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I-PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  

Ia. 1. Nuk ka një rregullore të brendshme të Funksionimit të Administratës së Zyrës Vendore 

ASHK Përmet (Ish-ZVRPP Përmet), të miratuar nga Kryeregjistruesi për periudhën e 

mëparshme dhe për vitet 2016-2019, të bazuar në organikat dhe organigramat dërguar nga 

Kryeministri me urdhrat nr. 196, datë 4.8.2014 “Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Urdhrin 

nr.33, datë 2.4.2013, Të Kryeministrit, “Për Miratimin e Strukturës dhe të Organikës të Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, dhe Urdhrave nr. 58, datë 23.04.2009, nr. 33, datë 

02.04.2014 “Për Miratimin e Strukturës dhe të Organikës së Sistemit të Regjistrimit të Pasurive 

të Paluajtshme”.  

Rregullorja aktuale nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme”, përveç se është një rregullore tekniko ligjore e cila është ende ajo e viteve 1999, e 

shoqëruar me ndryshime të pjesshme, nuk ka si objekt funksionimin e Administratës së ZVRPP, 

si njësi e vetme në territorin vendor dhe në kushtet e reja të përditësimit dhe zbatimit të 

kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, të 

riorganizimit sipas kërkesave të Ligjit nr. 111/2019 “Për kadastrën”. 

Për pasojë nuk ka një përcaktim të kryerjes së detyrave, lidhur me ushtrimin e kompetencave dhe 

mbajtjes së përgjegjësive të secilit specialist sipas sektorëve, Regjistruesit, lidhur me përgatitjen 

e evidencave, informacionit në tërësi si dhe sidomos lidhur me administrimin e dokumentacionit 

me trajtimin dhe ndjekjen e ankesave kërkesave të qytetarëve për mënyrën e marrjes së shërbimit 

të ofruar qytetarëve nga kjo zyrë, lidhur me vjeljen e opinionit të tyre për cilësinë afatin e 

shërbimit dhe sidomos lidhur me evidentimin, raportimin e praktikave në proces, evidentimin e 

afateve të zgjidhjes së tyre, nxjerrjen e përgjegjësisë së zgjatjes dhe shkeljes së afateve, trajtimin 

dhe përgjigjen e ankesave etj, pra mungon Sistemi i Mekanizmave të Kontrollit të Brendshëm 

(SMKB), në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”. 

2- Nga Regjistruesit marrës në dorëzim dhe dorëzues të detyrës nuk u paraqitën akt-dorëzimet 

apo procesverbalet e marrjes në dorëzim dhe dorëzimin e detyrës për praktikat dhe 

dokumentacionin nga secili Regjistrues-dorëzues dhe regjistrues-marrës detyrë. Theksojmë se 

mos dorëzimi dhe mosmarrja e detyrës me procesverbal bien në kundërshtim me ligjin nr. 10296, 

datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe me udhëzimin e Ministrisë 

Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”. 

Përgatitja, ndjekja, dhe raportimi i evidencave përmendur më sipër, në një masë të 

konsiderueshme shprehin performancën e punës së secilit punonjësi por mbi të gjitha 

performancën e shërbimit të kësaj zyre ndaj qytetarëve duke rritur dhe transparencën e kësaj zyre 

shtetërore për cilësinë e shërbimit dhënë ndaj publikut.     

Nga sa trajtuar ka munguar e nuk është vendosur i shprehur në rregullore detyrimi ndaj sektorëve 

të krijimit të data-base, për evidentimin e referencave të regjistrimit, aplikimet dhe paraqitjen e 

dokumentimin e kërkesave të qytetarëve, aplikimeve dhe administrimin e praktikave me 

aktverifikim për periudhën deri 01.01.2016-31.12.2019. 
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Nga shqyrtimi i dokumentacionit nxjerrë nga evidenca kontabile e zyrës së Financës, formulari të 

ardhurave, si dhe i rakorduar me të dhënat sipas librit të pranimeve për regjistrim të pasurive që i 

përkasin 2 zona urbane dhe 98 zonat Rurale për periudhën e auditimit prej 4 vjetësh periudha 

01.01.2016 deri 31.12.2019, nga ZVRPP evidentohet të jenë kryer gjithsej 20427 transakione në 

total me një vlerë të ardhurash të arkëtuara 30,301,408 lekë, konkretisht gjatët vitit 2016 janë 

kryer 4623 transaksione me vlerë të ardhurash 6,794,831 lekë, në vitin 2017 janë kryer 5568 

transakione me vlerë të ardhurash të arkëtuara 7,679,061 lekë, në vitin 2018 janë kryer 5348 

transakione me vlerë të ardhurash të arkëtuara 8,280,117 lekë dhe në vitin 2019 janë kryer 4888 

transaksione me vlerë të ardhurash të arkëtuara 7,547,399 lekë. 

Sipas informacionit të kërkuar nga Grupi i Auditimit të KLSH-së gjendja e praktikave në proces 

për periudhën 01.01.2016-31.12.2019, paraqitet e pasqyruar në Aneksin nr. 1, “Përmbledhje e 

praktikave me AV”, bashkëlidhur seksionit Anekse dhe Aneksi nr. 2 “Përmbledhje e praktikave 

në proces të gjetura në ZVASHK Përmet dhe dhëne për kontroll  KLSH”. 

- Sa sipër rezulton se gjatë periudhës së auditimit janë evidentuar 73 praktika me AV që nga viti 

2015, ndërkohë që numri praktikave në proces është 203 në total, relativisht i ulët në krahasim 

me numrin e aplikimeve të kryera, të akumuluar kryesisht gjatë 2 viteve të fundit 2018-2019, për 

të cilat nuk i është dhënë akoma shërbimi i kërkuar qytetarit edhe pse ka kaluar një periudhë e 

gjatë që nga koha e aplikimit dhe nuk është mbajtur AV mbi mungesën e dokumentacionit ligjor 

që justifikon vonesën në dhënien e shërbimit. 

Të ardhurat e vjela nga aplikimet e qytetarëve dhe duke mbetur praktikat pa zgjidhur dhe në 

proces, janë të ardhura të arkëtuara të pamerituara sa kohë që shërbimi-produkt nuk është kryer 

nga kjo zyrë ndërsa qytetari ka paguar duke mos marrë produktin- shërbimin e kërkuar.  

Nuk është rregulluar me urdhër të titullarit apo rregullore çelja e llogarisë “Kreditorë për 

shërbime të pa kryera dhe në proces”, ku të evidentoheshin këto të ardhura të marra nga 

qytetarët për shërbime të pa kryera dhe nuk janë arkivuar praktikat në arkiv, e duke mos i lënë në 

duar të punonjësve me afate nga 1 e më shumë vite, në kundërshtim me afatin e Kodit të 

Procedurave Administrative (KPA). 

 

I.b. Përshkrim i përmbledhur i gjetjeve dhe rekomandimeve nga auditimi  

-Gjetje nga auditimi: Ish-ZVRPP Përmet ka kryer regjistrim fillestar (Njësia e Menaxhimit të 

Projekteve) dhe ka lëshuar certifikata pronësie në favor të personave privatë, pa 

dokumentacionin e rregullt tekniko-ligjor si më poshtë: 

- Ish-ZVRPP Përmet në 37 raste ka regjistruar në favor të personave privatë më tepër tokë 

bujqësore se kanë përfituar me titull pronësie. 

- Ish-ZVRPP Përmet në 10 raste ka regjistruar në favor të personave privatë mbi bazën e 

AMTP-ve të cilat nuk kanë vulë, pra nuk përmbajnë elementet e formës e përmbajtjes. 

- Në 1 rast ish-ZVRPP Përmet ka lëshuar certifikatë pronësie në favor të përfituesit të 

AMTP-së pavarësisht faktit se ai ka hequr dorë nga ajo pronë. 

