 60 ditor  për marrjen e vendimit për kualifikimin 

ose skualifikimin e praktikës së legalizimit nga data në të cilën është kryer verifikimi në terren, si 

dhe nuk është respektuar edhe afati 30 ditor për lëshimin (zbardhjen) e lejes së legalizimit nga data 

e kualifikimit.  

-DVASHK Fier, për rreth 2 vite, nuk ka realizuar shërbimet për 2000 aplikime të regjistrimit të 

pasurive në zbatim të VKM nr. 1182, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të lëshimit të 

akteve të kalimit në pronësi, pa shpërblim, të tokës bujqësore dhe të modelit të aktit individual të 

kalimit në pronësi të tokës bujqësore”, për shkak të mungesës së kapaciteteve njerëzore, 

veçanërisht specialistëve për realizimin e matjeve në terren. 

-Në 1 rast, është regjistruar gabimisht një sipërfaqe trualli sipas (LN) matjeve faktike në terren dhe 

sipas azhornimit të pasurisë, e cila rezulton të jetë 4420m2 më shumë nga titulli i pronësisë, duke 

mos administruar deklaratën noteriale për heqjen dorë për sipërfaqen tepër që rezulton nga 

azhornimi i hartës kadastrale. 

-Në 1 rast, për regjistrimin e AMTP-së, është përfituar ngastra prej 9680 m2 nga aplikuesi i cili ka 

hequr dorë nga kjo pasuri me deklaratë noteriale, për të marrë sipërfaqen prej 16370 m2, në 

pasurinë që me AMTP mbulon vetëm sipërfaqen prej 7500m2. Dokumentacioni është përcjellë 

nga Bashkia Fier. 

-Në 1 rast,  nga plan-rilevimi rezulton se pasuria është kanal dhe bankinë dhe megjithëse në 

kartelën e pasurisë është bërë shënimi në seksionin përshkrues, nga DVASHK Fier kjo pasuri është 

regjistruar truall dhe jo kanal, duhet u çelur në emër të bashkëpronarëve përkatës(pa lëshuar 
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 certifikatë), të cilat si titull pronësie kanë një vendim të komisionit të kthimit dhe kompensimit të 

pronave. Për rrjedhojë, ndarja e pasurisë dhe kartela përkatëse duhej të ishte çelur kanal dhe nga 

ana e qytetarit duhej kërkuar deklaratë noteriale për heqjen dorë nga sipërfaqe që rezulton kanal. 

-Në 2 raste, ndonëse kartelat e pasurisë janë shoqëruar me shënimin se “ndërtesa është shembur”, 

e konfirmuar kjo nga dokumentet e azhurnimit dhe planrilevimit, certifikata e pronësisë është 

lëshuar për ndërtesën. 

-Në 1 rast, për pasurinë me sipërfaqe trualli 1852 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 882 m2 rezulton se 

nuk është i plotë dokumentacioni tekniko-ligjor i privatizimit, i administruar gjatë regjistrimit 

fillestar.  

-Në 1 rast, për regjistrimin e AMTP, për ngastrën me sipërfaqe 13976 m2 arë konstatohet një 

gabim aritmetik gjatë procesit të regjistrimit të ndarjes së kësaj pasurie, pasi  totali i sipërfaqe 

A+B=10971 m2, pra një sipërfaqe prej 3005 m2 më pak sesa totali i sipërfaqes së pasurisë mëmë. 

- Në 3 raste DVASHK Fier ka vijuar me regjistrimin e pasurive sipas kontratave të privatizimit me 

mangësi në dokumentacion pasi nuk administrohen të dhëna për pasurinë pallat, pasqyrimin nga 

hipoteka në sistem, nuk administrohet gentplani dhe kontrata e bashkëpronësisë si dokumente që 

shërbejnë për regjistrimin e pallatit, formulari nr. 3, kontrata për privatizimin e banesës nuk 

përmban të gjithë ekstremitetet ligjore, mungon nënshkrimi i palëve. 

-Në 2 raste ish-ZVRPP Fier nuk ka mbajtur kamatëvonesën në vlerën totale prej 297,850 lekë për 

regjistrimin me vonesë të titullit të pronësisë (vendim gjyqësor i formës së prerë) para se të lëshonte 

certifikatën, në mospërputhje me nenin 38 dhe 39 të Ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin 

e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar. Mospagimi i detyrimit të kamatëvonesës përbën të ardhura 

të munguara në buxhetin e shtetit në vlerën 297,850 lekë. 

- Në 5 raste, për praktikat e privatizimit, nuk ka të dhënë për pasurinë pallat, nuk administrohet 

kontrata e bashkëpronësisë si dokumente që shërbejnë për regjistrimin e pallatit. 

-Nga auditimi i praktikave rezultoi se 882 aplikime që janë kryer pranë Drejtorisë së ALUIZNI-t 

Fier ,të cilat janë deklaruar nga vete qytetarët që janë ndërtuar përpara viti 1991, në bazë të VKM 

442  ndryshuar me VKM 827 datë 30.09.2020 ‘’Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për 

miratimin e dokumentit të pronësisë për objektet pa titull pronësie, si dhe oborreve në përdorim”. 

Kreu III , pika 49  dhe pse kanë dal VKM  që nga viti 2018 e në vazhdim nuk është marrë asnjë 

masë për trajtimin dhe nxjerrjen e vendimeve për këto praktika. Në mosveprim me VKM e 

sipërcituar.   

 

Baza për opinionin e përputhshmërisë. 

Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Sektorit 

Publik (ISSAIs). Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më hollësisht në 

seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për auditimin e përputhshmërisë”, pjesë e Projekt Raportit 

të auditimit. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në ISSAI-n 10- 

Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera 

që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një institucioni ndërkombëtar, të cilat janë 

përmendur në ISSAI-n 4000 “Standardi i Auditimit të Përputhshmërisë”. Ne i kemi përmbushur 

përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura, përfshirë këtu Manualin e 

Auditimit të Përputhshmërisë miratuar me Vendim nr. 66, datë 23.06.2020 edhe Kodin e Etikës së 

KLSH-së, miratuar me Vendimin nr. 27, datë 20.04.2018, të Kryetarit të KLSH-së. Auditimi 

përfshin kryerjen e procedurave me qëllim marrjen e evidencave të auditimit mbi ligjshmërinë. 

Procedurat janë përzgjedhur mbështetur mbi gjykimin profesional të audituesit. 
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Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të 

përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të kualifikuar. 

 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të DVASHK-së: 

Drejtimi i DVASHK është përgjegjës për sa i takon shkallës së zbatueshmërisë së rregullave, 

ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat 

realizohet veprimtaria e subjektit.  

 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH: 

Objektivi ynë lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme mbi përputhshmërinë e aktivitetit të 

DVASHK -së, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, si dhe mbi përdorimin e duhur dhe efecient 

të burimeve financiare të institucionit. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk 

garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo 

anomalie që mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon 

edhe gjykimin dhe skepticizmin profesional në punën audituese. 

Gjithashtu ne krijojmë një ide fillestare mbi kontrollin e brendshëm në mënyrë që të planifikojmë 

procedurat e auditimit që i përshtaten situatës aktuale.  

Ne komunikojmë me drejtuesit ndër të tjera, edhe për planifikimin në kohë dhe përmbajtjen e 

auditimit si dhe konkluzionet/gjetjet, duke përfshirë edhe të metat e kontrollit të brendshëm, që 

është identifikuar gjatë auditimit. 

Audituesit identifikojnë çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin dhe përshkruhen në 

raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të 

tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë audituesit mendojnë që këto çështje nuk duhet të 

përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun 

e gjerë. 

 

I - HYRJE 
 

Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit 

të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit nr.551/1, prot., datë 16.06.2022, i 

ndryshuar, nga data 20.06.2022 deri në datën 14.10.2022, në Drejtorinë Vendore të Agjencisë 

Shtetërore të Kadastrës (DVASHK) Fier, KLSH kreu auditimin e përputhshmërisë “Mbi 

procedurën e pranimit dhe administrimit të dokumentacionit për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme dhe auditimin e ligjshmërisë dhe përputhshmërisë në kryerjen e procedurave të 

legalizimit për periudhën e auditimit”. 

Auditimi i përputhshmërisë u krye nga Grupi i Auditimit me përbërje: 

1. O.L., Përgjegjës grupi 

2. V.B., auditues 

3. E.G., auditues 

4. R.A., auditues 

Nga grupi i auditimit u përgatit Raporti Përfundimtar i Auditimit, një kopje e të cilit i dërgohet 

DVASHK Fier dhe një kopje protokollohet në Kontrollin e Lartë të Shtetit. 

 

1. Objekti: Mbi dhënien e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e ndjekjes 

nga subjekti i rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve, si dhe auditimin e 
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 përgjegjësisë financiare dhe procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për pranimin dhe 

administrimit të dokumentacionit për regjistrimin e pasurive të paluajtshme dhe shqyrtimi i 

procedurave të legalizimit. 

2. Qëllimi: Raportimi dhe evidentimi i gjetjeve, nxjerrja e  konkluzioneve dhe rekomandimet e 

auditimit. 

3. Identifikimi i çështjes  

DVASHK Fier është person juridik, publik jobuxhetor, në varësi të Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës (ASHK) dhe ka për objekt të veprimtarisë administrimin e kadastrës së zonës/zonave 

të regjistrimit në kompetencë të tyre, si dhe janë përgjegjëse për zbatimin e procedurave të 

parashikuara nëlegjislacionin për çështjet e pronësisë. Drejtoria vendore administron: a) 

kadastrën (regjistrin e pasurive të paluajtshme); b) hartat kadastrale për zonën e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme; c) vendimet gjyqësore, aktet administrative, kontratat, aktet dhe 

dokumentet e tjera, të hartuara sipas ligjit, që kanë ndikim mbi regjimin juridik të pasurisë së 

paluajtshme apo të të drejtave reale mbi to, të cilat, sipas ligjit, duhet të regjistrohen në 

regjistrat e pasurive të paluajtshme; ç) plane rilevimi, indekse të regjistrimeve në regjistrat e 

pasurive të paluajtshme, si dhe regjistra të tjerë, të krijuar apo të administruar gjatë veprimtarisë 

së zyrave vendore të pasurive të paluajtshme; d) informacion filmik dhe elektronik; dh) 

dokumentacionin për procedurat administrative, të parashikuara në legjislacionin për çështjet 

e pronësisë. Drejtoria vendore, në përfundim të regjistrimit fillestar ose pas regjistrimit të çdo 

kalimi pronësie nga një pronar te një tjetër, lëshon certifikatën e pronësisë. Drejtoria vendore 

lëshon edhe akte të tjera kadastrale, sipas gjendjes ligjore të pasurisë apo shërbimit që ofron, 

sipas Ligjit nr. 111/2018 “Për kadastrën”. 

Raporti Përfundimtar i Auditimit i përgatitur, synon të identifikojë përmbushjen e rolit të 

DVASHK Fier dhe përgjegjësive të tyre, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, 

përsa i përket procedurës së legalizimit të ndërtimeve informale, kalimin në pronësi të trojeve, 

parcelave ndërtimore, regjistrimi në regjistrin e pasurive të paluajtshme e titujve të pronësisë 

dhe bashkëpunimi institucional midis institucioneve të përfshira në procesin e legalizimit. Në 

bazë të gjykimit dhe skepticizmit profesional, për qëllimet e auditimit, audituesit kanë bërë 

vlerësimin, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, si dhe janë vlerësuar evidencat 

e grumbulluara përsa i përket besueshmërisë, mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë.  

Në lidhje me verifikimin e procedurave të mësipërme, nga Grupi i Auditimit u shqyrtuan 

dokumentacioni tekniko-ligjor i legalizimit të objekteve (vetëdeklarimet, kërkesa të 

subjekteve, procesverbalet e verifikimit në terren, skicat fushore, fotografitë e objekteve, 

genplan, planimetri, hartat fizike dhe dixhitale, ortofotot etj.), kartelat e pasurive të 

paluajtshme, sipas volumeve në zonat kadastrale përkatëse, referencat përkatëse të regjistrimit 

dhe dokumentacioni bashkëlidhur referencave përkatëse, kontrata, plan rilevime, si dhe 

korrespondencat shkresore me institucionet përkatëse, deklarata noteriale, urdhëra etj.  

 

 

Drejtimet kryesore të auditimit të miratuara në programin e auditimit janë si më poshtë: 

A. Për zbatimin e procedurave ligjorë të legalizimit  

1. Krijimi i bazës së të dhënave për ndërtimet pa leje dhe përpunimi i tyre. Evidentimi dhe 

diferencimi në subjektet përfitues ose jo nga procesi i legalizimit.  
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 2. Procedurat e miratimit dhe dhënies së lejes së legalizimit sipas kategorive përkatëse dhe 

miratimi i objekteve dhe parcelave ndërtimore. 

3. Auditim mbi besueshmërinë ligjore të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave dhe respektimi i 

afateve ligjor për kthim përgjigje. 

4. Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme sipas 

procedurës së kalimit të pronësisë e të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 

10.8.1991 dhe të truallit funksional të tyre.  

 

B. Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme  

1. Auditimi mbi procedurat e regjistrimit fillestar të përfituara nga privatizimi, nga vendimet për 

kthimin dhe kompensimin e pronave dhe transaksionet e kryera me këto prona. 

2. Auditimi mbi regjistrimin e pasurive “tokë bujqësore” dhe transaksionet e kryera me këto prona. 

3. Auditimi mbi regjistrimin e objekteve me leje ndërtimi mbi troje publike dhe private, dhe 

transaksionet e kryera me këto prona.  

4. Auditimi mbi regjistrimin e objekteve me leje legalizimi dhe transaksionet e kryera me këto 

prona. 

5. Auditimi mbi regjistrimin e pasurive të përfituara nga vendimet gjyqësorë dhe transaksionet e 

kryera me këto prona. 

6. Auditim mbi administrimin e dokumentacionit dhe respektimi i afateve në dhënien e shërbimit 

të kërkuar ndaj qytetarëve. 

C. Probleme të ndryshme të dala gjatë auditimit dhe ankesat e administruara në KLSH. 

4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar  

Strukturat drejtuese dhe punonjësit e subjektit DVASHK Fier, për problematikat e trajtuara lidhur 

me çështjet nën auditim, mbajnë përgjegjësi në lidhje me zbatimin e procedurës së regjistrimit të 

titujve të pronësisë dhe legalizimit, në shkelje të ligjeve që trajtojnë çështjet e pronësisë dhe të 

akteve ligjore e nënligjore të dala në zbatim të tyre.  

5. Përgjegjësitë e audituesve  

Përgjegjësia e audituesve është dhënia e opinionit mbi problematikat e trajtuara të çështjeve nën 

auditim. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit sipas 

INTOSAI, të cilat kërkojnë që audituesi duhet të respektojë kërkesat etike, duke planifikuar e kryer 

auditimin me qëllim arritjen e nivelit të sigurisë së kërkuar.  

6. Kriteret e vlerësimit  

Në të gjitha fazat e auditimit, sipas programit të detajuar, në përshtatje me Standardet e Auditimit 

dhe në referencë me problematikat e trajtuara, janë marrë në konsideratë si kriter vlerësues Ligji 

nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, 

i ndryshuar; Rregullore e Brendshme e Organizimit dhe  Funksionimit Administrativ të KLSH-së, 

miratuar me Vendimin të  Kryetarit të KLSH nr.85, datë 30.06.2015, e ndryshuar; Standardet 

Ndërkombëtare të Auditimit të INTOSAI-t (ISSAI), “Udhëzuesit e INTOSAI-t”; Udhëzues të 

përgjithshëm dhe specifik për auditimin, si dhe në praktikat më të mira ndërkombëtare të fushës 

së auditimit publik; Ligj nr. 20/2020, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 

pronësisë në Republikën e Shqipërisë”; Ligji nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”; Ligji 

nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; Ligji nr. 9482, 

datë 03.04.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar; 
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 Ligj nr. 10186, datë 05.11.2019 “Për rregullimin e pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me 

përparësi turizmin”, i ndryshuar; Ligji nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar; Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, i ndryshuar; VKM nr. 488, datë 22.07.2014 “Për përcaktimin e çmimit favorizues të 

shitjes së parcelës ndërtimore për ndërtimet pa leje me funksion banimi dhe të përzier, të subjekteve që 

përfitojnë falje të pagesës, si dhe të mënyrës e afateve të pagesës”; VKM nr. 289, datë 17.5.2006, “Për 

organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të 

Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI)”; VKM nr. 437, datë 28.06.2006 “Për përcaktimin e 

procedurave për mbledhjen, përpunimin dhe administrimin e të dhënave për ndërtimet pa leje, për 

ngritjen e bazës së të dhënave”; VKM nr. 332, datë 12.3.2008, “Për përcaktimin e rregullave të 

përgjithshme për ruajtjen dhe administrimin e informacionit hartografik, të përftuar nga 

fotografimi ajror, dixhital, i territorit të Republikës së Shqipërisë”; VKM nr. 488, datë 22.07.2014 

“Për përcaktimin e çmimit favorizues të shitjes së parcelës ndërtimore për ndërtimet pa leje me 

funksion banimi dhe të përzier, të subjekteve që përfitojnë falje të pagesës, si dhe të mënyrës e 

afateve të pagesës”; VKM nr. 589, datë 10.09.2014 “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit 

faktik, në terren, të ndërtimeve pa leje/shtesave në ndërtime me leje, të organeve dhe 

dokumentacionit për propozimin dhe miratimin e zonave informale”; VKM nr. 860, datë 

10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për 

ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”; VKM nr. 280, datë 01.04.2015 “Për 

përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet 

pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar; VKM nr.1040, datë 

25.11.2020 “Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve tëlegalizimit dhe miratimin e 

modelit të aktit të legalizimit,për ndërtimet pa leje”; VKM nr. 954, datë 25.11.2015 “Për 

përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit”; VKM nr. 1095, 

datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t 

dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive 

të legalizuara”, i ndryshuar; Udhëzim i Përbashkët Nr. 4695, datë 31.5.2016 “Për procedurat e 

hollësishme të regjistrimit dhe lëshimit të certifikatës së pasurisë së paluajtshme të legalizuar”; 

-VKM nr. 465, datë 22.06.2016 “Për përcaktimin e procedurave dhe rregullave për kalimin e së 

drejtës së pronësisë mbi parcelën ndërtimore të objekteve informale”; Udhëzim Nr. 1451, datë 

22.9.2016 “Për përcaktimin e procedurave të hartimit të propozimit, për kalimin e së drejtës së 

pronësisë mbi parcelën ndërtimore dhe miratimin e masës dhe vlerës së kompensimit financiar”; 

VKM nr. 19, datë 11.1.2017 “Për përcaktimin e rregullave të legalizimit të objekteve me leje 

ndërtimi, në të cilat janë kryer shtesa anësore dhe/ose në lartësi ose ndryshime të funksionit të 

hapësirave dhe të objekteve shumëkatëshe pa leje, të destinuara për kalimin e së drejtës së 

pronësisë apo qiradhënien”. 

7. Standardet e auditimit  

Auditimi bazohet në Ligjin nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin 

e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë, Rregulloren e 

Procedurave të Auditimit nr.107, datë 08.08.2017, e ndryshuar dhe Standardet Ndërkombëtare 

të Auditimit ISSAI. 

 

 

https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-289-date-17-5-2006-i-ndryshuar/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-289-date-17-5-2006-i-ndryshuar/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-289-date-17-5-2006-i-ndryshuar/
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 8. Metodat e auditimit  

Për arritjen e objektivave, audituesit janë bazuar tek kombinimi i testeve të ndryshme të 

auditimit dhe në procedurat analitike. Metodat e përdorura gjatë auditimit në arritjen e 

konkluzioneve janë: 

a. Metoda "Testim hap pas hapi": Përfaqëson veprime specifike që ndiqen brenda 

sistemit nga origjina deri në veprimin e fundit. Në këtë rast një numër i caktuar 

praktikash janë përzgjedhur për të parë se si njësia publike i është përmbajtur 

procedurave të caktuara.  

b. Metoda e ekzaminimit: Kjo është një procedurë e cila ka shërbyer për të shqyrtuar 

të dhëna që lidhen me kryerjen e auditimit. Në këtë mënyrë, ajo që është vëzhguar 

dhe identifikuar të mund të testohet më tej. Vlerësimi ka përfshirë procedura 

testimi, si dhe gjykimin profesional të audituesve në lidhje me përshtatshmërinë 

dhe efiçencën e veprimeve.  

c. Metoda e ekzaminimit kryq: Është përdorur kur është marrë informacioni për një 

ngjarje nga një burim i caktuar. Ky informacion është marrë dhe është krahasuar 

me një informacion të marrë për të njëjtat ngjarje, por me origjinë nga një burim 

tjetër. Kjo metodë është përdorur për të arritur nivelin e mjaftueshëm të 

besueshmërisë së përfundimeve. 

d. Metoda e inspektimit fizik: Me anë të kësaj metode audituesit kanë verifikuar 

fizikisht dokumentet e ndryshme në lidhje me çështjet nën auditim.  

e. Metoda e intervistimit: Është konsideruar si një nga metodat më të mira dhe më të 

përshtatshme të përdorura gjatë procesit të auditimit për të gjetur informacion të 

menjëhershëm. Duke qenë se kjo metodë kufizohet nga besueshmëria e evidencës 

së mbledhur gjatë përdorimit të saj, kjo metodë është përdorur për kontrollin dhe 

verifikimin e informacionit gjatë përdorimit të ekzaminimit kryq, ose forma të tjera 

si p.sh. caktimi i takimeve, intervistat me punonjësit e tjerë të institucionit, 

ballafaqimi midis punonjësve që kanë patur përgjegjësi në procesin e punës etj. 

Është intervistuar stafi menaxherial dhe operacional gjatë fazës së njohjes së 

aktiviteteve dhe proceseve të njësisë së audituar. Intervistat kanë ofruar një mundësi 

për parashtrimin e pyetjeve për sqarim të informacionit shtesë në bazë të 

përgjigjeve të dhëna. Audituesit kanë qenë të paanshëm dhe janë munduar të jenë 

sa më efektiv duke iu shmangur anshmërisë së informacioneve duke bërë pyetje të 

hapura (që kërkojnë përgjigje dhe shpjegime disi të gjera). Evidencat e auditimit që 

përftohet nga takimi janë mbajtur saktë dhe në mënyrë korrekte.  

f. Metoda e testimit të detajuar: Audituesit kanë kryer ekzaminimin e dokumenteve 

të institucionit sipas objektivave të auditimit, dhe kanë marrë evidenca më të 

besueshme se sa intervistimi ose në mbështetje të informacioneve të mbledhura 

gjatë intervistimit.  
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 9. Dokumentimi i auditimit 

Dokumentimi i rezultateve të auditimit u mbështetet në kërkesat e Manualit të Auditimit të 

Përputhshmërisë dhe në Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 

ISSAI 1230 “Dokumentimi i Auditimit”. Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit 

i mjaftueshëm për të mundësuar dhe kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të 

auditimit të kryera në përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe 

rregullatore. Konkluzionet janë arritur duke u bazuar në rezultatet e procedurave të kryera dhe 

evidencat e marra të auditimit, si dhe në çështjet e rëndësishme që dolën gjatë auditimit. 

 

II-PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

 

1. Informacioni i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim 

a) DVASHK Fier  

DVASHK Fier është person juridik, publik jobuxhetor, në varësi të Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës (ASHK) dhe ka për detyrë regjistrimin e titujve të pronësisë dhe legalizimin e 

objekteve informale të ndërtuara territorin brenda juridiksionit të Drejtorisë dhe kalimin e 

pronësisë të trojeve në Fier në bazë të kushteve të përcaktuara nga Ligji nr.111/2018, datë 

07.02.2019 “Për Kdastrën” dhe Ligji nr.20/20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proceseve 

kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”.  

DVASHK ka një natyrë specifike e cila buron nga informacioni i larmishëm, tepër i gjerë dhe 

kompleks i cili rrjedh nga një histori e gjatë dhe e ndërlikuar e krijimit, evidentimit dhe 

regjistrimit të pronës në Shqipëri. Kompleksiteti i trajtimit të pronës ka të bëjë me natyrën 

ekonomike, sociale si dhe juridike dhe që konsiderohet si një element bazik shtetformues, por 

në terësinë e të cilës ndërthuren edhe të drejtat private e publike. Trajtimi i pronës përbën një 

detyrim publik nga njëra anë (në aspektin e evidentimit dhe regjistrimit) dhe nga ana tjetër një 

të drejtë private (në aspektin e përfitimit). Po ashtu natyra tejet komplekse dhe specifike e 

pasurive të paluajtshme ka të bëjë edhe me trajtimin e elementëve përbërës për regjistrimin me 

natyrë juridike dhe teknike të pasurisë së paluajtshme, si dhe nga problemet e krijuara dhe 

mbartura si pasojë e ndryshimit të sistemeve dhe ligjeve, procedurave për regjistrimin 

pjesërisht të pronës në sistemin e ri të regjistrimit dhe pjesërisht në regjistrat e vjetër 

hipotekorë, larmishmëria e madhe e kategorive të resurseve të pronës, e titujve juridikë të 

prodhuar ndër vite nga institucionet shtetërore me natyrë administrative, si dhe 

dokumentacionit tekniko-ligjor apo hartave etj. në mbështetje të këtyre titujve, si dhe 

konflikteve të ndryshme të shfaqura me natyrë administrative apo civile, dhe jo në pak raste 

edhe penale.  

DVASHK Fier drejtohet nga drejtori vendor, që emërohet dhe shkarkohet nga Drejtori i 

Përgjithshëm. Veprimtaria e DVASHK Fier mbështetet në parimet e ligjshmërisë, sigurisë 

juridike, ekskluzivitetit dhe transparencës.  

Raporti Përfundimtar i Auditimit synon të identifikojë përmbushjen e rolit të DVASHK Fier 

dhe përgjegjësive të saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi. 
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 2. Rezultatet e auditimit sipas drejtimeve të auditimit  

 

A. Për zbatimin e procedurave ligjorë të legalizimit  

1. Krijimi i bazës së të dhënave për ndërtimet pa leje dhe përpunimi i tyre. Evidentimi dhe 

diferencimi në subjektet përfitues ose jo nga procesi i legalizimit.  

2. Procedurat e miratimit dhe dhënies së lejes së legalizimit sipas kategorive përkatëse dhe 

miratimi i objekteve dhe parcelave ndërtimore. 

3. Auditim mbi besueshmërinë ligjore të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave dhe respektimi i 

afateve ligjor për kthim përgjigje. 

4. Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme sipas 

procedurës së kalimit të pronësisë e të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 

10.8.1991 dhe të truallit funksional të tyre.  

 

Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion, rezultoi si më poshtë: 

 

Sipas informacioneve të dhëna elektronikisht nga subjekti i audituar Drejtoria Vendore e Agjencisë 

Shtetërore të Kadastrës Fier konstatohet se për periudhën 01.01.2019 – 30.06.2022 është bërë 

vetëdeklarimi për legalizim nga 1013 subjekte në total, përkatësisht 17 vetëdeklarime për 

periudhën vitin 2019, 20 vetëdeklarime për vitin 2020, 870 vetëdeklarime për vitin 2021, dhe 106 

vetedeklarime për periudhën 01.01.2022-30.06.2022. 

Përsa i përket numrit të lejeve të legalizimit u konstatua se për vitin 2019 janë lëshuar 444 leje 

legalizimi, në vitin 2020 janë lëshuar 603 leje legalizimi,  në vitin 2021 janë lëshuar 930 vendime 

legalizimi, ndërsa për periudhën 01.01.2022-30.06.2022 janë lëshuar 357 vendime legalizimi. 

 

-Nga të dhënat e vëna në dispozicion rezulton se nga data 01.01.2019 deri më 30.06.2022 janë 

legalizuar gjithsej 2334 objekte. Brenda këtij afati kohor prej 3 vjet e 6 muaj, me një mesatare 

vjetore 638 objekte në vit ose përafërsisht 38.7% në vit, ritmet më të larta të legalizimeve kanë 

qenë në vitin 2021. 

 

NR LEGALIZIME DVASHK FIER 

1 

LEJE LEGALIZIMI VITI 

2019 444 

2 

LEJE LEGALIZIMI  

VITI 2020 603 

3 

VENDIME LEGALIZIMI 

VITI 2021 930 

4 

VENDIME LEGALIZIMI 

VITI 2022 357 

  TOTAL 2334 

 

Të dhënat e paraqitura në Tabelën nr.1 paraqesin numrin e praktikave të administruara në 

DVASHK Fier, si dhe praktikat që janë në proces pune për secilin sektor të DVASHK Fier dhe 

fazën në të cilën ndodhen apo arsyet përse nuk është vijuar me përfundimin e procesit të legalizimit 

për këto objekte informale.  

 

https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
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1- SEKTORET (FIZIKISHT) TOTAL  

PRAKTIKA SEKTORI I LEGALIZIMIT TOTAL  

NE PROCES 39 

FATURA TE PATERHEQURA 308 

FATURA TE PAPAGUARA 559 

NE PROCES 15 

NE PRITJE TE PLOTESIMIT TE DOKUMENTACIONIT 385 

PRAKTIKA SPECIALISTET TOTAL 39 

NE PROCES SPECIALISTET 39 

    

2- ARKIVA FIZIKISHT     

PRAKTIKA TE PEZULLUARA KUQAR, DERI NE AFISHIMIN E BLLOKUT KADASTRAL 50 

PROCES GJYQESOR/BASHKEQEVERISJE 6 

PRAKTIKA TE PAPUNUARA 900 

VETEDEKLARIME TE REJA  1012 

PRAKTIKA TE PERFUNDUARA PA LEJE LEGALIZIMI/KONTRATE ( OBJEKTE TE SHEMBURA, 

BASHKIME DOSJESH ETJ) 50 

SKUALIFIKIME 20 

 

1. Më poshtë është paraqitur një tabelë me detajet përkatëse për subjektet që janë pajisur 

me leje legalizimi, për të cilët është përcjellë dokumentacioni tekniko-ligjor për kalim 

pronësie SHTET, për periudhën  janar 2019- Dhjetor 2021. 

 

 

2. Mbi Miratimin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi parcelat e objekteve të legalizuara 

dhe kompensimin financiar të pronarëve joposedues dhe vlerën e kompensimit financiar për 

sipërfaqet takuese, për periudhë Janar 2019-Dhjetor 2021. 

Viti 

VKM-të e propozuar VKM-të e miratuara Parcelat e paguara sipas VKM-ve të miratuara 

Numri 
Sipërfaqe 

(m²) 
Numri  

Sipërfaqe 

(m²) 
Numri 

Sipërfaqe 

(m²) 
Vlera Leke Vlera Bono 

2019 3 70182.9 3 70182.9 62 24289.9 14470150 19735000 

2020 3 1999 3 1999 292 79874.7 57830849 78690000 

2021     205 57486.6 34874475 47935000 

TOTALI 6 72181.9 6 72181.9 559 161651.2 107175474 146360000 
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 Për këto objekte informale, aplikuesit janë pajisur me Leje Legalizimi. Vlera për sipërfaqen e 

truallit që do të kompesohen pronarët, të cilëve u zihet toka nga objektet e legalizuara, është 

përcaktuar në hartën e vlerës së pronës, të miratuar me VKM nr.89, datë 03.02.2016.  

Për periudhën Janar 2019 - Dhjetor 2021 janë dërguar në Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK-së 

për miratim të kompensimit financiar të pronarëve të ligjshëm, 54 praktika. 

 

SIPËRFAQJA TOTALE E PROPOZUAR 

PËR KOMPESIM TË PRONARËVE 

14297.7 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SIPËRFAQJA TOTALE E MIRATUAR 

PËR KOMPESIM 14297.7 m2 

NR. TOTAL I PRAKTIKAVE TË 

DËRGUARA - 54 

NR. I PRAKTIKAVE TË MIRATUARA 

54 

Përcjellja e dokumentacionit tekniko-ligjor në Drejtorinë e Përgjithshme që shoqëron VKM-të për 

kompensimin e pronarëve joposedues dhe vlerën e kompensimit financiar për sipërfaqet takuese, 

pasqyrohet në tabelën si mëposhtë: 

Burimi: DVASHK Fier 

 

Në zbatim të pikës II.A të programit të auditimit, u krye auditimi me zgjedhje i dokumentacionit 

të vënë në dispozicion i praktikave të legalizimit, nga i cili rezultoi si më poshtë: 

Viti Zona 

Kadastrale 

Nr. i 

objekteve 

Sip. për 

miratim  (m²) 

Cmimi 

(Lekë/ m²) 

Vlera             

(Lekë) 

2019 

2224 1 31 250 7750 

3230 1 338 269 90922 

8534 1 61.8 12893 796787.4 

2020 

8531 2 79.1 12458 985428 

8532 4 638.6 12458 7955679.2 

8533 1 160.7 11026 1771878.2 

2890 1 278 2848 791744 

1609 1 483 378.2 165669 

2224 1 492 250 123000 

1003 1 223.6 579 129464.4 

1414 

 

1 

 

116.1 

 

419 

 

48645.9 

 

2021 

8534 2 14.8 12893 190816.4 

8533 1 11 11026 121286 

8532 1 176.8 12458 2202574.4 

8531 15 4815.3 12458 59995068.5 

3981 15 4954 2270 11245580 

1567 1 265 392.6 104040 

3031 1 128 512 65536 

3922 1 330 407 134310 

TOTALI  15 52 13596.8   869926179.4 
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- L.M 

Në dosje ndodhet deklarata me nr.1256 prot., datë 19.02.2020, për legalizim të ndërtimit pa leje. 

-Procesverbali i verifikimit në terren datë 24.02.2020, është nënshkruar nga specialistët e terrenit 

K.R dhe F. D ndërsa për sektorin e hartografisë është nënshkruar nga A.T.  

- Në skicën fushore është është pasqyruar distanca më e afërt nga kanali e cila është 4.3m.  

- Genplani është nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe regjistrimit nga specialistja A.T dhe 

përgjegjësi i sektorit të hartografisë A.S, për sektorin e çështjeve të pronësisë nga specialistja I.B 

dhe ish-përgjegjësi i sektorit K.M.  

-Vendimi nr.20725, datë 28.02.2020 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

S.A, K.M dhe ish-drejtori E.B. Objekti i legalizuar “Godinë social-ekonomike 1 kat” me sipërfaqe 

ndërtimi 1216.8m2, sipërfaqja e parcelës ndërtimore 1216.8m2, ZK2636, pasuri nr.36/19/1. 

-Leja e Legalizimit me nr.2009426, datë 28.02.2020 për objektin “Godinë social-ekonomike 1 

kat”, është nënshkruar nga ish-përgjegjësi K.M dhe ish-drejtori E.B. 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale të Google Earth (sipas ortofotos) rezulton se objekti 

ndodhet në distancë 4.3m nga kanali.  

 

DVASHK Fier nuk ka kërkuar informacion nga institucionet përkatëse në lidhje me llojin dhe 

kategorinë e kanalit pranë të cilit është ndërtuar objekti dhe nëse objekti cenon brezin mbrojtës të 

tij në mënyrë që të vijojnë mbi bazën e marrjes së informacionit të kërkuar me procedurën e 

kualifikimit apo skualifikimit nga legalizimi. 

 

Për sa më lartë objekti nuk duhet të ishte legalizuar. Për sa më lartë është vepruar në mospërputhje 

me ligjin nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e 

Shqipërisë dhe me nenin 47, pika 1/ç të ligjit nr.24/2017, datë 09.03.2017 “Për administrimin e 

ujitjes dhe të kullimit” sipas të cilit ndalohen “ndërtimi ose ngritja e çdo ndërtese apo strukture, 

mbjellja e pemëve më afër se 8 metra nga bordura e kanalit kryesor (vija e takimit të sipërfaqes 

së tokës me skarpatën e kanalit kullues ose vija e takimit të skarpatës së jashtme të bankinës së 

kanalit ujitës me sipërfaqen e tokës), ose e një sistemi kryesor kullimi, apo më afër se 4 metra 

nga bordura e çfarëdo kanali ujitjeje ose kullimi”. 

 

-A.L 

Sipas vetëdeklarimit nr.1234 prot., datë 18.12.2019, poseduesi i objektit informal deklaron 

përfshirjen në procedurat e legalizimit të ndërtimit pa leje. 

-Verifikimi në terren mban datë 03.02.2020 nga specialistët L.M dhe A.R dhe është nënshkruar 

për hartografinë nga A.T.  

-Genplani pa datë është i nënshkruar për hartografinë nga specialistja A.T dhe në cilësinë e 

përgjegjësit të sektorit të hartografisë A.S, nga specialistja J.G në cilësinë e specialistes të sektorit 

të çështjeve të pronësisë, nga K.M në cilësinë e Përgjegjësit të sektorit të çështjeve të pronësisë, 

si dhe nga ish-drejtori E.B. 

-Në dosje ndodhet deklaratë noteriale me nr.386 rep., nr.148 kol., datë 28.02.2020 sipas të cilës 

deklaruesi A.L deklaron se “...në truallin mbi të cilin ka qenë një objekt i vjetër i cili është prishur 

nga subjekti deklarues duke qenë se ka qenë terësisht i amortizuar dhe mbi truallin përkatës ka 

ndërtuar objektin 2 kate (banesë).”  
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 Subjekti gjithashtu deklaron se nuk është subjekt i veprave penale sipas kreut III, seksioni III i 

Kodit Penal, në zbatim të VKM nr.280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave 

e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 

lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar, mbi bazën e të cilit është bërë edhe legalizimi. 

 

-Vendimi nr.20726, datë 28.02.2020 për kualifikimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

kualifikuesi S.A, K.M në cilësinë e ish-Përgjegjësit të Sektorit të Legalizimit dhe E.B, ish-Drejtor.  

- Leja e Legalizimit me nr.209430, datë 28.02.2020. Objekti “Godinë e kombinuar 2 kate”. 

Parcela ndërtimore 451.7m2, sipërfaqja e ndërtimit 410.2m2, ZK 3816, pasuri nr.262/111. Leja 

është nënshkruar nga ish-përgjegjësi i sektorit të legalizimit K.M dhe ish-drejtori E.B. 

-Nga krahasimi dhe verifikimi i objektit të legalizuar në geoportalin ASIG, rezulton se, njolla e 

objektit të legalizuar bie e pjesërisht e pandryshuar në përmasa mbi njollën e objektit i cili 

pasqyrohet në hartën e vitit 1994, përveç pjesës së ndërtimit me dy kate i cili duket nga fotografitë 

bashkëngjitur që është terësisht i ri. Për bllokun 262, duke qenë se ka pasaktësi të pozicionimit 

hartografik për shkak se nuk përputhet harta me faktin, nga ana e sektorit të legalizimit është 

vepruar në përputhje me pikën 5 dhe 6 të Kreut I dhe pikën 14 të Kreut III të VKM nr.1095, datë 

28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe 

ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të 

legalizuara.” 

 

- B.T 

Në dosje ndodhet deklarata me nr.43 prot., datë 18.08.2014, për përfshirje në procedurat e 

legalizimit të ndërtimit pa leje. 

-Procesverbali i verifikimit në terren datë 31.07.2019, është nënshkruar nga specialistët e terrenit 

L.M dhe O.Dh. Ndërsa për sektorin e hartografisë është nënshkruar nga A.B. 

- Skica fushore është nënshkruar nga specialistët e terrenit. 

-Planimetria e katit, datë 23.07.2019 është nënshkruar nga A.B, A.S, K.M dhe E.B. 

- Genplani është nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe regjistrimit nga A.B, A.S, për sektorin 

e çështjeve të pronësisë nga I.B dhe nga K.M.  

-Vendimi nr.20318, datë 31.07.2019 për legalizimin e ndërtimit informal informal është 

nënshkruar nga kualifikuesi S.A, K.M në cilësinë e ish-Përgjegjësit i Sektorit të Legalizimit dhe 

E.B, ish-Drejtor.  

- Leja e Legalizimit me nr.290183, datë 31.07.2019. Objekti “Godinë e kombinuar 2 kate”. 

Parcela ndërtimore 451.7m2, sipërfaqja e ndërtimit 410.2m2, ZK 3816, pasuri nr.262/111. Leja 

është nënshkruar nga ish-përgjegjësi i sektorit të legalizimit K.M dhe ish-drejtori E.B. Objekti 

është ndërtuar mbi pronën e poseduesit të objektit vërtetuar kjo me certifikatën e pronësisë me 

nr.serial 435604, lëshuar më datë 27.05.2011. 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale të AKPT rezulton se objekti ndodhet në njësinë 

strukturore 9/74, Sistemi U-Ujor, Kategoria N-Natyrore. 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale të AKPT rezulton se objekti ndodhet në njësinë 

strukturore 9/74, Sistemi U-Ujor, Kategoria N-Natyrore. 

DVASHK Fier duhet të kishit kërkuar informacion nëse për këtë njësi strukturore ka ndonjë 

projekt konkret të infrastrukturës publike në përputhje me pikën 1/i të VKM nr. 280, datë 

01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të 

kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar 
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 dhe nenin 68 të ligjit 111/2018 “Për kadastrën” ku citohet se “ASHK-ja, bashkërendon 

veprimtarinë me organet e vetëqeverisjes vendore dhe çdo institucion apo strukturë tjetër, 

veprimtaria e të cilit lidhet me çështjet e pronësisë.” 

  

- A.T 

Në dosje ndodhet kërksa për përfshirje në procedurat e legalizimit të ndërtimit pa leje, e 

protokolluar me Nr. 5460, datë 12.12.2014. Genplani është nënshkruar nga A.T, A.S nga Sektori 

i hartografisë dhe I.B dhe K.M nga sektori i çështjeve ligjore dhe është nënshkruar nga E.B. 
 

Vendimi për kualifikimin e ndërtimit informal nr. 20515, datë 18.12.2019, është verifikuar nga 

S.A dhe konfirmuar nga K.M. Leja e legalizimit me nr. 209391, datë 25.02.2020, me sipërfaqe e 

parcelës ndërtimore 500 m² dhe sipërfaqe e bazës së ndërtimit godinë ekonomike me sip.176.4 

m², nënshkruar nga E.B. Objekti është ndërtuar mbi pronën e poseduesit të objektit vërtetuar kjo 

me statusin juridik të pronës sipas kartelave të pasurive paraqitur nga DVASHK Fier. 
 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale të AKPT rezulton se objekti ndodhet në njësinë 

strukturore 9/74, Sistemi U-Ujor, Kategoria N-Natyrore. 

DVASHK Fier duhet të kishit kërkuar informacion nëse për këtë njësi strukturore ka ndonjë 

projekt konkret të infrastrukturës publike në përputhje me pikën 1/i të VKM nr. 280, datë 

01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të 

kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar 

dhe nenin 68 të ligjit 111/2018 “Për kadastrën” ku citohet se “ASHK-ja, bashkërendon 

veprimtarinë me organet e vetëqeverisjes vendore dhe çdo institucion apo strukturë tjetër, 

veprimtaria e të cilit lidhet me çështjet e pronësisë.” 

 

- E.B 

Në dosje ndodhet kërkesa për përfshirje në procedurat e legalizimit të ndërtimit pa leje, e 

protokolluar me Nr. 13342, datë 26.12.2014. Genplani është nënshkruar nga A.K., A.S. nga 

Sektori i hartografisë dhe X.S dhe K.M nga sektori i çështjeve ligjore dhe është nënshkruar nga 

B.K. 
-  

Vendimi për legalizimin e ndërtimit pa leje me nr. 722, datë 25.10.2021, me sipërfaqe e parcelës 

ndërtimore 222.9 m² dhe sipërfaqe e bazës së ndërtimit social ekonomike 303.3 m², është 

verifikuar nga F.Ç., konfirmuar nga K.M. dhe nënshkruar nga B.K. 
 

Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale të Google Earth, objekti nuk i plotëson kushtet dhe 

kriteret, pasi nuk respekton distancën nga kanali vaditës. Objekti është legalizuar në mospërputhje 

me  ligjin nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e 

Shqipërisë”. 

Sa më sipër, është vepruar në mospërputhje me përcaktimet e ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin 

e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, VKM nr.280, datë 01.04.2015 

“Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar 

ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar, dhe 

Rregulloren e Brendshme, datë 14.07.2015 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së 

Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale”. 

Vendimi për legalizimin e ndërtimit informal në emër të E.B. është nxjerrë në mospërputhje me 

proçedurën e legalizimit. 
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 - M.J 

Në dosje ndodhet deklarata për përfshirje në procedurat e legalizimit të ndërtimit pa leje dhe/ose 

shtesës në ndërtim me leje. Genplani është nënshkruar nga E.S., A.S. nga Sektori i hartografisë, 

M.Z. dhe K.M. nga sektori i çështjeve ligjore dhe është nënshkruar nga B.K. 

Vendimi për legalizimin e ndërtimit pa leje me nr. 872, datë 26.11.2021, me sipërfaqe e parcelës 

ndërtimore 173.3 m² dhe sipërfaqe e bazës së ndërtimit social ekonomike 150.7 m², është 

konceptuar nga A.P., konfirmuar nga K.M. dhe nënshkruar nga B.K. 
 

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton që Genplani është i pa vulosur. Pra, objekti i legalizuar 

është kryer në kushtet e mungesës së dokumentacionit, pa vulë, në mospërputhje me ligjin nr. 

20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

Vendimi për legalizimin e ndërtimit informal në emër të shoqërisë M.J. është nxjerrë në 

mospërputhje me procedurën e legalizimit. 

   

- Q.C 

Në dosje ndodhet deklarata për përfshirje në procedurat e legalizimit të ndërtimit pa leje dhe/ose 

shtesës në ndërtim me leje. Genplani është nënshkruar nga J.G., A.S. nga sektori i hartografisë, 

A.K. dhe A.B. nga sektori i çështjeve ligjore dhe është nënshkruar nga R.H. 

Vendimi për legalizimin e ndërtimit pa leje me nr. 428, datë 14.06.2021, me sipërfaqe e parcelës 

ndërtimore 342 m² dhe sipërfaqe e bazës së ndërtimi social ekonomike 318.5 m² është verifikuar 

nga S.A. dhe nënshkruar nga R.H. 

-Mungon nënshkrimi i përgjegjësit të sektorit të legalizimit gjë që e bën vendimin e legalizimit të 

pavlefshëm.  

Sa më sipër, është vepruar në mospërputhje me përcaktimet e ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin 

e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, VKM nr.280, datë 01.04.2015 

“Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar 

ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar, dhe 

Rregulloren e Brendshme, datë 14.07.2015 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së 

Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale”. 

Vendimi për legalizimin e ndërtimit informal në emër të shoqërisë Q.C. është nxjerrë në 

mospërputhje me procedurën e legalizimit. 

 

- H.S 

Në dosje ndodhet kërkesa për aplikimin e legalizimit me nr.1213 prot., datë 30.05.2019, me 

objekt: kërkesë për legalizim të ndërtimit pa leje.  

-Procesverbali i verifikimit në terren datë 19.09.2019, është nënshkruar vetëm nga specialisti i 

terrenit F.Ç. dhe për sektorin e hartografisë është nënshkruar nga A.T., ndërsa specialistët L.M. 

dhe A.R. nuk e kanë nënshkruar. Verifikimi në terren duhet të kryhet nga jo më pak se dy 

specialistë sipas formatit ligjor. 

-Genplani është nënshkruar nga A.T., A.S. nga Sektori i hartografisë, I.Ll. dhe K.M. nga sektori 

i çështjeve të pronësisë dhe është nënshkruar nga ish-drejtori E.B. 

-Vendimi nr.20435, datë 31.10.2019 për legalizimin e ndërtimit informal informal është 

nënshkruar nga kualifikuesi S.A., K.M. në cilësinë e ish-Përgjegjësit i Sektorit të Legalizimit dhe 

E.B., ish-Drejtor.  

- Leja e Legalizimit me nr.290263, datë 31.10.2019. Objekti “Godinë ekonomike 5 kate + 

nëntokë”. Parcela ndërtimore 501.4m2, sipërfaqja e ndërtimit 501.4m2, ZK 8531, pasuri 
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 nr.1/143/1. Leja është nënshkruar për ish-përgjegjësin e sektorit të legalizimit nga ish-specialisti 

K.M dhe ish-drejtori E.B. Objekti është ndërtuar mbi pronën e poseduesit të objektit vërtetuar kjo 

me certifikatën për vërtetim pronësie me nr. 12462, vol.10 fq.46, ZK 8531. 

Nga subjekti janë paguar tarifat e shërbimit dhe penalitetet për shtesat jashtë lejes së ndërtimit 

sipas faturës për arkëtim të përgatitur nga DVASHK Fier. 

-Në dosje ndodhen planimteritë e nënshkruara për secilin kat. Leja e ndërtimit, vendimi i K.RR.T 

nr.1, datë 08.01.2010, si dhe projekti i zbatimit. 

-Duke qenë se objekti i legalizuar është objekt në shkelje të lejes së ndërtimit i cili ka kryer shtesa 

dhe për më tpër është objekt mbi 4 kate, atëherë në përputhje me nenin 27, gërma e dhe nenin 37, 

gërma b të ligjit nr. 9482/2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, 

i ndryshuar, subjekti ndërtues duhet të kishte plotësuar dokumentacionin me akt ekspertizën  nga 

një ekspert ose ent i licencuar për qëndrueshmërinë konstruktive të objektit, për ndërtimet me 

lartësi mbi 4 kate. 

 

- A. sh.p.k. 

Në asnjë prej praktikave të legalizimit të trajtuara si mëposhtë nuk administrohen vetëdeklarimet 

për legalizimin e objektit informal. 

-Procesverbali i verifikimit në terren datë 11.03.2020, është nënshkruar nga specialistët e terrenit  

L.M. dhe A.R. dhe për sektorin e hartografisë është nënshkruar nga A.T. 

-Skicat fushore përgatitur më datë 11.03.2020 janë nënshkruar nga specialistët A.R., L.M. dhe 

A.R. Nga shqyrtimi i skicës fushore rezulton se specialistët e terrenit kanë matur pjesërisht objektin 

dhe jo në terësi. Në procesverbalin e verifikimit në terren janë pasqyruar pasuritë kufitare sipas të 

cilet nga të gjitha drejtimet objekti i matur është kufitar me objekte të tjera. 

-Genplani është nënshkruar nga A.T. dhe A.S. për sektorin e hartografisë, nga J.G. dhe K.M. për 

sektorin e çështjeve të pronësisë, si dhe nga ish-drejtori E.B. 

1. Vendimi nr.20753, datë 15.04.2020 për legalizimin e ndërtimit informal informal është 

nënshkruar nga kualifikuesi S.A, K.M në cilësinë e ish-Përgjegjësit i Sektorit të Legalizimit dhe 

E.B, ish-Drejtor.  

- Leja e Legalizimit me nr.209489, datë 30.04.2020. Objekti “Godinë ekonomike 2 kate”. Parcela 

ndërtimore 186m2, sipërfaqja e ndërtimit 258.7m2, ZK 2436, pasuri nr.476/304. Leja është 

nënshkruar nga ish-përgjegjësi i sektorit të legalizimit K.M. dhe ish-drejtori E.B.  

2.Vendimi nr.20757, datë 15.04.2020 për legalizimin e ndërtimit informal informal është 

nënshkruar nga kualifikuesi S.A., K.M. në cilësinë e ish-Përgjegjësit i Sektorit të Legalizimit dhe 

E.B., ish-Drejtor.  

- Leja e Legalizimit me nr.209487, datë 30.04.2020. Objekti “Godinë ekonomike 2 kate”. Parcela 

ndërtimore 133.4m2, sipërfaqja e ndërtimit 205.7m2, ZK 2436, pasuri nr.476/15/3. Leja është 

nënshkruar nga ish-përgjegjësi i sektorit të legalizimit K.M. dhe ish-drejtori E.B.  

3. Vendimi nr.20758, datë 15.04.2020 për legalizimin e ndërtimit informal informal është 

nënshkruar nga kualifikuesi S.A, K.M në cilësinë e ish-Përgjegjësit i Sektorit të Legalizimit dhe 

E.B, ish-Drejtor.  

- Leja e Legalizimit me nr.209488, datë 30.04.2020. Objekti “Godinë ekonomike 2 kate”. Parcela 

ndërtimore 283.8m2, sipërfaqja e ndërtimit 237.9m2, ZK 2436, pasuri nr.476/303. Leja është 

nënshkruar nga ish-përgjegjësi i sektorit të legalizimit K.M. dhe ish-drejtori E.B.  
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 4. Vendimi nr.20754, datë 15.04.2020 për legalizimin e ndërtimit informal informal është 

nënshkruar nga kualifikuesi S.A., K.M. në cilësinë e ish-Përgjegjësit i Sektorit të Legalizimit dhe 

E.B., ish-Drejtor.  

- Leja e Legalizimit me nr.209486, datë 30.04.2020. Objekti “Godinë ekonomike 2 kate”. Parcela 

ndërtimore 196.6m2, sipërfaqja e ndërtimit 174.7m2, ZK 2436, pasuri nr.476/14/2. Leja është 

nënshkruar nga ish-përgjegjësi i sektorit të legalizimit K.M. dhe ish-drejtori E.B.  

5. Vendimi nr.20755, datë 15.04.2020 për legalizimin e ndërtimit informal informal është 

nënshkruar nga kualifikuesi S.A., K.M. në cilësinë e ish-Përgjegjësit i Sektorit të Legalizimit dhe 

E.B., ish-Drejtor.  

- Leja e Legalizimit me nr.209485, datë 30.04.2020. Objekti “Godinë ekonomike 2 kate”. Parcela 

ndërtimore 272m2, sipërfaqja e ndërtimit 178.8m2, ZK 2436, pasuri nr.476/15/2. Leja është 

nënshkruar nga ish-përgjegjësi i sektorit të legalizimit K.M. dhe ish-drejtori E.B.  

6. Vendimi nr.20754, datë 15.04.2020 për legalizimin e ndërtimit informal informal është 

nënshkruar nga kualifikuesi S.A., K.M. në cilësinë e ish-Përgjegjësit i Sektorit të Legalizimit dhe 

E.B., ish-Drejtor.  

- Leja e Legalizimit me nr.209484, datë 30.04.2020. Objekti “Godinë ekonomike 1 kat”. Parcela 

ndërtimore 759.3m2, sipërfaqja e ndërtimit 505.2m2, ZK 2436, pasuri nr.476/305. Leja është 

nënshkruar nga ish-përgjegjësi i sektorit të legalizimit K.M. dhe ish-drejtori E.B.  

-Në dosje ndodhen planimetritë e kateve të objekteve të nënshkruara nga personat përkatës.  

-Nga verifikimi në hartën e Geoportal ASIG rezulton se pjesa fundore e objektit (jo pjesa sipas 

matjeve të terrenit) ndodhet në distancën 6m nga kanali. Në dosje nuk ka informacion nga 

autoritetet përkatëse përsa i përket llojit të kanalit. 

-Për sa më lartë nga ana e specialistëve të terrenit A.R., L.M. dhe A.R. është vepruar në 

mospërputhje me VKM nr.280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 

lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar, dhe Rregulloren e Brendshme, datë 14.07.2015 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të 

Zonave/Ndërtimeve Informale”, për shkak se në skicën fushore nuk kanë pasqyruar që objekti 

ndodhet buzë kanalit. 

 

-A.GJ 

Sipas vetëdeklarimit nr.16 prot., datë 14.03.2015, poseduesi i objektit informal deklaron 

përfshirjen në procedurat e legalizimit të ndërtimit pa leje. 

-Verifikimi në terren mban datë 19.09.2016 mbajtur nga specialistët A.SH. dhe H.P. dhe datë 

17.11.2016 nga specialistët A.C. dhe E.C. dhe është nënshkruar për hartografinë nga A.T.  

-Genplani datë 18.11.2019 është i nënshkruar për hartografinë nga specialistja A.T. dhe në 

cilësinë e përgjegjësit të sektorit të hartografisë A.S., nga specialistja I.B. në cilësinë e specialistes 

të sektorit të çështjeve të pronësisë, nga K.M. në cilësinë e Përgjegjësit të sektorit të çështjeve të 

pronësisë, si dhe nga ish-drejtori E.B. 

-Objekti pozicionohet mbi objektin e vjetër, verifikuar kjo nga kartela e pasurisë së paluajtshme 

mbi statusin e pronës dhe nga harta e vitit 1994 në geoportalin ASIG. 

Ndodhur në këto kushte subjekti duhet të kishte administruar deklaratë noteriale për shembjen e 

objektit të vjetër dhe duhet të deklaronte që nuk është subjekt i veprave penale sipas kreut III, 

seksioni III i Kodit Penal, në zbatim të VKM nr.280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, 
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 procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore 

dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar. 

-Vendimi nr.20473, datë 22.04.2019 për kualifikimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

kualifikuesi S.A., K.M. në cilësinë e ish-Përgjegjësit i Sektorit të Legalizimit dhe E.B., ish-

Drejtor.  

- Leja e Legalizimit me nr.209434, datë 25.03.2020. Objekti “Godinë e kombinuar 2 kate”. 

Parcela ndërtimore 350m2, sipërfaqja e ndërtimit 193.4m2, ZK 2336, pasuri nr.375/200. Leja është 

nënshkruar nga ish-përgjegjësi i sektorit të legalizimit K.M. dhe ish-drejtori E.B. 

 

- M.P SHPK 

Grupi i auditimit kërkoi vendosjen në dispozicion të praktikës së legalizimit, por praktika e 

legalizimit nuk ndodhet në arkivën e DVASHK Fier. Për këtë arsye u verifikua nëse është 

regjistruar dhe rezultoi se me ref. 2590, nënshkruar nga H.Z., është regjistruar pasuri nr.283/49ND 

në vol.13 faqe 186, ZK 3031.  

- Në praktikën e regjistrimit ndodhet dokumentacioni si mëposhtë: 

-kërkesë nr.12278, datë 10.05.2021 për regjistrimin e vendimit të legalizimit 

-mandat arkëtimi për pagesën e tarifës së shërbimit 

-vendim i legalizimit të objektit me nr.142, datë 17.03.2021 i nënshkruar vetëm nga kualifikuesi 

S.A. dhe ish-drejtori R.H. Objekti i legalizuar “Godinë social ekonomike 1 kat” me sipërfaqe 

ndërtimi 63m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 200m2. 

-Mungon nënshkrimi i përgjegjësit të sektorit të legalizimit gjë që e bën vendimin e legalizimit të 

pavlefshëm.  

-genplani i nënshkruar për sektorin e hartografisë nga J.G. dhe A.S., për sektorin e çështjeve të 

pronësisë nga X.S. dhe A.B., si dhe ish-drejtori R.H.  

-Nga verifikimi i pozicionimit të objektit në hartën e Geoportalit ASIG rezulton se objekti i 

legalizuar ndodhet buzë kanalit (kanali është i mbuluar). Në referencën e regjistrimit nuk ka ndonjë 

kërkesë drejtuar autoriteteve përkatëse nëse objekti cenon apo jo brezin mbrojtës të kanalit. 

Ndodhur para këtyre kushteve nuk ka informacion nëse kanali kullues është kanal i kategorisë së 

I apo kategorisë së II. Sipas nenit 47, pika 1/ç të ligjit nr.24/2017, datë 09.03.2017 “Për 

administrimin e ujitjes dhe të kullimit” ndalohet “ndërtimi ose ngritja e çdo ndërtese apo strukture, 

mbjellja e pemëve më afër se 8 metra nga bordura e kanalit kryesor (vija e takimit të sipërfaqes 

së tokës me skarpatën e kanalit kullues ose vija e takimit të skarpatës së jashtme të bankinës së 

kanalit ujitës me sipërfaqen e tokës), ose e një sistemi kryesor kullimi, apo më afër se 4 metra nga 

bordura e çfarëdo kanali ujitjeje ose kullimi”. 

-Ndodhur para kushteve të përcaktuara në Kreun III, pika 18/ë të VKM 1040, datë 25.11.2020 “Për 

përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të 

legalizimit, për ndërtimet pa leje”, objekti informal nuk duhet të ishte legalizuar pa marrë 

konfirmim nëse cenohet apo jo brezi mbrojtës i kanalit.  

Me observacionin e protokolluar në KLSH nr.551/20, datë 25.10.2022 është përcjellë 

procesverbali i verifikimit në terren të objektit i mbajtur nga specialistët A.R dhe F.D., nga i cili 

rezulton se nuk kanë pasqyruar në skicën fushore se pranë objektit ndodhet kanal. 

 

-A.R 

Sipas kërkesës për legalizim nr.5033, datë 13.04.2021, poseduesi i objektit informal deklaron 

përfshirjen në procedurat e legalizimit të ndërtimit pa leje. 
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 -Verifikimi në terren mban datë 07.07.2021 mbajtur nga specialistët A.R. dhe B.XH. dhe është 

nënshkruar për hartografinë nga A.S.  

-Genplani datë 17.09.2021 është i nënshkruar për hartografinë nga specialistja A.K. dhe në 

cilësinë e përgjegjësit të sektorit të hartografisë A.S, nga specialistja M.Z. në cilësinë e 

specialistes të sektorit të çështjeve të pronësisë, nga K.M. në cilësinë e Përgjegjësit të sektorit të 

çështjeve të pronësisë, si dhe nga ish-drejtori B.K. 

-Objekti pozicionohet mbi objektin e vjetër, verifikuar kjo nga kartela e pasurisë së paluajtshme 

mbi statusin e pronës. 

-Ndodhur në këto kushte DVASHK Fier duhet të kishte njoftuar subjektin për të administruar 

deklaratën noteriale për shembjen e objektit të vjetër. Sipas pikës 21 të VKM nr.1040, datë 

25.11.2020 “Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e 

modelit të aktit të legalizimit, për ndërtimet pa leje” barrën procedurale për depozitimin e 

deklaratës së shembjes së objektit e ka vetë poseduesi i ndërtimit, i cili  nëse nuk e dorëzon atë 

brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga njoftimi, drejtoria vendore pezullon procedurën administrative të 

legalizimit. Drejtoria vendore e ASHK-së vendos përfundimisht moslegalizimin e ndërtimit, kur 

këto akte nuk dorëzohen brenda 1 (një) viti nga data e pezullimit të procedurës administrative”. 

-Vendimi nr.652, datë 27.09.2021 për kualifikimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

kualifikuesi K.R., K.M. në cilësinë e Përgjegjësit të Sektorit të Legalizimit dhe B.K., ish-Drejtor.  

-Nga verifikimi i genplanit rezulton se specialistja A.K. dhe ish-përgjegjësi i hartografisë A.S 

kanë bërë një pasqyrim të gabuar të sipërfaqes së bazës së ndërtimit, ku konkretisht duhet të ishte 

pasqyruar sipërfaqja e bazës ndërtimore të objektit aty ku mbarojnë muret e tij pa përfshirë 

shkallët e jashtme të pozicionuara mbi trotuar. 

 

- B.B 

Në dosje ndodhet deklarata me nr.79 prot., datë 02.07.2013, për legalizim të ndërtimit pa leje. 

-Akt evidentimi për gjendjen ndërtimore në terren të ndërtimit pa leje mban datë 20.04.2021 dhe  

është nënshkruar nga specialistët e terrenit A.R. dhe B.XH. ndërsa për sektorin e hartografisë është 

nënshkruar nga J.G.  

- Në skicën fushore është pasqyruar kanali i ndodhur në pjesën veriore dhe ai i ndodhur në pjesën 

lindore të objektit, por nuk është pasqyruar distanca prej tyre, ndërkohë që është pasqyruar 

distanca nga rruga që gjendet përtej kanalit verior. 

- Genplani është nënshkruar për sektorin e hartografisë vetëm nga specialistja J.G., P.S. 

nënshkrimin e përgjegjësit A.S., ndërsa për sektorin e çështjeve të pronësisë është nënshkruar nga 

specialistja M.Z. dhe A.B.  

-Vendimi nr.271, datë 23.04.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga S.A 

dhe ish-drejtori R.H. Objekti i legalizuar “Godinë social-ekonomike 2 kate” me sipërfaqe ndërtimi 

493.7m2, sipërfaqja e parcelës ndërtimore 500m2, ZK 2224, pasuri nr.292/500. 

-Mungon nënshkrimi i përgjegjësit të sektorit të legalizimit gjë që e bën vendimin e legalizimit të 

pavlefshëm.  

-Nga verifikimi i objektit të legalizuar në hartën dixhitale të Geoportal ASIG rezulton se ndodhet 

buzë kanalit në pjesën veriore të tij dhe rreth 4m largësi nga kanali që ndodhet në lindje.  

-Për sa më lartë nga ana e specialistëve të terrenit A.R. dhe B.XH. është vepruar në mospërputhje 

me Kreun III, pika 18/ë të VKM 1040, datë 25.11.2020 “Për përcaktimin e rregullave të zbatimit 

të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtimet pa leje” 

dhe Rregulloren e Brendshme, datë 14.07.2015 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë 
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 së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale” për shkak se në 

skicën fushore nuk kanë pasqyruar që objekti ndodhet buzë kanalit. Si pasojë, është vepruar në 

mospërputhje me ligjin nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në 

Republikën e Shqipërisë dhe me nenin 47, pika 1/ç të ligjit nr.24/2017, datë 09.03.2017 “Për 

administrimin e ujitjes dhe të kullimit” sipas të cilit ndalohen “ndërtimi ose ngritja e çdo 

ndërtese apo strukture, mbjellja e pemëve më afër se 8 metra nga bordura e kanalit kryesor (vija 

e takimit të sipërfaqes së tokës me skarpatën e kanalit kullues ose vija e takimit të skarpatës së 

jashtme të bankinës së kanalit ujitës me sipërfaqen e tokës), ose e një sistemi kryesor kullimi, apo 

më afër se 4 metra nga bordura e çfarëdo kanali ujitjeje ose kullimi”. 

 

- O.XH dhe P.F  

Në dosje ndodhet kërkesa për aplikimin e legalizimit me nr.606 prot., datë 31.10.2014 për 

përfshirje në procedurat e legalizimit.  

-Procesverbali i verifikimit në terren datë 29.11.2015, është nënshkruar vetëm nga specialisti i 

terrenit F.Ç. dhe për sektorin e hartografisë është nënshkruar nga A.T., ndërsa specialistët L.M. 

dhe A.R. nuk e kanë nënshkruar. Verifikimi në terren duhet të kryhet nga jo më pak se dy 

specialistë sipas formatit ligjor. 

-Genplani është nënshkruar vetëm nga ish-drejtori E.B.  

-Vendimi nr.579, datë 27.11.2015 për kualifikimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

kualifikuesi K.K., R.H. në cilësinë e ish-Përgjegjësit i Sektorit të Legalizimit dhe E.B., ish-

Drejtor.  

- Leja e Legalizimit me nr.274584, datë 09.01.2019. Objekti “Godinë ekonomike 5 kate”. Parcela 

ndërtimore 500m2, sipërfaqja e ndërtimit 176.5m2, ZK 1471, pasuri nr.36/16/1. Leja është 

nënshkruar nga ish-përgjegjësi i sektorit të legalizimit R.H. dhe ish-drejtori K.M. Leja e 

legalizimit është zbardhur 3 vjet mbas marrjes së vendimit për kualifikimin e ndërtimit pa leje 

duke tejkaluar afatet ligjore. 

Nga subjekti janë paguar tarifat e shërbimit dhe penalitetet për shtesat jashtë lejes së ndërtimit 

sipas faturës për arkëtim të përgatitur nga DVASHK Fier. 

-Në dosje ndodhen planimteritë e nënshkruara për secilin kat. Leja e ndërtimit, vendimi i K.RR.T 

nr.1, datë 08.01.2010, si dhe projekti i zbatimit. 

-Duke qenë se objekti i legalizuar është objekt me lartësi 5 kate, atëherë në përputhje me nenin 

27, gërma e dhe nenin 37, gërma b të ligjit nr. 9482/2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, subjekti ndërtues duhet të kishte plotësuar 

dokumentacionin me akt ekspertizën e përgatitur nga një ekspert ose ent i licencuar për 

qëndrueshmërinë konstruktive të objektit, për ndërtimet me lartësi mbi 4 kate. 

 

-N. dhe H.R  

Sipas vetëdeklarimit për legalizim nr.324 prot., datë 14.08.2006, poseduesi i objektit informal 

deklaron përfshirjen në procedurat e legalizimit të ndërtimit pa leje. 

-Akt evidentimi nr.389, datë 20.12.2021 për gjendjen ndërtimore në terren të ndërtimit pa leje 

është nënshkruar nga specialistët L.M. dhe A.R., ndërsa për hartografinë është nënshkruar nga 

A.S.  

-Genplani datë 24.09.2021 është i nënshkruar për hartografinë nga specialistja A.K. dhe në 

cilësinë e përgjegjësit të sektorit të hartografisë A.S., nga specialistja M.Z. në cilësinë e 
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 specialistes të sektorit të çështjeve të pronësisë, nga K.M. në cilësinë e përgjegjësit të sektorit të 

çështjeve të pronësisë, si dhe nga ish-drejtori B.K. 

-Objekti pozicionohet mbi objektin e vjetër, verifikuar kjo nga kartela e pasurisë së paluajtshme 

mbi statusin e pronës (PPV) dhe nga htr përkatëse. 

-Në praktikën e regjistrimit është depozituar deklarata për shembjen e objektit të vjetër, përcjellë 

me observacionin përkatës. 

 

- S. shpk 

Në dosje ndodhet kërkesa me nr.4778 prot., datë 12.04.2021, për legalizim të ndërtimit pa leje. 

-Akt evidentimi datë 09.11.2021 për gjendjen ndërtimore në terren të ndërtimit pa leje është 

nënshkruar nga specialistët E.G. dhe B.Xh., ndërsa për hartografinë është nënshkruar nga A.S. 

-Genplani datë 25.11.2021 është i nënshkruar për hartografinë nga specialistja A.K. dhe në 

cilësinë e përgjegjësit të sektorit të hartografisë A.S., nga specialistja X.S. në cilësinë e 

specialistes të sektorit të çështjeve të pronësisë, nga K.M. në cilësinë e përgjegjësit të sektorit të 

çështjeve të pronësisë, si dhe nga ish-drejtori B.K. 

-Vendimi nr.882, datë 20.12.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

specialistja A.P., nga K.M. në cilësinë e përgjegjësit të sektorit të çështjeve të pronësisë, si dhe 

nga ish-drejtori B.K. Objekti i legalizuar “Godinë social-ekonomike 1 kat” me sipërfaqe ndërtimi 

263.5m2, sipërfaqe të parcelës ndërtimore 318.8m2, ZK 1928, pasuri nr.269/500.  

Objekti pozicionohet pjesërisht mbi pronën e poseduesit dhe pjesërisht mbi pronë shtet. 

 

- V.D 

Në dosje ndodhet kërkesa me nr.2022 prot., datë 25.03.2021, për legalizim të ndërtimit pa leje. 

-Akt evidentimi datë 20.04.2021 për gjendjen ndërtimore në terren të ndërtimit pa leje është 

nënshkruar nga specialistët A.R. dhe B.Xh., ndërsa për hartografinë është nënshkruar nga J.G. 

-Genplani datë 12.05.2021 është i nënshkruar për hartografinë nga specialistja J.G. dhe në cilësinë 

e përgjegjësit të sektorit të hartografisë A.S., nga specialistja A.K. në cilësinë e specialistes të 

sektorit të çështjeve të pronësisë, nga K.M. në cilësinë e përgjegjësit të sektorit të çështjeve të 

pronësisë, si dhe nga ish-drejtori R.H. 

-Vendimi nr.322, datë 14.05.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

specialisti S.A. në cilësinë e kualifikuesit, si dhe nga ish-drejtori R.H. Objekti i legalizuar “Godinë 

social-ekonomike 1 kat” me sipërfaqe ndërtimi 347.5m2, sipërfaqe të parcelës ndërtimore 

1042.5m2, ZK 2497, pasuri nr.15/16/1.  

-Mungon nënshkrimi i përgjegjësit të sektorit të legalizimit gjë që e bën vendimin e legalizimit të 

pavlefshëm.  

Objekti pozicionohet mbi pronën e poseduesit. 

-Në hartën dixhitale të Geoportal ASIG (viti 2015) nuk gjendet objekti i legalizuar, por nga 

verifikimi i objektit në hartën dixhitale të Google Earth rezulton se objekti shfaqet për herë të parë 

në nëntor të vitit 2019. Pjesa veriore e objektit (rreth 80m) shfaqet në google earth në tetor të vitit 

2020. Nuk ka fotografim satelitor për atë zonë brenda intervalit kohor nëntor 2019-tetor 2020. 

Për rastet që nuk shfaqen në ortofoton e vitit 2015 të Geoportalit ASIG, ligji parashikon në pikën 

9, neni 69 “Ndërtimet pa leje, që janë përfunduar në strukturë përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, 

ndonëse nuk evidentohen në ortofoton, sipas pikës 1, të nenit 17, të tij, trajtohen nga ASHK-ja, 

sipas rregullave të seksionit I të kreut III, nëse janë objekte... në funksion të aktivitetit bujqësor 

apo blegtoral, ndërtuar në fshat”. Po ashtu, në pikën 15 të VKM nr.1178, datë 24.12.2020 “Për 
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 përcaktimin e dokumentacionit dhe të rregullave të hollësishme të evidentimit të ndërtimeve pa 

leje” përcaktohet se “Ndërtimet që nuk gjenden në “ortofoto” përfshihen në fushën e zbatimit të 

ligjit nr. 20/2020, “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e 

Shqipërisë”, nëse, në përputhje me pikën 9, të nenit 69, plotësojnë njëkohësisht këto kushte: a) 

janë ngritur në strukturë përpara datës 7.5.2020, ku “struktura” është tërësia e elementeve 

horizontale dhe vertikale mbajtëse, përshirë edhe sistemin e lidhjes me tokën dhe mbulesën; b) 

për to nuk është vendosur më parë prishja apo konfiskimi, sipas ligjit nr. 107/2014, “Për 

planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar, ose këto dënime janë parashkruar, 

shfuqizuar, anuluar, konstatuar të pavlefshme, në rrugë administrative ose gjyqësore. Këtij 

kushti, si rregull, i nënshtrohen vetëm “objektet me shkelje të lejes së ndërtimit” dhe “shtesat në 

ndërtime të regjistruara”. Ndërtimet pa leje të llojit “objekt” përfshihen në fushën e zbatimit, 

pavarësisht sanksioneve të mësipërme, nëse ato nuk janë ekzekutuar deri në hyrjen në fuqi të ligjit 

nr. 20/2020, “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, 

dhe nuk janë vendosur ose lënë në fuqi me vendim gjyqësor të formës së prerë. Dokumentacioni 

provues, sipas kësaj shkronje, administrohet, sipas rastit, nga autoritetet përgjegjëse të 

inspektimit ose/dhe autoritetet e zhvillimit dhe kontrollit të territorit. c) Kanë funksion banimi 

ose bujqësor-blegtoral, për ndërtimet që janë ngritur në territorin e fshatrave. Në territorin e 

qyteteve përfshihen vetëm ndërtimet pa leje të llojeve “shtesa në ndërtime të regjistruara” dhe 

“objekte me shkelje të lejes së ndërtimit”, pavarësisht funksionit të tyre.” 

-Në dosje gjendet deklarata noteriale e poseduesit V.D. lëshuar më datë 11.05.2021 me nr. Rep. 

1399, nr. Kol. 505, ku deklaron se “...ky objekt e ka funksionin bujqësor, blegtoral”. 

-Deklarata e poseduesit nuk përbën një dokument që provon vërtetësinë e funksionit të ndërtimit 

informal si bujqësor apo blegtoral. 

-Për sa më lartë, në praktikën e legalizimit nuk administrohet një vërtetim apo dokumentacioni 

përkatës i cili do të vërtetonte që ndërtimi informal ka funksion bujqësor ose blegtoral. 

 

-Në 15 raste, një ndër problemet kryesore të konstatuara gjatë auditimit të DVASHK Fier është 

fakti se janë kryer 2-3 herë verifikimet në terren për të njëjtin subjekt.  

Riverifikimet në terren (jo vetëm për objektet e konstatuara me problematika në legalizim) janë 

kryer me pretendimin se mund të ketë patur ndryshime të rrethanave, apo sepse janë tejkaluar 

afatet dhe duhet të ndiqej procedura e kualifikimit ndërkohë që edhe mbas riverifikimeve nuk janë 

respektuar afatet ligjore për procedurën e legalizimit. Këto argumente nuk kanë bazë ligjore.  