Rekomandim: Përgjegjësi i ZVASHK Përmet të marrë masa, që në bazë të ligjit nr.111/2018 

“Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e konstatuara (sipas tabelës nr.1 dhe 2 bashkëngjitur këtij 

Projektraporti), të kthejë në pronë shtet sipërfaqet e përfituara më tepër se titulli i pronësisë, si 

dhe rastin kur qytetari ka hequr dorë nga prona, si dhe të nxjerrë urdhër kufizimi për 10 rastet e 

AMTP-ve që nuk përmbajnë elementet e formës e përmbajtjes deri në plotësimin e 

dokumentacionit tekniko-ligjor.  
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-Gjetje nga auditimi: Ish-ZVRPP Përmet, në ZK 2131, fshati Këlcyrë, në 3 raste, ka regjistruar 

dhe ka lëshuar certifikata pronësie për më tepër tokë bujqësore sesa duhet të përfitonin familjet 

bujqësore si më poshtë: 

1. R. S. ka përfituar 5117m2 arë më tepër në kundërshtim me ligjin nr.7501, datë 19.07.1991 

“Për tokën”, i ndryshuar.  

2. P. B. ka përfituar 5906 m2 arë më tepër në kundërshtim me ligjin nr.7501, datë 19.07.1991 

“Për tokën”, i ndryshuar. 

3. I. B. ka përfituar 8167m2 arë më tepër në kundërshtim me ligjin nr.7501, datë 19.07.1991 “Për 

tokën”, i ndryshuar.  

Rekomandim: Përgjegjësi i ZVASHK Përmet të marrë masa, që në bazë të ligjit nr.111/2018 

“Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e konstatuara, të nxjerrë urdhër kufizimi deri në kthimin në 

pronë shtet sipërfaqeve të përfituara më tepër se titulli i pronësisë. 

-Gjetje nga auditimi: Në 1 rast, në ZK 2131, fshati Këlcyrë, ish-ZVRPP Përmet ka regjistruar 

dhe ka lëshuar certifikatë pronësie për sipërfaqen 12000m2 arë të dhënë sipas AMTP nr.3589/1, 

datë 15.08.2017. Kjo AMTP nuk është nxjerrë në zbatim të procedurës ligjore të përcaktuar në 

Ligjin nr.171/2014, “Për përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish-

ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”, të ndryshuar, si dhe nuk është në formën dhe 

formatin e përcaktuar në VKM Nr. 994, datë 09.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve 

të marrjes së tokës në pronësi”, i ndryshuar. 

Si konkluzion, AMTP nr.3589/1, datë 15.08.2017 nuk duhet të ishte lëshuar nga Këshilli i 

Qarkut Gjirokastër dhe nuk duhet të ishte regjistruar nga ish-ZVRPP Përmet. 

Rekomandim: Përgjegjësi i ZVASHK Përmet të marrë masa, që në bazë të ligjit nr.111/2018 

“Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e konstatuara, të nxjerrë urdhër kufizimi deri në kthimin në 

pronë shtet sipërfaqeve të përfituara sipas AMTP nr.3589/1, datë 15.08.2017. 

- Gjetje nga auditimi: Përsa i përket lejeve të legalizimit:  

-në 2 raste (1 rast në ZK 2057, nr. pasurie 514/2 dhe 1 rast në 3524, nr. pasurie 432/1), nga 

verifikimi i hartës dixhitale nëpërmjet portalit ASIG, rezulton se objektet e legalizuar ndodhen 

brenda zonës së mbrojtur Hotovë-Dangëlli, shpallur me VKM nr.1631 datë 17.12.2008, 

Kategoria II IUCN: Park Kombëtar.  Ndërtimi pa leje nuk duhet të legalizohej dhe ish-ZVRPP 

Përmet nuk duhet të kishte kryer regjistrimin dhe lëshimin e certifikatës të pronësisë për shkak se 

ndërtimi është ndërtuar brenda një zone të mbrojtur ku zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes dhe në 

të cilën ndalohen kategorikisht ndërtimet për qëllime banimi. Këto veprime të kryera deri në 

04.05.2017 bien në kundërshtim me ligjin nr. 8906, datë 6.6.2002 “Për zonat e mbrojtura”, i 

ndryshuar, neni 6, pika b dhe dh, i cili përcakton se në zonat e mbrotjura të Kategorisë II përsa i 

përket ngritjes dhe funskionimit të objekteve lejohet vetëm për qëllime mbrojtjeje dhe ushtarake, 

por vetëm pas paisjes me leje mjedisi.  

-në 2 raste (1 rast në ZK 2917, pasuria nr. 26/13 dhe 1 rast në ZK 2073, pasuria nr.118-ND) nga 

verifikimi i hartës dixhitale nëpërmjet portalit ASIG, rezulton se objektet e legalizuar ndodhen në 

një distancë prej 36 m dhe 63 m nga shtrati i Lumit Vjosë. 

Rekomandim: Drejtori i DVASHK Përmet të marrë masa bazuar në nenin 27 të ligjit 

nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur kufizimin për 4 pasuritë e 

trajtuara më sipër, si dhe të njoftojë ADZM Gjirokastër, AKZM Tiranë dhe Ministrinë e Turizmit 

dhe Mjedisit në lidhje me rigjistrimin e objekteve të legalizuara në zonën e mbrojtur të Hotovë-

Dangëlli dhe pranë lumit të Vjosës. 

-Gjetje nga auditimi: Në Zk 2917, në KPP volum 13, faqe 171, me referencë nr. 09925, datë 

22.08.2017, sipas urdhërit me nr.1319/1, datë 22.08.2017 të regjistruesit është regjistruar pasuria 
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nr. 13/100 me sipërfaqe 24.3 m2 truall dhe 24.3 m2 ndërtesë. Akti i kolaudimit datë 30.10.1999 

rezulton se është fotokopje e njësuar nga Bashkia Përmet ndërsa nënshkrimet e sipërmarrësit dhe 

kolaudatorit janë vendosur më vonë sepse janë më bojë të njomë mbi fotokopjen e vënën në 

dispozicion. Për më tepër, mungon kontrata e marrëdhënies me truallin. Ish-regjistruesi në 

kundërshtim me 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 individuale, të objektit në 

fazën e karabinasë dhe të objektit të përfunduar”, nuk ka nxjerrë urdhër për vendosjen e kufizimit 

në seksionin “E” të kartelës deri në zgjidhjen e marrëdhënieve me truallin apo paraqitjen e 

kontratës së marrëdhënieve me truallin që listohet në shkresën nr. 995 prot., datë 30.06.2017 të 

Bashkisë Përmet e dërguar në ish-ZVRPP Përmet, por që mungon në referencën e vënë në 

dispozicion. 

Rekomandim: Përgjegjësi i ZVASHK Përmet të marrë masa, në bazë të nenit 27, 43 dhe 56 të 

ligjit nr.111/2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e konstatuara: të vendosë masë kufizimi 

për pasurinë e trajtuar më lart, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor për 

marrëdhëniet me truallin dhe aktin e kolaudimit origjinal.  

-Gjetje nga auditimi: Në ish-ZVRPP Përmet, me referencë nr. 9653, datë 26.10.2016 është bërë 

regjistrimi fillestar i pronës nga Njësia e Menaxhimit të Projekteve duke regjistruar në KPP 

volum 27, faqe 161, pasurinë nr.15/9+1-3 me sipërfaqe 18.73 m2 “Shtesë 1 kat, banesë 

individuale”. Në praktikën e vënë në dispozicion mungon akti i kolaudimit si një dokument i 

detyrueshëm për konfirmimin e kontrollit i cili vërteton zbatimin apo jo të projektit dhe 

kondicioneve urbane të ndërtimit sipas lejes përkatëse. Ish-regjistruesi duhet të kishte nxjerrë 

urdhër kufizimi deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor.  Për sa më lartë është vepruar 

në papajtueshmëri me nenin 46 dhe 59 të Ligjit nr. 33/2012, “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, të ndryshuar dhe pikën 24/c të 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 

individuale, të objektit në fazën e karabinasë dhe të objektit të përfunduar”. 

Rekomandim: Përgjegjësi i ZVASHK Përmet të marrë masa që në bazë të nenit 27, 43 dhe 56 të 

ligjit nr.111/2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e konstatuara të vendosë masë kufizimi 

për pasurinë e trajtuar më lart, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor. 

-Gjetje nga auditimi: Në 12 raste është konstatuar se gentplani që ka shërbyer për lëshimin dhe 

regjistrimin e lejes së legalizimit është firmosur për 3 pozicione pune nga i njëjti person, 

konkretisht për Përgjegjësin e Sektorit të Hartografisë, për Specialistin e Hartografisë si dhe për 

pozicionin Përgjegjësit të Sektorit të Cështjeve të Pronësisë veprime këto që bien në 

kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar. 

Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Gjirokastër të marrë masa 

që në cdo rast të hartimit të dokumentacionit tekniko-ligjor që shërben për lëshimin e lejeve të 

legalizimit, cdo specialist të nënshkruaj dokumentacionin në përputhje me kompetencat dhe 

detyrat e ngarkuara sipas përcaktimeve ligjore dhe akteve të dala në zbatim të tyre. 

-Gjetje nga auditimi: Në 18 raste, legalizimi dhe regjistrimi i objekteve informale është kryer në 

kundërshtim me dispozitat e ligjit të legalizimit e regjistrimit dhe akteve nënligjore të dala në 

zbatim të tyre, pasi:  

- Në 11 raste me sipërfaqe prej 1700.7 m2, sipas dokumentacionit të pronësisë lëshuar nga ish-

ZVRPP, parcela ndërtimore e zënë ndodhet e regjistruar në pasurinë e llojit “Arë, Pyll, P.F, 
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kullotë”. Pra legalizimi është kryer në zona “Territore të tjera”, për të cilat nuk ka gjetur zbatim 

të neneve 10, 11, 14, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar dhe VKM nr. 589, datë 10.9.2014, “Për 

përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik, në terren, të ndërtimeve pa leje/shtesave në 

ndërtimet me leje, të organeve e të dokumentacionit, për propozimin e miratimin e zonave 

informale” i ndryshuar gjatë procedurave të legalizimit të objekteve informale”, duke ndryshuar 

zërin kadastral, regjimin e tokës në llojin e pasurisë “Truall” pa dokumentacion ligjor. 

- Në 2 raste në regjistrimin e lejeve të legalizimit, nga verifikimi imazheve rezulton se objektet 

janë ndërtuar brënda zonës së mbrojtur Bredhi i Hotovës-Dangëlli, miratuar si zonë e mbrojtur 

me VKM nr. 1631, datë 17.12.2008 “Për shpalljen “Park Kombëtar” të ekosistemit natyror 

Bredhi i Hotovës-Dangëlli me sipërfaqe të zgjeruar”. 

- Në 1 rast në regjistrimin e lejes së legalizimit, nga verifikimi imazheve nga geoportali 

asig.gov.al rezulton se objekti informal është ndërtuar ngjitur me rrugën kryesore dhe mbi 

trotuar, duke mos verifikuar përcaktimet e VKM nr. 280, date 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.  

- Në 4 raste është kryer legalizimi i objekteve informal të ndërtuar në buzë të lumit Vjosë, pa 

respektuar distancat nga brigjet dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar 

prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacion justifikues për këtë qëllim. 

Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet në bashkëpunim me 

DVASHK Gjirokastër, të marrë masa që në bazë të nenit 27/b të ligjit nr.111/2018, datë 

07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasurit e regjistruara sipas lejeve të legalizimit si dhe të fillojë procedurat për shfuqizimin e 

lejeve të legalizimit të dhëna në kundërshtim, me dispozitat e ligjit dhe akteve nënligjore të dala 

në zbatim të tij.  

-Gjetje nga auditimi: Në 6 raste, ish-ZVRPP Përmet ka regjistruar lejet e ndërtimit pa llogaritur 

dhe pa arkëtuar kamatë vonesën për regjistrimin me vonesë të aktit administrativ në vlerën totale 

prej 1,713,200 lekë që përbën të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit për subjektet të 

ndryshme. 

-Rekomandim: Përgjegjësi i ZVASHK Përmet të marrë masa, bazuar në nenin 27 të ligjit 

nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër 

kufizimi për pasuritë e regjistruara si më lart, deri në arkëtimin në favor të shtetit të detyrimeve 

të përcaktuara në vlerën 1,713,200 lekë. 

-Gjetje nga auditimi: Në 2 raste Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet (ish-

ZVRPP Përmet), nuk ka arkëtuar vlerën 47,945 lekë që përbën shkelje të disiplinës financiare me 

të ardhura të munguara për Buxhetin e Shtetit, që vijnë nga mosarkëtimi i të ardhurave nga mos 

llogaritja e tarifës së taksës ndikimit në infrastrukturë gjatë regjistrimit të lejeve të legalizimit. 

Veprimet më sipër bien në kundërshtim me nenin 49-Regjistrimi i objekteve të legalizuara të 

ligjit nr. 33/2012, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar,  

nenin 27, pika “ç” të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar”, si dhe Kreu I, pikën 1, c dhe pika 2 të VKM nr. 

411, datë 19.05.2010 i ndryshuar “Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së 

legalizimit”. 

- Rekomandim: Dejtori i Zyrës Vendore të Agjensisë Shtetërore të Kadastrës Përmet, të marrë 

masa, që në bazë të nenit 27/b, të Ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar 

në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi deri në arkëtimin e vlerës totale 47,945 lekë, 
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përkatësisht për pasuritë si vijon: - Pasuria nr. 195/4, vol. 4, fq. 94, zk. 2850, Leje Legalizimi nr. 

29138, datë 28.12.2016, në pronësi të B. Q. për vlerën 16,797 lekë; - Pasuria nr. 34/3, vol. 6, fq. 

82, zk. 2348-Kutal, sipas lejes së Legalizimit nr. 16556, datë 13.05.2016, Shtesë në lartësi 1 Kat, 

në pronësi të R. D. për vlerën 31,148 lekë; 

 

III.c. Konkluzioni dhe Opinioni i Auditimit.  

Opinion i kundërt me rezervë 

KLSH ka kryer auditimin e përputhshmërisë së aktivitetit të ish-Zyrës Vendore të Regjistrimit të 

Pasurive të Paluajtshme Përmet dhe në përfundim të tij, grupi i auditimit mbështetur në 

standardet INTOSAI dhe në Manualin e Auditimit Përputhshmërisë të KLSH-së, jep opinion 

lidhur me shkallën e ndjekjes nga subjekti të rregullave, ligjeve dhe kuadrit rregullator në tërësi. 

Nga auditimi i kryer, bazuar në evidencat e mjaftueshme, të përshtatshme dhe të besueshme, si 

dhe bazuar në gjykimin dhe skepticizmin profesional, pavarësisht përpjekjeve pozitive të bëra 

nga Drejtuesit e Institucionit, në disa raste, veçanërisht në probleme të trashëguara nga praktikat 

e mëparshme të punës së ndjekur, rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi 

(kriteret), të cilat në gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale, por jo të 

përhapura, efektet e mundshme të të cilave janë materiale, por jo të përhapura.  

Ne besojmë se evidencat e auditimit të ofruara janë të mjaftueshme dhe ofrojnë bazën e 

arsyeshme për dhënien e opinionit të kundërt me rezervë. Dhënien e opinionit të kundërt me 

rezervë e mbështesim në konkluzionet e mëposhtme të arritura në përfundim të procesit të 

auditimit. 

 

Baza për opinion të kundërt me rezervë 

- Në 40 raste ka regjistruar në favor të personave privatë më tepër tokë bujqësore se kanë 

përfituar me titull pronësie. 

- Ish-ZVRPP Përmet në 10 raste ka regjistruar në favor të personave privatë mbi bazën e AMTP-

ve të cilat nuk kanë vulë, pra që nuk përmbajnë elementet e formës e përmbajtjes. 

- Në 2 raste ish-ZVRPP Përmet ka lëshuar certifikatë pronësie në favor të përfituesit të AMTP-së 

pavarësisht faktit se ai ka hequr dorë nga ajo pronë. 