Riverifikimet në terren mbartin një risk të madh, për shkak se objektet mund të kenë pësuar 

ndryshime strukturore në kohë, mund të jenë bërë shtesa anësore/në lartësi jashtë afateve, dhe si 

pasojë, për mungesë së hartave dixhitale për periudha të caktuara kohore, nuk mund të verifikohet 

nëse objektet/shtesat janë ndërtuar brenda afateve ligjore. 

Kjo praktikë pune tregon një mungesë të theksuar efiçence dhe efektiviteti, duke ulur ndjeshëm 

ritmet e procesit të legalizimit dhe e tejzgjatur atë ndër vite, për shkak se specialistët e terrenit, të 

cilët kanë kryer riverifikime mbi bazën e urdhërave të Titullarit të institucionit, mund të kryenin 

verifikime të subjekteve të paverifikuara më parë, duke përshpejtuar ndjeshëm përfundimin e 

procesit të legalizimit. 

-Nga DVASHK Fier nuk është respektuar afati 60 ditor për marrjen e vendimit për kualifikimin 

ose skualifikimin e praktikës së legalizimit nga data në të cilën është kryer verifikimi në terren, si 

dhe nuk është respektuar edhe afati 30 ditor për lëshimin (zbardhjen) e lejes së legalizimit nga data 

e kualifikimit. Për sa më lart është vepruar në mospërputhje me pikën 8 të VKM Nr. 280, datë 
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 01.04.2015 i ndryshuar “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të 

zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me 

leje” i ndryshuar dhe pikën 2 të VKM nr.954, datë 25.11.2015 “Për përcaktimin e kritereve, të 

procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit”. 

-DVASHK Fier, nuk ka administruar dhe mbajtur një regjistër të veçantë në lidhje me ankesat e 

qytetarëve për periudhën objekt auditimi, nuk ka një evidencë të saktë për numrin e ankesave të 

bëra, problematikat e ngritura, afatet e shqyrtimit si dhe mënyrën e zgjidhjes së problemeve të 

ngritura. Titullari i Institucionit nuk ka ngarkuar me urdhër asnjë specialist apo grup pune për 

shqyrtimin e ankesave dhe trajtimin e tyre brenda afateve ligjore në shërbim të qytetarëve. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit të Auditimit, nga subjekti i audituar, përkatësisht 

specialistët A.P , A.R, A.S, K.M, A.R, A.K, J.G dhe L.M, si dhe ish-Drejtorët E.B, dhe B.K janë 

paraqitur observacionet të protokolluar në KLSH me nr.551/26 datë 10.01.2023, nr.551/27, datë 

10.01.2023, nr.551/28 datë 16.01.2023 ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 

1. Në lidhje me rastin e legalizimit të objektit në favor të subjektit L.M rezulton se objekti është 

kualifikuar me vendimin nr.20725, datë 28.02.2020. Në rubrikën e parë të këtij akti rezulton se 

objekti ndodhet brenda zonës informale të miratuar. Në zbatim të VKM nr.280, datë 01.04.2015 

“Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar 

ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar. 

2. Në lidhje me rastin e legalizimit në favor të A.L rezulton se objekti është legalizuar në përputhje 

me kuadrin ligjor. 

3. Në lidhje me rastin e legalizimit të objektit në favor të subjekteve B.T. dhe A.T., të dy objektet 

ndodhen jashtë zonës informale të miratuar. Referuar VKM nr. 280, datë 01.04.2015 “Për 

përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet 

pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar, ku shprehet se 

“Ndërtimi informal i llojit "objekt", i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të miratuar 

dhe i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin, urbanizimin 

dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, përjashtohet nga legalizimi kur është ngritur 

në breg të detit, liqenit ose lumit, brenda distancës në të cilën nuk lejohen ndërtime, siç përcakton 

dokumenti i planifikimit të territorit, i miratuar në përputhje me legjislacionin në fuqi.”. Nga sa 

më sipër Bashkia Fier, nuk ka të miratuar dokumente të planifikimit të territorit, në të cilën të jetë 

përcaktuar se brenda kësaj distance nuk lejohen ndërtime. Pra për të qenë në kushtet e kësaj pike, 

është i domosdoshëm kushti që të ekzistoj një dokument i planifikimit të territorit në të cilin të jetë 

përcaktuar se brenda kësaj distance nuk lejohen ndërtime. 

4. Në lidhje me rastin e legalizimit në favor të A shpk, evidentimi në terren të objekteve është kryer 

në përputhje me VKM nr. 589, datë 10.9.2014 “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit 

faktik, në terren, të ndërtimeve pa leje/shtesave në ndërtime me leje, të organeve dhe 

dokumentacionit për propozimin dhe miratimin e zonave informale”. Në pikën 1 të kësaj VKM-je 

shprehet “Drejtoritë e varësisë të Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të 

Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) të kryejnë evidentimin në terren dhe hartimin e 

dokumentacionit në bazë të gjendjes faktike të ndërtimeve pa leje, shtesave në ndërtimet me leje, 

në vijim të quajtura “ndërtime informale”, sipas njësive strukturore të përcaktuara prej tyre, rast 

pas rasti.” Pra sipas kësaj pike çdo njësi strukturore qoftë kjo dhe kur posedohen nga i njëjti 

person duhet të trajtohen si individuale për efekt të procesit të legalizimit. Pjesa që ju I jeni 
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 referuar si shkelje për distancat nga kanali që nuk është pasqyruar në skicën fushore është pjesë 

e praktikës tjetër në emër të z.A.A., ndërsa pjesa që ne kemi legalizuar ruan distancat e lejuara në 

përputhje me dispozitat ligjore. 

5. Matjet e terrenit për rastin B.B., A.shpk dhe subjektet e tjera të verifikuara në terren janë kryer 

në përputhje me legjislacionin në fuqi duke pasqyruar të gjitha të dhënat në skicën fushore. 

6. Për rastin A.R. janë zbatuar procedurat ligjore në legalizimin e objekteve. 

7. Për rastet E.B, H.S, M.J. dhe V.D. procedurat e legalizimit janë kryer në përputhje me ligjin për 

legalizimin, VKM nr.280 dhe VKM nr.1040. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit:  

1. Përsa i përket pretendimeve tuaja në lidhje me rastin L.M., nuk keni paraqitur dokument 

vërtetues për pretendimet tuaja, e për pasojë observacioni juaj nuk do të merret në konsideratë. 

2. Përsa i përket rastit të A.L., nga ana e audituesve nuk është trajtuar si rast për të cilin është 

vepruar në mospërputhje me ligjin, por është trajtuar si rast specifik për të cilin do të 

rekomandohet që të merren masa për saktësimin e hartave apo pozicionimeve të pasurive të 

paluajtshme në përputhje me gjendjen faktike dhe sipas titujve të pronësisë në mënyrë që të 

evitohen konfliktet mes pronarëve të ndryshëm pretendues. 

3. Përsa i përket pretendimeve tuaja në lidhje me rastin B.T. dhe A.T., DVASHK Fier do të merret 

në konsideratë pretendimi që nuk ka dokument i cili të përcaktoj me përpikmëri distancën nga lumi 

ku lejohen ndërtimet, por theksojmë se duhet të kishit kërkuar informacion nëse për këtë njësi 

strukturore të parashikur për përdorimin kryesor Sistemi – Ujor dhe përdorimi kryesor Natyrë 

është parashikuar ndonjë projekt i infrastrukturës publike në përputhje me pikën 1/i të VKM nr. 

280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm 

për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i 

ndryshuar dhe nenin 68 të ligjit 111/2018 “Për kadastrën” ku citohet se “ASHK-ja, bashkërendon 

veprimtarinë me... organet e vetëqeverisjes vendore dhe çdo institucion apo strukturë tjetër, 

veprimtaria e të cilit lidhet me çështjet e pronësisë.” 

4. Përsa i përket pretendimeve tuaja në lidhje me rastin e A.shpk observacioni nuk do të merret në 

konsideratë për shkak se nuk është paraqitur asnjë dokument ligjorë pë të faktuar pretendimet 

tuaja.  

5. Përsa i përket observacionit për matjet e terrenit nuk do të merret në konsideratë sepse nuk janë 

pasqyruar saktë të dhënat e kërkuara nga legjislacioni në fuqi përsa i përket ndërtimit dhe 

distancat në raport me kufizimet etj. 

6. Për rastin A.R. observacioni juaj nuk do të merret në konsideratë për shkak se nuk është i 

argumentuar nga ana ligjore. 

7.Përsa i përket observacioneve për praktikat e legalizimit në emër të E.B., M.J. nuk do të merren 

në konsideratë për shkak se nuk janë argumentuar nga ana ligjore e dokumentare. Përsa i përket 

rastit V.D. theksojmë se pika 9 e VKM Nr.1178, datë 24.12.2020 të cilës i referoheni ju për 

dorëzimin e deklaratës noteriale për destinacionin e përdorimit nuk ka të bëjë për rastin të cilit i 

referohen audituesit nëse objekti do të përdoret për qëllime blegtorale apo bujqësore, por ka të 

bëjë më funksionin e objektit informal nëse është banim, social-ekonomik apo i kombinuar. Për 

këtë arsye subjekti duhet të dorëzojë një dokument si ekstrakti historik nga QKB ku përcaktohet 

edhe fusha e veprimtarisë ose çdo lloj dokumenti tjetër që të vërtetojë se objekti përdoret për 

qëllime bujqësore ose blegtorale. Deklarata noteriale është thjesht një shprehje e vullnetit të lirë 

të cilitdo, por që në asnjë mënyrë nuk vërteton çka pretendohet apo deklarohet nga deklaruesit. 
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Auditimi mbi procedurën e kalimit të pronësisë të ndërtimeve të ndërtuara deri më 10.8.1991 

dhe të truallit funksional të tyre. 

 

Sipas të dhënave të administruara në DVASHK Fier rezulton se janë gjithsej 3797 aplikime 

administruar pranë ASHK-së. 

Nga këto 102 aplikime dorëzuar nga ATP,  

Aplikime  realizuar në sportel 2174, 

Aplikime pranë Bashkisë Fier 220, 

Aplikonte në sistemin e-albania 419,  

Aplikuar nga Drejtoria e Aluzionit Fier  882. 

Nga auditimi rezultuese nga 3797 dosje me aplikime që administron ASHK Fier , janë trajtuar dhe 

marre vendime vetëm në 50 raste,  ndërsa janë të pa trajtuar dhe të pa marra vendim 3747 dosje, e 

cila fakton një performancë të ulët  të institucionit, veprime në mospërputhje me ligjin 20/2020, si 

dhe VKM nr. 827 datë 30.09.2020. 

Nga këto aplikime kanë dalë me vendim vetëm 50 aplikime pjesa tjetër është e pa shqyrtuar dhe 

pa Vendim nga titullari, aplikimet i përkasin periudhës  që nga viti 2018, e deri në fund të vitit 

2020. 

Kriteret kryesore të  VKM nr.827 datë 30.09.2020 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme 

për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie , trojeve te tyre”, përfshijnë: 

b) Nuk është objekt në pronësi shtetërore, pavarësisht nëse nuk është inventarizuar si i tillë, apo 

objekt i transferuar në pronësi/përdorim të njësive të vetëqeverisjes vendore. 

c) Nuk është ndërtim pa leje, sipas përkufizimit të pikës 12, të nenit 4, të ligjit nr. 20/2020, “Për 

përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, ose edhe nëse në të 

apo në truallin funksional ka ndërtim pa leje, të paktën një pjesë e vëllimit ndërtimor është ndërtim 

i ngritur përpara datës 10.8.1991. 

 ç) Ndërtimi është i përfunduar, përfshirë këtu edhe ato ndërtime të cilat kanë dëmtime, shembje 

të pjesshme apo të cilave u ka rënë mbulesa prej vjetërsisë apo shkaqeve natyrore.  

d) Ndërtimi ka funksion banimi. Përjashtimisht, nëse aktualisht ndërtimi shfrytëzohet për qëllime 

të tjera, ai mund të trajtohet sipas këtij vendimi vetëm nëse vërtetohet me dokumentacion ligjor 

ose vërtetim nga njësia e vetëqeverisjes vendore se deri në datën 10.8.1991 ka pasur funksion 

banimi. 12. Për sipërfaqen e truallit funksional deri në 300 (treqind) m², dokumenti i pronësisë 

miratohet pa shpërblim, kur trualli është në pronësi shtetërore, figuron me pronar të pavërtetuar 

ose kur nuk ka informacion për pronësinë, pavarësisht nëse në këtë sipërfaqe ka edhe ndërtime pa 

leje.  

Me vendimin nr. 10, datë 26.11.2020 është bërë pranimi i kërkesës nga z.E.H  miratuar nga Drejtori 

i ASHK Fier E.B, praktika është në përputhje me kërkesat e vendimit të mësipërm. Në zbatim të 

kërkesave të VKM nr.827/2020 rezulton se nuk është objekt në pronësi shtetërore, ndërtimi ka 

funksion banimi dhe pasqyrohet në ortofoto ndërsa miratimi i sipërfaqes së truallit funksional është 

bërë brenda fashës së 300m2. 

Rezulton kalimi i afateve për trajtimin e dosjes veprime që bien në mospërputhje me ligjin 2020, 

si dhe Vkm 827. Pra kanë kaluar të gjitha afatet nga data e verifikimit ne terren, me vendimin e 

nxjerre nga titullari, trajtuar praktiken  nga specialistja A.B. 

https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
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 -Aplikimi nr.178,  Me kërkesën nr. 178, datë 21.09.2018, për kalim në pronësi të objektit të 

ndërtuar para datës10.08.1991, subjekti kërkues z. Th.T, me sipërfaqe ndërtimi 147.1 m2  sipërfaqe 

trualli funksionale 300m2, numri i Kateve  2(dy).  

Me vendimin nr. 5 datë 26.11.2020,është bërë pranimi I ,kërkesës nga z. Th. T, miratuar nga 

Drejtori i DVASHK Fier E.B, praktika është në përputhje kërkesat e vendimit të 

mësipërm.Vendimi është vetëm në emër të Kryefamiljarit. Sipas pikës 15 të VKM nr.827/2020, 

subjekte përfituese të objektit pa titull janë personat kërkues që e posedojnë objektin pa titull 

pronësie, së bashku me ata që janë në bashkësi ligjore me këta të fundit, sipas dispozitave të Kodit 

të Familjes. Me paraqitjen e kërkesës, subjekti deklaron se nuk ka kryer veprën penale të “dhunimit 

të banesës”, pavarësisht nëse është rehabilituar sipas dispozitave të Kodit Penal. Ai, gjithashtu, 

ngarkon kopje të dëshmisë së penalitetit të kohës së aplikimit, e cila verifikohet nga ASHK-ja 

vetëm për efekt të kësaj vepre penale.  

Rezulton kalimi i afateve për trajtimin e dosjeve, veprime që bien në mospërputhje me ligjin 

20/2020, si dhe Vkm 827. 

Pra kanë kaluar të gjitha afatet nga data e verifikimit në terren, me vendimin e nxjerrë nga titullari. 

Praktika është trajtuar nga specilaistja A.B. 

 

-Aplikimi nr.1618 datë 23.11.2016, me kërkues znj. P.C, me gjendje juridike pasurie, nr.7/85 

zk.8533 në pronësi PPV Pronar i (pa vërtetuar) pretendon se objekti është i ndërtuar para 

10.08.1991, ku gen-plani për një pjesë të sipërfaqes së truallit funksional  është miratuar në pasuri 

pronë shtet.  

Me vendimin nr.105, datë 23.11.2020 është miratuar kërkesa për kalimin në pronësi të objektit pa 

titull pronësie me truallin funksional,  në të cilën është miratuar akti i pronësisë për objektin me 

sipërfaqe 88.6m2.Në Gen-planin e hartuar,trualli funksional është përcaktuar me sipërfaqe 286 m2, 

duke u shtrirë në pasurinë nr.7/1195 me sipërfaqe trualli 286 m2 në pronësi shtet dhe në pasurinë 

nr.2/474, e llojit truall në pronësi të tretëve, me sipërfaqe 276 m2 pasuri e përfituar me akt 

trashëgiminë. Sipas pikës 15 të VKM nr.827/2020, subjekte përfituese të objektit pa titull janë 

personat kërkues që e posedojnë objektin pa titull pronësie, së bashku me ata që janë në bashkësi 

ligjore me këta të fundit, sipas dispozitave të Kodit të Familjes. Me paraqitjen e kërkesës, subjekti 

deklaron se nuk ka kryer veprën penale të “dhunimit të banesës”, pavarësisht nëse është 

rehabilituar sipas dispozitave të Kodit Penal. Ai gjithashtu, ngarkon kopje të dëshmisë së 

penalitetit të kohës së aplikimit, e cila verifikohet nga ASHK-ja vetëm për efekt të kësaj vepre 

penale.  

 

-Aplikimi nr.46 datë 23.11.2016, me kërkues znj. N.K., me gjendje juridike pasurie, nr.7/85 

zk.2/800 në pronësi PPV Pronar i (pa vërtetuar) pretendon se objekti është i ndërtuara para 

10.08.1991,ku gen-plani për një pjesë të sipërfaqes së truallit funksional  është miratuar në pasuri 

pronë shtet.  

Me vendimin nr.106, datë 24.11.2021 është miratuar kërkesa për kalimin në pronësi të objektit pa 

titull pronësie me truallin funksional, për znj.N.K., në të cilën është miratuar akti i pronësisë për 

objektin me sipërfaqe 112.2m2. Në Gen-planin e hartuar, trualli funksional është përcaktuar me 

sipërfaqe 260 m2, duke u shtrirë në pasurinë nr.7/1195 me sipërfaqe trualli 260 m2, në pronësi 

shtet dhe në pasurinë nr.2/2/300 e llojit truall në pronësi të të tretëve, me sipërfaqe 260 m2. Në 

dosje prokura e posaçme është fotokopje, e pa noterizuar, në aktvendim mungon firma e 
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 përgjegjësit të Hartografisë, A.S. gjithashtu pa nr. pa datë. Praktika është punuar nga L.P. dhe 

Drejtori B.K.      

  

-Aplikimi nr.2054 datë 16.08.2019, me kërkues S.B. 18/204 zk 2890 ne pronësi shtet, në emër të 

S.B., ku me vendimin nr.108 datë 24.11.2021 është miratuar kërkesa për miratimin e kalimit të 

pronësisë për objektin dhe truallin funksional pa titull pronësie. Në Gen-planin e hartuar, trualli 

funksional është përcaktuar me sipërfaqe 300 m2, baza e sipërfaqes së ndërtimit është 90.4 m2, 

duke u shtrirë në pasurinë nr.18/1500. Rezulton se mungon certifikata familjare dhe se vendimi 

është marrë në emër të kryefamiljarit. Sipas pikës 15 të VKM nr.827/2020, subjekte përfituese të 

objektit pa titull janë personat kërkues që e posedojnë objektin pa titull pronësie, së bashku me ata 

që janë në bashkësi ligjore me këta të fundit, sipas dispozitave të Kodit të Familjes. Me paraqitjen 

e kërkesës, subjekti deklaron se nuk ka kryer veprën penale të “dhunimit të banesës”, pavarësisht 

nëse është rehabilituar sipas dispozitave të Kodit Penal. Ai, gjithashtu, ngarkon kopje të dëshmisë 

së penalitetit të kohës së aplikimit, e cila verifikohet nga ASHK-ja vetëm për efekt të kësaj vepre 

penale. 

 

-Aplikimi nr. 2296 datë 14.08.2020, me kërkues z.P.D, nr. pasurie  3/365 zk 8532 në pronësi shtet 

në emër të z. P.D. 

Me vendimin nr.115 datë 24.11.2021 është miratuar kërkesa për kalimin në pronësi të objektit pa 

titull pronësie me truallin funksional, për z. P.D., në të cilën është miratuar akti i pronësisë për 

objektin me sipërfaqe ndërtimi 65.6 m2, sipërfaqe ndërtimi 230m2,truall funksional. Në Gen-planin 

e hartuar, trualli funksional është përcaktuar me sipërfaqe 230 m2, baza e sipërfaqes së ndërtimit 

është 65.6 m2 duke u shtrirë në pasurinë nr.3/365. Rezulton se mungon relacioni  nga grupi i 

terrenit dhe relacioni juridik . 

 

-Aplikimi nr.1822 datë,20.03.2019, me kërkesë z.V.Gj., me zonë kadastrale 8533,në pronësi shtet  

Me vendimin nr.7 datë 26.11.2021, është miratuar kërkesa për kalimin në pronësi të objektit pa 

titull pronësie me truallin funksional, për z. V.G.j, në të cilën është miratuar akti i pronësisë për 

objektin me sipërfaqe ndërtimi 77.7m2, sipërfaqe ndërtimi 278.4m2,truall funksional. Në Gen-

planin e hartuar, trualli funksional është përcaktuar me sipërfaqe 278.4 m2, baza e sipërfaqes së 

ndërtimit është 77.7 m2 duke u shtrirë në pasurinë nr. 8533. 

-Vendimi është miratuar vetem në emër të Kryefamiljarit  

- mungon verifikimi në terren.  

 

Aplikimi nr. 680 datë 12.01.2021, me kërkues z.S.M. pasuria nr.  3/597,zk 3196  në pronësi shtet, 

pretendohet se objekti është i ndërtuara para 10.08.1991, ku gen-plani për një pjesë të sipërfaqes 

së truallit funksional është miratuar në pasuri pronë shtet, me nr. pasurie 3/1074, në pronësi shtet 

sipërfaqe e parcelës ndërtimore 88.8 m2. 

-Mungon Verifikimi ne terren  

-Vendimi është marrë në emër të Kryefamiljarit. 

 

-Aplikimi nr.107, datë 24.11.2021 është miratuar kërkesa për kalimin në pronësi të objektit pa 

titull pronësie me truallin funksional, për S.M., në të cilën është miratuar akti i pronësisë për 

objektin me sipërfaqe ndërtimi 88.8 m2, sipërfaqe 300m2truall funksional. Në Gen-planin e hartuar, 
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 trualli funksional është përcaktuar me sipërfaqe 300 m2, baza e sipërfaqes së ndërtimit është 88.8 

m2 duke u shtrirë në pasurinë nr.3/1074. 

Vendimi është marrë në emër të Kryefamiljarit. 

 

-Aplikimi nr. 1938 datë 02.07.2019, me kërkues S.N., pasuria nr.  268/9,zk 3358 në pronësi shtet, 

në emër të S.N, ku gen-plani për një pjesë të sipërfaqes së truallit funksional është miratuar në 

pasuri pronë shtet, me nr. pasurie 268/101, në pronësi shtet sipërfaqe e parcelës ndërtimore 105.3 

m2. 

Me vendimin nr.98 datë 28.09.2021, është miratuar kërkesa për kalimin në pronësi të objektit pa 

titull pronësie me truallin funksional, në të cilën është miratuar akti i pronësisë për objektin me 

sipërfaqe ndërtimi 105.3 m2, sipërfaqe 300m2truall funksional. Në Gen-planin e hartuar, trualli 

funksional është përcaktuar me sipërfaqe 300 m2,  baza e sipërfaqes së ndërtimit është 105.3 m2 

duke u shtrirë në pasurinë nr.268/101.Në dosje Akt evidentimi është mbajtur ne datë 9.04.2021 i 

firmosur vetëm nga përfaqësuesit e subjektit  pa firmat e punonjësve përkatës. Vendimi është 

vetëm në emër të Kryefamiljarit. 

 

-Aplikimi nr.1849 datë 04.04.2019, me kërkues z. Xh.R., ku me Vendimin nr.91 datë 16.08.2021, 

është miratuar kërkesa për kalimin në pronësi të objektit pa titull pronësie me truallin funksional, 

për z. Xh.R., në të cilën është miratuar akti i pronësisë për objektin me sipërfaqe ndërtimi 70.1 m2, 

sipërfaqe 300m2, truall funksional.  

Me shkresën nr.1671 datë 02.03.2021, për verifikim dhe noterizim dokumentacioni për të vazhduar 

me ecurinë e praktikës. Nga verifikimi i praktikës  rezulton se nuk është konfirmuar dhe noterizuar 

dokumentacioni në këto kushte nuk duhej vepruar për vendim të praktikes. 

-Në dosje ndodhet dokumentacion fotokopje dhe i pa lexueshëm, veprime këto në mospërputhje 

me ligjin 111/2020 “Për Kadastrën”,. Pa noterizuar  dhe i pa lexueshëm, 

1)Kontrata e dhurimit është fotokopje, pa motërzuar dhe i pa lexueshëm, 

2)vendimi i vitit 1991 i pa lexueshëm dhe fotokopje, 

3)Mungon konceptimi  i juristit, 

3)Proces-verbali i verifikimet ne terren, është - pa nënshkruar nga përgjegjësi i zyrës si dhe 

specialisti.  

 

-Aplikimi nr.17066 datë 18.0.20211, me kërkues Dh.L., me nr pasuria nr.1/672,zk 3196 në 

pronësi shtet, në emër të Dh. L, në pronësi pretendohet se objekti është i ndërtuara para 10.08.1991, 

ku gen-plani për një pjesë të sipërfaqes së truallit funksional është miratuar në pasuri pronë shtet, 

me nr.pasurie1/672, në pronësi shtet sipërfaqe e parcelës ndërtimorë 94.6 m2.siperfaqe truall 

funksional 294.6 m2. 

-Me vendimin 92, është miratuar kërkesa për kalimin në pronësi të objektit pa titull pronësie me 

truallin funksional, për Dh.L., në të cilën është miratuar akti i pronësisë për objektin me sipërfaqe 

ndërtimi 94.6 m2.siperfaqe truall funksional 294.6 m2., Bashkëlidhur në praktikë; 

-Në bazë të  lejes së Ndërtimit datë 30.11.1990, e dhenë nga Komiteti Ekzekutiv i Qytetit të 

Roskovecit  si dhe me vendimin Nr. 27 datë 30.11.1991, i jepet një leje ndërtimi në emër të z.R.A 

për të ndërtuar një shtëpi 1 kat. 

Në bazë të Keruet III të  VKM 827 pika 29/b, ndërtimi duhet të jetë i ngritur, para datës 10.08.1991, 

pavarësisht kur është fituar pronësia mbi të, ndodhur në këto kushte kur kemi një leje ndërtimi në 

kufi te viteve  1990-1991, duhet të vërtetohet në bazë të VKM të mësipërme  pika 20, së objekti 
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 është ndërtuar, brenda aftit kohorë të lejuar brenda datës 10.08.1991, me një nga 3 kushtet e 

mëposhtme: 

1)Dokumentacioni i lëshuar nga Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit. 

2)Vendim Gjyqësore për vërtetim fakti qe ndërtimi është ngritur para dt. 10.08.1991, ose çdo 

vendim gjyqësorë që vërteton ketë fakt. 

3)Akt ekspertiza me një grup prej të paktën 3 ekspert të licensuar, që të përcaktojnë periudhën e 

ngritjes, për vjetërsinë e ndërtimit. 

Ndodhur në këto kushte nuk është plotësuar asnjë nga këto pika, si rezultat praktika është kryer në 

mospërputhje me vkm e sipërcituar, pa notërzuar dhe i pa lexueshëm, veprime ne kundërshtim me 

Kodin procedurës administrative neni  255 pa vlefshmëria e aktit. 

Për këto veprime mbajnë përgjegjësi L.P. përgjegjëse e Sektorit të K.M., Përgjegjësi  i çështjeve 

të pronësisë, B.K. në Cilësinë e Drejtorit ASHK-së. 

 

-Aplikimi nr.236 datë 24.09.2018, me kërkues z.V.P, pasuria nr.15/11, zk 8531 nëpronësi shtet, 

në emër me posedues B.A ndërsa ne Gen plan dhe vendim ne emër V.P., në pronësi shtet 

pretendohet  se objekti është i ndërtuar para 10.08.1991, ku gen-plani, për një pjesë të sipërfaqes 

së truallit funksional është miratuar në pasuri pronë shtet, me nr pasurie 15/11, në pronësi shtet 

sipërfaqe e parcelës ndërtimorë 90.2 m2. Sipërfaqe trualli 300 m2. 

-Vendimi nr.118, datë  28.12.2021, është miratuar kërkesa për kalimin në pronësi të objektit pa 

titull pronësie me truallin funksional z.V.P., në të cilën është miratuar akti i pronësisë për objektin 

me sipërfaqe ndërtimi 90.2 m2,siperfaqe truall funksional 300 m2., duke u shtrirë në pasurinë 

nr.15/11. 

-Kjo dosje është mirtuar në  kundërshtim me pikën 11, pika a) i, iii, të Kreut II të vkm 827 

datë 30.09.2020. 

1-Kriteret sipas pikës11. Trajtohet, sipas këtij kreu, ndërtimi që plotëson njëkohësisht këto kushte:  

a) Për të nuk ka dokument të fitimit të pronësisë edhe nëse figuron i regjistruar në regjistrin e 

pasurive të paluajtshme si pronë private ose me pronar të pavërtetuar. Këtu bëjnë pjesë edhe 

ndërtimet:  

i) për të cilat është miratuar vendim gjyqësor për vërtetimin e faktit të pronësisë, i cili nuk është 

regjistruar përpara datës 01.11.1994; 

iii. dokumenti i fitimit të pronësisë së të cilëve ka mangësi që e bëjnë atë të pa regjistrueshëm, 

është regjistruar më parë në mospërputhje me legjislacionin e kohës apo problematika që e 

shoqëron, nuk gjen trajtim në bazë të akteve ligjore ose nënligjore të tjera. Rastet e nënndarjeve 

“i”, “ii” ose “iii” trajtohen sipas këtij kreu vetëm në Në të kundërt, kur ndërtimi sipas shkronjës 

“a”, të kësaj pike, u ka kaluar të tretëve përpara hyrjes në fuqi të ligjit nr. 20/2020, “Për 

përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, zbatohen 

parashikimet e shkronjës “a”, të pikës 1, të nenit 59, të ligjit të sipërpërmendur, pavarësisht nëse 

dokumenti i origjinës dhe veprimi i kalimit janë regjistruar ose jo më parë. Në këto raste kryhet 

regjistrimi i dokumentit fillestar dhe/ose veprimeve të kalimit të pronësisë, si dhe heqja e kufizimit 

nëse ka të regjistruar. Kur për një pjesë të sipërfaqes ndërtimore të objektit ka titull pronësie, 

procedurat sipas këtij kreu zbatohen vetëm për pjesën e sipërfaqes për të cilën nuk disponohet 

titull. 

-Akevidentimi  është pa nr protokolli. 

-Procesverbali i verifikimit në terren pa nënshkrimin e përgjegjësit të zyrës. 
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 -Aplikimi nr.246 datë 24.09.2018, me kerkues z.Ll.Z., pasuria nr.8/77, zk 8532 në pronesi shtet, 

në emër të z.Ll.Z., në pronësi pretendohet  se objekti është i ndërtuara para 10.08.1991, ku gen-

plani për një pjesë të sipërfaqes së truallit funksional është miratuar në pasuri pronë shtet, me nr 

pasurie 14/16, në pronësi shtet sipërfaqe e parcelës ndërtimore 69.8 m2,sipërfaqe trualli 235.6 m2. 

-Me Vendimim nr.95, datë 27.09.2021, është miratuar kërkesa për kalimin në pronësi të objektit 

pa titull pronësie me truallin funksional, për z.Ll.Z., në të cilën është miratuar akti i pronësisë për 

objektin me sipërfaqe ndertimi69.8 m2,sipërfaqe trualli 235.6 m2. 

1.Në dosje ndodhet vendimi  nr. 6, datë 09.04.1985 i Këshillit Popullor Fshatit të Bashkuar 

fotokopje i veprime në mospërputhje me ligjin 111/2020“Për Kadastrën”. Si dhe me Kodin 

procedurës administrative neni  255 pa vlefshmëria e aktit. 

2. Akt i mbajtur në terren pa nr pa datë. 

3 . Procesverbali i verifikimit në terren pa firmën përgjegjësit  të  zyrës. 

 

Disa nga rastet (Relacione) që nuk jnë nënshkruar nga përgjegjësi i sektorit. 
-Me vendimin nr.106, datë 24.11.2021, në akt evidentimin  i cili kryhet në terren dhe konfirmohet 

nga përgjegjësi i sektorit te Hartografisë, për konfirmim të evadimit të procedurës por ky akt 

evidentim  nuk është firmosur nga përgjuesi i hartografisë A.S. 

-Me vendimin nr.120, datë 28.12.2021, në akt evidentimin  i cili kryhet në terren dhe konfirmohet 

nga përgjegjësi i sektorit te Hartografisë, për konfirmim të evadimit të procedurës por ky akt 

evidentim  nuk është firmosur nga përgjegjësi i hartografisë A.S.  

-Me vendimin nr.112, datë 24.11.2021, në akt evidentimin i cili kryhet në terren dhe konfirmohet 

nga përgjegjësi i sektorit te Hartografisë, për konfirmim te evadimit të procedurës por ky akt 

evidentim është pa nr.pa datë. Gjithashtu nuk është firmosur nga përgjegjësi i hartografisë 

Relacioni mbi verifikimin e bëre mbi bazën dixhitale. 

-Me vendimin nr.119, datë 28.12.2021 në akt evidentimin i cili kryhet në terren dhe konfirmohet 

nga përgjegjësi i sektorit te hartografisë, për konfirmim të evadimit të procedurës, por ky akt 

evidentim  nuk është firmosur nga përgjegjësi i hartografisë A.S. 

 

Konkluzion: 

1-Nga shqyrtimi i praktikave të vitit 2020, mungon në të shumtat e  rasteve  Relacionin e mbajtur 

në terren vepruar në mospërputhje me nenin 34 të Ligjit 20/2020,si dhe vkm nr.827datë 

30.09.2020”Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit te pronësisë 

për objektet pa titull pronësie , si dhe oborreve në përdorim”.  

2-Nga shqyrtimi i praktikave të vitit 2021, në 14 rastet mungon akt verifikimi i mbajtur në terren 

vepruar, ne kundërshtim në ligjin i sipërcituar. 

3-Nga auditimi i praktikave rezultoi se 882 aplikime  që janë kryer pranë Drejtorisë së Aluiznit 

Fier ,të cilat janë vete deklaruar nga vete qytetarët që janë ndërtuar përpara viti 1991, në bazë të 

VKM 442/ ndryshuar me VKM 827 datë 30.09.2020‘’Për përcaktimin e rregullave të hollësishme 

për miratimin e dokumentit të pronësisë për objektet pa titull pronësie, si dhe oborreve në 

përdorim”. Kreu III, pika 49  dhe pse kanë dal VKM  që nga viti 2018 e në vazhdim nuk është 

marrë asnjë masë për trajtimin dhe nxjerrjen e vendimeve për këto praktika. Në mosveprim me 

VKM e sipërcituar.   

4-Janë marrë  vendime për kalim në pronësi të aplikueseve  me dokumentacion fotokopje të pa 

noteruizuar veprime që bien në mospërputhje meligjin20/20,si dhe me Kodin procedurës 

administrative neni  255 pa vlefshmëria e aktit. 



 

39 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport përfundimtar i auditimit i ushtruar në Drejtorinë Vendore të 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Fier 

 5-Nga auditimi u konstatua së kanë kaluar të gjitha afatet ligjore për miratimin e kërkesave të 

aplikuesve në mospërputhje me vendimin nr. 827 datë  30.9.2020 “Për përcaktimin e rregullave 

të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të 

tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim”. 

-Në 10 raste akt verifikimi i mbajtura në terren janë pa nr datë si dhe pa firmat e punonjësve 

përkatës. 

-Në të shumtat e rasteve, regjistrimi i vendimit për miratimin e dokumentit të pronësisë, të përfituar 

sipas këtij vendimi, kryhet kryesisht nga drejtoria vendore e ASHK-së, vetëm pasi të jetë plotësuar 

një nga kushtet e mëposhtme: 2 a) të ketë kaluar afati 30-ditor i paraqitjes së ankimit administrativ 

ndaj vendimit dhe ndaj tij nuk është paraqitur ndonjë ankim.  

-regjistrimi i pronës është bere vetëm ne emër të kryefamiljarit ndërkohe qe sipas vkm 827, duhet 

riregjistruar dhe në emër të bashkëshortes, veprime që bien në mospërputhje me vkm nr. 827, 

datë30.9.2020 datë25. Vendimi për pranimin e kërkesës dhe miratimin e dokumentit të pronësisë 

plotësohet në favor të subjektit kërkues dhe bashkëshortit/es, duke respektuar dispozitat e Kodit të 

Familjes për regjimet pasurore martesore. Në rast se subjektet nuk paraqesin dokument që provon 

regjim pasuror martesor të veçantë apo marrëveshje të posaçme noteriale për të drejtat mbi 

ndërtesën, vendimi miratohet në favor  të dy bashkëshortëve, duke prezumuar regjimin e 

bashkësisë ligjore. Për zbatimin e kësaj pike, ASHK-ja administron certifikatën familjare të 

kërkuesit, sipas mënyrës së përcaktuar në vendimin nr. 332, datë 17.3.2010,të Këshillit të 

Ministrave “Për përcaktimin e formës, të elementeve përbërëse, mënyrës së mbajtjes e afatit të 

përdorimit të dokumenteve bazë, që mbahen dhe lëshohen nga shërbimi i gjendjes civile”, të 

ndryshuar.-Vepruar në mospërputhje me nenin 34 të Ligjit nr. 20/2020 si dhe VKM nr.827 datë 

30.09.2020”Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë 

për objektet pa titull pronësie , si dhe oborreve në përdorim”. 

Rezulton kalimi i afateve për trajtimin e dosjes, veprime që bien në kundershtim me ligjin 2020, 

si dhe VKM 827. 

Pra kanë kaluar të gjitha afatet nga data e verifikimit ne terren, me vendimin e nxjerrë nga titullari. 

Praktikat  me shkelje janë trajtuar rast pas rasti  në material. 

Për veprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi punonjësit e lartë përmendur në akt-konstatim. 

 

B. PËR REGJISTRIMIN E PASURIVE TË PALUAJTSHME  

 

1. Auditimi mbi procedurat e regjistrimit fillestar të përfituara nga privatizimi, nga 

vendimet për kthimin dhe kompensimin e pronave dhe transaksionet e kryera me këto 

prona. 

 

Në lidhje me procedurat e regjistrimit fillestar dhe pranimin e dokumentacionit për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1. Kartelat e pasurisë së paluajtshme, sipas volumeve në zonat kadastrale përaktëse. 

2. Dokumentacioni bashkëlidhur referencave përkatëse, si dhe korrespondencat shkresore me 

institucionet përkatëse kryesisht ATP dhe Gjykata, vendime të Agjencisë së Kthimit e 

Kompensimit të Pronave, urdhër ekzekutime nga përmbarimi, kontrata shit-blerje, deklarata 

noteriale, dëshmi trashëgimie etj.  

3. Regjistrat hipotekor si dhe dokumentacioni shoqërues për regjistrimet. 
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 -Me referencë nr.016491, datë 23.04.2019, ZK 8532, Qytet Fier, në emër të bashkëpronarëve 

(trashëgimtarëve të ish-pronarit Sh.K) është regjistruar pasuria si më poshtë: 

-KPP vol.15 faqe 212, pas. nr.2/310 me sipërfaqe 2132m2 truall dhe 57m2 ndërtesë, certifikatë 

pronësie lëshuar datë 23.04.2019 nga ish-regjistruesi S.G. Veprimet në kartelë janë kryer nga 

specialistja K.J. 

Në referencë nr.016491, datë 23.04.2019 gjendet dokumentacioni i vënë në dispozicion si 

mëposhtë:  

-aplikimet përkatëse; 

-Kthim përgjigje me nr. 8031/1, datë 12.09.2018 nga Agjencia e Trajtimit të Pronave për dërgimin 

e kopjes së njësuar të vendimit nr.199, datë 26.10.1995 të ish-KKKP Fier dhe planvendosjes. Sipas 

këtij vendimi subjektit të shpronësuar i është kthyer 2154 m2 truall. Me referencë nr.06220 është 

bërë regjistrimi i sipërfaqes 2154 m2 dhe 57 m2 ndërtesë; 

-kthim përgjigje me nr.5259 prot. Prot., datë 13.06.2018 e ish-regjistruesit P.K. i cili sqaron 

subjektin aplikues se nuk mund të vijohet me regjistrimin e vendimit të gjykatës pa marrë formën 

e prerë; 

-vendim nr.50, datë 22.02.2018 i Gjykatës së Apelit Vlorë sipas të cilit u vendos lënia në fuqi e 

vendimit nr.1277, datë 01.07.2010 e Gjykatës së Shkallës së Parë Fier; 

-kopje e njësuar e vendimit nr.1277, datë 01.07.2010 e Gjykatës së Shkallës së Parë Fier sipas të 

cilit është vendosur konstatimi i pavlefshmërisë absolute i kontratës së dhurimit nr.2159 rep. dhe 

nr.674 kol., datë 22.12.1994 të Zyrës së Noterisë Fier si dhe kthimin e palëve në gjendjen e 

mëparshme duke njohur palët paditëse dhe palët e paditura bashkëpronarë me pjesë të barabarta 

për banesën me sipërfaqe 57 m2 truallin me sipërfaqe 2154m2 me nr. pasurie 2/310; 

- plan rilevimi i pronës; 

- fotokopje e kartës së identitetit. 

 

- Me Ref. 17318, datë 22.02.2020, aplikim nr. 16443, datë 02.08.2019, është regjistruar pasuria 

nr. 3/31+3-27, vol. 7, fq. 159, ZK. 8533-Fier me sipërfaqe 72.6 m2, në pronësi të V.K. dhe 

bashkëpronarëve, sipas kontratës shitjes ndërmjet Drejtorisë Rajonale Enti Kombëtar i Banesave 

Fier dhe blerësve të sipërcituar, lëshuar certifikatë pronësie datë 21.02.2020, punuar praktika nga 

znj. K.J. me detyrë Specialiste, miratuar nga z. E.B. me detyrë Drejtor.  

- Inventari i dosjes nuk është plotësuar me numër rendor progresiv në mospërputhje me 

përcaktimet e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”. 

- Në dosje nuk administrohen të dhëna për pasurin pallat, pasqyrimin nga hipoteka në sistem, nuk 

administrohet gentplani dhe kontrata e bashkëpronësisë si dokumente që shërbejnë për regjistrimin 

e pallatit, sipas kërkesave të pikës 8.4, Kreu IV të Rregullores nr. 184, datë 08. 04.1999, ndryshuar 

nr. 7, datë 07.01.2000 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”. 

Nga auditimi i dokumentacionit tekniko ligjor gjendje në dosje, rezulton se nga ish-ZVRPP Fier, 

nuk janë verifikuar elementët e formës dhe të përmbajtjes së Aktit Noterial dhe nuk është plotësuar 

shtojca 2, veprim në papajtueshmëri me pikën 4, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin 

e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të 

procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, pasi formulari nr. 3, kontratë për privatizimin e 

banesës, fotokopje njëhsuar me origjinalin, nuk përmban të gjithë ekstremitetet ligjore, mungon 

nënshkrimi i palëve. Gjithashtu nuk administrohet certifikata e gjëndjes familjare 01.12.1992, 

shkresa nr. 6 prot, datë 08.01.2020, përveç konfirmimit të dhënë duhet të shoqërohej dhe dorëzimin 
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 e certifikatës së korigjuar. Për mangësit e konstatuara më sipër ngarkohen me përgjegjësi znj. K.J. 

me detyrë Specialiste, miratuar nga znj. B.K. me detyrë zv/Drejtor. 

 

- Me Ref. 16125, datë 07.01.2019, aplikim nr. 22478, datë 20.12.2020, është regjistruar pasuria 

nr. 5/38+1-9, vol. 2, fq. 68, ZK. 8534-Fier me sipërfaqe 83.30 m2, në pronësi P.E.XH, sipas 

kontratës së privatizimit datë 19.07.1993, ndërmjet NKB Fier dhe blerësve të sipërcituar, lëshuar 

certifikatë pronësie datë 07.01.2019, punuar praktika nga znj. I.M. me detyrë Specialiste, miratuar 

nga z. S.G. me detyrë Drejtor.  

- Inventari i dosjes nuk është plotësuar me numër rendor progresiv në mospërputhje me 

përcaktimet e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”. 

- Nuk ka të dhënë për pasurinë pallat, nuk administrohet kontrata e bashkëpronësisë si dokumente 

që shërbejnë për regjistrimin e pallatit, sipas kërkesave të pikës 8.4, Kreu IV të Rregullores nr. 

184, datë 08. 04.1999, ndryshuar nr. 7, datë 07.01.2000 “Për punën e zyrës së regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme”.     

- Nga auditimi i dokumentacionit tekniko ligjor administruar në dosje, rezulton se nga ish-ZVRPP 

Fier, nuk janë verifikuar elementët e formës dhe të përmbajtjes së Aktit Noterial dhe nuk është 

plotësuar shtojca 2, veprim në papajtueshmëri me pikën 4, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për 

përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, pasi formulari nr. 2 dhe 

dokumentacioni shoqërues i dosjes së privazitimit janë fotokopje, gjithashtu mungon planimetria 

apartamentit dhe planvendosja e pallatit. 

Sa sipër Ish-ZVRPP Fier nuk duhet vijonte me regjistrimin e pasurisë deri në plotësimin e 

dokumentacionit tekniko-ligjor, veprime këto që bien në mospërputhje me përcaktimet e pikës 8, 

Kreu IV të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999, ndryshuar nr. 7, datë 07.01.2000 “Për punën e 

zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, Ligjin nr. 111/2018 “Për kadastrën”. Për mangësit 

e konstatuara më sipër ngarkohen me përgjegjësi znj. I.M. me detyrë Specialiste, miratuar nga z. 

S.G. me detyrë Drejtor. 

 

- Me Ref. 16657, datë 04.04.2019, aplikim nr. 296, datë 08.01.2019, është regjistruar pasuria nr. 

3/35+1-9, vol. 39, fq. 226, ZK. 8533-Fier me sipërfaqe 78.50 m2, në pronësi të L.N. dhe 

bashkëpronarëve, sipas kontratës së privatizimit datë 28.02.1994, ndërmjet Drejtorisë Rajonale të 

Entit Kombëtar të Banesave Fier dhe blerësve të sipërcituar, lëshuar certifikatë pronësie datë 

04.04.2019, punuar praktika nga znj. I.M me detyrë Specialiste, miratuar nga z. S.G. me detyrë 

ish-Regjistrues.  

- Inventari i dosjes nuk është plotësuar me numër rendor progresiv në mospërputhje me 

përcaktimet e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”.  

- Kartela e pasurisë në volum nuk është nënshkruar dhe vulosur nga Regjistruesi në mospërputhje 

me përcaktimet e Udhëzimit Metodik Nr. 76 Prot, datë 13.09.1999 “Për plotësimin e kartelës së 

pasurisë së paluajtshme”. 

- Kërkesa për regjistrim është në datë 08.01.2019 dhe afati maksimal për dhënien e shërbimit ka 

qenë data 25.01.2019. Me shkresën datë 22.02.2019, DVASHK ka kërkuar plotësimin e 

dokumentacionit për regjistrim. Me aplikimet nr. 4417, datë 23.03.2019 dhe nr. 4418, datë 

27.03.2019, është bërë aplikimi nga qytetari për plotësimin e dokumentacionit, regjistrimi është 

bërë në datë 04.04.2019, kur afati maksimal për dhënien e shërbimit ka qenë data 27.03.2019. 
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 - Sqarojmë se aplikimi i parë për regjistrimin e dëshmisë së trashëgimisë është bërë me nr. 22782, 

datë 21.07.2017 dhe DVASHK Fier me shkresën nr. 5395 prot, datë 22.08.2017, nënshkruar nga 

znj.M.K me detyrë ish-Regjistruese, ka kërkuar plotësim dokumentacioni, pasi mungon 

dokumentacioni për origjinën e pronësisë dhe nuk disponohen dokumente për regjistrimet e kryera 

para vitit 1997.   

- Nuk ka të dhëna për pasurinë pallat, nuk administrohet kontrata e bashkëpronësisë si dokumente 

që shërbejnë për regjistrimin e pallatit, sipas kërkesave të pikës 8.4, Kreu IV të Rregullores nr. 

184, datë 08.04.1999, ndryshuar nr. 7, datë 07.01.2000 “Për punën e zyrës së regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme”. Punuar praktika nga znj. I.M. me detyrë Specialiste, miratuar nga z. S.G. 

me detyrë ish-Regjistrues. 
 

- Me Ref. 17059, datë 03.03.2020, aplikim nr. 4354, datë 27.02.2020, është regjistruar pasuria nr. 

4/47+2-25, vol. 1, fq. 167, ZK. 2917-Fier me sipërfaqe 49.54 m2, sipas kontratës së privatizimit 

datë 19.07.1993, ndërmjet NKB Fier dhe dhe blerësve të sipërcituar, lëshuar certifikatë pronësie 

datë 03.03.2020, punuar praktika nga znj. K.J. me detyrë Specialiste, miratuar nga z. R.H. ish-

zv/Drejtor.  

- Inventari i dosjes nuk është plotësuar me numër rendor progresiv në mospërputhje me 

përcaktimet e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”. 

- Nuk ka të dhënë për pasurinë pallat, nuk administrohet kontrata e bashkëpronësisë si dokumente 

që shërbejnë për regjistrimin e pallatit, sipas kërkesave të pikës 8.4, Kreu IV të Rregullores nr. 

184, datë 08. 04.1999, ndryshuar nr. 7, datë 07.01.2000 “Për punën e zyrës së regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme”.     

- Nga auditimi i dokumentacionit tekniko ligjor administruar në dosje, rezulton se nga ish-ZVRPP 

Fier, nuk janë verifikuar elementët e formës dhe të përmbajtjes së Aktit Noterial dhe nuk është 

plotësuar shtojca 2, veprim në papajtueshmëri me pikën 4, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për 

përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, pasi formulari nr. 2 dhe 

dokumentacioni shoqërues i dosjes së privatizimit, gent plani, planvendosja janë fotokopje.  

Sa sipër Ish-ZVRPP Fier nuk duhet vijonte me regjistrimin e pasurisë deri në plotësimin e 

dokumentacionit tekniko-ligjor, veprime këto që bien në mospërputhje me përcaktimet e pikës 8, 

Kreu IV të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999, ndryshuar nr. 7, datë 07.01.2000 “Për punën e 

zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, Ligjin nr. 111/2018 “ Për kadastrën”. Për 

mangësitë e konstatuara më sipër ngarkohen me përgjegjësi znj. K.J. me detyrë Specialiste, 

miratuar nga z. R.H. me detyrë zv/Drejtor.  
 

- Me Ref. 16426, datë 03.01.2019, aplikim nr. 16418, datë 26.09.2018, është regjistruar pasuria 

nr. 3/56+2-8, vol. 10, fq. 79, ZK. 8533-Fier me sipërfaqe 63.10 m2, në pronësi të U.S.dhe 

bashkëpronarëve, sipas kontratës së privatizimit datë 16.07.1993, ndërmjet Drejtorisë Rajonale të 

Entit Kombëtar të Banesave Fier dhe blerësve të sipërcituar, lëshuar certifikatë pronësie datë 

03.01.2019, punuar praktika nga z. I.M. me detyrë Specialist, miratuar nga z. S.G. me detyrë ish-

Regjistrues.  

- Inventari i dosjes nuk është plotësuar me numër rendor progresiv në mospërputhje me 

përcaktimet e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”.  
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 - Kartela e pasurisë në volum nuk është nënshkruar dhe vulosur nga Regjistruesi në mospërputhje 

me përcaktimet e Udhëzimit Metodik Nr. 76 Prot, datë 13.09.1999 “Për plotësimin e kartelës së 

pasurisë së paluajtshme”. 

- Formulari nr. 2 është fotokopje, gjithashtu mungon planvendosje e objektit dhe planimetria e 

apartamentit.  

- Nuk ka të dhëna për pasurinë pallat, nuk administrohet kontrata e bashkëpronësisë si dokumente 

që shërbejnë për regjistrimin e pallatit, sipas kërkesave të pikës 8.4, Kreu IV të Rregullores nr. 

184, datë 08.04.1999, ndryshuar nr. 7, datë 07.01.2000 “Për punën e zyrës së regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme”.  

- Kërkesa për regjistrim është bërë në datë 26.09.2018 dhe afati maksimal për dhënien e shërbimit 

ka qenë data 07.10.2018, ndërkohë regjistrimi është bërë në datë 03.01.2019, gati dy muaj me 

vonesë, në dosje nuk admistrohet dokumentacion apo AV që argumenton vonesat në dhënien e 

shërbimit, në mospërputhje me përcaktimet e Urdhërit nr. 995, datë 31.10.2014 “Për afatet e 

trajtimit dhe përpunimit të kërkesave nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”. 

Sa sipër Ish-ZVRPP Fier nuk duhet vijonte me regjistrimin e pasurisë deri në plotësimin e 

dokumentacionit tekniko-ligjor, veprime këto që bien në mospërputhje me përcaktimet e pikës 8, 

Kreu IV të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999, ndryshuar nr. 7, datë 07.01.2000 “Për punën e 

zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, Ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, duke ngarkuar me përgjegjësi znj. I.M. me detyrë Specialiste, miratuar nga z. S.G. 

me detyrë ish-Regjistrues. 

 

- Me aplikimin nr. 7638, datë 08.04.2019, shtetasi Th.B., ka aplikuar për informacion zyrtar mbi 

pasurine, dhe informacion se çfarë ka ndodhur me aplikimin nr. 258, datë 06.08.2010. 

- Me aplikimin nr. 258, datë 06.08.2010, është dorëzuar VKKP nr. 159, datë 25.07.1996, sipas të 

cilit M.B. njihet si pronar për një sipërfaqe prej 700 m2, nga të cilat 181.5 m2 sipërfaqe e lirë i 

kthehet fizikisht dhe për sipërfaqen e zënë prej 518.5 m2 i njihet e drejta e kompensimit, kopje 

transkriptit nr. 178 dhe deklaratë noteriale nr. 5521 rep, nr. 2123 kol, datë 27.07.2010. 

- Me shkresën datë 18.07.2019, kthim përgjigje, ish-ZVRPP Fier sqaron se për këtë praktikë ish-

ZVRPP Fier ka kthyer një herë përgjigje duke sqaruar se pasuria nr. 5/94, ZK. 8533 e llojit truall, 

ka mbivendosje në hartë dhe nuk mund të kryhen veprime dhe se për zgjidhjen e mbivendosjes 

orjentojnë marrëveshje ndërmjet palëve ose zgjidhje në rrugë gjyqësore. Sipas aplikimit nr. 7638, 

datë  08.04.2019, afati maksimal për dhënien e shërbimit është data 12.04.2019, ndërkohë që 

shkresa kthim përgjigje mban datën 18.07.2019, pra gati tre muaj me vonesë jo në përputhje me 

përcaktimet e Urdhërit nr. 995, datë 31.10.2014 “Për afatet e trajtimit dhe përpunimit të kërkesave 

nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, duke ngarkuar me përgjegjësi znj. I.M., me 

detyrë Juriste, miratuar nga z. E.B. me detyrë Drejtor. 

- Ndërkohë referuar transaksioneve të kryera në kartelat e pasurisë rezulton si vijon: 

- Pasuria nr. 5/94, vol. 16, fq. 68, ZK. 8533 Fier, me sip. 181 m2, pasyruar në kartelat e pasurisë 

sipas LN Maj 2004, regjistruar në datë 06.06.2004, në pronësi shtet. Me ref. Nr. 6320, datë 

23.03.2005, kjo pasuri është mbyllur për të kaluar në pasurinë nr. 5/625, vol. 22, fq. 198, me sip. 

763 m2 truall, në pronësi shtet. 

- Pasuria nr. 5/92, vol. 20, fq. 173, ZK. 8533 Fier, me sip. 582 m2, truall, pasyruar në kartelat e 

pasurisë sipas LN Maj 2004, regjistruar në datë 07.07.2004, në pronësi shtet. Me ref. Nr. 6320, kjo 

pasuri është mbyllur për të kaluar në pasurinë nr. 5/625, vol. 22, fq. 198, me sip. 763 m2 truall, në 

pronësi shtet. 
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 - Pasuria nr. 5/625, vol. 22, fq. 198, ZK. 8533 Fier, është mbyllur dhe me Ref. 6321, datë 

23.03.2005, është ndarë duke vijuar në pasuritë nr. 5/626, vol. 22, fq. 199, ZK. 8533 me sip. 600 

m2 truall, në pronësi shtet dhe pasurinë nr. 5/650, vol. 22, fq. 200, ZK. 8533, me sip. 163 m2, në 

pronësi shtet. 

- Pasuria nr. 5/626, vol. 22, fq. 199, ZK. 8533 me sip. 600 m2 truall, në pronësi shtet, ka pësuar 

disa transaksione të cilat janë pasqyruar nga hipoteka në sistem me ref. 6322, datë 23.03.2005, ka 

kaluar në pronësi të J.B., sipas Vendimit të Gjykatës, me Ref. nr. 6323, datë 23.03.2005, pasuria 

ka kaluar në pronësi të Gj.H., me kontratë shitje, me Ref. nr. 6324, datë 23.03.2005 është 

regjistruar dëshmi trashëgimie në favor të bashkëpronarëve, me Ref. nr. 6325, datë 23.03.2005, 

pasuria ka kaluar në pronësi të F.K., me kontratë shitje, me Ref. nr. 6826, datë 10.10.2005, pasuria 

ka kaluar në pronësi të F.I., me kontratë shitje, lëshuar certifikatë pronësie datë 10.10.2005. 

- Pasuri nr. 5/650, vol. 22, fq. 200, ZK. 8533 është mbyllur dhe me Ref. 11060, datë 23.08.2011, 

është ndarë duke vijuar në pasuritë nr. 5/716, vol. 32, fq. 21, ZK. 8533 me sip. 89 m2 truall, në 

pronësi shtet dhe pasurinë nr. 5/717, vol. 32, fq. 22, ZK. 8533, me sip. 74 m2, truall, në pronësi 

shtet.  

- Pasurinë nr. 5/717, vol. 32, fq. 22, ZK. 8533, me Ref. 11062, datë 23.08.2011, është mbyllur 

duke vijuar në pasurinë nr. 5/718, vol. 32, fq. 23, ZK. 8533 me sip. 520 m2 truall, në pronësi shtet, 

ardhur nga bashkimi i disa pasurive. Kjo pasuri ka pësuar një sërë transaksionesh. Me Ref. nr. 

11063, datë 23.08.2011, pasuria ka kaluar në pronësi të K.P, lëshuar certifikatë pronësie datë 

23.08.2011, sipas Vendimit të Gjykatës Shkallës së Parë Fier nr. 2181, datë 24.12.2010, lënë në 

fuqi me Vendimin e Gjykatës së Apelit Vlorë, nr. 299, datë 15.03.2011. Me Ref. 11064, datë 

23.08.2011, është regjistruar dëshmia e trashëgimisë. Me Ref. nr. 16642, datë 27.03.2019, pasuria 

ka kaluar në pronësi të Shoqërisë “M” Sh.p.k, me kontratë shkëmbimi, lëshuar certifikatë datë 

27.03.2019. Me Ref. 15873, datë 22.08.2017 është mbyllur duke kaluar në pasurin nr. 5/789, vol. 

38, fq. 149, pallat. 

Të dyja pasuritë nr. 5/626, vol. 22, fq. 199 dhe nr. 5/650, vol. 22, fq. 200, ZK. 8533, kanë pësuar 

transaksione dhe janë tjetërsuar tek palët e treta. Mbi pasurin nr. 5/626, vol. 22, fq. 199, 

transaksionet janë kryer në vitin 2005, pra më parë në kohë nga data në të cilën është bërë aplikimi 

për regjistrimin e VKKP-së nr. 159, datë 25.07.1996, ndërkohë nr. 5/650, vol. 22, fq. 200, ZK. 

8533, janë kryer transaksione duke tjetërsuar tek palët e treta, pas datës aplikimit VKKP-së nr. 

159, datë 25.07.1996.  

Gjithashtu dhe pasuria nr. 5/94, vol. 16, fq. 68, ZK. 8533 Fier, e përmendur në shkresën kthim 

përgjigje, për të cilën sqarohet se Vendimi i KPP krijon mbivendosje në hartë me këtë pasuri, nuk 

ekziston më si pasuri pasi është fshirë, duke krijuar pasuri tjetër. 

- Nga ish-ZVRPP Fier nuk administrohet në dosje relacion i detajuar për kronologjine e 

transaksioneve që ka pësuar pasuria objekt mbivendosje, dhe gjëndjen juridike aktuale të pasurisë, 

në kartelat e pasuri nuk është vendosur kufizimi në seksioni E deri në zgjidhjen e mbivendosjes 

dhe për më tepër mbi pasurin nr. 5/650, vol. 22, fq. 200, ZK. 8533, me sip. 163 m2, dhe pasurit 

vijuese të kësaj të fundit, konkretisht pasuria nr. 5/718, vol. 32, fq. 23, ZK. 8533, janë kryer 

veprime pas datës së aplikmit për regjistrim të VKKP-së nr. 159, datë 25.07.1996, veprime këto 

në mospërputhje me  përcaktimet e Nenit 44 të Ligjit Nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme” ndryshuar me Ligjin nr. 8090, datë 21.03.1996 Ligjin nr. 9407, datë 

19.05.2005 Ligjin Nr. 9701 datë 02.04.2007 dhe përcaktimet e Urdhërit nr. 364, datë 27.04.2012 

“Për miratimin e propozimeve të këshillit drejtues tekniko-ligjor”. 
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 Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi znj. S.Xh. me detyrë ish-Juriste, znj. E.Xh. me detyrë 

ish-Hartografe dhe z. T.A. me detyrë ish-Regjistrues. 

 

-Me referencë nr.308, me nr.aplikimi 32195 datë 11.11.2021 në emër të z.A.V. për shërbimin e 

regjistrimit të aktit të trashëgimisë për pasurinë nr.63/10, vol.3, fq.217 me sipërfaqe 15997.975 m2  

në zk 1874 Grykë regjistruar në emër të V.C dhe Ll.P në datën 11.08.2014, rezulton se: 

-Pasuria me nr.63/10 vjen si derivat  i pasurisë me nr.63/8 me sipërfaqe 31995 m2, sipërfaqe kjo e 

korrigjuar në bazë të referencës nr.122 dhe planvendosjes së KKP-së, ku është bërë saktësimi i 

kufirit dhe korrigjimi i sipërfaqes. Titulli i pronësisë i administruar në referencën nr. 122 është 

vendimi nr.290 datë 03.06.2009 nga Zyra Rajonale e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Qarku 

Fier ku  u është njohur e drejta e kthimit fizik të pronës truall me sipërfaqe 32998 m2, të ndodhur 

në fshatin Grykë Komuna Topojë, në cilësinë e trashëgimtarëve të subjektit të shpronësuar K.C. 

sipas dëshmisë së trashëgimisë nr.138 datë 29.01.1993. Përkatësisht, për z.V. dhe L.C. janë kthyer 

sipërfaqet prej 16499 m2 tokë truall. Me vendimin nr.668 datë 30.10.2009 Drejtori i Përgjithshëm 

i AKKP-së ka ushtruar ankim ndaj vendimit nr.290 datë 03.06.2009, ku në përfundim është marrë 

vendimi për shfuqizimin e vendimit nr.290. Pas ezaurimit të rrugës administrative, çështja është 

trajtuar në gjykatë, përfshirë atë të apelit, e cila ka lënë në fuqi vendimin civil nr.5054 datë 

17.05.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për anulimin e vendimit nr.668 datë 30.1.2009 

të Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Në origjinën e 

kësaj pasurie, sipas shënimit në kartelë përcaktohet se vjen nga vol.3 faqe 119, pasuria me nr.63/1 

me sipërfaqe 41860 m2 truall (korrigjuar nga PF-kripore me referencën nr.141)  dhe 1252 m2 

ndërtesë në emër shtet, e cila ka vijuar në: 

-Vol.3, fq.121, pasuria me nr.63/3 me sipërfaqe 440 m2 truall dhe 440 m2 ndërtesë, me shënimin 

ndërtesa është shembur dhe me referencën nr.253 datë 16.10.2018 është regjistruar dëshmia e 

trashëgimisë. 

-Vol.3, fq.122, pasuria me nr.63/4 me sipërfaqe 50.05 m2 truall dhe 50.05 m2ndërtesë, me shënimin 

ndërtesa është e shembur dhe me referencën nr.253 datë 16.10.2018 është regjistruar dëshmia e 

trashëgimisë. 

-Vol 3, fq.123, pasuria me nr.63/5, me sipërfaqe  272 m2 truall dhe 272 m2 ndërtesë, regjistruar në 

emër të bashkëpronarëve. 

-Vol.3, fq.124, pasuria me nr.63/6, me sipërfaqe 240 m2 truall dhe 240 m2, regjistruar në emër të 

bashkëpronarëve. 

-Vol.3, fq.125, pasuria me nr.63/7 me sipërfaqe 250 m2 ndërtesë. 

Lidhur me referencën nr.0308, rezulton se është dorëzuar certifikata e vjetër  e datës 11.08.2014  

për pasurinë me  nr. 63/10 me sipërfaqe 15997.975 m2 në emër të z.V.C dhe Ll.P, ndërsa certifikata 

e pronësisë për dëshminë e trashëgimisë me sipërfaqe 20418 m2, sipas sipërfaqes së azhurnimit 

ose 4420 m2 më shumë, sipërfaqe kjo që ndonëse i referohet së njëjtës pasuri,  nuk mbulohet nga 

akti i pronësisë pasi Vendimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave i është referuar matjeve të 

vjetra. Praktika është përpunuar nga z.E.M dhe Drejtori B.K.  

Pretendimi i subjektit: Me shkresën nr.551/7 datë 21.10.2022 nga z.E.M. është përcjellë komenti 

se nga DVASHK Fier do të merren masa që të njoftohet qytetari për të dorëzuar dokumentin e 

pronësisë  në mënyrë që të bëhen korrigjimet e nevojshme mbi kartelën dhe hartën e pasurisë. 
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 -Me referencë nr.0782, aplikim nr.5539 datë 13.12.2021 në emër të L.H. dhe N.K.  është bërë 

regjistrimi i pasurisë me nr.155/154 me sipërfaqe trualli 1852m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 882 m2 

në volumin 28 faqe 37 në zk. 2436 Levan. Kjo pasuri është përfituar si bashkim i pasurive si vijon: 

-pasuria me nr.155/8 , vol.22 faqe 149 me sipërfaqe 926 m2 truall dhe 441 ndërtesë,  

-pasuria me nr.155/9, vol.22 faqe 150 me sipërfaqe 926 m2 truall dhe 441 m2 ndërtesë.  

Me referencat nr.0683-0684, për këto pasuri është kryer regjistrimi fillestar, përfshirë lëshimin e 

certifikatës së pronësisë, 04.01.2006 në emër të z.L.H. dhe AH. Në këtë referencë janë  

administruar dy nota transkriptimi mes A.H. (ndryshuar emri në N.K) dhe L.H., konkretisht të 

datave 10.12.1997 për blerjen e ½ të truallit dhe 14.12.1994 për shitjen e ½ të objektit ofiçinë  në 

favor të palës blerëse A.H. Kjo e fundit është bazuar në një kontratë shitblerjeje me nr.1974 rep., 

nr.602 kol, në të cilën nuk rezulton  të jetë e shprehur sipërfaqja e godinës.  

Në këto referenca nuk janë administruar titujt e pronësisë, konkretisht dokumentacioni tekniko-

ligjor i privatizimit, si kontratat e noterizuar të blerjes së godinës dhe truallit, përveçse një vërtetimi 

të panoterizuar ku përcaktohet se “ruhet në dosjen e Agjencisë së Privatizimit të NB-ve në emër të 

L.H datë 25.01.1997”. Nga verifikimi në regjistrat e vjetër hipotekor, me nr.753 rezulton e 

administruar një kontratë shitje e datës 25.01.1997 mes përfaqësuesve të DAR Privatizimit të NB-

ve dhe blerësit L.H. për blerjen e një trualli me sipërfaqe 1852 m2, kontratë e cila nuk është e 

noterizuar.  

Me referencën nr.0782 datë 13.12.2021, bazuar në urdhrin nr.782 datë 29.7.2021, punuar nga z.F.B 

dhe B.K., këto pasuri janë bashkuar  në një pasuri të vetme me nr.155/154 me sipërfaqe trualli 

1852 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 882 m2 në volumin 28 faqe 37, për të cilën është lëshuar certifikata 

e pronësisë datë 18.10.2021. Ndërkohë, me datë 25.02.2019, nga ish regjistruesi i ZVRPP Fier, ky 

aplikim është refuzuar për regjistrim me arsyetimin se “nga verifikimi i origjinës së pronës, 

pasuritë  me nr.155/9, vol.22 faqe 150 dhe me nr.155/8 , vol.22 faqe 149, kontratë me dega e 

privatizimit të NB-ve, datë 25.01.1997 është në mospërputhje me nenin 83 të Kodit Civil “Veprimi 

juridik për kalimin e pronësisë së sendeve të paluajtshme dhe të drejtave reale mbi to, duhet të 

bëhet me akt noterial dhe të regjistrohet, përndryshe nuk është i vlefshëm. Është i pavlefshëm 

veprimi juridik që nuk është bërë në formën e kërkuar  nga ligji..... Ndodhur në këto kushte, ish-

ZVRPP Fier nuk ka vijuar me procedurën e regjistrimit deri në rregullimin e marrëdhënies me 

truallin sipas formës së kërkuar ligjore. 

Pas bashkimit të këtyre pasurive në një të vetme, me nr.155/154 me sipërfaqe trualli 1852 m2 dhe 

sipërfaqe ndërtimi 882 m2 në volumin 28 faqe 37, kjo pasuri është rindarë ne volumin 28 –fq.82-

83, me referencë 03889 datë 07.03.2022, përkatësisht në pasurinë nr.155/62 me sipërfaqe 926 m2 

truall dhe 441 m2 ndërtesë ne emër të L.H. dhe F.H. si dhe në pasurinë me nr.155/61 me sipërfaqe 

926 m2 truall dhe 441 m2 ndërtesë ne emër të N.K. dhe M.K. 

Pretendimi i subjektit: Bashkimi i pasurive ka ardhur si rezultat i dy pasurive të cilat janë të 

regjistruar dhe për të cilat janë lëshuar certifikatat e pronësisë nga ana e Zyrës së Regjistrimit të 

Pasurive të Paluajtshme Fier dhe për pasojë mosveprimi nga ana e DVASHK në rastin konkret do 

të përbënte cenim të së drejtës së pronësisë . Nga momenti i regjistrimit të pasurisë së në regjistrin 

e pasurive të paluajtshme, DVASHK nuk ka asnjë tagër dhe kompetencë që të bëjë në një moment 

të dytë vlerësimin e ligjshmërisë së aktit të fitimit të pronësisë, praktikë kjo e pasqyruara në ligjin 

nr.111/2018 “Për kadastrën” por edhe në vendimin e Gjykates Kushtetuese që ndalon ASHK në 

ndërmarrjen e veprimeve për fshirje apo vlerësimin. Po ashtu, këto kartela nuk kanë qenë në 

gjendje juridike të pakufizuar. 
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 Qëndrimi i grupit të auditimit: Observacioni do të merret pjesërisht në konsideratë, duke qenë se 

regjistrimi fillestar i kësaj pasurie me mungesë dokumentacioni është kryer në vitin 2006. 

 

-Me referencë nr.014005, me numër aplikimi 29107 datë 14.10.2021 në emër të z.S.M. është bërë 

ndarja e pasurisë nr.14/6, zk.8531 me sipërfaqe 2500m2, në dy pasuri si vijon: 

a. Pasuria me nr.10/293, vol.53, fq.237 me sipërfaqe 2323 m2. 

b. Pasuria me nr.10/317, vol.53, faqe 238 me sipërfaqe 177m2. 

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se me shkresën nr.108 prot, datë 12.04.2021 nga 

Ndërmarrja e Ujitjes dhe Kullimit të Bashkisë Fierit është përcjellë informacioni se në pjesën 

perëndimore të pasurisë nr.10/74(pasuria nr.10/293 përfituar me ndarje) gjendet kanali kullues K-

131, i cili është kanal i dytë kullues dhe veç seksionit tërthor të tij duhet të ketë edhe 6m gjerësi të 

bankinës. Nga plan-rilevimi  i paraqitur datë 17.05.2021 rezulton se pasuria nr.10/293 është kanal 

dhe bankinë dhe ndonëse në kartelën e pasurisë, në volumin 53 faqe 238 është bërë shënimi ne 

seksionin përshkrues, nga DVASHK Fier kjo pasuri është regjistruar truall dhe jo kanal, duhet u 

çelur në emër të bashkëpronarëve përkatës, të cilat si titull pronësie kanë nje vendim të komisionit 

të kthimit dhe kompensimit të pronave. Për rrjedhojë, ndarja e pasurisë dhe kartela përkatëse duhej 

të ishte çelur kanal. 

Praktika është përpunuar nga znj.K.J. 

 

 

 

2. Auditimi mbi regjistrimin e pasurive “tokë bujqësore” dhe transaksionet e kryera me këto 

prona. 

 

- Me referencë nr.1015-1016  me nr.26392 datë 21.09.2021 në emër të Ll.V., bazuar në AMTP 

me nr.5424 datë 15.06.1992, në zk 3612 janë bërë regjistrime të pasurive të sipas urdhrit nr.1030 

datë 15.10.2021, si vijon: 

I.Ndarja e pasurisë me nr. 32/1, vol.2 faqe 145 me sipërfaqe 8965 m2 në dy pasuri, të cilat u 

regjistruan duke vijuar konkretisht në pasuritë: 

-Pasuria me nr.32/25, vol.9, fq.103, lloji arë me sipërfaqe 8200 m2, në pronësi të aplikuesit. 

-Pasuria me nr.32/26, vol.9 faqe 104, lloji arë me sipërfaqe 765 m2 arë, në pronësi shtet. 

II.Ndarja e pasurisë së paluajtshme nr.29/2, vol.2 faqe 148 me sipërfaqe 483 m2 nga të cilat 250 

m2 truall dhe 84 m2 ndërtesë në dy pasuri, të regjistruar si vijon: 

-Pasuria nr.29/43, vol 9 faqe 105 lloji truall me sipërfaqe 250 m2 nga të cilat 84 m2 ndërtesë, 

regjistruar në emër të aplikuesit. 

-Pasuria me nr.2944, vol.9, fq.106, me sipërfaqe 233 m2 arë, regjistruar në emër të aplikuesit 

III.Ndarja e pasurisë së paluajtshme nr.60/31, vol.2 faqe 146 me sipërfaqe 7989 m2 në dy pasuri, 

konkretisht në: 

-Pasuria nr.60/62, vol.9, fq.107, me sipërfaqe 7640 m2 arë, regjistruar në emër të aplikuesit. 

-Pasuria nr.60/63, vol.9, fq.108 me sipërfaqe 349 m2 arë, regjistruar në pronësi shtet. 

IV.Fshirjen e kufizimit në seksionin “E” të kartelës së pasurisë me nr.157/6 vol.2 fq.147 pasi Akti 

i Marrjes së Tokës në Pronësi i paraqitur për regjistrim përmban vulën e Këshillit të Rrethit dhe 

është në përputhje me dokumentacionin e ndarjes së tokës. 

Në dosjen përkatëse është administruar: 

-AMTP-ja origjinale 
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 -Deklaratë noteriale e aplikantit 

-Plan rilevimi për çdo pasuri 

-Lista emërore e trojeve 

-Certifikata e përbërjes familjare e datës 01.08.1991 

-Formulari 6, ku rezulton emri i aplikantit me sipërfaqet përkatëse. 

Për shkak se me VKM e re nr.1174/20 “Për procedurat e regjistrimit të AMTP-ve, saktësimin e 

kufijve e sipërfaqeve, si dhe normat për sipërfaqet shtetërore shtesë e pronat shërbyese”, saktësimi 

i sipërfaqeve realizohet nga DVASHK, përmes evidentimit edhe në terren, nga DVASHK Fier për 

pozicionin dhe përcaktimin e sipërfaqeve është bazuar vetëm në plan-rilevimet e sjella nga 

subjekte të licencuar private, në mungesë të një relacioni veçanërisht për ato ngastra për të cilat ka 

ndryshime në numër pasurie mes AMTP-së dhe gjendjes faktike.  