- Në 4 raste, nga verifikimi i hartës dixhitale nëpërmjet portalit ASIG, rezulton se objektet e 

legalizuar ndodhen brenda zonës së mbrojtur Hotovë-Dangëlli (ndalohen kategorikisht ndërtimet 

për qëllime banimi apo socio-ekonomike), shpallur me VKM nr.1631 datë 17.12.2008, Kategoria 

II IUCN: Park Kombëtar.   

- Në 6 raste, nga verifikimi i hartës dixhitale nëpërmjet portalit ASIG, rezulton se objektet e 

legalizuara ndodhen në bregun e Lumit Vjosë, pa respektuar distancën e përcaktuar në dispozitat 

ligjore dhe nënligjore që rregullojnë veprimtarinë në brigje. 

- Në 5 raste ish-ZVRPP Përmet, ka regjistruar pasuri të paluajtshme me mangësi në 

dokumentacion pasi nuk janë verifikuar elementët e formës dhe të përmbajtjes së Akteve 

Noteriale. 

- Në 6 raste ish-ZVRPP Përmet, ka regjistruar pasuri të paluajtshme me mangësi në 

dokumentacion pasi nuk ka verifikuar elementët e formës dhe të përmbajtjes, dhe në 3 raste ndër 

tyre, për më tepër mungon deklarata e përputhshmërisë bashkëlidhur Lejes së Përdorimit, e cila 

kofirmon kryerjen e punimeve në përputhje me normat e standardet e sigurisë në fuqi, si dhe nuk 
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është bërë shënimi në lidhje me marrëdhëniet me truallin në seksionin përkatës në kartelën e 

pasurisë. 

- Në 12 raste është konstatuar se gentplani që ka shërbyer për lëshimin dhe regjistrimin e lejes së 

legalizimit është firmosur për 3 pozicione pune nga i njëjti person, konkretisht për Përgjegjësin e 

Sektorit të Hartografisë, për Specialistin e Hartografisë si dhe për pozicionin Përgjegjësit të 

Sektorit të Cështjeve të Pronësisë. 

- Nga verifikimi i paktikave të arkivuara është konstatuar një numër i konsiderushëm i praktikave 

të përfunduara dhe që kanë marrë numër reference me vulë të kuqe, por nuk është bërë 

inventarizimi dhe nuk janë dorëzuar në arkivë që prej 5 vitesh. 

- Në 6 raste, ish-ZVRPP Përmet ka regjistruar lejet e ndërtimit pa llogaritur dhe pa arkëtuar 

kamatë vonesën për regjistrimin me vonesë të aktit administrativ në vlerën totale prej 1,713,200 

lekë që përbën të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit. 

 

 

II - HYRJE 
 

Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, 

në zbatim të Programit të Auditimit nr. 901/1, datë 14.11.2019, ndryshuar me shkresë nr. 901/2, 

datë 23.12.2019, ndryshuar me shkresë nr. 901/3, datë 24.01.2020 nga data 18.11.2019 deri në 

datën 14.02.2020, në ish- Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Përmet për periudhën 

nga data 01.01.2016 deri më 31.12.2019 u krye auditimi “Mbi vlerësimin e aktivitetit të 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, nga grupi i auditimit me përbërje: 

 

1. O. L.  Përgjegjës Grupi 

2. B. P.  Anëtar 

3. A. V. Anëtar 

 

Nga grupi i auditimit u përgatit Raport Pёrfundimtari i Auditimit mbi përputhmërinë dhe 

rregullshmërinë e aktivitetit të ZVRPP Përmet, “Mbi auditimin e përputhshmërisë në ish-Zyrën 

Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Përmet”, në tre kopje, nga të cilat dy kopje i 

dërgohen Zyrës Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës (ish-ZVRPP) Përmet dhe një kopje 

protokollohet në Kontrollin e Lartë të Shtetit. 

 

a) Titulli - Mbi auditimin e përputhshmërisë në ish-Zyrën Vendore të Regjistrimit të 

Pasurive të Paluajtshme Përmet 

b) Marrësi - Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet 

c) Objektivat dhe qëllimi 

Objektivat: Vlerësimi i aktivitetit të institucionit lidhur me procedurën e pranimit dhe 

administrimit të dokumentacionit për regjistrimin fillestar të pasurive të paluajtshme dhe 

evidentimin e trajtimin ligjor të mbivendosjeve, performancën e punës në përmbushje të 

rritjes së transparencës së zyrës lidhur me shërbimin ndaj publikut në lidhje zbatimin e 

ligjshmërisë dhe rregullshmërisë apo objektivave të përcaktuara me ndonjë plan strategjik 
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zhvillimi afat shkurtër apo afat mesëm të shkruar, në zbatim të ligjit nr. 33, datë 

21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar.  

Qëllimi: KLSH, nëpërmjet një pune audituese sistematike dhe me zgjedhje, të evidentojë 

deviacionet nga zbatimi i dispozitave ligjore të përcaktuara nga ligji nr. 33/2012, datë 

21.03.2012 dhe aktet e tjera ligjore apo nënligjore, mangësitë, shkeljet dhe parregullsitë, 

si në drejtim të transaksioneve financiare lidhur me tarifat e aplikimit, përllogaritjes së 

tatimit të kalimit të pronësisë, ashtu edhe në zbatimin e procedurave ligjore nga strukturat 

e subjektit të audituar me qëllim që auditimi t’i shërbejë subjektit në marrjen e masave 

për përmirësimin e punës për të ardhmen si edhe për të bërë të mundur që punonjësit e 

ZVRPP Përmet të kuptojnë nevojën e domosdoshme të një strukture kompetente e cila do 

të bënte të mundur evidentimin në kohë të mangësive e shkeljeve, me qëllim marrjen e 

masave në një kohë sa më të shpejtë për përmirësimin e gjendjes. 

d) Identifikimi i çështjes  

1. Auditimi mbi procedurat e regjistrimit fillestar dhe pranimin e dokumentacionit për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme të përfituara nga ligji nr.7698, datë 15.04.1993 “Për 

kthimin dhe kompensimin e pronave ish- pronarëve”, ligji nr.7699, datë 21.4.1993 “Për 

kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të tokës bujqësore”, i ndryshuar,  dhe ligji nr. 

9235 datë 29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” i ndryshuar, për periudhën 

e auditimit dhe transaksioneve të kryera me këto prona. 

 

2. Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimit të tokës bujqësore të 

përfituar nga ligji nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për tokën” i ndryshuar; ligji nr. 8053, datë 

21.12.1995 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, ligji nr. 8312 datë, 

26.3.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve 

të kryera me këto prona dhe bashkëpunimi dhe korrespondenca me KVTP pranë 

institucionit të Prefektit Përmet. 

 

3. Auditim mbi zbatimin e ligjshmërisë për vlerësimet periodike të kufizimeve të 

vendosura nga KLSH, ZQRPP dhe vetë regjistruesi, ose nga institucione të tjera që e 

kanë kompetencë. 

 

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

të përfituara nga privatizimi, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera me 

këto prona: 

a. Sipas kontratave të shitblerjes të objekteve shtetërore nga (Ministria e Ekonomisë, 

Ministria e Financave,bashkia dhe ish njësitë e vetëqeverisjes vendore) dhe regjistrimi i 

pasurive publike të transferuara dhe administrimi i tyre. 

b. Sipas kontratave të shitblerjes me EKB-në. 

5. Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e objekteve me leje 

ndërtimi mbi troje publike dhe private, në zbatim të ligjit nr. 8405, datë 17.09.1998 “Për 

urbanistikën” i ndryshuar, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera me këto 

prona. 
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6. Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e objekteve me leje 

legalizimi në zbatim të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, VKM nr. 438,datë 28.06.2006 “Për 

përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të zbatueshëm, për të 

kualifikuar objektet në ndërtim, që legalizohen ose jo”, i ndryshuar dhe VKM nr. 40, datë 

11.01.2012, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera me këto prona. 