Pretendimi i subjektit: Me shkresën nr.551/17 datë 24.10.2022 nga N.D. është përcjellë 

observacioni se në këtë rast nuk jemi përpara rastit ku DVASHK Fier po kryen regjistrimin 

fillestar, ku matjet dhe verifikimet në terren kryen nga ASHK. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Në këtë gjetje është trajtuar rregullimi i ri ligjor, ku tanimë 

saktësimet dhe relacionet teknike duhet të kryen nga vet DVASHK dhe jo bashkia. Në këtë kontest, 

kjo gjetje i drejtohet edhe kapaciteteve të DVASHK për të kryer një proces të tillë. 

 

-Me referencë nr.10561-1562 datë 09.01.2020 për kërkesën me nr.25059,25061 datë 02.12.2019 

e paraqitur nga qytetari T.P, bazuar në urdhrin nr.11 datë 09.01.2020 janë kryer veprimet si vijon: 

c. Korrigjimi i sipërfaqes dhe zërit kadastral për pasurinë nr.26/11, vol.5 faqe 66 nga 14242m2 

arë në 16900m2 arë nga të cilat 60 m2 truall dhe 60m2 ndërtesë; 

d. Ndarja e pasurisë nr.92/3 vol.5 faqe 69 me sipërfaqe 2054m2 në dy pasuri, të cilat u regjistruan 

si vijon: 

1. Pasuria me nr.92/56, vol.10 faqe 57 e llojit arë me sipërfaqe 1320 m2 në emër të T. Ll. 

P. 

2. Pasuria me nr.92/57 vol.10 faqe 58, lloji arë me sipërfaqe 734 m2 në emër shtet 

e. Ndarjen e pasurisë së paluajtshme nr.26/11  me sipërfaqe 16900m2 arë nga të cilat 60 m2 truall 

dhe ndërtesë në tre pasuri të cilat u regjistruan duke vijuar: 

i. Pasuria me nr.26/31, vol.10 faqe 59 arë me sipërfaqe 16370 m2 në emër të aplikuesit 

ii. Pasuria me nr.26/32, vol.10 faqe 60 arë me sipërfaqe 470 m2 në emër shtet  

iii. Pasuria me nr.26/3, vol.10 faqe 60 lloji i truall dhe ndërtesë me sipërfaqe 60 m2 në emër shtet 

Në praktikën përkatëse është administruar dokumentacioni si vijon: 

-Konfirmimi i Aktit të Marrjes së Tokës në Pronësi, me shkresën nr.256/6 prot, datë 25.11.2019 

nga njësia administrative Topojë ku konfirmohet AMTP me nr.4845 datë 20.08.1992 me sipërfaqe 

totale 21350 m2 tokë arë dhe 250 m2 truall, me arsyetimin se kjo familja bujqësore i ka plotësuar 

kushtet për t’u trajtuar me tokë bujqësore.  

-Deklaratat noteriale të aplikantit që pasuria me nr. 26/11 me sipërfaqe 16900m2 tokë arë të ndahet 

në sipërfaqen prej 16370 m2 në emër të tij, ndërkohë është hequr dorë nga pasuria me nr.21/19, që 

nga regjistrimi fillestar rezulton në emër të aplikantit, me qëllim që sipërfaqen e kësaj pasurie ta 

plotësojë në pasurinë me nr.26/11. 

-Dërgim dokumentacioni për regjistrimin në emër aplikantit nga Drejtoria e Përgatitjes së 

dokumentacionit për regjistrimin dhe certifikimin e tokës bujqësore, dërguar me shkresën 

nr.2908/1 datë 04.04.2018  

Nga shqyrtimi i veprimeve në kartelat e pasurive të paluajtshme rezulton se: 
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 -Në pasurinë me nr. 26/11, me referencën nr.1561 është bërë korrigjimi  i sipërfaqes nga 7500m2, 

mbuluar me AMTP nr. 4845 në  16900m2 arë  nga të cilat 60 m2 truall dhe 60m2 ndërtesë në 

pasurinë nr.26/11. Në këtë pasuri, qytetari duhej pajisur me sipërfaqe 7500m2, në përputhje me 

sipërfaqe e përcaktuar në titullin e pronësisë. 

-Në pasurinë me nr.21/19, kjo pasuri është regjistruar gjatë regjistrimit fillestar në emër të 

aplikuesit me sipërfaqe 9680 m2 sipas AMTP ndërsa sipas LN, kjo pasuri rezulton 6303m2, çka 

nënkupton se  nga e gjithë sipërfaqja prej 9680 m2, aplikuesi ka hequr dorë nga e gjithë pasuria 

me deklaratë noteriale, për të marrë sipërfaqen prej 16370 m2, në pasurinë që me AMTP mbulon 

vetëm sipërfaqen prej 7500m2. 

Si konkluzion, për këtë praktikë rezulton se ka një zhvendosje të pasurive, me regjistrimit fillestar 

dhe veprimeve të kryera me referencat 1561-1562, në të cilën duhej arsyetuar në relacionin e 

dokumentacionit të përcjellë nga bashkia. Praktika është përpunuar nga N.D. dhe z.S.H. Certifikata 

e pronësisë është nënshkruar nga Drejtori z.R.H. 

Pretendimi i subjektit: Me shkresën nr.551/17 datë 24.10.2022 nga  N.D është përcjellë 

observacioni se sa më sipër nuk gjendemi përballë rastit të zhvendosjes së pasurisë midis 

regjistrimit fillestar dhe veprimeve të kryera nga DVASHK Fieri pasi ky dokumentacion ka ardhur 

në zbatim të përcaktimeve të VKM nr.994/2015 “Për procedurën e regjistrimit të Akteve të Marrjes 

së Tokës në Pronësi”, ku specialistët e bashkisë përkatëse kanë bërë verifikimet e duhura në terren 

duke përcaktuar pozicionin gjeografik të saj dhe më pas e kanë përcjellë për regjistrim duke 

konfirmuar planvendosjen. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Observacioni do të merret pjesërisht në konsideratë. Në rastin 

konkret, pasuria ka kaluar procesin e regjistrimit fillestar dhe sipas VKM nr.994/2015, bashkia 

ngarkohet me hartimin e planvendosjes s ngastrave për regjistrim apo korrigjimin dhe saktësimin 

e tyre. Sikurse rezulton, nuk jemi përballë faktit të një regjistrimi fillestar por të një saktësimi. 

 

-Me referencë nr.01812-01813 në emër të J.L.për shërbimin e regjistrimit të pasurisë nr.252/9 me 

sipërfaqe 6660m2 arë sipas  AMTP-së nr.29928 datë 06.07.1995 në zonën kadastrale 2636 Levan, 

nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se: 

-Me shkresën nr.10860/3 datë 30.01.2019 nga Bashkia Fier, bazuar në vendimin e Këshillimit të 

Ministrave nr.994 datë 09.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në 

Pronësi”, i ndryshuar është dërguar dokumentacioni tekniko-ligjor për pajisjen me certifikate 

pronësie si vijon: 

-AMTP nr.20928, datë 06.07.1995 në emër të z.J.L., origjinale 

-Relacioni teknik 

-Planvendosje për pasurinë nr.252/9 dhe pasurinë nr.476/7 

-Vërtetim për pagesën e taksave vendore 

-Vërtetim për konfirmimin e emrit 

-Certifikatë familjare datë 01.08.1991-01.10.1992 

-Shkresë nr.4586/1 prot, datë 02.07.2018 e ZVRRP Fier 

Në këtë relacion theksohet se referuar informacionit nga Njësia Administrative Levan, 

mospërputhja e numrit të pasurisë nr.476/7 sipas planvendosjes dhe me numrin e pasurisë nr.66/7 

sipas AMTP, librit të ngastrave dhe Printim 3, ka ardhur si rezultat i procesit të regjistrimit fillestar 

të kryer në këtë zonë. Në relacion nënvizohet se AMTP përkatëse është një akt i rregullt ligjor i 

marrë nga komisioni i fshatit Levan, njësia Administrative Levan, me ngastrat si vijon: 

 Parcela me nr.252/9 arë me sipërfaqe 6660m2 
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  Parcela me nr.66/7 arë me sipërfaqe 4116m2 

 Parcela me nr.201/1 arë me sipërfaqe 1800m2 

 Parcela me nr.272 me sipërfaqe 1400 m2 ullishte. 

Pasuria me nr.252/9 me sipërfaqe 13976 m2 arë është ndarë në dy pasuri: 

 Sipërfaqe A=6660m2 

 Sipërfaqe B=4311m2 

Sikurse rezulton, konstatohet një gabim aritmetik gjatë procesit të regjistrimit të ndarjeve të 

pasurisë, pasi  totali i sipërfaqe A+B=10971 m2 një sipërfaqe prej 3005 m2 më pak sesa totali i 

sipërfaqes së pasurisë mëmë. Praktika është përpunuar nga N.D. Certifikata e pronësisë është 

lëshuar nga z.E.B. 

Pretendimi i subjektit: Me shkresën nr.551/17 datë 24.10.2022 nga N.D. është përcjellë 

observacioni se rezulton një gabim aritmetik, por nuk jemi përpara regjistrimit të një sipërfaqe prej 

3000m2 m pak se totali i sipërfaqes së pasurisë mëmë. Por, DVASHK Fier do të lidhe 

korrespondencë me Njësinë Administrative Levan për korrigjimin e sipërfaqes së pasurisë mëmë. 

 

 

 

3. Auditimi mbi regjistrimin e objekteve me leje ndërtimi mbi troje publike dhe private, 

dhe transaksionet e kryera me këto prona.  

 

- Me Ref. 3301, datë 23.04.2019, aplikimi nr. 6171, datë 26.03.2019, nga shtetasi Th.O., mbi 

pasurine nr. 7/933, vol. 29, fq. 244, ZK. 8533-Fier, në pronësi të J.I. “A. Sh.p.k”, është regjistruar 

leja e ndërtimit nr. 27, datë 06.10.2016, për objektin “Shtesë 1 Kat mbi banesën ekzistuese 3 Kat 

+ 1 Kat nëntokë shërbim nëntokë”, Fier, me sipërfaqe sheshi ndërtimi 2500 m2, sipërfaqe e zënë 

nga struktura 500 m2 dhe sipërfaqe ndërtimore 201 m2, punuar praktika nga z. N.D., me detyrë 

Specialist, miratuar nga z. S.G. me detyrë ish-Regjistrues. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se: 

- Me shkresën nr. 2516 prot, datë 19.03.2019, administruar në ASHK Fier me numër 2680 prot, 

datë 21.03.2019, Bashkia Fier ka përcjellë dokumentacionin për regjistrim, certifikatë përdorimi, 

vendim, leje ndërtimi, planvendosje e strukturës, projekt zbatimi i objektit, planvendosje e objektit, 

akt kontrolli përfundimtar, Akt-kolaudimi.  

- Sipas Akt-Kolaudimi pa datë, vlera e preventivit të parashikuar për realizimin e punimeve është 

4,400,883.64 lekë, ndërkohë situacioni përfundimtar është në vlerë 5,946,208 lekë, ka një 

diferencë prej 1,545,324 lekë më shumë në realizimin e punimeve, pra nuk është paguar taksa e 

ndikimit në infrastrukturë në vlerën 46,359 lekë (1,545,324 * 3%), që përbën të ardhura të 

munguara për buxhetin e shtetit në mospërputhje me përcaktimet e Ligjit Nr. 9632, datë 

30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar.  

- Nga ish-ZVRPP Fier, nuk është plotësuar shtojca 3, veprim në papajtueshmëri me përcaktimet e 

ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe pikën 5, të UKM nr. 2, datë 

12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”. 

- Origjina e pasurisë- Fillimisht pasuria është regjistruar në pronësi të trashëgimtarëve M., sipas 

ref. 455, datë 27.10.2004. Me Ref. Nr. 477, datë 07.12.2004, pasuria ka kaluar në pronësi të J.I., 

me kontratë shitje.  
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 Për mangësitë më sipër ngarkohet me përgjegjësi, z. N.D., me detyrë Specialist, miratuar nga z. 

S.G. me detyrë ish-Regjistrues. 

 

- Me Ref. 16806, datë 05.11.2019, aplikimi nr. 22802, datë 01.11.2019, nga shtetasi A.C., mbi 

pasurin nr. 6/51, vol. 11, fq. 128, ZK. 8534-Fier, në pronësi të A.C., është regjistruar leja e 

ndërtimit me numër kërkesë Bfr0100512, datë 23.11.2012, për objektin “Godinë 1 Kat Shërbim 

dhe 1 Kat banim”, Fier, me sipërfaqe sheshi ndërtimi 550 m2 dhe sipërfaqe ndërtimore 238 m2, 

punuar praktika nga znj. K.J., me detyrë Specialist, miratuar nga z. E.B. me detyrë Drejtor. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se: 

- Materialet e dosjes nuk janë inventarizuar me numër rendor progresiv në mospërputhje  me 

përcaktimet e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”. 

- Me shkresën nr. 8741 prot, datë 09.10.2019, administruar në ASHK Fier me numër 6601 prot, 

datë 14.10.2019, Bashkia Fier ka përcjellë dokumentacionin për regjistrim, certifikatë përdorimi, 

vendim, leje ndërtimi, planvendosje e strukturës, projekt zbatimi i objektit, planvendosje e objektit, 

akt kontrolli përfundimtar, Akt-kolaudimi.  

- Nga ish-ZVRPP Fier, nuk është plotësuar shtojca 3, veprim në papajtueshmëri me përcaktimet e 

ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe pikën 5, të UKM nr. 2, datë 

12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”. 

- Origjina e pasurisë- Fillimisht pasuria është regjistruar në pronësi të H.C., sipas vendimit të 

Komisionit të Kthimit të Pronave Nr. 69, datë 15.06.1995, transkriptuar me datë në regjistrin e 

pronave me nr. 741 dhe nr. Indeksi 17/c., pasqyruar nga hipoteka në sistem me Ref. 3567, datë 

13.02.2003. Me Ref. Nr. 3568, datë 13.02.2003, pasuria ka kaluar në pronësi të A.C., sipas 

kontratës së dhurimit nr. 4444 regj, nr. 824 kol, datë 17.07.1995, lëshuar certifikatë pronësie datë 

05.11.2019. 

 

- Me Ref. 17459, datë 16.06.2020, aplikimi nr. 4590, datë 02.03.2020, nga shtetasja Xh.M., mbi 

pasurin nr. 5/10+3-21, vol. 2, fq. 11, ZK. 8533-Fier, në pronësi të Sh.M., është regjistruar leja e 

ndërtimit Nr. 2, datë 10.03.2005, për objektin “Ndryshim destinacioni nga banesë në dyqan 

ushqimore” Adresa Fier, me sipërfaqe sheshi ndërtimi 62.4 m2 dhe sipërfaqe ndërtimore 62.4 m2, 

punuar praktika nga znj. D.H., me detyrë Specialiste, miratuar nga z. E.B. me detyrë Drejtor. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se: 

- Materialet e dosjes nuk janë inventarizuar me numër rendor progresiv në mospërputhje  me 

përcaktimet e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”. 

- Me shkresën nr. 5219/4 prot, datë 27.01.2020, administruar në ASHK Fier me numër 1285 prot, 

datë 10.02.2020, Bashkia Fier ka përcjellë dokumentacionin për regjistrim, certifikatë përdorimi, 

vendim, leje ndërtimi, planvendosje e strukturës, projekt zbatimi i objektit, planvendosje e objektit, 

akt kontrolli përfundimtar, Akt-kolaudimi.  

- Nga ish-ZVRPP Fier, nuk është plotësuar shtojca 3, veprim në papajtueshmëri me përcaktimet e 

ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe pikën 5, të UKM nr. 2, datë 

12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”. 

- Me shkresën nr. 1680 prot, datë 17.02.2020 DVASHK Fier, drejtuar Bashkisë Fier, ka kërkuar 

plotësim dokumentacioni, dorëzimin e vendimit të KRRT-së nr. 2, datë 10.03.2005 për miratimin 

e lejes së ndërtimit. - Me shkresën nr. 1675/1 prot, datë 24.02.2020, Bashkia Fier, drejtuar 
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 DVASHK Fier ka përcjellë dokumentacionin e kërkuar, Vendimin e KRRT-së nr. 2, datë 

10.03.2005 për miratimin e lejes së ndërtimit. - Me shkresën nr. 1681 prot, datë 17.02.2020 

DVASHK Fier, drejtuar qytetarit, ka kërkuar plotësim dokumentacioni, dorëzimin e certifikatës 

origjinale të pronësisë si dhe pagesën e shërbimeve. - Me shkresën nr. 3037 prot, datë 17.03.2020 

DVASHK Fier, drejtuar Bankës X ka kërkuar dorëzimin e deklaratës noteriale ku banka jep 

pëlqimin për ndryshimin e destinacionit. - Me aplikimin nr. 7356, datë 21.05.2020, nga qytetari 

është aplikuar për regjistrimin e deklaratës noteriale nr. 815 rep, nr. 321 kol, datë 30.04.2020. 

- Me urdhër të regjistruesit nr. 364, datë 01.06.2020, është bërë korigjimi i kartelës, duke ndryshuar 

llojin e pasuris nga banesë në ambjent shërbimi. 

- Nga kronologjia e korespodencës së kryer, konstatohet se janë bërë disa shkresa për plotësim 

dokumentacioni në periudha të ndryshme, duke sjell vonesa në ofrimin e shërbimit qytetarit (nga 

data 02.03.2020 aplikimi fillestar për regjistrim deri në datë 16.06.2020 regjistrimi lejes së 

ndërtimit), gjë e cila mund të shmangej duke mbajtur një AV të vetme për plotësimin e 

dokumentacionit të kërkuar për regjistrim. Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi znj. D.H., me 

detyrë Specialist, dhe z. E.B. me detyrë Drejtor.   

4. Auditimi mbi regjistrimin e objekteve me leje legalizimi dhe transaksionet e kryera me 

këto prona. 

 

- Me Ref. 15651, datë 09.07.2019, aplikim nr. 6031, datë 25.03.2019, është regjistruar pasuria nr. 

1/291, vol. 49, fq. 183, ZK. 8534-Fier, me sip. 226.9 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 

402 m2, nga të cilat për banim 361.4 m2, Leje Legalizimi nr. 270486, datë 07.11.2017, Godinë 

banimi 2 Kat, në pronësi të B.D., trualli sipas VKM nr. 1094, datë 28.12.2015. Praktika është 

punuar nga z. M.V me detyrë specialist, miratuar nga z. E.B. me detyrë Drejtor. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se: 

- Dosja nuk është inventarizuar me numër rendor progresiv në mospërputhje  me përcaktimet e 

Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, mungon vërtetimi për pagesën e taksës së ndikimit 

në infrastrukturë.  

- Me shkresën nr. 2854 prot, datë 13.03.2018, ish-ALUIZNI Fier ka nisur praktikën për regjistrim, 

shoqëruar me AV-0 nr. 3965, datë 12.03.2018. Nga ish-ZVRPP Fier është nisur shkresa datë 

22.05.2019, për dijeni qytetarit, për pagesat e shërbimeve, dhe aplikimin për regjistrim. Nga data 

e Av 12.03.2018 deri në datën e shkresës për vënie në dijeni 22.05.2019, nga ish-ZVRPP nuk është 

hartuar shkresë për të njoftuar qytetarin për aplikimin për regjistrim, dhe në dosje nuk adminitrohet 

dokumentacion apo relacion që justifikon vonesat në regjistrim. Për sa më sipër ngarkohet me 

përgjegjësi z. M.V., me detyrë Specialist, miratuar nga z. E.B. me detyrë Drejtor. 

- Dosja nr. 633, datë 11.09.2006, Leje Legalizimi nr. 290059, datë 27.06.2019, pasuria nr. 

8/1252, ZK. 8532, me sip. 161.3 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 484 m2, godinë e 

kombinuar 3 Kat, sipërfaqe totale e ndërtimit për banim 452.4 m2 dhe 107.7 m2 për aktivitet, në 

pronësi të N.P, me adresë Lagja Sheq i Madh, Bashkia Fier, Qarku Fier, trualli është në pritje të 

daljes së VKM. Punuar praktika nga S.A. me detyrë Specialist, K.M., me detyrë Përgjegjës i 

Sektorit të Çështjeve të Pronësisë, z. A.S. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë, z. A.B. 

me detyrë Specialist Hartografie, znj. M.Z. me detyrë Specialist Sektori Çëshjteve të Pronësisë. 

Nga dokumentacioni i administruar në dosje u konstatua: 
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 - Në dosje administrohet procesverbali i verifikimit në terren datë 09.07.2014, nënshkruar nga 

specialistët e verifikimit në terren z. E.L., z. E.M., miratuar nga z. K.K ., me detyrë Përgjegjës 

Zyre dhe z. E.F. me detyrë Përgjegjës Sektorit të Hartografisë.  

- Procesverbali i vlerësimit të dosjes së legalizimit datë 24.07.2017 nënshkruar nga znj. A.B. me 

detyrë Specialiste dhe datë 14.05.2019 nënshkruar nga znj. D.P. me detyrë Specialiste nuk është 

plotësuar me të gjitha rubrikat përkatëse, por është plotësuar formalisht. 

- Proces-verbali i verifikimit në terren është mbajtur më datë 09.07.2014, ndërkohë që vendimi për 

kualifikimin mban datën 21.06.2019, duke mosrespektuar afatin 60 ditor në mospërputhje me 

vendimin e KM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 

lartësi, në ndërtime me leje”, të ndryshuar, pika 8.  

- Gent plani i pasurisë datë 07.08.2019, është mbajtur më pas në kohë nga data e lëshimit të lejes 

së legalizimit 27.06.2019, si dhe nuk është nënshkruar nga Drejtori. 

Për mangësitë më sipër ngarkohen me përgjegjësi, z. A.Dh. me detyrë ish- Specialist, z. K.M me 

detyrë Përgjegjës i Sektorit të Çështjeve të Pronësisë, z. E.L. me detyrë ish-Specialist, z. E.M, me 

detyrë ish-Specialist, z.K.K.  me detyrë ish-Specialist, z. E.F. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të 

Hartografisë, z. A.S. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë, leja dhe vendimi i kualifikimit 

është miratuar nga z. R.H, me detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe nga z. E.B. me 

detyrë Drejtor. 

- Me Ref. 16082, datë 10.01.2019, aplikim nr. 3452, datë 25.03.2019, është regjistruar pasuria nr. 

1/291, vol. 49, fq. 183, ZK. 8534-Fier, me sip. 90.7 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 

272 m2, nga të cilat për banim 193.5 m2, Leje Legalizimi nr. 270820, datë 29.01.2018, Godinë 

banimi 2 Kat, në pronësi të A.K., trualli në pritje të VKM. Praktika është punuar nga z. E.R. me 

detyrë specialist, miratuar nga z. S.G. me detyrë ish-Drejtor.Referuar dokumentacionit të ndodhur 

në dosje, rezulton se: 

- Dosja nuk është inventarizuar me numër rendor progresiv në mospërputhje me përcaktimet 

ligjore, mungon vërtetimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë.  

- Me shkresën nr. 2457 prot, datë 05.03.2018, ish-ALUIZNI Fier ka nisur praktikën për regjistrim, 

shoqëruar me AV-0 nr. 3452, datë 02.03.2018. Nga ish-ZVRPP Fier është nisur shkresa nr. 2077 

prot, datë 23.03.2018, për dijeni qytetarit, për pagesat e shërbimeve, dhe aplikimin për regjistrim.  

Me shkresën nr. 7030 prot, datë 10.05.2018 ish-Drejtoria e ALUIZNI Fier, ka njoftuar qytetarin 

për pagesën e shërbimeve për regjistrim. Me aplikimin nr. 12883, datë 30.07.2018 është bërë 

aplikimi për regjistrimin dhe pagesa e tarifave, ndërkohë regjistrimi në kartelë është bërë në datë 

10.01.2019. Për sa më sipër  për vonesat në regjistrimin e lejes së legalizimit ngarkohen me 

përgjegjësi ish-Regjistruesi z. P.K. Vendimi dhe Leja janë firmosur nga z. R.H. me detyrë ish-

Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga z. E.B. me detyrë Drejtor. 
 

- Me Ref. 16240, datë 28.02.2019, aplikim nr. 3496, datë 25.02.2018, është regjistruar pasuria nr. 

19/59-Nd, vol.50, fq. 37, ZK. 8534-Fier, me sip. 94.30 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele 

ndërtimore 283 m2, nga të cilat për banim 198.1 m2, Leje Legalizimi nr. 272258, datë 30.04.2018, 

Godinë banimi 2 Kat, në pronësi të B.J., me, trualli në pritje të VKM. Praktika është punuar nga 

z.E.R me detyrë specialist, miratuar nga z. S.G. me detyrë ish-Drejtor. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se: 

- Dosja nuk është inventarizuar me numër rendor progresiv në mospërputhje me përcaktimet 

ligjore. 
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 - Me shkresën nr. 8625 prot, datë 31.05.2018, ish-ALUIZNI Fier ka nisur praktikën për regjistrim, 

shoqëruar me AV-0 nr. 9242, datë 31.05.2018. Nga ish-ZVRPP Fier është nisur shkresa datë 

19.02.2019, për dijeni qytetarit, për pagesat e shërbimeve, dhe aplikimin për regjistrim. Nga data 

e Av 31.05.2018 deri në datën e shkresës për vënie në dijeni 19.02.2020, nga ish-ZVRPP nuk është 

hartuar shkresë për të njoftuar qytetarin për aplikimin për regjistrim. Për sa më sipër  për vonesat 

në regjistrimin e lejes së legalizimit ngarkohen me përgjegjësi z. B. L. me detyrë specialist, dhe 

ish-Regjistruesit z. P.K dhe z. S.G. 

Zona Kadastrale 8533, qytet Fier 

Referencë nr. 17282, datë 09.03.2020; 

Me aplikim nr. 3536, datë 20.02.2020 është kërkuar regjistrimi i pasurisë së paluajtshme të 

përfituar me Leje Legalizimi nr. 290326, datë 26.12.2019 dhe pajisja me certifikatë pronësie. 

Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 41, faqe 3, është regjistruar pasuria nr.10/659, 

truall me sipërfaqe 300m2 dhe ndërtesë e kombinuar me 2 kate, me sipërfaqe 150.4m2. Certifikata 

e pronësisë është lëshuar më datë 09.03.2020. Nga auditimi i dokumentacionit tekniko ligjor, 

rezulton se trualli i ka kaluar përfituesit në bazë të VKM nr.611, datë 11.06.2009. Me shkresë pa 

nr.prot., pa datë, është dorëzuar dokumentacioni për regjistrimin e lejes së legalizimit, si më 

poshtë: 1.Leje legalizimi, 2.Gen-plani i objektit, 3.Planimetri për çdo kat, 4. Deklaratë noteriale 5. 

Formulari i pagesës për parcelën ndërtimore, 6. Kopje e certifikatës së përbërjes familjare. 

 

Referencë nr. 17294, datë 10.07.2020; 

Me aplikim nr. 11296, datë 08.07.2020 është kërkuar regjistrimi i pasurisë së paluajtshme të 

përfituar me Leje Legalizimi nr. 271366, datë 27.02.2018 dhe pajisja me certifikatë pronësie. Në 

kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 41, faqe 15, është regjistruar pasuria nr.10/474ND1 

ndërtesë banimi me 3 kate, me sipërfaqe 107.2m2. Certifikata e pronësisë është lëshuar më datë 

10.07.2020. 

Me shkresë nr.18405 prot., datë 12.11.2018, nga ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Fier 

është dërguar dokumentacioni për regjistrimin e pasurisë e lejes së legalizimit, si më poshtë: 

1.Leje legalizimi, 2.Gen-plani i objektit, 3.Planimetri për çdo kat, 4. Kopje e certifikatës së 

përbërjes familjare. Duke qenë se parcela ndërtimore nuk ka kaluar ende në pronësi me VKM, në 

seksionin E të kartelës është vendosur hipotekë ligjore deri në pagesën e parcelës ndërtimore, në 

zbatim të pikës 14 dhe 16 të VKM nr.1095, datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të 

bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve 

që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara”, i ndryshuar. 

 

Referencë nr. 17327, datë 11.03.2020; 

Me aplikim nr. 5189, datë 06.03.2020 është kërkuar regjistrimi i pasurisë së paluajtshme të 

përfituar me Leje Legalizimi nr. 240149, datë 27.03.2016 dhe pajisja me certifikatë pronësie. 

Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 41, faqe 34, është regjistruar pasuria 

nr.10/477ND2 ndërtesë banimi me 1 kat, me sipërfaqe 115.2m2. Certifikata e pronësisë është lëshuar 

më datë 11.03.2020. Me shkresë nr.7951/1 prot., datë 23.06.2017, nga ish-Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Qarku Fier është dërguar dokumentacioni për regjistrimin e pasurisë e lejes së 

legalizimit, si më poshtë: 1.Leje legalizimi, 2.Gen-plani i objektit, 3.Planimetri, 4. Kopje e 

certifikatës së përbërjes familjare. Në praktikë gjithashtu ndodhet deklarata noteriale dhe kopje të 

kartave ID. 
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 Duke qenë se parcela ndërtimore nuk ka kaluar ende në pronësi me VKM, në seksionin E të 

kartelës është vendosur hipotekë ligjore deri në pagesën e parcelës ndërtimore, në zbatim të pikës 

14 dhe 16 të VKM nr.1095, datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të 

punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për 

efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara”, i ndryshuar. 

 

 Referencë nr. 17330, datë 25.02.2020; 

Me aplikim nr. 3157, datë 17.02.2020 është kërkuar regjistrimi i pasurisë së paluajtshme të 

përfituar me Leje Legalizimi nr. 270857, datë 21.12.2017 dhe pajisja me certifikatë pronësie. 

Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 41, faqe 37, është regjistruar pasuria 

nr.10/650ND1 ndërtesë banimi me 1 kat, me sipërfaqe 150.7m2. Certifikata e pronësisë është lëshuar 

më datë 25.02.2020. 

Me shkresë nr.10310/1 prot., datë 03.07.2018, nga ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Fier 

është dërguar dokumentacioni për regjistrimin e pasurisë e lejes së legalizimit, si më poshtë: 1.Leje 

legalizimi, 2.Gen-plani i objektit, 3.Planimetri, 4. Kopje e certifikatës së përbërjes familjare. Duke 

qenë se parcela ndërtimore nuk ka kaluar ende në pronësi me VKM, në seksionin E të kartelës 

është vendosur hipotekë ligjore deri në pagesën e parcelës ndërtimore, në zbatim të pikës 14 dhe 

16 të VKM nr.1095, datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, 

ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të 

regjistrimit të pasurive të legalizuara”, i ndryshuar. 

 

Referencë nr. 17331, datë 26.06.2020; 

Me aplikim nr. 10167, datë 23.06.2020 është kërkuar regjistrimi i pasurisë së paluajtshme të 

përfituar me Leje Legalizimi nr. 270579, datë 23.11.2017 dhe pajisja me certifikatë pronësie. 

Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 41, faqe 38, është regjistruar pasuria 

nr.14/347ND7 ndërtesë banimi me 2 kate, me sipërfaqe 86.4m2. Certifikata e pronësisë është lëshuar 

më datë 26.06.2020. 

Me shkresë nr.10310/1 prot., datë 03.07.2018, nga ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Fier 

është dërguar dokumentacioni për regjistrimin e pasurisë e lejes së legalizimit, si më poshtë: 1.Leje 

legalizimi, 2.Gen-plani i objektit, 3.Planimetri për çdo kat, 4. Kopje e certifikatës së përbërjes 

familjare. 

Duke qenë se parcela ndërtimore nuk ka kaluar ende në pronësi me VKM, në seksionin E të 

kartelës është vendosur hipotekë ligjore deri në pagesën e parcelës ndërtimore, në zbatim të pikës 

14 dhe 16 të VKM nr.1095, datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të 

punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për 

efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara”, i ndryshuar. 

 

Referencë nr. 17347, datë 27.02.2020; 

Me aplikim nr. 3427, datë 19.02.2020 është kërkuar regjistrimi i pasurisë së paluajtshme të 

përfituar me Leje Legalizimi nr. 274307, datë 29.10.2018, lëshuar nga ish-Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Qarku Fier dhe pajisja me certifikatë pronësie. 

Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 41, faqe 45, është regjistruar pasuria nr.11/259, 

truall me sipërfaqe 415m2 dhe ndërtesë banimi me 3 kate me sipërfaqe 173.9m2. Certifikata e 

pronësisëështë lëshuar më datë 27.02.2020. 
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 Nga auditimi i dokumentacionit tekniko ligjor, rezulton se trualli i ka kaluar përfituesit në bazë të 

VKM nr.247, datë 13.04.2010. 

Me shkresë nr.3672, datë 03.05.2019 nga ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Fier është 

dërguar dokumentacioni për regjistrimin e pasurisë, si më poshtë:1.Leje legalizimi, 2.Gen-plani i 

objektit, 3.Planimetri për çdo kat, 4. VKM nr.247, datë 13.04.2010, 5. Faturat e pagesës për 

parcelën ndërtimore, 6. Kopje e certifikatës së përbërjes familjare, 7. HTR e përditësuar, 8. Mandat 

pagesat e parcelës ndërtimore. 

 

Referencë nr. 17348, datë 17.03.2020; 

Me aplikim nr. 5452, datë 10.03.2020 është kërkuar regjistrimi i pasurisë së paluajtshme të 

përfituar me Leje Legalizimi nr. 273221, datë 29.06.2018 dhe pajisja me certifikatë pronësie. 

Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 41, faqe 47, është regjistruar pasuria 

nr.2/339ND ndërtesë banimi me 2 kate, me sipërfaqe 104.4m2. Certifikata e pronësisë është lëshuar 

më datë 17.03.2020. 

Me shkresë nr.19766 prot., datë 11.12.2018, nga ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Fier 

është dërguar dokumentacioni për regjistrimin e pasurisë e lejes së legalizimit, si më poshtë: 1.Leje 

legalizimi, 2.Gen-plani i objektit, 3.Planimetri për çdo kat, 4.Kopje e certifikatës së përbërjes 

familjare 

5.Deklaratë noteriale. Duke qenë se parcela ndërtimore nuk ka kaluar ende në pronësi me VKM, 

në seksionin E të kartelës është vendosur hipotekë ligjore deri në pagesën e parcelës ndërtimore, 

në zbatim të pikës 14 dhe 16 të VKM nr.1095, datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të 

bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve 

që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara”, i ndryshuar. 

 

Referencë nr. 17363, datë 04.03.2020; 

Me aplikim nr. 3464, datë 19.02.2020 është kërkuar regjistrimi i pasurisë së paluajtshme të 

përfituar me Leje Legalizimi nr. 239944, datë 19.02.2016, lëshuar nga ish-Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Qarku Fier dhe pajisja me certifikatë pronësie. 

Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 41, faqe 56, është regjistruar pasuria nr.10/669, 

truall me sipërfaqe 315m2 dhe ndërtesë banimi me 2 kate me sipërfaqe 122.4m2. Certifikata e 

pronësisë është lëshuar më datë 02.03.2020. 

Nga auditimi i dokumentacionit tekniko ligjor, rezulton se trualli i ka kaluar përfituesit në bazë të 

VKM nr.900, datë 12.12.2012. Në praktikën e regjistrimit ndodhet dokumentacioni si më poshtë: 

1.Leje legalizimi, 2.Gen-plani i objektit, 3.Planimetri për çdo kat, 4. Kopje e noterizuar e kontratës 

për kalimin në pronësi të parcelës ndërtimore, 5. Formulari i pagesës së parcelës ndërtimore, 6. 

Mandatpagesat për parcelën ndërtimore. 7. Kopje e certifikatës së përbërjes familjare. 

 

 

Referencë nr. 17376, datë 10.03.2020; 

Me aplikim nr. 5054, datë 04.03.2020 është kërkuar regjistrimi i pasurisë së paluajtshme të 

përfituar me Leje Legalizimi nr. 271080, datë 24.01.2018 dhe pajisja me certifikatë pronësie. 

Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 41, faqe 59, është regjistruar pasuria 

nr.10/347ND8 ndërtesë banimi me 2 kate, me sipërfaqe 148.9m2. Certifikata e pronësisë është 

lëshuar më datë 10.03.2020. 



 

57 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport përfundimtar i auditimit i ushtruar në Drejtorinë Vendore të 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Fier 

 Me shkresë nr.18410 prot., datë 12.11.2018, nga ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Fier 

është dërguar dokumentacioni për regjistrimin e pasurisë e lejes së legalizimit, si më poshtë: 1.Leje 

legalizimi, 2.Gen-plani i objektit, 3.Planimetri për çdo kat, 4. Kopje e certifikatës së përbërjes 

familjare. 

Duke qenë se parcela ndërtimore nuk ka kaluar ende në pronësi me VKM, në seksionin E të 

kartelës është vendosur hipotekë ligjore deri në pagesën e parcelës ndërtimore, në zbatim të pikës 

14 dhe 16 të VKM nr.1095, datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të 

punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për 

efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara”, i ndryshuar. 

 

 

Referencë nr. 17381, datë 11.03.2020; 

Me aplikim nr. 4948, datë 04.03.2020 është kërkuar regjistrimi i pasurisë së paluajtshme të 

përfituar me Leje Legalizimi nr. 238822, datë 27.10.2015, lëshuar nga ish-Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Qarku Fier dhe pajisja me certifikatë pronësie. 

Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 41, faqe 60, është regjistruar pasuria nr.11/261, 

truall me sipërfaqe 300m2 dhe ndërtesë banimi me 1 kat me sipërfaqe 108.3m2. Certifikata e 

pronësisë është lëshuar më datë 11.03.2020. 

Nga auditimi i dokumentacionit tekniko ligjor, rezulton se trualli i ka kaluar përfituesit në bazë të 

VKM nr.1134, datë 18.11.2009. 