7. Auditimi mbi procedurën e ndjekur për regjistrimin e pasurive të paluajtshme të 

përfituara nga vendime gjyqësore të formës së prerë dhe mbi pranimin e dokumentacionit 

dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme, në bazë të nenit 24/b, të ligjit nr. 7843, datë 

13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. 

8. Auditimi mbi regjistrimin e pasurive me mbivendosje me prona të regjistruara më parë, 

evidentimi i tyre nga ZVRPP dhe auditimi i praktikave në proces dhe shërbimi i ZVRPP 

ndaj kërkesave te qytetarëve. 

            9. Zbatimi i procedurave ligjore në legalizimin e ndërtimeve informale.  

− 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.  

− Procedurat e miratimit dhe dhënies së lejes së legalizimit nga ish Drejtoria 

Qëndrore dhe Rajonale e Legalizimit (ALUIZNI) dhe regjistrimi në ish ZVRPP, sipas 

kategorive përkatëse (bazuar ne risk). 

− Auditim mbi bazueshmërinë ligjore të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave dhe 

respektimi i afateve ligjor për kthim përgjigje. 

− Auditim në lidhje me regjistrimet e lejeve të legalizimit dhe pagesa e taksës së 

indikimit në infrastrukture (per periudhën objekt auditimi). 

10. Probleme të ndryshme të dala gjatë auditimit dhe indiciet e ankesat e administruara në 

KLSH. 

e) Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar - Strukturat drejtuese të 

subjektit ZVRPP Përmet, për problematikat e trajtuara lidhur me çështjet nën auditim në lidhje 

me pranimin dhe regjistrimin e pasurive përfituara, mbajnë përgjegjësi në lidhje me regjistrimin 

e tyre me mangësi, në shkelje të dispozitave ligjore të përcaktuara nga ligji nr. 33/2012, datë 

21.03.2012 dhe të akteve ligjore e nënligjore të tjera gjatë kryerjes së auditimit mbi 

përputhmërinë dhe rregullshmërinë e aktivitetit të ZVRPP Përmet, kryesisht Regjistruesit sipas 

periudhave përkatëse evidentuar në këtë Raport Pёrfundimtar Auditimi.  

f) Përgjegjësitë e audituesve - Për problematikat e trajtuara lidhur me çështjet nën auditim në 

lidhje me pranimin dhe regjistrimin e pasurive përfituara, u konstatuan mangësi e shkelje në 

zbatim të ligjit nr. 33/2012, datë 21.03.2012 dhe nga aktet nën ligjore në zbatim të tij, duke 

ngarkuar me përgjegjësi kryesisht strukturat drejtuese të subjektit. Auditimi është kryer sipas 

standardeve duke respektuar kërkesat etike, duke planifikuar e kryer auditimin e duke arritur 

nivelin e sigurisë së kërkuar.  

g) Kriteret e vlerësimit - Në të gjitha fazat e auditimit, sipas programit të detajuar, në përshtatje 

me Standardet e Auditimit, në referencë me problematikën, është patur si kriter vlerësues në 

radhë të parë ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, ligji nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të 
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paluajtshme”, i ndryshuar me ligjin nr. 33/2012 date 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, ligji nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, ligji nr. 

7698, datë 15.04.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish pronarëve”; ligji nr. 9235, 

datë 29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, i ndryshuar; ligji nr. 7699, datë 

21.4.1993 “Për kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të tokës bujqësore”, i ndryshuar, ligji nr. 

7501, datë 19.07.1991 “Për tokën”; ligji nr. 8053, datë 21.12.1995 “Për kalimin në pronësi pa 

shpërblim të tokës bujqësore”; ligji nr. 8312 datë, 26.3.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”; 

udhëzimi i MBU nr. 106, datë 23.02.1996 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës 

bujqësore” dhe VKM nr. 161, datë, 08.04.1993 “Për disa shtesa e ndryshime në VKM nr. 452, 

datë 17.10.1992 “Për ristrukturimin e ndërmarrjeve bujqësore”; ligji nr. 7980, datë 27.07.1995 

“Për shitblerjen e trojeve”;ligji nr. 8405, datë 17.09.1998 “Për urbanistikën”, i ndryshuar;VKM 

nr. 315, datë 24.04.2003 dhe nr. 162, datë 07.03.2007 “Për dhënien me qira ose enfiteozë të 

ndërmarrjeve, shoqërive dhe institucioneve shtetërore”, i ndryshuar; VKM nr. 35, datë 

24.01.2007 “Për procedurat dhe format e shitjes së truallit, të pajisur me infrastrukturë për 

qëllime tregu”; VKM nr. 169, datë 13.03.2003 dhe nr. 703, datë 11.10.2006 “Për kriteret dhe 

procedurat e vlerësimit dhe të shitjes së trojeve të ndërmarrjeve shtetërore apo të objekteve të 

veçuara, që i nënshtrohen privatizimit ose transformimit të tyre në shoqëri tregtare”; VKM nr. 

704, datë 11.10.2006 “Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore që privatizohet, si dhe për 

procedurën e shitjes”; VKM nr. 286, datë 2.6.2000 “Për kriteret e blerjes dhe shitjes së 

apartamenteve nga EKB në tregun e lirë të banesave”; ligji nr. 8744, datë 22.2.2001 “Për 

transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”; ligji nr. 

8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”; ligji nr. 8379, datë 29.07.1998 “Për 

hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit”; ligji nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar VKM nr. 438, datë 28.06.2006 “Për përcaktimin e 

kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të zbatueshëm, për të kualifikuar objektet në 

ndërtim që legalizohen ose jo, i ndryshuar dhe VKM 40, datë 11.01.2012, ligjin nr. 10296, datë 

08.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, si edhe akte të tjera ligjore e nënligjore 

në ndryshim dhe zbatim të tyre. 

h) Standardet e auditimit - Auditimi është kryer në përputhje me procedurat e përgjithshme të 

pranuara, si rrjedhojë edhe Raport Pёrfundimtari i Auditimit është plotësuar sipas Standardeve 

Ndërkombëtare të Auditimit të INTOSAI dhe sigurohet se auditimi është kryer në përputhje me 

procedurat e përgjithshme të pranuara. 

 

 

II-PËRSHKRIMI I AUDITIMIT: 

 

1. ZVRPP Përmet nuk është audituar më parë nga institucioni i Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

Gjatë auditimit të kryer me zgjedhje për periudhën nga data 01.01.2016 deri më 31.12.2019, janë 

konstatuar mangësi e shkelje që kanë ardhur kryesisht nga një moszbatimi dispozitave ligjore të 

kuadrit legjislativ në fuqi. Niveli i menaxhimit të veprimtarisë së subjektit nga strukturat 

drejtuese konstatohet në nivele jo të mjaftueshme, që ka ardhur si rezultat i lëvizjeve të 

drejtuesve në kohë të ndryshme. Auditimi i përputhmërisë dhe rregullshmërisë së aktivitetit të 

ish-ZVRPP Përmet paraqet një rëndësi në lidhje me informimin dhe evidentimin e shkeljeve për 

vendosjen e rekomandimeve në lidhje me përmirësimin e punës në të ardhmen. 
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2. Objekti i këtij auditimi është dhënia e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi 

shkallën e ndjekjes nga subjekti i audituar të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, 

kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, lidhur me regjistrimin e pasurive të palujtshme 

shtetërore dhe tjetërsimin e saj nga ish-ZVRPP Përmet, e shoqëruar me vlerësimin e 

përputhshmërisë së aktivitetit financiar të saj. 

3. Qëllimi i auditimit: Për auditimin e përputhshmërisë, duhet të përcaktohet niveli i zbatimit të 

kuadrit ligjor në fuqi, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve, si dhe auditimin e 

përgjegjësisë në procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për pranimit dhe 

administrimit të dokumentacionit për regjistrimin fillestar të pasurive të paluajtshme shtetërore, 

dhe tjetërsimin e saj etj. Qëllimi i auditimit do të realizohet pas analizës së niveleve të kontrollit 

që funksionojnë në institucion. 

4. Fushëveprimi: Auditimi është shtrirë në veprimet e kryera nga ish-ZVRPP duke audituar 

dokumentacionin me zgjedhje të specifikuar në zona kadastrale dhe sipas regjistrave kadastralë.  

 

1. Auditimi mbi procedurat e regjistrimit fillestar dhe pranimin e dokumentacionit për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme të përfituara nga ligji nr. 7698, datë 15.04.1993 “Për 

kthimin dhe kompensimin e pronave ish- pronarëve”, ligji nr. 7699, datë 21.4.1993 “Për 

kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të tokës bujqësore”, i ndryshuar,  dhe ligji nr. 9235 

datë 29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” i ndryshuar, për periudhën e 

auditimit 01.01.2017 deri 31.12.2018. 

 

Nga auditimi me zgjedhje dhe mbi bazë risku rezultoi si më poshtë: 

Me indicie nga regjistrimi i tokave bujqësore u bë verifikimi me zgjedhje i disa praktikave të 

regjistrimit deri në origjinë. Nga verifikimi u konstatua se ish-ZVRPP Përmet ka kryer regjistrim 

fillestar (Njësia e Menaxhimit të Projekteve) dhe ka lëshuar certifikata pronësie në favor të 

personave privat, pa dokumentacionin e rregullt tekniko-ligjor si mëposhtë: 

- Ish-ZVRPP Përmet në 37 raste ka regjistruar në favor të personave privatë më tepër tokë 

bujqësore se kanë përfituar me titull pronësie. 

- Ish-ZVRPP Përmet në 10 raste ka regjistruar në favor të personave privatë mbi bazën e 

AMTP-ve të cilat nuk kanë vulë, pra nuk përmbajnë elementet e formës e përmbajtjes. 

- Në 1 rast ish-ZVRPP Përmet ka lëshuar certifikatë pronësie në favor të përfituesit të 

AMTP-së pavarësisht faktit se ai ka hequr dorë nga ajo pronë. 

 

Për sa më lartë regjistrimi i tokës bujqësore dhe lëshimi i certifikatave të pronësisë është bërë në 

kundërshtim me: 

- UKM nr.2, datë 08.04.2009 “Për mënyrën e procedimit të organeve të administratës publike, 

për pasuritë e paluajtshme, të fituara me aktin e marrjes së tokës në pronësi (AMTP)”, 

- 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”,  

- Ligjin nr.7501, datë 19.7.1991 "Për tokën", i ndryshuar, 

- Ligjin nr. 7843, datë 13.7.1994 ”Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, 

- Ligjin 33/2012, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, 

- nenin 192 dhe 193 të Ligjit nr.7850 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, datë 29.7.1994, i 

ndryshuar, dhe  

- nenin 107 të Ligjit nr.8485, datë 12.05.1999 “Kodi i procedurave administrative”, i ndryshuar,  



 

15 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “ish-Zyrën Vendore të 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (aktualisht ZVASHK), Përmet” 

 

 

 

 

-Specialistët të cilët kanë punuar praktikat në rastin e konstatimit të mangësive të AMTP-ve (pra 

konstatimi i mosplotësimit të formës dhe përmbajtjes së AMTP-së të kërkuar nga dispozitat 

ligjore për pasuritë e paluajtshme), duhet t’i referoheshin regjistruesit në formë të shkruar, duke 

treguar hollësisht mangësitë e konstatuara në lidhje me plotësimin e formës ligjore të aktit 

administrativ (AMTP). 

-Regjistruesi në këtë rast nuk ka vepruar që të nxjerrë urdhër kufizimi deri në përfundimin e 

procesit të shqyrtimit të vlefshmërisë nga Komisionit Vendor të Verifikimit të Titujve të 

Pronësisë (KV) për pasuritë e regjistruara sipas AMTP-së dhe brenda dy ditëve pune, nga data e 

konstatimit, me anë të një relacioni, t’ia dërgoj çështjen KV, në juridiksionin e së cilës ndodhet 

toka bujqësore e pasqyruar në AMTP. Ky veprim bie në kundërshtim me pikën 2.6, gërma b dhe 

2.1 gërma ç dhe d të UKM nr.2, datë 08.04.2009 “Për mënyrën e procedimit të organeve të 

administratës publike, për pasuritë e paluajtshme, të fituara me aktin e marrjes së tokës në 

pronësi (AMTP)”, nenin 44/b dhe nenin 23 të Ligjit nr. 7843, datë 13.7.1994 ”Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, Ligjin nr.7501, datë 19.7.1991 "Për tokën" me ndryshimet 

përkatëse dhe aktet nënligjore, nenin 192 dhe 193 të Ligjit nr.7850 “Kodi Civil i Republikës së 

Shqipërisë”, datë 29.7.1994, i ndryshuar. 

Për sa më lartë mbajnë përgjegjësi ish-regjistruesit A. K.     N. P.     K. P.      G. K.   dhe ish-

specialistët A. B. dhe D. D. sipas praktikave të shënuara në tabelat bashkëngjitur këtij 

Projektraporti. 

1. Duke u nisur nga referencë nr.0117, datë 15.12.2017, u verifikua deri në origjinë regjistrimi 

i pasurisë nga ku rezultoi se me referencë nr.042, datë 23.06.2011 në emër të L. M. është 

regjistruar pasuria si mëposhtë:  

-KPP vol.3 faqe 71, pas. nr.147/13 me sipërfaqe 5000m2 truall, certifikatë pronësie lëshuar datë 

23.06.2011 nënshkruar A. B. dhe nga ish-regjistruesi A. K. (kjo pasuri ka kaluar me kontratë 

shitblerje në emër të shoqërisë “M. A.” SHPK) 

 

Në referencë nr.042, datë 15.12.2017 gjendet dokumentacioni i vënë në dispozicion si mëposhtë:  

-aplikim nr.1068, datë 23.06.2011 

-urdhër datë 23.06.2011 i ish-regjistruesit A. K. ku urdhëron ndryshimin e zërit kadastral  të pas. 

nr.147/13 me sipërfaqe 5000m2 nga arë në truall. Baza ligjore mbi të cilin është nxjerrë ky urdhër 

(neni 48 i Ligj nr. 7843, datë 13.7.1994 “Per regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar) 

ka të bëjë me korrigjimin e kartelës në rastin e gabimeve dhe konkretisht neni 48 përcakton se 

“Regjistruesi mund të korigjojë kartelën ose ndonjë dokument të paraqitur për regjistrim në 

rastet e mëposhtme: 

a) në rastin e gabimeve ose mungesave që nuk prekin materialisht interesat e një pronari; 

b) kur personi paraqet vendimin e gjykatës që vërteton një fakt pronësie me anën e parashkrimit 

fitues; 

c) në çdo rast dhe në çdo kohë me pëlqimin e të gjithë personave të interesuar; 

d) kur, pas një rilevimi, del se një përmasë ose një sipërfaqe e treguar në kartelë ose në Hartën 

Treguese të Pasurive është e pasaktë. Në këtë rast, regjistruesi njofton më parë të gjithë personat 

e shënuar në regjistër, të cilët janë të interesuar ose që preken nga ky korrigjim i propozuar. 

dh) Me vërtetimin e ndryshimit të emrit ose adresës së një pronari dhe me kërkesën me shkrim të 

pronarit, regjistruesi regjistron ndryshimin në kartelë. 