Me shkresë nr.16241, datë 17.08.2017 nga ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Fier është 

dërguar dokumentacioni për regjistrimin e pasurisë, si më poshtë:1.Leje legalizimi, 2.Gen-plani i 

objektit, 3.Planimetri për çdo kat, 4. Kontratë e kalimit të parcelës ndërtimore, 5. Faturat e pagesës 

për parcelën ndërtimore, 6. Kopje e certifikatës së përbërjes familjare, 7. Mandat pagesat e parcelës 

ndërtimore, 8. VKM nr.1134, datë 18.11.2009. 

 

Referencë nr. 17396, datë 19.03.2020; 

Me aplikim nr. 5096, datë 05.03.2020 është kërkuar regjistrimi i pasurisë së paluajtshme të 

përfituar me Leje Legalizimi nr. 271516, datë 20.03.2018, lëshuar nga ish-Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Qarku Fier dhe pajisja me certifikatë pronësie. 

Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 41, faqe 72, është regjistruar pasuria nr.10/673, 

truall me sipërfaqe 300m2 dhe ndërtesë banimi me 1 kat me sipërfaqe 121.2m2. Certifikata e 

pronësisë është lëshuar më datë 19.03.2020. 

Nga auditimi i dokumentacionit tekniko ligjor, rezulton se trualli i ka kaluar përfituesit në bazë të 

VKM nr.805, datë 22.07.2009. 

Me shkresë nr.14777, datë 28.09.2018 nga ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Fier është 

dërguar dokumentacioni për regjistrimin e pasurisë, si më poshtë: 1.Leje legalizimi, 2.Gen-plani i 

objektit, 3.Planimetri për çdo kat, 4. Kontratë e kalimit të parcelës ndërtimore, 5. Faturat e pagesës 

për parcelën ndërtimore, 6. Kopje e certifikatës së përbërjes familjare, 7. Mandat pagesat e parcelës 

ndërtimore, 8. VKM nr.805, datë 22.07.2009. 

 

Referencë nr. 17406, 17407, 17408 datë 20.04.2020; 

Me aplikim nr. 6084, datë 17.04.2020 është kërkuar regjistrimi i pasurisë së paluajtshme të 

përfituar me Leje Legalizimi nr. 240005, datë 25.02.2016, lëshuar nga ish-Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Qarku Fier dhe pajisja me certifikatë pronësie. 
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 Në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 41, faqe 77, është regjistruar pasuria nr.12/351, 

truall me sipërfaqe 405.3m2 dhe ndërtesë banimi me 2 kate me sipërfaqe 135.1m2. Certifikata e 

pronësisë është lëshuar më datë 17.04.2020. 

Nga auditimi i dokumentacionit tekniko ligjor, rezulton se trualli i ka kaluar përfituesit në bazë të 

VKM nr.649, datë 14.09.2016. 

Me shkresë nr.3707, datë 01.03.2016 nga ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Fier është 

dërguar dokumentacioni për regjistrimin e pasurisë, si më poshtë: 1.Leje legalizimi, 2.Gen-plani i 

objektit, 3.Planimetri për çdo kat, 4. Kontratë e kalimit të parcelës ndërtimore, 5. Faturat e pagesës 

për parcelën ndërtimore, 6. Kopje e certifikatës së përbërjes familjare, 7. Mandat pagesat e parcelës 

ndërtimore, 8. Deklaratë noteriale. 

 

-Përsa i përket procedurave të legalizimit, në 4 raste për subjektet e pajisura me leje legalizimi 

nr.209458, datë 31.03.2020, leje legalizimi nr.290234, datë 23.10.2019, leje legalizimi nr.290318, 

datë 26.02.2019, dhe leje legalizimi nr.290179, datë 31.07.2019 janë tejkaluar afatet e kualifikimit 

me 1-4 vite, në mospërputhje me VKM nr.280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, 

procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore 

dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar me VKM Nr. 756 datë 26.10.2016, pika 8 

ku citohet se “Drejtoritë e ALUIZNI-t, bazuar në gjendjen faktike në terren, kryejnë procedurat 

kualifikuese për ndërtimin informal, brenda 60 ditëve nga data e evidentimit faktik në terren 

(data e “Procesverbalit të evidentimit në terren”). Për kryerjen e këtyre procedurave drejtoritë 

mbështeten në cilësitë e territorit, të paraqitura grafikisht.”. 

Nga Sektori i Hartografisë me përgjegjës A.S., A.B. nga Sektori i Çështjeve të Pronësisë me 

përgjegjës K.M, nga Sektori i Legalizimit me përgjegjës R.H, si dhe nga Drejtori E.B nuk janë 

respektuar afatet e përcaktuara në VKM nr.280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, 

procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuarndërtimet pa leje, shtesat anësore 

dhe/ose në lartësi, nëndërtime me leje”, i ndryshuar me VKM Nr. 756 datë 26.10.2016, pika 8 ku 

citohet se “Drejtoritë e ALUIZNI-t, bazuar në gjendjen faktike në terren, kryejnë procedurat 

kualifikuese për ndërtimin informal, brenda 60 ditëve nga data e evidentimit faktik në terren (data 

e “Procesverbalit të evidentimit në terren”). Për kryerjen e këtyre procedurave drejtoritë mbështeten 

në cilësitë e territorit, të paraqitura grafikisht.”. 

 

 

5. Auditimi mbi regjistrimin e pasurive të përfituara nga vendimet gjyqësorë dhe 

transaksionet e kryera me këto prona. 
 

-Me referencë nr.016574, datë 01.03.2019, në emër të G.I. është regjistruar pasuria si mëposhtë: 

-KPP vol.24 faqe 50, pas. nr.5/447+1-12 (apartament) me sipërfaqe 93.7m2, certifikatë pronësie 

lëshuar datë 01.03.2019 nga ish-regjistruesi S.G. Veprimet në kartelë janë kryer nga specialistja 

I.M.  

-KPP vol.24 faqe 35, pas. nr.5/447N8, njësi me sipërfaqe 23m2, certifikatë pronësie lëshuar datë 

01.03.2019 nga ish-regjistruesi S.G. Veprimet në kartelë janë kryer nga specialistja I.M .  

Në referencën nr.016574, datë 01.03.2019 gjendet dokumentacioni i vënë në dispozicion si më 

poshtë:  

-aplikimet përkatëse dhe mandatpagesa e tarifës së shërbimit;  
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 -vendimi gjyqësor nr. 864, datë 19.06.2018 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier i cili ka marrë 

formë të prerë më datë 26.07.2018; 

-shkresa përcjellëse e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier me nr.7505, datë 30.07.2018 për dërgimin 

e vendimit gjyqësor; 

-fotokopje e kartës së identitetit të aplikuesit; 

-njoftim nr.9447 prot., datë 17.10.2018 për vënie në dijeni të aplikuesit për pritjen e përgjigjes së 

interpretimit të vendimit nga ish-ZQRPP. 

-Me shkresë nr.8236/1, datë 26.12.2018 ish-ZQRPP në përgjigje të kërkesës për interpretim të 

vendimit gjyqësor me nr.864, datë 19.06.2018 ka rekomanduar ish-ZVRPP Fier që të vijojë me 

regjistrimin e vendimit të gjykatës sipas përcaktimeve ligjore.  

-Në praktikë mungon planvendosja e pronës dhe planimetria e apartamentit. 

-Ndër të tjera në dispozitivin e vendimit gjyqësor, në pikën 2 të tij Gjykata shprehet “Detyrimin e 

të paditurit të njohë paditësin G.Ipronar mbi apartamentin me nr. Pasurie 5/447+1-12, volumi 24 

faqe 50...” 

-Duke qenë se vendimi nr. 864, datë 19.06.2018 i  Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier vendos të 

njohë pronar shtetasin G.I për apartamentin me sipërfaqe 102m2 atëherë ish-ZVRPP nuk duhet të 

kishte regjistruar 93.7m2. 

Vendimi gjyqësor është regjistruar në mungesë të planvendosjes së pronës, në mospërputhje me 

Rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme”, i ndryshuar, Kreu IV, pika 14.a.2., nenin 24 dhe 25 të Ligjit nr.33/2012, datë 

21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar dhe pikën 3 të Udhëzimit të 

KM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”. 

Për sa më lartë praktika është regjistruar nga specialistja I.M., dhe certifikata e pronësisë është 

lëshuar nga ish-regjistruesi S.G. 

 

-Me referencë nr.016711, datë 25.04.2019, në emër të B.B.është regjistruar pasuria si mëposhtë: 

-KPP vol.24 faqe 54, pas. nr.5/447+1-16 (apartament) me sipërfaqe 129.5m2, certifikatë pronësie 

lëshuar datë 25.04.2019 nga ish-regjistruesi S.G. Veprimet në kartelë janë kryer nga ish-

specialistja I.M. Ky apartament ka kaluar më pas në pronësi të G.I. dhe J.I. sipas kontratës së 

shitjes, për të cilin është lëshuar certifikatë pronësie më datë 16.08.2019. 

Në referencën nr.016711, datë 25.04.2019 gjendet dokumentacioni i vënë në dispozicion si më 

poshtë:  

-aplikimet përkatëse dhe mandatpagesat e tarifës së shërbimit; 

-vendimi gjyqësor nr. 864, datë 19.06.2018 i  i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier i cili ka marrë 

formë të prerë më datë 26.07.2018; 

-shkresa përcjellëse e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier me nr.7505, datë 30.07.2018 për dërgimin 

e vendimit gjyqësor ; 

-prokurë e posaçme sipas të cilës B.B. autorizon përfaqësuese të posaçme avokaten A.V.; 

-fotokopje e kartës së identitetit të aplikuesit dhe e të autorizuarit; 

-kërkesë për interpretim drejtuar ish-ZQRPP me nr.7295 prot., datë 18.10.2018; 

-njoftim nr.9449 prot., datë 17.10.2018 për vënie në dijeni të aplikuesit për pritjen e përgjigjes së 

interpretimit të vendimit nga ish-ZQRPP. 
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 -Me shkresë nr.8236/1, datë 26.12.2018 ish-ZQRPP në përgjigje të kërkesës për interpretim të 

vendimit gjyqësor me nr.864, datë 19.06.2018 ka rekomanduar ish-ZVRPP Fier që të vijojë me 

regjistrimin e vendimit të gjykatës sipas përcaktimeve ligjore.  

-Në praktikë mungon planvendosja e pronës dhe planimetria e apartamentit. 

-Ndër të tjera në dispozitivin e vendimit gjyqësor, në pikën 4 të tij Gjykata shprehet “Detyrimin e 

të paditurit të njohë paditësin B.B pronar mbi apartamentin me nr. Pasurie 5/447+1-62, volumi 24 

faqe 54, me sipërfaqe 141m2.” 

-Duke qenë se vendimi nr.864, datë 19.06.2018 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier vendos të njohë 

pronar shtetasin B.Bp ër apartamentin me sipërfaqe 141m2 atëherë ish-ZVRPP nuk duhet të kishte 

regjistruar 129.5m2. 

Vendimi gjyqësor është regjistruar në mungesë të planvendosjes së pronës dhe planimetrisë së 

apartamentit, në mospërputhje me Rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, i ndryshuar, Kreu IV, pika 14.a.2., nenin 24 dhe 25 të 

Ligjit nr.33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar dhe 

pikën 3 të Udhëzimit të KM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit”. 

Për sa më lartë praktika është regjistruar nga specialistja I.M., dhe certifikata e pronësisë është 

lëshuar nga ish-regjistruesi S.G. 

 

-Me referencë nr.016596, datë 07.03.2019, në emër të M.K. është regjistruar pasuria si mëposhtë: 

-KPP vol.24 faqe 57, pas. nr.5/447+1-19 (apartament) me sipërfaqe 80m2, certifikatë pronësie 

lëshuar datë 07.03.2019 nga ish-regjistruesi S.G. Veprimet në kartelë janë kryer nga specialistja 

K.J.  

Në referencën nr.016596, datë 07.03.2019 gjendet dokumentacioni i vënë në dispozicion si më 

poshtë:  

-aplikim nr.3191, datë 20.02.2019 dhe mandatpagesa e tarifës së shërbimit; 

-shkresa përcjellëse e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier me nr.1227, datë 12.02.2019 për dërgimin 

e vendimit civil me nr.639, datë 27.05.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier; 

-vendimi nr.639, datë 27.05.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier i cili ka marrë formë të prerë 

më datë 04.07.2018 me Vendimin nr.656 të Gjykatës së Apelit Vlorë; 

-kopje e dokumentacionit si leje ndërtimi, leje shfrytëzimi, akt kolaudimi; 

-Në praktikë mungon planvendosja e pronës dhe planimetria e apartamentit. 

Vendimi gjyqësor është regjistruar në mungesë të planvendosjes së pronës dhe planimetrisë së 

apartamentit, në mospërputhje me Rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, i ndryshuar, Kreu IV, pika 14.a.2., nenin 24 dhe 25 të 

Ligjit nr.33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar dhe 

pikën 3 të Udhëzimit të KM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit”. 

Veprimet në kartelë janë kryer nga ish-specialistja K.J. 

-Duke qenë se vendimi ka marrë formë të prerë më datë 04.07.2018 dhe kërkesa për regjistrim 

është bërë më datë 20.02.2019, ish-ZVRPP Fier duhet të mbante kamatëvonesën para se të 

regjistronte titullin e pronësisë dhe të lëshonte certifikatën. Mospagimi i detyrimit të 

kamatëvonesës prej 63,350 lekë (181 ditë vonesë X (10% X 3,500 lekë)) përbën të ardhura të 
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 munguara në buxhetin e shtetit në po të njëjtën vlerë. Veprimet e mësipërme bien në 

mospërputhje me Ligjin nr.33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i 

ndryshuar: 

 - “Neni 38 “Regjistrimi i detyruar” 1. Çdo akt, që sjell ndryshime dhe ose përfitim i të drejtave të 

pronësisë, duhet të regjistrohet. 2. Çdo person, mbajtës i titullit të pronësisë apo i një të drejte 

reale nëpërmjet një akti ku këto të drejta përmbahen, duhet të paraqesë një kërkesë për regjistrimin 

e aktit brenda 30 ditëve nga koha e realizimit të tij. 3. Gjykatat, noterët, përmbaruesit gjyqësorë 

dhe organet e tjera shtetërore i dërgojnë zyrës, që administron regjistrin ku ndodhen pasuritë e 

paluajtshme, kopje të vendimit ose të aktit që përmban fitimin, njohjen, ndryshimin, pushimin e një 

të drejte pronësie të paluajtshme ose të një të drejte reale mbi atë, ose që deklarojnë të pavlefshme 

veprime juridike për kalimin e pronësisë të regjistruar më parë, brenda 30 ditëve nga data e 

lëshimit të tyre.” 

- “Neni 39 Vonesa e paraqitjes së dokumentacionit për regjistrim Nëse një kërkesë për regjistrim, 

sipas nenit 38 të këtij ligji, paraqitet më vonë se 30 ditë nga data e realizimit të tij, përveç tarifës 

së regjistrimit, për çdo ditë vonesë, që ka kaluar nga kjo datë, paguhetkamatëvonesë, e barabartë 

me 10 % të tarifës së regjistrimit, por jo më shumë se 300 000 lekë.” 

Për sa më lartë mban përgjegjësi ish-regjistruesi S.G. 

 

-Me referencë nr.016649, datë 01.04.2019, në emër të A.K. është regjistruar pasuria si mëposhtë: 

-KPP vol.24 faqe 75, pas. nr.5/447+1-37 (apartament) me sipërfaqe 93.7m2, certifikatë pronësie 

lëshuar datë 01.04.2019 nga ish-regjistruesi S.G. Veprimet në kartelë janë kryer nga specialistja 

K.J.  

Në referencën nr.016649, datë 07.03.2019 gjendet dokumentacioni i vënë në dispozicion si më 

poshtë:  

-aplikim nr.6223, datë 26.03.2019 dhe mandatpagesa e tarifës së shërbimit;  

-shkresa përcjellëse e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier me nr.3033, datë 26.04.2017 për dërgimin 

e vendimit me nr.293, datë 13.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier; 

-vendimi nr.293, datë 13.03.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier i cili ka marrë formë të prerë 

më datë 25.04.2017; 

-fotokopje e kartës së identitetit; 

-HTR; 

-Në praktikë mungon planvendosja e pronës dhe planimetria e apartamentit.  

-Vendimi gjyqësor është regjistruar në mungesë të planvendosjes së pronës dhe planimetrisë së 

apartamentit, në mospërputhje me Rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, i ndryshuar, Kreu IV, pika 14.a.2., nenin 24 dhe 25 të 

Ligjit nr.33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar dhe 

pikën 3 të Udhëzimit të KM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit”. 

Veprimet në kartelë janë kryer nga specialistja K.J. 

-Duke qenë se vendimi ka marrë formë të prerë më datë 25.04.2017 dhe kërkesa për regjistrim 

është bërë më datë 26.03.2019, ish-ZVRPP Fier duhet të mbante kamatëvonesën para se të 

regjistronte titullin e pronësisë dhe të lëshonte certifikatën. Mospagimi i detyrimit të 

kamatëvonesës prej 234,500 lekë (670 ditë vonesë X (10% X 3,500 lekë)) përbën të ardhura 

të munguara në buxhetin e shtetit në po të njëjtën vlerë. Veprimet e mësipërme bien në 
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 mospërputhje me Ligjin nr.33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i 

ndryshuar: 

 - “Neni 38 “Regjistrimi i detyruar” 1. Çdo akt, që sjell ndryshime dhe ose përfitim i të drejtave të 

pronësisë, duhet të regjistrohet. 2. Çdo person, mbajtës i titullit të pronësisë apo i një të drejte 

reale nëpërmjet një akti ku këto të drejta përmbahen, duhet të paraqesë një kërkesë për regjistrimin 

e aktit brenda 30 ditëve nga koha e realizimit të tij. 3. Gjykatat, noterët, përmbaruesit gjyqësorë 

dhe organet e tjera shtetërore i dërgojnë zyrës, që administron regjistrin ku ndodhen pasuritë e 

paluajtshme, kopje të vendimit ose të aktit që përmban fitimin, njohjen, ndryshimin, pushimin e një 

të drejte pronësie të paluajtshme ose të një të drejte reale mbi atë, ose që deklarojnë të pavlefshme 

veprime juridike për kalimin e pronësisë të regjistruar më parë, brenda 30 ditëve nga data e 

lëshimit të tyre.” 

- “Neni 39 “Vonesa e paraqitjes së dokumentacionit për regjistrim” Nëse një kërkesë për regjistrim, 

sipas nenit 38 të këtij ligji, paraqitet më vonë se 30 ditë nga data e realizimit të tij, përveç tarifës 

së regjistrimit, për çdo ditë vonesë, që ka kaluar nga kjo datë, paguhet kamatëvonesë, e barabartë 

me 10% të tarifës së regjistrimit, por jo më shumë se 300 000 lekë.” 

Për sa më lartë mban përgjegjësi ish-regjistruesi S.G. 

 

6. Auditim mbi administrimin e dokumentacionit dhe respektimi i afateve në dhënien e 

shërbimit të kërkuar ndaj qytetarëve. 

 

- Me aplikimin nr. 14045, datë 01.07.2019, shtetasi Dh.Gj., ka aplikuar për informacion zyrtar 

mbi pasurine.  

- Nga verifikimi i dokumentacionit të administruar në dosje dhe veprimeve të kryera në kartelat e 

pasurisë rezulton se në pasurinë nr. 7/260, vol. 12, fq. 234, me sip. 296 m2 truall, pa lëshuar 

certifikatë pronësie janë pasqyruar fillimisht nga hipoteka në sistem me  Ref. 3544, datë 

14.09.2001, VKKP nr. 27, datë 17.11.1993, sipas të cilit i njihet e drejta e pronësisë dhe i kthehet 

trualli prej 296 m2 dhe i njihet e drejta e kompensimit për sipërfaqen prej 414 m2, bashkëpronarëve 

Gj.Në kartelën e pasurisë nuk është kryer veprim tjetër si dhe nuk është vendosur shënimi për 

kufizimin e pasurisë në seksionin E.  

- Mbi pasurinë nr. 7/189, vol. 15, fq. 65, ZK. 8533, me sip. 208 m2 truall dhe 85.3 m2 ndërtim, 

janë pasqyruar fillimisht nga hipoteka në sistem me Ref. 4769, datë 06.06.2004, kontrata e 

dhurimit sipas notës së transkriptit me numër radhori 547/148, datë 25.11.1959, dhuruesi B.C. i 

dhuron L.C. një dhomë dhe gjysmën e baçes me sipërfaqe 125 m2, notë transkripti nr. 487/4943, 

datë 26.11.1959, notë transkripti nr. 32, datë 15.12.1951. - Me Ref. 4587, datë 06.06.2004, është 

pasqyruar nga hipoteka në sistem kontrata e shitjes nr. 946 kol, nr. 277 rep, datë 02.06.2003, ku 

pasuria më sipër ka kaluar në bashkëpronësi, por nuk është lëshuar certifikatë pronësie. Në kartelën 

e pasurisë nuk është kryer veprim tjetër si dhe nuk është vendosur shënimi për kufizimin e pasurisë 

në seksionin E.  

- Me shkresën datë 10.07.2019, kthim përgjigje për aplikimin e kryer, DVASHK Fier sqaron se 

pasuria nr. 7/260, ZK. 8533, pajisur me vërtetim hipotekor nr. 1036, datë 20.09.2001, krijon 

mbivendosje me pasurinë nr. 7/189, ZK. 8533, me sip. 208 m2 truall dhe 85.3 m2 ndërtesë, në 

pronësi të K.S., për sipërfaqen 102 m2, dhe orjenton palët për zgjidhjen e mbivendosjes me 

marrëveshje ose me proces gjyqësor. 

Gjithashtu në dosje administrohet korespondenca shkresore si vijon:  
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 - Me shkresën nr. 3343/3 prot, datë 15.08.2016, ZQRPP, kthim përgjigje për ankesën e shtetasit 

Dh.Gj., sqaron se ish-ZVRPP Fier nuk e ka trajtuar plotësisht ankesën në fjalë, pasi nuk është 

pozicionuar në hartën treguese pjesa e mbivendosur dhe pjesa e lirë, në vërtetimin e pronësisë nr. 

327, datë 03.06.2003 dhe nr. 321, datë 30.05.2003 dhe hartën treguese që shoqëron ato pasuria ka 

nr. 7/188, ndërsa në KPP volum 15, faqe 65, pasuria ka numër 7/189. Gjithashtu mungojnë 

dokumentat e origjinës për pasurinë e regjistruar në favor të K.S. 

- Me shkresën nr. 7549/1 prot, datë 04.04.2018, kthimi përgjigje për shkresën nr. 3343/3 prot, datë 

15.08.2016 të ZQRPP-së, ish-ZVRPP Fier, sqaron se në kushtet e mbivendosjes kërkohet deklaratë 

noteriale nga z. K.S. për regjistrimin e titullit të pronësisë VKKP nr. 27, datë 17.11.1993, për 

sipërfaqen prej 296 m2, truall në emër të trashëgimtarëve të ish pronares K.GJ. 

- Me shkresën nr. 5407/1 prot, datë 29.05.2018, Ministria e Drejtësisë ka përcjellë ankesën në fjalë 

për trajtim nga ish-ZVRPP Fier. 

- Me shkresën nr. 3882/1 prot, datë 18.06.2018, kthim përgjigje, ish-ZVRPP Fier, sqaron se mund 

të vazhdohet me regjistrimin e pasuris vetëm pas zgjidhjes së problemit të mbivendosjes me 

deklarët noteriale nga palët apo nëpërmjet procesit gjyqësor. 

- Sa sipër rezulton se nga DVASHK Fier nuk është zbatuar plotësisht procedura në rastin e 

konstatimit të mbivendosjes, pasi në kartelat e pasurisë në seksioni E duhet të vendoset shënimi 

për kufizimin e pasurive, si dhe duhet të bëhej njoftimi i të dy palëve me shkresë për konstatimin 

e mbivendosjes, në mospërputhje me përcaktimet e Urdhërit nr. 364, datë 27.04.2012 “Për 

miratimin e propozimeve të këshillit drejtues tekniko-ligjor”. 

- Gjithashtu ka paqartësi në origjinën e pasuris në emër të K.S., pasi sipas vërtetimit hipotekor nr. 

321, datë 30.05.2003, figuron pasuria nr. 7/188, me sipërfaqe 350 m2 truall dhe 95.4 m2 ndërtim, 

për të cilën është hartuar dhe kontrata e shitjes nr. 946 kol, nr. 277 rep, datë 02.06.2003, ndërkohë 

në notat e transkpritit të administruara në dosje nuk përputhet sipërfaqja e pasurisë me atë të cituar 

në vërtetimin hipotekor, si dhe mungojnë dokumentet e origjinës. 

Për sa më sipër për mos zbatimin e procedurës për vendosjen e kufizimit në kartelat e pasurisë 

ngarkohet me përgjegjësi z. P.K. me detyrë ish-Regjistrues. 

 

-Me referencën nr.253 datë 16.10.2018, bazuar në aplikimin me nr.13603 datë 13.08.2018 në 

zk.0253 Grykë në emër të z.E.C. për shërbimin e regjistrimit të dëshmisë së trashëgimisë rezulton 

se: 

-Pasuria me nr.63/3 Vol.3, fq.121, me sipërfaqe 440 m2 truall dhe 440 m2 ndërtesë, ka shënimin 

“ndërtesa është shembur” dhe me referencën nr.253 datë 16.10.2018 është regjistruar dëshmia e 

trashëgimisë, me datë lëshimi certifikate 16.10.2018. 

-Pasuria me nr.63/4 Vol.3, fq.122, me sipërfaqe 50.05 m2 truall dhe 50.05m2 ndërtesë, me shënimin 

ndërtesa është e shembur dhe me referencën nr.253 datë 16.10.2018 është regjistruar dëshmia e 

trashëgimisë. 

Për të dyja këto pasuri, me referencat nr. 143 dhe 144 datë 18.11.2014 me urdhrin e regjistruesit 

të ZVRPP Fier , në zbatim të nenit 30 “Korrigjim i hartës kadastrale dhe shtesat e reja”, neni 64 

pika c “Përmirësimi i kartelave dhe hartave kadastrale”të ligjit nr.33 datë 21.03.2012 dhe VKM 

nr.245 datë 30.04.2014 “Për përcaktimin e procedurave dhe kushteve për kryerjen e përmirësimit 

dhe përditësimit të të dhënave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme” janë korrigjuar kartelat 

dhe për objektin është bërë shënimi se janë shembur.  

Sa më sipër, nga ana e ish-ZVRPP, në kushtet kur kartela pasqyron shënimin e shembjes së 

objektit, bazuar në dokumentacionit e administruar në referencat nr.143/144, duhej të vijonte me 



 

64 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport përfundimtar i auditimit i ushtruar në Drejtorinë Vendore të 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Fier 

 lëshimin e certifikatës së pronësisë vetëm për truallin, pa objektin përkatës. Praktika është 

përpunuar nga z.N.D. 

Pretendimi i subjektit: Me shkresën nr.551/17 datë 24.10.2022 nga N.D. është përcjellë 

observacioni se referuar fotografimit ajror të vitit 2015-2018 rezulton se objektet në dy pasuritë 

ekzistojnë por janë të dëmtuara e jo të prishura, ndaj nga grupi i përmirësim/përditësimit nuk është 

korrigjuar as harta ku të fshiheshin objekte dhe as kartela në të dhënat e  ndërtesës, ku të shënohej 

0 sipërfaqe ndërtesë, por është dhënë informacioni në rubrikën “përshkrim i veçantë” se objekti 

është prishur. Gjithashtu, për këtë rast është kryer vetëm shërbimi i regjistrimit të dëshmisë së 

trashëgimisë. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Shënimi “godinat janë shembur” janë bazuar në dokumentacionin 

e administruar nga vet DVASHK Fier, konkretisht me referencat nr. 143 dhe 144 datë 18.11.2014 

me urdhrin e regjistruesit të ZVRPP Fier , në zbatim të nenit 30 “Korrigjim i hartës kadastrale dhe 

shtesat e reja”.  

 

-Me referencë nr.12524, aplikim nr.20876 datë 11.10.2019 zk 8531 në emër të z.P.G. është bërë 

bashkimi i pasurive si vijon: 

-Pasuria me nr. 13/183, vol.7 fq.183 me sipërfaqe 530 m2 truall dhe 110 m2 ndërtesë, regjistruar 

me referencë nr.1948 në vitin 2011. Sipas LN së vitit 2012, ndërtesa rezulton e shembur. Me 

referencë nr.10314 në seksion B është rihedhur sipërfaqe e ndërtesës me urdhrin e Regjistruesit 

G.B., ndonëse sipas plan rilevimit të përgatitur nga hartografi rezulton se ndërtesa nuk ekziston. 

Me referencë nr.1618 datë 23.10.2017 në këtë pasuri është regjistruar një kontratë dhurimi, nga 

mbajtësi i parë i titullit të pronësisë z.S.G. te z.P.G. Me datë 03.02.2016 është lëshuar certifikata e 

pronësisë për  z.S.G. Titulli i pronësisë është një vendim gjykate datë 13.02.1993 me objekt njohjen 

e pronësisë për një sipërfaqe trualli 530 m2 dhe një palë shtëpi, por për këtë të fundit nuk është e 

përcaktuar sipërfaqja e objektit, e për rrjedhojë certifikata e pronësisë duhej lëshuar pas zbatimit 

të procedurës 24b. 

-Pasuria me nr..13/110,vol.7 fq.184 me sipërfaqe 542 m2 truall dhe 90 m2 në emër të z.P.G. i cili 

e ka dhuruar këtë pasuri te z.P.G. Titulli i pronësisë është një vendim gjykatë datë 12.0.1993 me 

objekt njohjen e pronësisë për një sipërfaqe trualli 530 m2 dhe një palë shtëpi, por për këtë të fundit 

nuk është e përcaktuar sipërfaqja e objektit, e për rrjedhojë certifikata e pronësisë duhej lëshuar 

pas zbatimit të procedurës 24b. 

Në përfundim, të dyja këto pasuri janë bashkuar në vol.36 faqe.63, pasuria me nr.13/51 me 

sipërfaqe 1075 m2 truall dhe 200 m2 ndërtesë, të cilat sipas plan rilevimeve nuk rezultojnë se 

ekzistojnë dhe certifikata e pronësisë është lëshuar edhe për objektet ndonëse shoqërohet me 

shënimin se këto ndërtime nuk ekzistojnë.  Referenca me nr.12524 është përpunuar nga juristja 

znj.I.M .  

 

Pika C - Probleme të ndryshme të dala gjatë auditimit dhe ankesat e administruara në 

KLSH. 

 

-Me shkresën nr.886, datë 08.08.2021 dhe nr. 1001/1, datë 14.11.202 (verifikuar nga grupi i 

auditimit me Autorizimin e miratuar nga Kryetari KLSH-së) të administruar në KLSH, shtetasi 

H.Sh. ka shprehur shqetësimin e tij për refuzimin e shërbimit nga ana e DVASHK Fier, për t’u 

certifikuar për pasurinë me nr.41/2, banesë me sipërfaqe 144 m2 zona kadastrale 3981 Sheq i Madh, 

të cilën e ka blerë dhe regjistruar në vitin 1992 në hipotekën e Fierit. z.Sh. shprehet se ka dorëzuar 
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 në DVASHK Fier dokumentin e rregullt ligjor, kontratën e blerjes së kësaj pasurie në vitin 1992 

dhe regjistrimin e kësaj pasurie. Kontrata e blerjes është lidhur midis z.Sh dhe z.B.M me nr.424 

regjistrimi datë 26.02.1992, e konfirmuar me noter dhe sipas vërtetimit nr.99  datë 24.01.2019. 

Gjithashtu pranë DVASHK Fier është dorëzuar vendimi nr.2675/3319 datë 17.10.1996 të Gjykatës 

së Rrethit Fier në dispozitivin të cilit është vendosur: Të pranoje padinë e paditësit H.Sh. dhe të 

njoh faktin juridik të pronësisë mbi një shtëpi banimi të ndërtuar në Metalli Komuna Qendër me 

konstruksion dhe themele guri. Po ashtu është dorëzuar vërtetimi i degës së Agjencisë Kombëtare 

të Privatizimit nga i cili rezulton se shtetasi B.M. ka kryer pagesën prej 20998 lekë për llogari të 

privatizimit dhe prona i është dorëzuar atij. Z.Sh ka ngritur padi edhe në Gjykatën Administrative 

të Shkallës së Parë Vlorë.  

Në vitin 1997 janë djegur dokumentet e arkivit dhe ka marrë vërtetim pronësie me nr. Dok. 136, 

datë 13.02.2002 së bashku me hartën përkatëse për pasurinë 41/2 truall dhe banesë me sipërfaqe 

144 m2, Zona Kadastrale 3897 “Sheq i Madh” Fier. 

 

Për verifikimin e dokumentacionit të administruar Drejtoria Vendore e ASHK Fier ka lidhur 

korrespondencë me institucionet përkatëse si, Ministria e Financave “Drejtoria e Trajtimit të 

Pronës Publike” si dhe “Drejtoria e Arkivit Shtetëror Vendor” në mënyrë që pas konfirmimit të 

origjinës së pronës nga organet përkatëse të procedonte me shërbimin e kërkuar.  Agjencia 

shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Fier me shkresën nr. 5379 Prot, datë 09.06.2020 i është 

drejtuar Arkivi Shtetëror Vendor Lushnjë, për dijeni z.H.Sh. Me shkresën me nr.  4568/1 Prot, date 

18.06.2020 është kthyer përgjigje se nuk u gjetën të dhëna në lidhje me kontratën e privatizimit 

përveç 6 fletë fotokopje. 

-Me shkresën me Nr.7039 Prot, date 24.10.2019, DVASHK Fier i është  drejtuar Ministrisë së 

Financave “ Drejtoria e Trajtimit te Pronës Publike Tirane”, për dijeni dhe z.H.Sh. Me shkresën 

nr. 19457/1 Prot, date 07.11.2019 kjo Drejtori ka vënë në  dijeni se nga kërkimi i kryer në këtë 

arkivë nuk gjendet dokumentacioni i privatizimit për objektin “stallë” ndodhur ne Fier. 

Nga verifikimi i dokumentacionit të administruar në dosjen e z.H.Sh gjendet edhe korrespondenca 

e hershme qe ish ZVRPP Fier ka mbajtur për këtë çështje, ku serish i janë kërkuar të sillet origjina 

e pronës në vitin 2018, ne vitin 2019. 

Për sa me sipër, DVASHK Fier ka njoftuar z.H.Sh për korrespondencën  e mbajtur me institucionet 

përkatëse, se nga ana e Ministrisë së Financave  “Drejtoria e Trajtimit të Pronës Publike” nuk është 

konfirmuar kontrata e privatizimit për pasurinë “stallë”  për të cilën kërkohet që të pajiset me 

certifikatë pronësie. Po ashtu është njoftuar se edhe Drejtoria e Arkivit Shtetëror Vendor me 

shkresën nr. 4568/1 prot datë 18.06.2020 me lende kthim përgjigje të shkresës me nr. 5379 prot., 

datë 09.06.2020 të DVASHK Fier për konfirmimin nëse është lidhur kontrate privatizimi midis 

Agjencisë së Privatizimit dhe Z.B. nuk konfirmon që të  ketë një kontrate mes te dy palëve. 

 

-Z.H.Shi është drejtuar me kërkesë padi “Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”, 

regjistruar me nr. 1155 Akti, date 08.09.2020 me objekt: “Detyrim i palës së paditur Drejtorisë 

Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës DVASHK Fier të kryejë veprimin administrative të 

me pajise me certifikatë kartelë dhe hartë për pasurinë nr. 41/2 banesë me sipërfaqe 144 m2 zona 

kadastrale 3981 Sheq i madh Fier”. Kjo gjykatë është shprehur me vendimin nr. 956, datë 

21.12.2021, ndërsa qytetari nuk bie dakord me këtë vendim gjykate. 

Z.Sh, ka bërë padi në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë. Deri më sot, në Agjencinë 

Shtetërore të Kadastrës, Drejtoria Vendore Fier nuk është administruar vendimi i kësaj gjykate. 
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 Sa më sipër arrihet në konkluzionin se: 

-Mospranimi për regjistrim dhe lëshim të certifikatës së pronësisë për z.H.Sh nga ana e DVASHK 

Fier rrjedh nga 2 arsye kryesore të cilat janë: 

Mungesa e origjinës së pasurisë, për të cilën kërkohet regjistrimi, “ish-Stallë e kuajve” aktualisht 

e regjistruar sipas vërtetimit hipotekor  Dok. 136, datë 13.02.2002, në emër të z.H.Sh, pasuria nr. 

41/2, datë 13.02.2002 truall dhe banesë sipërfaqe 144 m2, për shkakun se nuk konfirmohet nga 

institucionet përkatëse kontrata e privatizimit të objektit nga blerësi Z.B.M, dokument i cili përbën 

origjinën e pronës. Shkaku i mungesës së dokumentacionit të privatizimit është djegja e tij gjatë 

trazirave të vitit 1997. 

Në këto kushte rekomandojmë sa më poshtë: 

-Meqenëse ka fllluar procedurat gjyqësore, z.H.Sh, orientohet dhe nxitet që të vazhdojë  këto 

procedura gjyqësore (tashmë në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë), njëkohësisht 

DVASHK Fier të kërkojë zgjidhje ligjore për të vepruar, lidhur me regjistrimin dhe kryerjen e 

shërbimeve përkatëse, për të gjitha rastet që përfshihen në problemin e mos ekzistencës së 

dokumentacionit për shkak të djegies së hipotekës në vitin 1997. 

 

-Me shkresën nr.576 datë 21.05.2021 në KLSH është administruar ankesa e V. dhe E.S. se 

janë pronar të një prone me sipërfaqe trualli prej 160 m2, për të cilën disponojnë vërtetim hipotekor 

datë 28.09.2000. Kjo pronë është blerë nga Bashkia Fier në shumën 111,200 lekë, vërtetuar sipas 

kontratës së shitblerjes me nr.972 datë 28.09.2000. Qytetari shpreh shqetësimin se ka aplikuar për 

t’u pajisur me certifikatë pronësie prej shumë vitesh deri kur në janar të vitit 2015 nga ZVRPP Fier 

i është kthyer përgjigje se “trualli i shtëpisë ishte vënë në sekuestro nga prokuroria, me pretendimin 

se trualli ishte shitur gabim nga bashkia në vitin 1999. Po ashtu, nga Bashkia pretendohej për 

dokumente të falsifikuara.  Sipas ankesës së qytetarit, Prokuroria pranë Gjykatës së Parë Fier me 

urdhrin me nr.11419/1 dt.16.11.2016 për mosdisponimin e provave materiale në mospërputhje të 

procedimit penal nr.506/2020,  i kthen përgjigje ZVRPP se dokumentet e z.E. S. janë origjinale. 

Qytetari shprehet se për këtë çështje i është drejtuar Gjykatës së Apelit Vlorë dhe me datë 

20.08.2017 ka fituar gjyqin. Më tej, përmes ADISA-s, ka aplikuar për regjistrimin e vendimit  por 

nuk ka marrë shërbimin e kërkuar. Duke qenë së është përfshirë në procedurat e shpronësimit për 

interes publik, qytetari ka ngritur shqetësimin se nuk është njoftuar brenda afateve nga Bashkia, 

konkretisht është njoftuar nga hipoteka në janar të vitit 2015 dhe jo në vitin 2012 kur është marrë 

vendimi i këshillit bashkiak. Data e nxjerrjes së shpronësimit nga ministria e infrastrukturës dhe 

energjisë me 27.11.2020, sipas tyre, janë njoftuar dorazi dhe me asnjë lloj komunikimi mbi 

projektin që do të ndërtohet. Si përfundim, qytetari ngre shqetësimin e se oborri për të cilën ka 

kontratë shitje me bashkinë nuk është përfshirë në procedurat e shpronësimit, pasi nuk i është 

njohur në pronësi.  

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se: 

-Në volumin nr.8 faqe 57, me referencë nr.2124 datë 27.06.2001 është bërë regjistrimi i pasurisë 

me nr.11/45, me sipërfaqe 162 m2 truall. Në këtë praktikë regjistrimi është administruar një 

kontratë privatizimi banese datë 16.12.1998 dhe kontratë shitblerje trualli e noterizuar datë  

28.09.2000 mes Bashkisë Fier si palë shitëse dhe z.E dhe V.S si palë blerëse, të një sipërfaqe trualli 

prej 160m2 në formë oborri për banesën e privatizuar me nr. 220 hipoteke datë 05.03.1998. 

-Me shkresën nr.18/9 datë 13.09.2012  nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier ka ardhur njoftimi 

për procedimin penal  nr.506 /2012 në bazë të së cilës janë sekuestruar një sërë praktikash 

regjistrimi, përfshirë edhe të z.E.S. 
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 -Me shkresën nr.575 datë 10.02.2015 nga Bashkia Fier me objekt lende “Vënie në dijeni”, ZVRPP 

është njoftuar rreth dy vite e 2 dy muaj më pas se me vendimin nr.9229 prot, datë 27.12.2012 të 

prokurorisë së rrethit gjyqësor Fier është vendosur pushimi i procedimit penal nr.506 të vitit 2012 , 

sipas njoftimit të vendimit të pushimit të Prokurorisë së Fier me nr.9229 prot, datë 27.12.2012. Në 

bazën e kësaj shkresë, në seksionin E të kartelës është vendosur kufizim me arsyen se është 

deklaruar i falsifikuar. Ky kufizim i vendosur nuk është plotësisht i rregullt, pasi arsyetimin që 

Prokuroria ka dhënë në aktin e pushimit të çështjes, për rastin e z.S nuk përmendet se ka dokumente 

të falsifikuara, por vetëm se “nga ana e përfaqësuesit të Bashkisë  Fier, në rastin objekt hetimi, nuk 

është respektuar klauzola ligjore, pasi në mospërputhje me ligjin ka kryer shitjen e truallit, pronë 

e shtetit dhe mbi këtë bazë qytetari ka fituar të drejtën e pronësisë”.  

-Me shkresën nr.11419 prot datë 16.11.2016 mbi Urdhrin për Disponimin mbi Provat Materiale të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier është sqaruar se kontrata e shitblerjes  nr.3797 

regj, nr.972 kol datë 28.09.2000 e hartuar nga notere A.P. me palë shitëse Bashkia Fier, përfaqësuar 

nga shtetasi A.M si palë blerëse dhe shtetasi E.S nuk janë deklaruar të falsifikuara. 

Sa më sipër, nga verifikimi i aplikimit AV rezulton se nga ana e DVASHK Fier, pas administrimit 

të Urdhrit nr.11419 prot  datë 16.11.2016 duhej të ishte hequr kufizimi në seksionin E. Ndërkohë, 

në rrethanat ligjore aktuale, bazuar në VKM  Nr. 329, datë 22.5.2019 për përcaktimin e rregullave 

të bashkërendimit të punës së bashkive me agjencinë shtetërore të kadastrës, për regjistrimin e 

trojeve të dhëna për ndërtim nga njësitë e qeverisjes vendore dhe për rregullimin e marrëdhënieve 

juridike të pronësisë mbi këto troje, për efekt regjistrimi” si dhe ligjin nr.20/2020, qytetarit gëzon 

të drejtën  ligjore për të përfituar heqjen e kufizimit dhe lëshimin e certifikatës së pronësisë për 

truallin, duke qenë se cështje më problematike si ajo e falsifikimit të dokumenteve është sqaruar 

prej kohësh nga prokuroria se për rastin konkret, nuk jemi përballë një fenomeni të tillë. 

 

-Me shkresën nr.893 datë 12.09.2022 nga z.L.K është përcjellë ankesa me objekt “refuzimin e 

institucioneve të shtetit shqiptar për zbatimin e vendimit  e komisionit të kthimit dhe kompensimit 

të pronave nr.132 datë14.02.1996 dhe kundërshtimin e transferimit të pasurisë nr.18/1 z.K Daullas, 

në pronësi të Bashkisë Fier, kaluar ne emër të F.K. Apollonia. Qytetari ka aplikuar në datën 

19.11.2014 ka aplikuar pranë Komunës Qendër Fier për tu pajisur me planvendosje toke për 

pasurinë e sipërcituar, por me përgjigjen nr.742/ datë 11.12.2014 Komuna Qendër Fier është 

shprehur se pasuria për të cilën kam kërkuar planvendosje ka kaluar në pronësi sipas VKM nr.509 

datë 06.07.2011 për këtë arsye nuk është pajisur me planvendosje për pronën. VKM nr.509/014 

ka dalë në zbatim të ligjit nr.744 datë 22.02.2001,  ndryshuar me ligjin nr.9797/2007. Objektet e 

këtij ligji janë pronat e paluajtshme publike që transferohen nga pushteti qendror te pushteti 

vendor. Qytetari shprehet se prona e tij nuk është objekt i ligjit nr.8744/2001. I njëjti ligj 

nr.9797/2007 detyron Këshillin e Ministrave të bëjë revokimin e VKM kur ka vendime për kthimin 

dhe kompensimin e pronave. Pavarësisht, përgjigjes qytetari ka aplikuar për certifikate të re 

pronësie në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, e cila me shkresën nr.5341/5 

prot., datë 01.12.2015 ka kthyer përgjigje “refuzimin e kërkesës së z.L.K. për regjistrimin e 

vendimit nr.132 datë 14.02.1996 të KPP pasi krijon mbivendosje me pasurinë nr.128/1, zk.1453, 

vol. 3 faqe 203 “terren sportive”, regjistruar me VKM nr.509 datë 06.07.2011 në emër të Komuna 

Qendër, i pajisur me certifikatë pronësie”.  

Paditësi është një nga trashëgimtarët ligjorë sipas vendimit nr.2000 datë 01.12.2010 të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Fier. Në vitin 1996 KKKP pranë Këshillit të Rrethit Fier me anë të vendimit 

nr.132 datë 14.02.016 i ka njohur ish pronarit J.K. pronësinë: 
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 1. Të njohë pronësinë e ish-pronarit J.K. mbi një truall me sipërfaqe prej 5000m2 ndodhur në 

Grecalli të ish komunës Qendër Fier. 

2. Të kompensohet me truall fizik trashëgimtarët ligjorë me sipërfaqe 5000m2. 

Qytetari ka bërë kërkesë padi në Gjykatën Administrative Shkalla e Parë Vlorë e cila me 

vendimin nr.447 datë 1.03.2016 ka vendosur rrëzimin e kërkesë padisë. Kundër vendimit ka  

bërë ankimim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë në datë 09.09.2016. Më pas  është 

drejtuar Gjykatës së Lartë e cila ja ka rrëzuar kërkesën me objekt “Konstatimin e cenimit të 

së drejtës për një proces të rregullt gjyqësor porsa i përket afateve të gjykimit”. Në këto 

rrethana, qytetari i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese e cila me vendimin nr.3 datë 

17.02.2022 ka pranuar kërkesën për shfuqizimin e vendimit të Gjykatës së Lartë dhe ka 

pranuar kërkesën për cenimin e të drejtës për një proces të rregullt ligjor, për sa i përket 

afateve të gjykimit dhe detyrimin e Gjykatës Administrative të Apelit që ta gjykojë çështjen 

brenda 6 muajve dhe në të njëjtën kohë i është njohur e drejta e dëmshpërblimit. Në zbatim 

të këtij vendimi, qytetari i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë e cila i ka 

pranuar pjesërisht kërkesën për dëmshpërblim. Po ashtu, qytetari shprehet se nuk është 

njoftuar në përputhje me ligjin nr.44/2014 për kalimin e pronësisë që Bashkia Fier ka bërë 

drejt subjektit F.K. Apollonia, por këtë njoftim ja ka bërë gjykatës. Pasi është njohur 

rastësisht me shkresën i është drejtuar me ankesë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, 

regjistruar me nr.1707 datë 28.0.2021, për të kundërshtuar veprimet e DVASHK Fier, por  

nuk ka marrë asnjë përgjigje. 

 

 

-Me shkresën nr.878 datë 28.09.2022 nga z.A.C. është përcjellë ankesa se si banor i Kallmit të 

Madh, prona e tij është e kufizuar duke pamundësuar kryerjen e transaksionit, të shitjes dhe 

vendosjes koletaral për kredi, problematikë kjo që vijon prej mbi 5 vitesh. 

Që në vitin 2017, nga ana e ZVRPP hartat kadastrale të fshatit Kallm i Madh i janë nënshtruar 

procesit të përmirësim–përditësim, proces ky që nuk ka përfunduar pasi në disa nga parcelat janë 

evidentuar problematike. 

 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

  

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DVASHK 

Fier, rezultoi se: 

- Në 11 raste procesverbali i verifikimit në terren nuk i përmbahet formatit. 

-Në 2 raste matjet për verifikimin e gjendjes faktike të ndërtimeve informale në terren rezultojnë 

të jenë kryer vetëm nga një specialistë, në mospërputhje me procedurën e legalizimit e cila 

parashikon se verifikimi në terren duhet të kryhet nga jo më pak se dy specialistë sipas formatit 

ligjor. 

- Në 8 raste procesverbali i verifikimit në terren nuk është nënshkruar nga përgjegjësi i sektorit të 

hartografisë. 

Veprimet e mësipërme janë në mospërputhje me Urdhrin nr. 846, datë 11.10.2012 “Për miratimin 

e manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen-plani dhe planimetri) të objektit 

që legalizohet” shfuqizuar me Udhëzimin nr.30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe 
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 paraqitjes së materialeve grafike (genplan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”. (Më 

hollësisht trajtuar nё pikën II-A, faqet 17-40 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

1.1. Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa që verifikimi në terren të bëhet nga jo më pak 

se dy specialistë dhe të evidentohet në procesverbalin përkatës, i cili duhet të nënshkruhet nga 

personat përgjegjës për këtë detyrë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

1.2. Rekomandimi: DVASHK Fier, të marrë masa që në çdo rast të hartimit të dokumentacionit 

tekniko-ligjor (dokumentacioni i verifikimit në terren, planimetria për secilin kat dhe genplani) që 

shërben për lëshimin e lejeve të legalizimit, çdo specialist të nënshkruajë dokumentacionin në 

përputhje me kompetencat dhe detyrat e ngarkuara sipas përcaktimeve ligjore dhe akteve të dala 

në zbatim të tyre. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DVASHK 

Fier, rezultoi se: 

- Në 10 raste, skicat fushore janë të parregullta dhe nuk i përmbahen formatit ligjor për shkak se 

nga ana e specialistëve të terrenit nuk pasqyrohen të gjitha të dhënat (në 8 raste specialistët e 

terrenit nuk kanë pasqyruar kanalin apo distancën nga kanali kullues.) 

-Në 4 raste, janë legalizuar objekte mbi bazën e vendimeve të cilët nuk janë të plotë në formë për 

shkak të mungesës së nënshkrimit të përgjegjësit të legalizimit, i cili në kohën e marrjes së 

vendimeve ka qenë vend vakant. Për sa më lart është vepruar në mospërputhje me VKM Nr. 280, 

datë 01.04.2015 i ndryshuar “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të 

zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me 

leje” i ndryshuar dhe pikën 2 të VKM nr.954, datë 25.11.2015 “Për përcaktimin e kritereve, të 

procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit”. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-A, faqet 

17-40 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

2.1. Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa që specialistët e terrenit të plotësojnë 

procesverbalin e verifikimit në terren dhe skicën fushore në kohën e evidentimit të objekteve në 

terren, për të evituar mundësinë e gabimeve në pasqyrimin e gjendjes faktike ndërtimore, si dhe të 

pasqyrojnë të gjitha të dhënat përkatëse përsa i përket llojit të konstruktit të ndërtimeve informale 

të verifikuara duke bashkëngjitur fotografitë e bëra gjatë verifikimit në terren. 

2.1. Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa që dokumentacioni i praktikave të legalizimit 

të plotësohet, nënshkruhet dhe vuloset sipas formatit dhe standardit ligjor nga personat përkatës. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit dhe informacionit të vënë në dispozicion 

në lidhje me trajtimin e ankesave të qytetarëve nga DVASHK Fier, rezultoi se: 

-DVASHK Fier, nuk ka administruar dhe mbajtur një regjistër të veçantë në lidhje me ankesat e 

qytetarëve për periudhën objekt auditimi, nuk ka një evidencë të saktë për numrin e ankesave të 

bëra, problematikat e ngritura, afatet e shqyrtimit si dhe mënyrën e zgjidhjes së problemeve të 

ngritura.  

Titullari i Institucionit nuk ka ngarkuar me urdhër asnjë specialist apo grup pune për shqyrtimin e 

ankesave dhe trajtimin e tyre brenda afateve ligjore në shërbim të qytetarëve. (Më hollësisht 

trajtuar nё pikën II-A, faqet 17-40 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 
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 3.1. Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa për të krijuar një regjistër të veçantë për 

administrimin e ankesave, i cili duhet detyrimisht të përmbajë kredencialet e ankimuesit, objektin 

e kërkesës/ankesës, datën, afatet e shqyrtimit të tyre dhe bazueshmërinë ligjore për zgjidhjen e 

tyre, duke krijuar në këtë mënyrë një praktikë shkresore dhe dixhitale për ankesat.  

Menjëherë 

3.2. Rekomandimi: Titullari i institucionit të caktojë, me urdhër një grup të veçantë për shqyrtimin 

e ankesave të cilët do administrojnë dhe databazën e ankesave, ku në përbërje të ketë 

domosdoshmërisht një jurist dhe një specialist hartograf nga Sektori i Hartografisë dhe një 

specialist nga Sektori i Legalizimit. 

Menjëherë 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DVASHK 

Fier për praktikat e legalizimit, rezultoi se: 

- Në 10 raste (Leja e Legalizimit me nr.2009426, datë 28.02.2020; Vendimi për legalizimin e 

ndërtimit pa leje me nr. 722, datë 25.10.2021; Leja e Legalizimit me nr.209489, datë 30.04.2020; 

Leja e Legalizimit me nr.209487, datë 30.04.2020; Leja e Legalizimit me nr.209488, datë 

30.04.2020; Leja e Legalizimit me nr.209486, datë 30.04.2020; Leja e Legalizimit me nr.209485, 

datë 30.04.2020; Leja e Legalizimit me nr.209484, datë 30.04.2020; Vendim i legalizimit të 

objektit me nr.142, datë 17.03.2021; Vendimi nr.271, datë 23.04.2021 për legalizimin e ndërtimit 

informal), DVASHK Fier ka legalizuar objekte të ndërtuara në afërsi të kanaleve. Në 8 raste, në 

skicën fushore, nuk është pasqyruar kanali në afërsi të objektit ose distanca nga kanali. DVASHK 

Fier nuk ka kërkuar informacion nga institucionet përkatëse në lidhje me llojin dhe kategorinë e 

kanalit pranë të cilit është ndërtuar objekti dhe nëse objekti cenon brezin mbrojtës të tij në mënyrë 

që të vijojnë mbi bazën e marrjes së informacionit të kërkuar me procedurën e kualifikimit apo 

skualifikimit nga legalizimi. 

Veprimet e mësipërme janë kryer në mospërputhje me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, ligjin nr. 20/2020 “Për 

përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në republikën e shqipërisë”, VKM nr.280, datë 

01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të 

kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar, 

dhe Rregulloren e Brendshme, datë 14.07.2015 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së 

Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale”. (Më hollësisht trajtuar 

nё pikën II-A, faqet 17-40 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

4.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Fier për rastet e 

mësipërme, të kërkojë informacion nga Bashkia Fier nëse objektet e legalizuar cenojnë brezin 

mbrojtës të kanalit kullues dhe deri në kthimin e përgjigjes nga kjo bashki të vendosë masë 

kufizimi sipas kërkesave të ligjit nr.111/2018 “Për Kadastrën”. Në rast se objektet e legalizuar nuk 

cenojnë brezin mbrojtës të kanaleve, atëherë DVASHK Fier duhet të vijojë me heqjen e masës së 

kufizimit, në të kundërt të fillojë menjëherë procedurat për shfuqizimin e lejes së legalizimit dhe 

t’a pasqyrojë atë në kartelat (regjistrat) e pasurive të paluajtshme. 

Menjëherë 

4.2. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Fier, të marrë masa që 

në të ardhmen, për rastet e objektet informale të ndërtuara pranë kanaleve, të kërkojë informacion 

në lidhje me llojin dhe kategorinë e kanaleve pranë të cilave janë ndërtuar këto objekte, si dhe të 

vijojë me procedurën e kualifikimit apo skualifikimit nga legalizimi, në zbatim të kërkesave ligjore 
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 të përcaktuara në nenin 47, pika 1/ç të ligjit nr.24/2017, datë 09.03.2017 “Për administrimin e 

ujitjes dhe të kullimit”. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DVASHK 

Fier, në rezultoi se: 

-Në 2 raste (Leja e Legalizimit me nr.290183, datë 31.07.2019; Leja e legalizimit me nr. 209391, 

datë 25.02.2020), janë legalizuar objekte informale të cilat rezultojnë të ndërtuar në pronë të vetë, 

por që njësia strukturore mbi të cilin pozicionohet është brez i gjelbërt pranë lumit të Semanit. 

Objektet janë legalizuar në zonë të gjelbër, në mospërputhje me pikën 1/h të VKM nr.280, datë 

01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të 

kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar. 

(Më hollësisht trajtuar nё pikën II-A, faqet 17-40 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

5.1 Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Fier për rastet e 

mësipërme, të kërkojë informacion nga Bashkia Fier nëse në territorin ku ndodhen këto objekte 

ndalohet zhvillimi dhe nëse ka ndonjë projekt konkret të infrastrukturës publike. Deri në kthimin 

e përgjigjes nga këto institucione të vendosë masë kufizimi sipas kërkesave të ligjit nr.111/2018 

“Për Kadastrën”. Në rast se Bashkia Fier konfirmon se objekti i legalizuar nuk cenon ndonjë 

projekt konkret të infrastrukturës publike të përcaktuar në planin urbanistik të qytetit apo në atë 

zonë nuk ndalohet zhvillimi, atëherë DVASHK Fier duhet të vijojë me heqjen e masës së kufizimit, 

në të kundërt të fillojë menjëherë procedurat për shfuqizimin e lejes së legalizimit dhe të pasqyrojë 

këtë veprim në kartelat (regjistrat) e pasurive të paluajtshme. 

Menjëherë 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DVASHK 

Fier për praktikat e legalizimit, rezultoi se: 

-Në 15 raste, një ndër problemet kryesore të konstatuara gjatë auditimit të DVASHK Fier është 

fakti se janë kryer 2-3 herë verifikimet në terren për të njëjtin subjekt.  

Riverifikimet në terren (jo vetëm për objektet e konstatuara me problematika në legalizim) janë 

kryer me pretendimin se mund të ketë patur ndryshime të rrethanave, apo sepse janë tejkaluar 

afatet dhe duhet të ndiqej procedura e kualifikimit ndërkohë që edhe mbas riverifikimeve nuk janë 

respektuar afatet ligjore për procedurën e legalizimit. Këto argumente nuk kanë bazë ligjore.  

-Në 15 raste, nga DVASHK Fier nuk është respektuar afati 60 ditor  për marrjen e vendimit për 

kualifikimin ose skualifikimin e praktikës së legalizimit nga data në të cilën është kryer verifikimi 

në terren, si dhe nuk është respektuar edhe afati 30 ditor për lëshimin (zbardhjen) e lejes së 

legalizimit nga data e kualifikimit. Për sa më lart është vepruar në mospërputhje me pikën 8 të 

VKM Nr. 280, datë 01.04.2015 i ndryshuar “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 

lartësi, në ndërtime me leje” i ndryshuar dhe pikën 2 të VKM nr.954, datë 25.11.2015 “Për 

përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit”. (Më hollësisht 

trajtuar nё pikën II-A, faqet 17-40 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

6.1. Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa për të evituar verifikimet disa herë për të njëjtët 

objekte, të përgatisë plane konkrete për të shqyrtuar kërkesat për legalizim dhe brenda afateve të 

përcaktuara në dispozitat ligjore dhe nënligjore, të bëjë matjet në terren dhe të dalë me vendim për 

kualifikimin/skualifikimin e objekteve, duke mundësuar kështu ofrimin e shërbimit në kohë ndaj 
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 qytetarëve dhe duke rritur transparencën për publikun, por njëkohësisht të shmangë edhe zvarritjen 

në kohë të përfundimit të procesit të legalizimit.  

Në vazhdimësi 

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DVASHK 

Fier për praktikat e legalizimit, rezultoi se: 

-Në 1 rast nga ana e sektorit të hartografisë është bërë një pasqyrim i gabuar i sipërfaqes së bazës 

së ndërtimit, ku konkretisht duhet të ishte pasqyruar sipërfaqja e bazës ndërtimore të objektit aty 

ku mbarojnë muret e tij pa përfshirë shkallët e jashtme të pozicionuara mbi trotuar. (Më hollësisht 

trajtuar nё pikën II-A, faqet 17-40 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

7.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Fier të korrigjojë 

sipërfaqen e bazës ndërtimore për objektin e mësipërm duke i zbritur sipërfaqes së bazës 

ndërtimore, sipërfaqen e shkallëve të jashtme të pozicionuara mbi trotuar, të llogaritur si pjesë e 

bazës ndërtimore. 

Menjëherë 

 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DVASHK 

Fier, rezultoi se: 

- Në 1 rast (Vendimi nr.322, datë 14.05.2021 për legalizimin e ndërtimit informal), në hartën 

dixhitale të Geoportal ASIG (viti 2015) nuk gjendet objekti i legalizuar, por nga verifikimi i 

objektit në hartën dixhitale të Google Earth rezulton se objekti shfaqet për herë të parë në nëntor 

të vitit 2019. Pjesa veriore e objektit (rreth 80m) shfaqet në google earth në tetor të vitit 2020. Nuk 

ka fotografim satelitor për atë zonë brenda intervalit kohor nëntor 2019-tetor 2020. Në mungesë 

të dokumentacionit vërtetues për afatin e ndërtimit, rezulton se pjesa prej 80m2 është ndërtuar 

jashtë afatit dhe nuk duhet të ishte legalizuar. Për rastet që nuk shfaqen në ortofoton e vitit 2015 

të Geoportalit ASIG, ligji parashikon në pikën 9, neni 69 “Ndërtimet pa leje, që janë përfunduar 

në strukturë përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, ndonëse nuk evidentohen në ortofoton, sipas pikës 

1, të nenit 17, të tij, trajtohen nga ASHK-ja, sipas rregullave të seksionit I të kreut III, nëse janë 

objekte... në funksion të aktivitetit bujqësor apo blegtoral, ndërtuar në fshat”. (Më hollësisht 

trajtuar nё pikën II-A, faqet 17-40 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

8.1 Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa për vendosjen e kufizimit për pasurinë e 

mësipërme deri në administrimin e dokumentacionit që vërteton se objekti i ndërtuar në fshat 

përdoret në funksion të aktivitetit bujqësor apo blegtoral. 

Menjëherë 

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DVASHK 

Fier, rezultoi se: 

- Në 2 raste (Leja e Legalizimit me nr.209434, datë 25.03.2020; Vendimi nr.652, datë 27.09.2021 

për kualifikimin e ndërtimit informal), është legalizuar objekti pa deklaratën noteriale për prishjen 

e objektit të vjetër mbi të cilin pozicionohet objekti informal i ndërtuar. Objektet pozicionohen 

mbi objektin e vjetër, verifikuar kjo nga kartela e pasurisë së paluajtshme mbi statusin e pronës 

dhe nga harta e vitit 1994 në geoportalin ASIG. 

Ndodhur në këto kushte subjekti duhet të kishte administruar deklaratë noteriale për shembjen e 

objektit të vjetër dhe duhet të deklaronte që nuk është subjekt i veprave penale sipas kreut III, 

seksioni III i Kodit Penal, në zbatim të VKM nr.280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, 
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 procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore 

dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar. Veprimet e mësipërme janë në mospërputhje 

me VKM nr.280/2015, i ndryshuar dhe pikën 21 të VKM nr.1040, datë 25.11.2020 “Për 

përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të 

legalizimit, për ndërtimet pa leje” barrën procedurale për depozitimin e deklaratës së shembjes së 

objektit e ka vetë poseduesi i ndërtimit, i cili  nëse nuk e dorëzon atë brenda 30 (tridhjetë) ditëve 

nga njoftimi, drejtoria vendore pezullon procedurën administrative të legalizimit. Drejtoria 

vendore e ASHK-së vendos përfundimisht moslegalizimin e ndërtimit, kur këto akte nuk 

dorëzohen brenda 1 (një) viti nga data e pezullimit të procedurës administrative”. (Më hollësisht 

trajtuar nё pikën II-A, faqet 17-40 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

9.1 Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa për vendosjen e kufizimit për pasuritë e 

mësipërme deri në administrimin e deklaratës noteriale të poseduesit. 

Menjëherë 

 

10. Gjetje nga auditimi: Në zbatim të VKM nr.1174/20 “Për procedurat e regjistrimit të AMTP-

ve, saktësimin e kufijve e sipërfaqeve, si dhe normat për sipërfaqet shtetërore shtesë e pronat 

shërbyese”, saktësimi i sipërfaqeve duhet të  realizohet nga DVASHK (jo më nga bashkia), përmes 

evidentimit edhe në terren, por për shkak të mungesës së kapaciteteve në burime njerëzore dhe 

logjistike, për pozicionimin dhe  përcaktimin e sipërfaqeve, DVASHK Fier bazohet në plan-

rilevimet e sjella nga subjekte të licencuar private dhe jo përmes një procesi të nisur kryesisht nga 

vet ky institucion. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 40-66 të Raportit Pёrfundimtar tё 

Auditimit). 

10.1 Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa për rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore 

dhe logjistike për kryerjen e verifikimeve në terren të ngastrave për procesin e regjistrimit të Akteve 

të Marrjes së Tokës në Pronësi. 

Në vijimësi 
 

11. Gjetje nga auditimi: DVASHK Fier, për rreth 2 vite, nuk ka realizuar shërbimet për 2000 

aplikime të regjistrimit të pasurive në zbatim të VKM nr. 1182, datë 24.12.2020 “Për miratimin e 

rregullave të lëshimit të akteve të kalimit në pronësi, pa shpërblim, të tokës bujqësore dhe të modelit 

të aktit individual të kalimit në pronësi të tokës bujqësore”, për shkak të mungesës së kapaciteteve 

njerëzore, veçanërisht specialistëve për realizimin e matjeve në terren. (Më hollësisht trajtuar nё 

pikën II-A, faqet 17-40 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

11.1 Rekomandimi: DVASHK Fier, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK-së, 

të marrë masa për të ngritur një sektor të ri për trajtimin e kërkesave të qytetarëve që kanë si objekt 

VKM nr.1182/2020. 

Në vijimësi 
 

12. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.10561-1562 datë 09.01.2020 nga për shërbimin e 

regjistrimit të AMTP-së nr. 4845 nga qytetari T.P., bazuar në urdhrin nr.11 datë 09.01.2020  

rezulton se: 

-Në pasurinë me nr. 26/11, me referencën nr.1561 është bërë saktësimi  i sipërfaqes nga 7500m2, 

mbuluar me AMTP në  16900m2 arë  nga të cilat 60 m2 truall dhe 60m2 ndërtesë. Në këtë pasuri, 

qytetari duhej pajisur me sipërfaqe 7500m2, në përputhje me sipërfaqe e përcaktuar në titullin e 

pronësisë. 
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 -Në pasurinë me nr.21/19, regjistruar gjatë regjistrimit fillestar në emër të aplikuesit me sipërfaqe 

9680 m2 sipas AMTP ndërsa sipas LN, kjo pasuri rezulton 6303m2. Për këtë pasuri, aplikuesi ka 

hequr dorë nga pronësia për sipërfaqen 9680m2 me deklaratë noteriale, diferencë të cilën e ka 

plotësuar në pasurinë me nr.26/11. 

Si konkluzion, për këtë praktikë rezulton se ka një  ndryshim të pozicionimit të ngastrave, mes 

regjistrimit fillestar dhe veprimeve të kryera me referencat 1561-1562, në të cilën duhej arsyetuar 

në relacionin teknik të përcjellë nga bashkia, në mospërputhje me VKM nr. 994, datë 9.12.2015 

“Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”. (Më hollësisht trajtuar nё 

pikën II-B, faqet 40-66 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

12.1 Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa për të konfirmuar në Bashkinë Fier, përmes një 

relacioni teknik,  arsyet e ndryshimit të pozicionit të ngastrave, për pasurinë me nr.21/19, e cila 

gjatë regjistrimit fillestar rezulton në emër të aplikantit. 

Menjëherë 

 

13. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.308, datë 11.11.2021 në emër të z.A.V për shërbimin e 

regjistrimit të aktit të trashëgimisë për pasurinë nr.63/10, vol.3, fq.217 me sipërfaqe 15997.975 m2 

në zk 1874, e përfituar me VKKP, rezulton se është dorëzuar certifikata e vjetër  e datës 11.08.2014  

për pasurinë me  nr. 63/10 me sipërfaqe 15997.975 m2 në emër të z.V.C. dhe LL.P., ndërsa 

certifikata e re e pronësisë për dëshminë e trashëgimisë është lëshuar me 20418 m2, sipas sipërfaqes 

së azhurnimit për të njëjtën parcelë ose 4420 m2 më shumë, sipërfaqe kjo që ndonëse i referohet së 

njëjtës pasuri,  nuk mbulohet nga  akti i pronësisë. Veprimet e mësipërme janë në mospërputhje me 

ligjin nr.20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

(Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 40-66 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

13.1 Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa për të kufizuar pasurinë nr.63/10, vol.3, fq.217 

dhe të njoftojë qytetarin për dorëzimin e certifikatës dhe korrigjimin e saj, duke zbritur sipërfaqen 

prej 4420 m2 që rezulton tepër sipërfaqes së përcaktuar në aktin e pronësisë. 

Menjëherë 

 
 

14. Gjetje nga auditimi: Në 2 raste, ndonëse në kartelat e pasurive të paluajtshme është bërë 

shënimi se objektet janë shembur, nga ana e DVASHK Fier është vijuar me lëshimin e certifikatës 

së pronësisë për objekt+truall. Konkretisht, në rastet si më poshtë janë konstatuar se: 

-Me referencën nr.253 datë 16.10.2018 në zk.0253 Grykë në emër të z.E.C. për shërbimin e 

regjistrimit të dëshmisë së trashëgimisë, për dy objekte që sipas dokumenteve të procesit të 

përmirësim përditësimit rezultojnë të shembura,  megjithëse kartelat e pasurive janë të shoqëruar 

me shënimin “godina e shembur”, certifikatat e pronësisë janë lëshuar edhe për godinat. 

-Me referencë nr.12524 datë 11.10.2019, për pasurinë me nr.13/183 vol.7, fq.183 me sipërfaqe 530 

m2 dhe 110 m2 ndërtesë. Sipas plan rilevimit të përgatitur nga hartografi rezulton se ndërtesa nuk 

ekziston. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 40-66 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

   14.1 Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa që të kryejë verifikime në terren për pasuritë 

përkatëse dhe për raste të ngjashme të administrojë deklaratën noteriale për heqje dorë nga pronësia 

mbi ndërtesën e shembur, duke lëshuar certifikatën vetëm për truallin. 

Menjëherë 
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 15. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.014005, me numër aplikimi 29107 datë 14.10.2021 në 

emër të z.S.M është bërë ndarja e pasurisë nr.14/6, zk.8531 me sipërfaqe 2500m2, përfituar me 

VKKKP në dy pasuri si vijon: 

iv. Pasuria me nr.10/293, vol.53, fq.237 me sipërfaqe 2323 m2 

v. Pasuria me nr.10/317, vol.53, fq.238 me sipërfaqe 177m2 

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se me shkresën nr.108 prot, datë 12.04.2021 nga  

Ndërmarrja e Ujitjes dhe Kullimit të Bashkisë së Fierit është përcjellë informacioni se në pjesën 

perëndimore të pasurisë nr.10/74(pasuria nr.10/293 përfituar me ndarje) gjendet kanali kullues K-

131, i cili është kanal i dytë kullues. Nga plan-rilevimi  i paraqitur datë 17.05.2021 rezulton se 

pasuria nr.10/293 është kanal dhe bankinë dhe ndonëse në kartelën e pasurisë, në volumin 53 faqe 

238 është bërë shënimi ne seksionin përshkrues, nga DVASHK Fier kjo pasuri është regjistruar 

truall dhe jo kanal, duhet u çelur në emër të bashkëpronarëve përkatës. Për këtë pasuri nuk është 

lëshuar certifikatë pronësie, por është kryer regjistrimi në emër të bashkëpronarëve. Për rrjedhojë, 

ndarja e pasurisë dhe kartela përkatëse duhej të ishte çelur kanal dhe nga ana e qytetarit duhej 

kërkuar deklaratë noteriale për heqjen dorë nga sipërfaqja që rezulton kanal. (Më hollësisht trajtuar 

nё pikën II-B, faqet 40-66 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

15.1 Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa për të korrigjuar pasurinë me nr. 10/293, duke 

ndryshuar zërin kadastral nga “truall” në “kanal”, shoqëruar me ndryshimin e pronësinë nga 

“trashëgimtarët” në “shtet”.  

Menjëherë 

 

16. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.0782 datë 13.12.2021 në emër të L.H. dhe N.K. është 

bërë regjistrimi i pasurisë me nr.155/154 me sipërfaqe trualli 1852m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 882 

m2 në volumin 28 faqe 37 në zk. 2436 Levan. Kjo pasuri është përfituar si bashkim i pasurive si 

vijon: 

-pasuria me nr.155/8 , vol.22 faqe 149 me sipërfaqe 926 m2 truall dhe 441 m2 ndërtesë; 

-pasuria me nr.155/9, vol.22 faqe 150 me sipërfaqe 926 m2 truall dhe 441 m2 ndërtesë.  

Me referencat nr.0683-0684, për këto pasuri është kryer regjistrimi fillestar, përfshirë lëshimin e 

certifikatës së pronësisë datë 04.01.2006 në emër të z.L.H dhe A.H. Në këtë referencë janë  

administruar dy nota transkriptimi mes A.H (ndryshuar emri në N.K) dhe L.H konkretisht të datave 

10.12.1997 për blerjen e ½ të truallit dhe 14.12.1994 për shitjen e ½ të objektit ofiçinë  në favor të 

palës blerëse z.A.H. Kjo e fundit është bazuar në një kontratë shitblerjeje me nr.1974 rep., nr.602 

kol, në të cilën nuk rezulton  të jetë e shprehur sipërfaqja e godinës.  

Në këto referenca nuk janë administruar titujt e pronësisë, konkretisht dokumentacioni tekniko-

ligjor i privatizimit, si kontratat e noterizuar të blerjes së godinës dhe truallit, përveçse një vërtetimi 

të panoterizuar ku përcaktohet se “ruhet në dosjen e Agjencisë së Privatizimit të NB-ve në emër të 

L.H. datë 25.01.1997”. Nga verifikimi në regjistrat e vjetër hipotekor, me nr.753 rezulton e 

administruar një kontratë shitje e datës 25.01.1997 mes përfaqësuesve të DAR Privatizimit të NB-

ve dhe blerësit L.H për blerjen e një trualli me sipërfaqe 1852 m2, kontratë e cila nuk është e 

noterizuar.  

Me referencën nr.0782 datë 13.12.2021, bazuar në urdhrin nr.782 datë 29.7.2021 këto pasuri janë 

bashkuar  në një pasuri të vetme me nr.155/154 me sipërfaqe trualli 1852 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 

882 m2 në volumin 28 faqe 37, për të cilën është lëshuar certifikata e pronësisë datë 18.10.2021. 

Pas bashkimit të këtyre pasurive, kjo pasuri është rindarë në volumin 28 –fq.82-83, me referencë 

03889 datë 07.03.2022, përkatësisht në pasurinë nr.155/62 me sipërfaqe 926 m2 truall dhe 441 m2 
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 ndërtesë në emër të L.H. dhe F.H. si dhe në pasurinë me nr.155/61 me sipërfaqe 926 m2 truall dhe 

441 m2 ndërtesë në emër të N.K. dhe M.K. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 40-66 të 

Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

16.1 Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa për të kufizuar pasuritë nr.155/61 dhe 155/62, 

deri në plotësimin e dokumentacionit të privatizimit, përfshirë noterizimin e kontratës së truallit. 