Kryeregjistruesi mund ta rishikojë vendimin e regjistruesit për korrigjimin e kartelës.” 
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-vendim nr.04, datë 05.03.2010 i KRRT-së, Bashkia Këlcyrë, sipas të cilit është vendosur të 

miratoj për shesh ndërtimi për shtetasin L. M. për objektin pikë karburanti, sipërfaqe sheshi 

5000m2 truall, sipërfaqe 166m2  

-planimetria e përgatitur nga arkitekt i licensuar dhe miratuar nga KRRT Bashkia Këlcyrë 

-vendim nr.11, datë 05.03.2010 për miratim për shesh ndërtimi të miratuar nga Kryetari i 

Këshillit të Komunës Dishnicë 

-fotokopje e pëlqimit mjedisor të lëshuar nga ARM Gjirokastër 

-fotokopje e relacionit për stacionin e shitjes së karburanteve 

-plan rilevimi i përgatitur nga topograf i licensuar 

-kopje e certifikatës së mëparëshme të pronësisë 

-hartë treguese e regjistrimit të pronës 

 

-Ndryshimi i zërit kadastral është bërë mbi bazën e vendimit për sheshin e ndërtimit dhe studimit 

urbanistik pjesor. Ky vendim është lëshuar vetëm me qëllimin e ndërtimit të pikës së karburantit 

me sipërfaqe 166m2. Nuk ka leje ndërtimi, apo leje të sheshit të ndërtimit në praktikën e vënën 

në dispozicion. Regjistrimi i kësaj pasurie mundet të bëhej nëse do të plotësohej dokumentacioni 

i plotë për regjistrimin e lejes së ndërtimit si mëposhtë: 

-Leja për sheshin e ndërtimit e dhënë nga organi kompetent 

-Leja e ndërtimit miratuar nga KRRT 

-Akti i kolaudimit të objektit 

-Leja e shfrytëzimit ose e banimit te objektit 

-Planvendosja e miratuar nga KRRT 

-Dokumente të tjera që përcaktojnë dhe individualizojnë objektin e ndërtuar. 

 

-Në lidhje me sa trajtuar më lart (Akt konstatimi nr.8) nga ana e A. K. ish-regjistrues i ish-ZRPP 

Përmet, janë dërguar me e-mail observacionet ku pretendohet se për praktikën e mësipërme ka 

bashkëngjitur kopje të studimit urbanistik pjesor. 

Mbas shqyrtimit të dokumentacionit të dërguar, u konstatua se ky dokumentacion është vënë në 

dispozicion e për pasojë do të merret në konsideratë.  

 

2. Duke u nisur nga referencë nr.0041, datë 30.08.2016 (ZK1014, fshati Alipostivan, vol.2 

faqe 130), u verifikua deri në origjinë regjistrimi i pasurisë nga ku rezultoi se me referencë 

nr.004, datë 06.09.2006 në emër të trashëgimtarëve Familja Ç.,    Familja M. Dhe Familja H.  

është regjistruar sipas projekt-vendimit të ish-KKKP nr.65, datë 21.12.2005 për kthim prone 

pasuria si mëposhtë: 

-KPP vol.2 faqe 88, pas. nr.194 me sipërfaqe 2120000m2 pyll, certifikatë pronësie lëshuar datë 

06.09.2006. Veprimet në kartelë janë kryer nga ish-regjistruesi A. K. i cili ka lëshuar dhe 

certifikatën e pronësisë. Kjo pasuri ka kaluar më vonë në volum 2 faqe 120-124 sipas dëshmive 

të trashëgimive dhe ndarjeve përkatëse.  

Në referencë nr.004, datë 06.09.2006 gjendet dokumentacioni i vënë në dispozicion si mëposhtë:  

-aplikim nr.1493, datë 06.09.2006 

-shkresë përcjellëse datë 15.03.2006 e ish-KKKP, Qarku Gjirokastër drejtuar ish-ZRPP Përmet 

(e njësuar me origjinalin nga ish-ZQRPP Tiranë) sipas të cilës shprehet se bashkëngjitur është 
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dërguar origjinali i vendimit nr.65, datë 21.12.2005 dhe se vendimi ka marrë formë të prerë në 

datën 21.01.2006 dhe shoqërohet me planvendosjet e pronës si dhe procesverbalin e dorëzimit 

-projekt-vendim nr.65, datë 21.12.2005 sipas të cilit ish-pronarit i kthehet në total 272.5 ha tokë 

pyjore (pyll, livadh dhe kullotë) 

-procesverbali i dorëzimit të pronës nënshkruar nga ish-KPPP dhe subjektit përfitues 

-planvendosjet e pronës 

-dëshmi trashëgimie 

-plan-rilevimi, datë 30.07.2006 për sipërfaqen pyjore prej 212ha i përgatitur nga topografi i 

licensuar N. P. 

Sipas referencës nr.003, datë 06.09.2006 është ndryshuar zëri kadastral i sipërfaqes 36175m2 

(pasuri nr.194) nga “Përrua” në “Pyll”. Në këtë referencë ndodhet: 

-Urdhër datë 06.09.2006 i ish-regjistruesit A. K. për saktësimin e sipërfaqes së pasurisë nr.194, 

vol.2 faqe 88 

-kërkesë nga përfituesi i vendimit të ish-KKKP 

-plan-rilevimi, datë 28.07.2006 për sipërfaqen pyjore i përgatitur nga topografi i licensuar N. P. i 

cili me stilolaps ka shënuar se: “pasuria nr.194 është e regjistruar përrua brenda pyllit, kështu 

që emërtimi i pasurisë kalon në pyll me sipërfaqe 212ha” 

-Nga krahasimi i të dy planrilevimeve të përgatitur nga topografi i licensuar N. P., ai i datë 

28.07.2006 dhe i datë 30.07.2006 rezulton se në planrilevimin e datë 30.07.2006 (të ndodhur në 

referencë nr.004) nuk është pasqyruar përroi me sipërfaqe 36175m2, që është pasqyruar në plan 

rilevimin e datës 28.07.2006, por është fshirë me qëllim kalimin e përroit në favor të privatit 

duke e pasqyruar fiktivisht si sipërfaqe pyjore. Kjo bie në kontradiktë me atë çfarë ai vetë 

shkruan që  “pasuria nr.194 është e regjistruar përrua brenda pyllit”, pra që përroi ndodhet në 

brendësi të pyllit. 

-Baza ligjore mbi të cilin është nxjerrë urdhëri i datë 06.09.2006 i ish-regjistruesit A. K. për 

saktësimin e sipërfaqes së pasurisë nr.194, vol.2 faqe 88 (neni 48 i Ligj nr. 7843, datë 13.7.1994 

“Per regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar) ka të bëjë me korrigjimin e kartelës në 

rastin e gabimeve etj. dhe jo me ndryshimin e zërit kadastral i cili ndryshohet vetëm sipas 

procedurave të përcaktuara në ligje të posaçme. Konkretisht neni 48 përcakton se “Regjistruesi 

mund të korigjojë kartelën ose ndonjë dokument të paraqitur për regjistrim në rastet e 

mëposhtme: 

a) në rastin e gabimeve ose mungesave që nuk prekin materialisht interesat e një pronari; 

b) kur personi paraqet vendimin e gjykatës që vërteton një fakt pronësie me anën e parashkrimit 

fitues; 

c) në çdo rast dhe në çdo kohë me pëlqimin e të gjithë personave të interesuar; 

d) kur, pas një rilevimi, del se një përmasë ose një sipërfaqe e treguar në kartelë ose në Hartën 

Treguese të Pasurive është e pasaktë. Në këtë rast, regjistruesi njofton më parë të gjithë personat 

e shënuar në regjistër, të cilët janë të interesuar ose që preken nga ky korrigjim i propozuar. 

dh) Me vërtetimin e ndryshimit të emrit ose adresës së një pronari dhe me kërkesën me shkrim të 

pronarit, regjistruesi regjistron ndryshimin në kartelë. 

Kryeregjistruesi mund ta rishikojë vendimin e regjistruesit për korrigjimin e kartelës.” 

-Për sa më lartë Urdhëri datë 06.09.2006 i ish-regjistruesit A. K. është absolutisht i pavlefshëm 

në kuptimin e Ligjit 8485, datë 12.05.1999, Kodi i Procedurave Administrative, neni 116 “Aktet 

administrative absolutisht të pavlefshme” ku citohet se “Aktet administrative do të quhen 

absolutisht të pavlefshme, në kuptimin e këtij Kodi, në rastet e mëposhtme: a) kur akti është 

nxjerrë nga një organ administrativ i paidentifikuar; b) kur akti është nxjerrë nga një organ 
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administrativ në kapërcim të kompetencave të tij ligjore; c) kur akti është nxjerrë në 

kundërshtim me formën dhe procedurën e kërkuar nga ligji.” 