Menjëherë 

 

17. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.01812-01813 në emër të J.L për shërbimin e regjistrimit 

të pasurisë nr.252/9 me sipërfaqe 6660m2 arë sipas  AMTP-së nr.29928 datë 06.07.1995 në zonën 

kadastrale 2636 Levan, nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se: 

Në relacionin e përcjellë nënvizohet se AMTP përkatëse është një akt i rregullt ligjor i marrë nga 

komisioni i fshatit Levan, njësia Administrative Levan, me ngastrat si vijon: 

-Parcela me nr.252/9 are me sipërfaqe 6660 m2 

-Parcela me nr.66/7 arë me sipërfaqe 4116 m2 

-Parcela me nr.201/1 arë me sipërfaqe 1800m2 

-Parcela me nr.272 me sipërfaqe 1400 m2 ullishte. 

Pasuria me nr.252/9 me sipërfaqe 13976 m2 arë është ndarë në dy pasuri: A=6660 m2;  B=4311 

m2. 

Konstatohet një gabim aritmetik gjatë procesit të regjistrimit të ndarjeve të pasurisë, pasi  totali i 

sipërfaqe A+B=10971 m2 dhe si pasojë rezulton jetë regjistruar një  sipërfaqe prej 3005m2 më pak 

sesa totali i sipërfaqes së pasurisë mëmë. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 40-66 të 

Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

17.1 Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa që të kryejë një verifikim në terren për me 

qëllim saktësimin e sipërfaqeve të pasurisë nr.252/9 dhe pasurive të përfituara nga ndarja. 

Menjëherë 

 

18. Gjetje nga auditimi: Me shkresën nr.886, datë 08.08.2021 dhe nr. 1001, datë 14.11.2022  është 

administruar në KLSH ankesa e z.H.Sh. i cili shpreh shqetësimin për refuzimin e shërbimit nga ana 

e DVASHK Fier, për t’u certifikuar për pasurinë me nr.41/2, banesë me sipërfaqe 144 m2 zona 

kadastrale 3981 Sheq i Madh të cilën e ka blerë dhe regjistruar në vitin 1992 në hipotekën e Fierit. 

Z.Sh. shprehet se ka dorëzuar në DVASHK Fier dokumentin e rregullt ligjor, kontratën e blerjes së 

kësaj pasurie në vitin 1992. Kontrata e blerjes është lidhur midis z.Sh dhe z.B.M. me nr.424 

regjistrimi datë 26.02.1992, e konfirmuar me noter dhe sipas vërtetimit nr.99  datë 24.01.2019. 

Gjithashtu pranë DVASH Fier është dorëzuar vendimi nr.2675/3319 datë 17.10.1996  të Gjykatës 

së Rrethit Fier në dispozitivin e të cilit është vendosur: Të pranoj padinë e paditësit H.Sh. dhe të 

njoh faktin juridik të pronësisë mbi një shtëpi banimi të ndërtuar në Metalli Komuna Qendër me 

konstruksion dhe themele guri. Po ashtu është dorëzuar vërtetimi i degës së Agjencisë Kombëtare 

të Privatizimit nga i cili rezulton se shtetasi B.M. ka kryer pagesën prej 20998 lekë për privatizimin. 

Z.H.Sh. i është drejtuar me kërkesë padi “Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë” dhe 

është regjistruar me nr. 1155 Akti, date 08.09.2020 me objekt: “Detyrim i palës së paditur 

Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës DVASHK Fier të kryejë veprimin 

administrativ të më pajisë me certifikatë kartelë dhe hartë për pasurinë nr. 41/2 banesë me 

sipërfaqe 144 m2 zona kadastrale 3981 Sheq i madh Fier”. 

Nga ana e DVASHK Fier është hartuar deklarata e mbrojtjes si dhe autorizimi për përfaqësimin e 

institucionit në procesin gjyqësor. Në Agjencinë shtetërore të Kadastrës, Drejtoria Vendore Fier 
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 nuk është administruar vendimi i Gjykatës por në seancën e fundit çështja është pushuar pasi ka 

kaluar afati i ngritjes së padisë në Gjykatë. 

Për sa me sipër, DVASHK Fier ka njoftuar Z.H.Sh për korrespondencën  e mbajtur me institucionet 

përkatëse, se nga ana e Ministrisë së Financave  “Drejtoria e Trajtimit të Pronës Publike” nuk është 

konfirmuar kontrata e privatizimit për pasurinë “stallë” për të cilën kërkohet që të pajiset me 

certifikatë pronësie. Po ashtu është njoftuar se edhe Drejtoria e Arkivit Shtetëror Vendor me 

shkresën nr. 4568/1 prot., datë 18.06.2020 me lëndë kthim përgjigje të shkresës me nr. 5379 prot., 

datë 09.06.2020 të DVASHK Fier për konfirmimin nëse është lidhur kontrate privatizimi midis 

Agjencisë se Privatizimit dhe Z.B.M. nuk konfirmon që të  ketë një kontrate mes te dy palëve. (Më 

hollësisht trajtuar nё pikën II-C, faqet 66-70 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

18.1 Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa për të rivlerësuar dokumentacionin e pronësisë 

duke orientuar z.H.Sh. mbi hapat që duhet të ndjekë për kryerjen e regjistrimit të pasurisë, 

njëkohësisht të kërkojë zgjidhje ligjore për të vepruar, lidhur me regjistrimin dhe kryerjen e 

shërbimeve përkatëse, për të gjitha rastet që përfshihen në problemin e mos ekzistencës së 

dokumentacionit për shkak të djegies së hipotekës në vitin 1997. 

Menjëherë 

 

19. Gjetje nga auditimi: Me shkresën nr.576, datë 21.05.2021 në KLSH është administruar ankesa 

e znj.V. dhe E.S. se janë pronar të një prone me sipërfaqe trualli prej 160 m2, për të cilën disponojnë 

vërtetim hipotekor datë 28.09.2000. Këtë pronë ja kanë blerë Bashkisë Fier në shumën 111,200 

lekë, vërtetuar sipas kontratës së shitblerjes me nr.972 datë 28.09.2000. Qytetari shpreh shqetësimin 

se ka aplikuar për t’u pajisur me certifikatë pronësie prej shumë vitesh deri kur në janar të vitit 2015 

nga ZVRPP Fier i është kthyer përgjigje se “trualli i shtëpisë ishte vënë në sekuestro nga prokuroria, 

me pretendimin se trualli ishte shitur gabim nga bashkia në vitin 1999”. Po ashtu, nga Bashkia 

pretendohej për dokumente të falsifikuara. Sipas ankesës së qytetarit, Prokuroria pranë Gjykatës së 

Parë Fier me urdhrin me nr.11419/1 dt.16.11.2016 për mosdisponimin e provave materiale në 

mospërputhje të procedimit penal nr.506/2020,  i kthen përgjigje ZVRPP se dokumentet e z.E.S 

janë origjinale. Qytetari shprehet se për këtë çështje i është drejtuar Gjykatës së Apelit Vlorë dhe 

me datë 20.08.2017 ka fituar gjyqin. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se: 

-Ne volumin nr.8 faqe 57, me referencë nr.2124 datë 27.06.2001 në emër të z.E.S.  dhe V.S. është 

bërë regjistrimi i pasurisë me nr.11/45, me sipërfaqe 162 m2 truall.  Në këtë praktikë regjistrimi 

është administruar një kontratë privatizimi banese datë 16.12.1998 dhe kontratë shitblerje trualli e 

noterizuar datë 28.09.2000 mes Bashkisë Fier si palë shitëse dhe z.E, S.V. si palë blerëse, të një 

sipërfaqe trualli prej 160m2 në formë oborri për banesën e privatizuar me nr. 220 hipotekor datë 

05.03.1998. 

-Me shkresën nr.18/9 datë 13.09.2012 nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier ka ardhur njoftimi 

për procedimin penal nr.506 /2012 në bazë të së cilës janë sekuestruar një sërë praktikash 

regjistrimi, përfshirë edhe të z.E.S . 

-Me shkresën nr.575 datë 10.02.2015 nga Bashkia Fier me objekt lende “Vënie në dijeni”, ZVRPP 

është njoftuar rreth dy vite e 2 dy muaj më pas se me vendimin nr.9229 prot, datë 27.12.2012 të 

prokurorisë së rrethit gjyqësor Fier është vendosur pushimi i procedimit penal nr.506 të vitit 2012 , 

sipas njoftimit të vendimit të pushimit të Prokurorisë së Fier me nr.9229 prot, datë 27.12.2012. Në 

bazën e kësaj shkresë, në seksionin E të kartelës është vendosur kufizim me arsyen se 

dokumentacioni është deklaruar i falsifikuar. Ky kufizim i vendosur nuk është plotësisht i rregullt, 

pasi arsyetimin që Prokuroria ka dhënë në aktin e pushimit të çështjes, për rastin e z.S. nuk 
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 përmendet se ka dokumente të falsifikuara, por vetëm se “nga ana e përfaqësuesit të Bashkisë  Fier, 

në rastin objekt hetimi, nuk është respektuar klauzola ligjore, pasi në mospërputhje me ligjin ka 

kryer shitjen e truallit, pronë e shtetit dhe mbi këtë bazë qytetari ka fituar të drejtën e pronësisë”.  

-Me shkresën nr.11419 prot datë 16.11.2016 mbi Urdhrin për Disponimin mbi Provat Materiale të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier është sqaruar se kontrata e shitblerjes  nr.3797 

regj, nr.972 kol datë 28.09.2000 e hartuar nga notere A.P. me palë shitëse Bashkia Fier, përfaqësuar 

nga shtetasi A.M si palë blerëse dhe shtetasi E.S nuk janë deklaruar të falsifikuara. 

Sa më sipër, nga verifikimi i aplikimit AV rezulton se nga ana e DVASHK Fier, pas administrimit 

të Urdhrit nr.11419 prot  datë 16.11.2016 duhej të ishte hequr kufizimi në seksionin E të kufizimeve. 

Ndërkohë, në rrethanat e reja ligjore, bazuar në VKM  Nr. 329, datë 22.5.2019 “Për përcaktimin e 

rregullave të bashkërendimit të punës së bashkive me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, për 

regjistrimin e trojeve të dhëna për ndërtim nga njësitë e qeverisjes vendore dhe për rregullimin e 

marrëdhënieve juridike të pronësisë mbi këto troje, për efekt regjistrimi” si dhe ligjin nr.20/2020, 

qytetarit gëzon të drejtën ligjore për të përfituar heqjen e kufizimit dhe vijimin e procedurës për 

lëshimin e certifikatës së pronësisë për truallin. Kjo, për arsyen thelbësore se çështja më 

problematike si ajo e falsifikimit të dokumenteve është sqaruar prej kohësh nga prokuroria dhe në 

rastin konkret nuk jemi përballë një fenomeni të tillë. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-C, faqet 

66-70 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

19.1 Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa për të hequr shënim nga kartela se pasuria 

përkatëse është me dokumente të falsifikuar, bazuar në shkresën nr.11419 prot datë 16.11.2016 mbi 

Urdhrin për Disponimin mbi Provat Materiale të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Fier. 

Menjëherë 

 

20. Gjetje nga auditimi: Me shkresën nr.893 datë 12.09.2022 nga z.L.K. është përcjellë ankesa 

me objekt “refuzimin e institucioneve të shtetit shqiptar për zbatimin e vendimit e komisionit të 

kthimit dhe kompensimit të pronave nr.132 datë14.02.1996 dhe kundërshtimin e transferimit të 

pasurisë nr.18/1 z.k Daullas, në pronësi të  Bashkisë Fier, kaluar ne emër të F.K. Apollonia. Qytetari 

ka aplikuar në datën 19.11.2014 ka aplikuar pranë Komunës Qendër Fier për tu pajisur me 

planvendosje toke për pasurinë e sipërcituar, por me përgjigjen nr.742/ datë 11.12.2014 Komuna 

Qendër Fier është shprehur se pasuria për të cilën kam kërkuar planvendosje ka kaluar në pronësi 

sipas VKM nr.509 datë 06.07.2011 për këtë arsye nuk është pajisur me planvendosje për pronën. 

VKM nr.509/014 ka dalë në zbatim të ligjit nr.744 datë 22.02.2001, ndryshuar me ligjin 

nr.9797/2007. Objektet e këtij ligji janë pronat e paluajtshme publike që transferohen nga pushteti 

qendror te pushteti vendor. Qytetari shprehet se prona e tij nuk është objekt i ligjit nr.8744/2001. I 

njëjti ligj nr.9797/2007 detyron Këshillin e Ministrave të bëjë revokimin e VKM kur ka vendime 

për kthimin dhe kompensimin e pronave. Pavarësisht, përgjigjes qytetari ka aplikuar për certifikate 

të re pronësie në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, e cila me shkresën 

nr.5341/5 prot., datë 01.12.2015 ka kthyer përgjigje “refuzimin e kërkesës së z.L.K. për regjistrimin 

e vendimit nr.132 datë 14.02.1996 të KPP pasi krijon mbivendosje me pasurinë nr.128/1, zk.1453, 

vol. 3 faqe 203 “terren sportive”, regjistruar me VKM nr.509 datë 06.07.2011 në emër të Komuna 

qendër, i pajisur me certifikatë pronësie”.  

Paditësi është një nga trashëgimtarët ligjorë sipas vendimit nr.2000 datë 01.12.2010 të Gjykatë së 

Rrethit Gjyqësor Fier. Në vitin 1996 KKKP pranë Këshillit të Rrethit Fier me anë të vendimit nr.132 

datë 14.02.016 i ka njohur ish pronarit J.K. pronësinë: 
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 -Të njohë pronësinë e ish-pronarit J.K mbi një truall me sipërfaqe prej 5000m2 ndodhur në Grecalli 

të ish komunës Qendër Fier. 

-Të kompensohet me truall fizik trashëgimtarët ligjorë me sipërfaqe 5000m2. 

Qytetari ka bërë kërkesë padi në Gjykatën Administrative Shkalla e Parë Vlorë e cila me vendimin 

nr.447 datë 1.03.2016 ka vendosur rrëzimin e kërkesë padisë. Kundër vendimit ka  bërë ankimim 

në Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë në datë 09.09.2016. Më pas  është drejtuar Gjykatës së 

Lartë e cila ja ka rrëzuar kërkesës me objekt “Konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të 

rregullt gjyqësor porsa i përket afateve të gjykimit”. Në këto rrethana, qytetari i është drejtuar 

Gjykatës Kushtetuese e cila me vendimin nr.3 datë 17.02.2022 ka pranuar kërkesën për shfuqizimin 

e vendimit të Gjykatës së Lartë dhe ka pranuar kërkesën për cenimin e të drejtës për një proces të 

rregullt ligjor, për sa i përket afateve të gjykimit dhe detyrimin e Gjykatës Administrative të Apelit 

që ta gjykojë çështjen brenda 6 muajve dhe në të njëjtën kohë i është njohur e drejta e 

dëmshpërblimit. Në zbatim të këtij vendimi, qytetari i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë e cila i ka pranuar pjesërisht kërkesën për dëmshpërblim. Po ashtu, qytetari shprehet se nuk 

është njoftuar në përputhje me ligjin nr.44/2014 për kalimin e pronësisë që Bashkia Fier ka bërë 

drejt subjektit F.K. Apollonia, por këtë njoftim ja ka bërë gjykatës. Pasi është njohur rastësisht me 

shkresën i është drejtuar me ankesë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, regjistruar me nr.1707 datë 

28.0.2021, për të kundërshtuar veprimet e DVASHK Fier por nuk ka marrë asnjë përgjigje. (Më 

hollësisht trajtuar nё pikën II-C, faqet 66-70 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

20.1 Rekomandimi: DVASHK Fier të marrë masa për të konfirmuar nga Gjykata Administrative 

e Apelit nëse ka nisur procesi gjyqësor me paditës z.L.K., duke pasqyruar në kartelën e pasurive të 

paluajtshme  shënimet përkatëse të procesit gjyqësor.  
Menjëherë 

 

21. Gjetje nga auditimi: Me shkresën nr.878 datë 28.09.2022 nga z.A.C. është përcjellë ankesa se 

si banor i Kallmit të Madh, prona e tij është e kufizuar duke pamundësuar kryerjen e transaksionit, 

të shitjes dhe vendosjes koletaral për kredi, problematikë kjo që vijon prej 5 vitesh. 

Që në vitin 2017, nga ana e ZVRPP hartat kadastrale të fshatit Kallm i Madh i janë nënshtruar 

procesit të përmirësim –përditësim, proces ky që nuk ka përfunduar pasi në disa nga parcelat janë 

evidentuar problematike. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-C, faqet 66-70 të Raportit Pёrfundimtar 

tё Auditimit). 

21.1 Rekomandimi: DVASHK Fier, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK-së, 

të marrë masa për përfundimin e procesit të përmirësim-përditësimit në zonën Kallm i Madh, duke 

njoftuar në mënyrë shkresore qytetarin mbi problematikat përkatëse që pengojnë ofrimin e 

shërbimit. 

Menjëherë 

 

22. Gjetje nga auditimi: Në 1 rast Ish-ZVRPP Fier (sot DVASHK Fier), në regjistrimin e pasurisë 

nr. 3/31+3-27, vol. 7, fq. 159, ZK. 8533-Fier, Ref. 17318, datë 22.02.2020, në pronësi të V.K., 

sipas kontratave të shitblerjes me EKB-në, nga auditimi i dokumentacionit tekniko ligjor 

administruar në dosje, rezulton se formulari nr. 3, kontratë për privatizimin e banesës nuk përmban 

të gjithë ekstremitetet ligjore, mungon nënshkrimi i palëve. Gjithashtu nuk administrohet 

certifikata e gjëndjes familjare 01.12.1992, shkresa nr. 6 prot, datë 08.01.2020, përveç konfirmimit 

të dhënë duhet të shoqërohej dhe dorëzimin e certifikatës së korigjuar, veprim në papajtueshmëri 

me pikën 4, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen 
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 nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të 

regjistruesit” dhe nenin 42 të Ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. (Më 

hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 40-66 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

22.1 Rekomandimi: DVASHK Fier, të marrë masa të menjëhershme që në bazë të nenit 27/b të 

ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të kufizojë pasurinë nr. 3/31+3-27, vol. 7, fq. 

159, ZK. 8533-Fier, Ref. 17318, datë 22.02.2020, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-

ligjor. 

Menjëherë 

 

23. Gjetje nga auditimi: Në 3 raste Ish-ZVRPP Fier (sot DVASHK Fier), ka kryer regjistrimin e 

pasurive sipas kontratave të shitblerjes me EKB-në, përkatësisht pasuria nr. 5/38+1-9, vol. 2, fq. 

68, ZK. 8534-Fier, në pronësi P.E.XH, nr. 4/47+2-25, vol. 1, fq. 167, ZK. 2917- Fier, në pronësi 

D, XH. R, nr. 3/56+2-8, vol. 10, fq. 79, ZK. 8533-Fier, në pronësi të U.S, në mangësi në 

dokumentacionin tekniko ligjor, pasi rast pas rasti rezulton se dokumentacioni shoqërues i 

praktikës së privazitimit si planimetria e apartamentit, planvendosja, formulari nr. 2, janë fotokopje 

të panoterizuara, mungon planimetria apartamentit dhe planvendosja e pallatit. Veprime këto në 

mospërputhje me përcaktimet e pikës 8, Kreu IV të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999, 

ndryshuar nr. 7, datë 07.01.2000 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, 

dhe nenin 42 të Ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. (Më hollësisht 

trajtuar nё pikën II-B, faqet 40-66 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

23.1 Rekomandimi: DVASHK Fier, të marrë masa të menjëhershme që në bazë të nenit 27/b të 

ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të kufizojë pasuritë e mësipërme deri në 

plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor. 

Brenda datës 31.03.2021 

 

 

24 Gjetje nga auditimi: Në 5 raste Ish-ZVRPP Fier (sot DVASHK Fier), në regjistrimin e 

pasurive sipas kontratave të shitblerjes me EKB-në, nuk ka të dhëna për pasurinë pallat, nuk 

administrohet kontrata e bashkëpronësisë si dokumente që shërbejnë për regjistrimin e pallatit, 

sipas kërkesave të pikës 8.4, Kreu IV të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999, ndryshuar nr. 7, datë 

07.01.2000 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”. (Më hollësisht trajtuar 

nё pikën II-B, faqet 40-66 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

24.1 Rekomandimi: DVASHK Fier, të marrë masa që në vijimësi në çdo rast për regjistrimin e 

pasurive sipas kontratave të privatizimit me Entin Kombëtare të Banesave, të administrojë në dosje 

kontratën e bashkëpronësisë për regjistrimin e pallatit.  

Në vijimësi 

 

25. Gjetje nga auditimi: Në 2 raste Ish-ZVRPP Fier (sot DVASHK Fier), në regjistrimin e 

pasurive sipas lejeve të ndërtimit, konkretisht pasuria nr. 6/51, vol. 11, fq. 128, ZK. 8534-Fier, në 

pronësi të A.C. dhe pasuria nr. 5/10+3-21, vol. 2, fq. 11, ZK. 8533-Fier, në pronësi të Sh.M. janë 

konstatuar mungesa në dokumentacionin plotësues si formulari numër 2 për miratimin e sheshit të 

ndërtimit, duke mos plotësuar të gjitha kërkesat e Udhëzim  Nr. 1, datë 13.4.2016 “Për caktimin e 

kritereve e të procedurave për regjistrimin e lejes së ndërtimit dhe akteve noteriale të lidhura për 

zhvillimin, në cilësinë e investitorit e të pronarëve të truallit apo blerësve/porositësve të njësive 
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 individuale, të objektit në fazën e karabinasë dhe të objektit të përfunduar”, Kreu IV, pika 24. (Më 

hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 40-66 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

25.1 Rekomandimi: DVASHK Fier, të marrë masa që në çdo rast të regjistrimit të lejeve të 

ndërtimit të administrohet në dosje dokumentacioni plotësues i akt-kolaudimit në përputhje me 

përcaktimet ligjore. 

Në vijimësi 

 

26. Gjetje nga auditimi: 1. Pas. nr.5/447+1-12, apartament me sipërfaqe 93.7m2, është regjistruar 

në KPP vol.24 faqe 50 sipas vendimit nr. 864, datë 19.06.2018 i  Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Fier. 

Vendimi nr. 864, datë 19.06.2018 i  Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier ka vendosur të njohë pronar 

paditësin G. I. për apartamentin me sipërfaqe 102m2, ndërkohë që ish-ZVRPP Fier ka regjistruar 

93.7m2. 

2. Pas. nr.5/447+1-16, apartament me sipërfaqe 129.5m2, është regjistruar në KPP vol.24 faqe 54 

sipas vendimit nr. 864, datë 19.06.2018 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 

Vendimi nr. 864, datë 19.06.2018 i  Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier ka vendosur të njohë pronar 

paditësin B. B. për apartamentin me sipërfaqe 141m2, ndërkohë që ish-ZVRPP Fier ka regjistruar 

129.5m2. 

Vendimi gjyqësor është regjistruar në mungesë të planvendosjes së pronës dhe planimetrisë së 

apartamentit, në mospërputhje me Rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, i ndryshuar, Kreu IV, pika 14.a.2., nenin 24 dhe 25 të 

Ligjit nr.33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar dhe 

pikën 3 të Udhëzimit të KM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit”. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 40-66 të Raportit Pёrfundimtar 

tё Auditimit). 

26.1. Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Fier për rastin e mësipërm të korrigjojë sipërfaqen e 

apartamenteve të mësipërme sipas vendimit nr. 864, datë 19.06.2018 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier.  

Menjëherë 

 

27. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.016596, datë 07.03.2019, në ZK 8533, Qytet Fier, sipas 

vendimit nr.864, datë 19.06.2018 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier është lëshuar certifikatë 

pronësie për pasurinë nr.5/447+1-19, apartament me sipërfaqe 80m2 të regjistruar në KPP vol.24 

faqe 57. 

Vendimi gjyqësor është regjistruar në mungesë të planvendosjes së pronës dhe planimetrisë së 

apartamentit, në mospërputhje me Rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, i ndryshuar, Kreu IV, pika 14.a.2., nenin 24 dhe 25 të 

Ligjit nr.33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar dhe 

pikën 3 të Udhëzimit të KM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit”. 

-Duke qenë se vendimi ka marrë formë të prerë më datë 04.07.2018 dhe kërkesa për regjistrim 

është bërë më datë 20.02.2019, ish-ZVRPP Fier duhet të mbante kamatëvonesën para se të 

regjistronte titullin e pronësisë dhe të lëshonte certifikatën. Mospagimi i detyrimit të 



 

82 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport përfundimtar i auditimit i ushtruar në Drejtorinë Vendore të 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Fier 

 kamatëvonesës prej 63,350 lekë (181 ditë vonesë X (10% X 3,500 lekë)) përbën të ardhura të 

munguara në buxhetin e shtetit në po të njëjtën vlerë. Veprimet e mësipërme bien në mospërputhje 

me Ligjin nr.33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar. (Më 

hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 40-66 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

27.1. Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Fier për rastin e mësipërm, të nxjerrë urdhrin për masën 

e kufizimit sipas kërkesave të ligjit nr.111/2018 “Për Kadastrën”, deri në arkëtimin e detyrimit të 

kamatvonesës në vlerën 63,350 lekë.  

Menjëherë 

 

28. Gjetje nga auditimit: Me referencë nr.016649, datë 01.04.2019, në ZK 8533, Qytet Fier, sipas 

vendimit vendimit nr.293, datë 13.03.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier është lëshuar 

certifikatë pronësie për pasurinë nr.5/447+1-37, apartament me sipërfaqe 93.7m2 të regjistruar në 

KPP vol.24 faqe 75. 

Vendimi gjyqësor është regjistruar në mungesë të planvendosjes së pronës dhe planimetrisë së 

apartamentit, në mospërputhje me Rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, i ndryshuar, Kreu IV, pika 14.a.2., nenin 24 dhe 25 të 

Ligjit nr.33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar dhe 

pikën 3 të Udhëzimit të KM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit”. 

-Duke qenë se vendimi ka marrë formë të prerë më datë 25.04.2017 dhe kërkesa për regjistrim 

është bërë më datë 26.03.2019, ish-ZVRPP Fier duhet të mbante kamatëvonesën para se të 

regjistronte titullin e pronësisë dhe të lëshonte certifikatën. Mospagimi i detyrimit të 

kamatëvonesës prej 234,500 lekë (670 ditë vonesë X (10% X 3,500 lekë)) përbën të ardhura të 

munguara në buxhetin e shtetit në po të njëjtën vlerë. Veprimet e mësipërme bien në mospërputhje 

me Ligjin nr.33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar. (Më 

hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 40-66 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

28.1. Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Fier për rastin e mësipërm, të nxjerrë urdhrin për masën 

e kufizimit sipas kërkesave të ligjit nr.111/2018 “Për Kadastrën”, deri në arkëtimin e detyrimit të 

kamatvonesës në vlerën 234,500 lekë.  

Menjëherë 

 

29. Gjetje nga auditimi: Nga Ish-ZVRPP Fier (sot DVASHK Fier) nuk administrohet një 

databazë për praktikat me mbivendosje ndër vite, kryesisht para vitit 2018, ku të trajtohen 

procedurat e ndjekura dhe ecuria e tyre. Gjithashtu në 3 raste rezulton se nuk janë zbatuar plotësisht 

procedurat në rastin e konstatimit të mbivendosjeve, konkretisht në 1 rast për aplikimin nr. 7638, 

datë 08.04.2019, nga shtetasi Th.B, nga ish-ZVRPP Fier nuk administrohet në dosje relacion i 

detajuar për kronologjinë e transaksioneve që ka pësuar pasuria objekt mbivendosje dhe gjendjen 

juridike aktuale të pasurisë, në kartelat e pasuri nuk është vendosur kufizimi në seksioni E deri në 

zgjidhjen e mbivendosjes dhe për më tepër mbi pasurin nr. 5/650, vol. 22, fq. 200, ZK. 8533, me 

sip. 163 m2, dhe pasurit vijuese të kësaj të fundit, konkretisht pasuria nr. 5/718, vol. 32, fq. 23, 

ZK. 8533, janë kryer veprime pas datës së aplikmit për regjistrim të VKKP-së nr. 159, datë 

25.07.1996, veprime këto në mospërputhje me përcaktimet e Nenit 44 të Ligjit Nr. 7843, datë 

13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i ndryshuar me Ligjin nr. 8090, datë 

21.03.1996, Ligjin nr. 9407, datë 19.05.2005, Ligjin Nr. 9701 datë 02.04.2007 dhe përcaktimet e 
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 Urdhërit nr. 364, datë 27.04.2012 “Për miratimin e propozimeve të këshillit drejtues tekniko-

ligjor”; në 1 rast pasuria nr. 7/260, ZK. 8533, pajisur me vërtetim hipotekor nr. 1036, datë 

20.09.2001, krijon mbivendosje me pasurinë nr. 7/189, ZK. 8533, në kartelat e pasurisë në 

seksionin E nuk është vendosur shënimi për kufizimin e pasurive, si dhe nuk është bërë njoftimi i 

të dy palëve me shkresë për konstatimin e mbivendosjes, në mospërputhje me përcaktimet e 

Urdhërit nr. 364, datë 27.04.2012 “Për miratimin e propozimeve të këshillit drejtues tekniko-

ligjor”. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 40-66 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

29.1 Rekomandimi: DVASHK Fier, të marrë masa të vendosë shënimet në Seksionin E mbi 

pasuritë për të cilat është konstatuar mbivendosja dhe në çdo rast në vazhdim të njoftohen të gjitha 

palët duke i orientuar për zgjidhjen e çështjes në rrugë gjyqësore apo me marrëveshje. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

30. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer  në Drejtorinë Vendore ASHK Fier, rezulton sipas 

të dhënave të administruara në DVASHK Fier, se janë gjithsej 3797 aplikime, administruar pranë 

ASHK-së, nga të cilat vetëm 50 praktika janë trajtuar dhe janë dhënë Vendime. Janë tejkaluar të 

gjitha afatet ligjore për miratimin e kërkesave të qytetarëve, veprime në mospërputhje me VKM 

nr.827, datë 30.09.2020 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit 

të pronësisë për objektet pa titull pronësie”. 

Nga auditimi i praktikave rezultoi se 882 aplikime që janë administruar  pranë Drejtorisë së 

ALUIZNI-t Fier, të cilat janë vetë deklaruar nga vete qytetarët që janë ndërtuar përpara viti 1991, 

me VKM 827 datë 30.09.2020‘’Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e 

dokumentit të pronësisë për objektet pa titull pronësie, si dhe oborreve në përdorim”. Kreu III, 

pika 49  dhe pse kanë dal VKM që nga viti 2018 e në vazhdim, nuk është marrë asnjë masë për 

trajtimin dhe nxjerrjen e vendimeve për këto praktika. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-A, faqet 

17-40 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

30.1 Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK-së Fier, sektori përkatës, të marrë masa dhe të 

trajtojë dosjet të cilat janë të administruar prej vitesh pranë DVASHK, si dhe në rastet që nuk 

plotësohet dokumentacioni të njoftojë aplikuesit për plotësim dokumentacioni. 

Menjëherë 

 

31. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer në Drejtorinë Vendore të ASHK Fier, rezultoi se 

në vitin 2020, në 9 raste mungonin relacionet e mbajtura në terren,vepruar në mospërputhje me 

nenin 34 të Ligjit 20/2020, si dhe VKM nr.827, datë 30.09.2020 “Për përcaktimin e rregullave të 

hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë për objektet pa titull pronësie, si dhe oborreve 

në përdorim”.  

-në 14 raste, mungon aktverifikimi i mbajtur në terren, në mospërputhje me Ligjin 20/2020 ”Për 

përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. (Më hollësisht 

trajtuar nё pikën II-A, faqet 17-40 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

31.1 Rekomandimi: DrejtoriaVendore e ASHK-së Fier, sektori përkatës, të marrë masa dhe të 

plotësojnë  në çdo rase relacionet e mbajtura në terren, si dhe aktverifikimet, për çdo praktikë. 

Menjëherë 

 

32. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer në  Drejtorinë Vendore ASHK Fier, rezultoi se, në 

3 raste (N.K; Xh.R; Ll.Z.) janë marrë vendime për kalim në pronësi me dokumentacion fotokopje 
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 të pa noterizuar, në mospërputhje me ligjin 20/2020. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-A, faqet 

17-40 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

32.1 Rekomandimi: DrejtoriaVendore e ASHK-së Fier, sektori përkatës, të marrë masa që çdo 

vendim të plotësohet me dokumentacionin e plotë tekniko-ligjor. 

Menjëherë 

 

33. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer në Drejtorinë Vendore ASHK Fier, rezultoi -

regjistrimi i pronës është bere vetëm ne emër të kryefamiljarit ndërkohe që duhet regjistruar dhe 

në emër të bashkëshortes, veprime që bien në mospërputhje me VKM nr. 827, datë 30.09.2020. 

Vendimi për pranimin e kërkesës dhe miratimin e dokumentit të pronësisë plotësohet në favor të 

subjektit kërkues dhe bashkëshortit/es, duke respektuar dispozitat e Kodit të Familjes për regjimet 

pasurore martesore. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-A, faqet 17-40 të Raportit Pёrfundimtar tё 

Auditimit). 

33.1 Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK-së Fier, të marrë masa dhe të nxjerrë vendimet 

për regjistrimin e pronës duke respektuar dispozitat e Kodit të Familjes për regjimet pasurore 

martesore. 

Menjëherë 

 

34. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer në Drejtorinë Vendore ASHK Fier me vendimin 

92, ka miratuar kërkesën për kalimin në pronësi të objektit pa titull pronësie me truallin funksional, 

në të cilën është miratuar akti i pronësisë për objektin me sipërfaqe ndërtimi 94.6m2 siperfaqe truall 

funksional 294.6 m2., në mungesë të dokumentacionit nga Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit dhe 

akt-ekspertizën nga një subjekt i licencuar që përcakton periudhën e ndërtimit, veprime në 

mospërputhje me Kreu III të VKM nr.827, pika 29/b, ndërtimi duhet të jetë i ngritur, para datës 

10.08.1991, me një nga 3 kushtet e mëposhtme. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-A, faqet 17-40 

të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

34.1 Rekomandimi: Drejtoria Vendore e ASHK-së Fier, të marrë masa që të plotësojë praktikën 

përkatëse me dokumentacionin nga Arkivi Qendror  Teknik i Ndërtimit dhe akt-ekspertizën. 

Menjëherë 

35. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga Drejtoria 

Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Fier rezultoi se në 22 raste praktikat e legalizimit, 

janë të pa inventarizuara ose të inventarizuara pjesërisht, pasi nuk ka numërizim sipas fletëve dhe 

dokumentacionit, nuk ka marrës-dorëzues, në mospëputhje me kërkesat e nenit 3 dhe 29 të ligjit 

nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-A, faqet 17-40 të 

Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

35.1. Rekomandimi Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Fier të marrë masa 

për ngritjen e një grupi pune për inventarizimin e praktikave të legalizimit.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

 

B. TË ARDHURA TË MUNGUARA 
 

1. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.016596, datë 07.03.2019, në ZK 8533, Qytet Fier, sipas 

vendimit nr.864, datë 19.06.2018 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier është lëshuar certifikatë 

pronësie për pasurinë nr.5/447+1-19 të regjistruar në KPP vol.24 faqe 57, pas. me sipërfaqe 80m2. 
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 Vendimi gjyqësor është regjistruar në mungesë të planvendosjes së pronës dhe planimetrisë së 

apartamentit, në mospërputhje me Rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, i ndryshuar, Kreu IV, pika 14.a.2., nenin 24 dhe 25 të 

Ligjit nr.33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar dhe 

pikën 3 të Udhëzimit të KM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit”. 

-Duke qenë se vendimi ka marrë formë të prerë më datë 04.07.2018 dhe kërkesa për regjistrim 

është bërë më datë 20.02.2019, ish-ZVRPP Fier duhet të mbante kamatëvonesën para se të 

regjistronte titullin e pronësisë dhe të lëshonte certifikatën. Mospagimi i detyrimit të 

kamatëvonesës prej 63,350 lekë (181 ditë vonesë X (10% X 3,500 lekë)) përbën të ardhura të 

munguara në buxhetin e shtetit në po të njëjtën vlerë. Veprimet e mësipërme bien në mospërputhje 

me Ligjin nr.33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar. (Më 

hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 40-66 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

1.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Fier për rastin e 

mësipërm, të marrë masa të ndjekë procedurën administrative/gjyqësore deri në arkëtimin e 

detyrimit të kamatëvonesës prej 63,350 lekë. 

Menjëherë 

2. Gjetje: Me referencë nr.016649, datë 01.04.2019, në ZK 8533, Qytet Fier, sipas vendimit 

vendimit nr.293, datë 13.03.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier është lëshuar certifikatë 

pronësie për pasurinë nr.5/447+1-37 të regjistruar në KPP vol.24 faqe 75, pas. me sipërfaqe 93.7m2. 

Vendimi gjyqësor është regjistruar në mungesë të planvendosjes së pronës dhe planimetrisë së 

apartamentit, në mospërputhje me Rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, i ndryshuar, Kreu IV, pika 14.a.2., nenin 24 dhe 25 të 

Ligjit nr.33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar dhe 

pikën 3 të Udhëzimit të KM nr.2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit”. 

-Duke qenë se vendimi ka marrë formë të prerë më datë 25.04.2017 dhe kërkesa për regjistrim 

është bërë më datë 26.03.2019, ish-ZVRPP Fier duhet të mbante kamatëvonesën para se të 

regjistronte titullin e pronësisë dhe të lëshonte certifikatën. Mospagimi i detyrimit të 

kamatëvonesës prej 234,500 lekë (670 ditë vonesë X (10% X 3,500 lekë)) përbën të ardhura të 

munguara në buxhetin e shtetit në po të njëjtën vlerë. Veprimet e mësipërme bien në mospërputhje 

me Ligjin nr.33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar. (Më 

hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 40-66 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

2.1. Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Fier për rastin e 

mësipërm, të marrë masa të ndjekë procedurën administrative/gjyqësore deri në arkëtimin e 

detyrimit të kamatëvonesës prej 234,500 lekë. 

Menjëherë 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 
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