-Në kuptimin e nenit 3 të Ligjit nr.8093, datë 21.03.1996 “Për rezervat ujore”, i ndryshuar, 

burimet ujore (lumenjtë, përrenjtë etj) përbëjnë pasuri publike të patjetërsueshme dhe të 

paparashkrueshme dhe mbrohen nga konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Paralamenti i 

RSH dhe në kuptimin e nenit 7 të Ligjit nr.9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe 

kompensimin” klasifikohen si “prona që nuk kthehen” në asnjë rast. 

-Për sa më lartë mban përgjegjësi ish-regjistuesi A. K. i cili ka ndryshuar zërin kadastral të 

pasurisë nr.194 me sipërfaqe 36175 m2, pronë “Shtet”, nga “Përrua” në “Pyll”, në 

kundërshtim me VKM nr. 655, datë 28.7.2010 "Për rregullat dhe procedurat e ndryshimit 

të kategorive të resurseve të tokës", i ndryshuar dhe Ligjin nr. 7843, datë 13.7.1994 “Per 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar. 

Pasuria nr.194, vol.2, faqe 88 e cila sipas referencës nr. 003 është ndryshuar sipërfaqja nga 

36175m2 e llojit “Përrua” në sipërfaqe 2120000m2 të llojit “Pyll” është ndarë si më poshtë: 

-KPP vol.2, faqe 120, pas.nr.194/1 me sipërfaqe 524000m2, certifikatë pronësie lëshuar më datë 

20.11.2007, (ka kaluar sipas vendimit nr.188, datë 01.06.2007 të Gjykatës së Rrethit Përmet për 

pjesëtimin e pasurisë në emër të Hysen Mucelli) nënshkruar nga Dafina Delilaj 

-KPP vol.2, faqe 121, pas.nr.194/2 me sipërfaqe 511000 m2, certifikatë pronësie lëshuar më datë 

20.11.2007, (ka kaluar sipas vendimit nr.188, datë 01.06.2007 të Gjykatës së Rrethit Përmet për 

pjesëtimin e pasurisë në emër të M. M.) nënshkruar nga D. D. 

-KPP vol.2, faqe 122, pas.nr.194/3 me sipërfaqe 511000 m2, certifikatë pronësie lëshuar më datë 

20.11.2007, (ka kaluar sipas vendimit nr.188, datë 01.06.2007 të Gjykatës së Rrethit Përmet për 

pjesëtimin e pasurisë në emër të trashëgimtarëve Familja Ç.) nënshkruar nga D. D. Më pas është 

bërë korrigjim gabimi për pjesën që i takon sipas referencë nr.0031, datë 07.05.2015. Më pas kjo 

pasuri ka kaluar në KPP vol.2, faqe 130 ku është regjistruar dhe dëshmia e trashëgimisë dhe 

lëshuar certifikatë pronësie më datë 07.09.2016. Më pas pas.nr.194/3 me sipërfaqe 511000m2 

është ndarë sipas kontratës së pjesëtimit dhe regjistruar me referencë nr.0065, datë 15.11.2018 

në: 

1. KPP vol.2, faqe 137, pas.nr.194/6 me sipërfaqe 127750 m2 pyll, në emër të A. Ç. 

2. KPP vol.2, faqe 138, pas.nr.194/7 me sipërfaqe 127750 m2 pyll, në emër të F. Ç. 

3. KPP vol.2, faqe 139, pas.nr.194/8 me sipërfaqe 127750 m2 pyll, në emër të  Ç. Ç. (kjo pasuri 

ka kaluar në emër të “DBD O. Albania” SHA sipas kontratës së shitjes më datë 25.03.2019) 

4. KPP vol.2, faqe 140, pas.nr.194/9 me sipërfaqe 126750 m2 pyll, në emër të  Z. Ç. 

5. KPP vol.2, faqe 141, pas.nr.194/10 me sipërfaqe 1000 m2 pyll, në emër të  bashkëpronarëve 

-KPP vol.2, faqe 123, pas.nr.194/4 me sipërfaqe 439300 m2, certifikatë pronësie lëshuar më datë 

20.11.2007, (ka kaluar sipas vendimit nr.188, datë 01.06.2007 të Gjykatës së Rrethit Përmet për 

pjesëtimin e pasurisë në emër të F. M., Xh. M., A. M. dhe H. M.) nënshkruar nga D. D. 

-KPP vol.2, faqe 124, pas.nr.194/5 me sipërfaqe 134000m2, certifikatë pronësie lëshuar më datë 

20.11.2007, (ka kaluar sipas vendimit nr.188, datë 01.06.2007 të Gjykatës së Rrethit Përmet për 

pjesëtimin e pasurisë në emër të N. M., S. M., L. M., V. M., S. M. dhe Gj. M. si dhe S. H., B. H., 

H. H, Y. H. dhe A. H.) nënshkruar nga A. K. 

Për sa më lartë mbajnë përgjegjësi ish-regjistruesi A. K. i cili ka lëshuar certifikatat e 

pronësisë dhe ish-specialistja D.  D. 

-Në lidhje me sa trajtuar më lart (Akt konstatimi nr.8) nga ana e A. K., ish-regjistrues dhe 

Dafina Delilaj, ish-specialiste e ish-ZVRPP Përmet, janë dërguar me e-mail observacionet ku 

pretendohet se është bërë gabim nga regjistrimi fillestar përsa i përket regjistrimit të llojit të 
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pasurisë “Përrua” i cili nuk ekziston faktikisht, edhe në hartën e ish-KKKP nuk është pasqyruar 

dhe se titulli i pronësisë nuk është projekt-vendim, por vendim i nënshkruar nga të gjithë 

anëtarët e komisionit. 

Grupi i auditimit thekson se asnjë nga pretendimet tuaja nuk qëndron për shkak se në hartën e 

vënë në dispozicion nga ish-KKKP dhe nga vendimi i duket qartë përroi sipas shenjave 

konvencionale dhe që nuk është përfshirë në pronën e kthyer por, përkundrazi shërben edhe si 

kufi ndarës midis dy pronave. 

Për sa më lartë, argumenti juaj nuk është i argumentuar nga ana ligjore dhe dokumentare e për 

pasojë nuk do të merret në konsideratë. 

Përsa i pëket pretendimit se vendimi ka nënshkrimin e anëtarëve të ish-KKKP do të merret në 

konsideratë, për shkak se pretendimi juaj është i vërtetuar nga dokumentacioni i përcjellë me 

observacionet. 

 

2. Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimit të tokës bujqësore të 

përfituar nga ligji nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për tokën” i ndryshuar; ligji nr. 8053, datë 

21.12.1995 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, ligji nr. 8312 datë, 

26.3.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve 

të kryera me këto prona dhe bashkëpunimi dhe korrespondenca me KVTP pranë 

institucionit të Prefektit Përmet. 

 

Nga auditimi me zgjedhje dhe mbi bazë risku rezultoi si mëposhtë: 

Zona Kadastrale 2131, Fshati  Këlcyrë 

-Me referencë nr.0408, datë 11.03.2009, në emër të R. S. është regjistruar pasuria si mëposhtë: 

-KPP vol.8 faqe 184, pas. nr.364/11 me sipërfaqe 4666m2 arë, certifikatë pronësie lëshuar datë 

11.03.2009 nënshkruar D. D. dhe nga ish-regjistruesi dhe A. K. (kjo pasuri ka kaluar me kontratë 

shitblerje në emër të shoqërisë T.    L.T.D SHPK më datë 08.04.2009) 

Në referencën nr.0408, datë 11.03.2009 gjendet dokumentacioni i vënë në dispozicion si 

mëposhtë:  

-aplikim nr.326, datë 11.03.2009 

-prokurë e posaçme datë 04.04.2008 sipas të cilës 4 anëtarët e familjes bujqësore caktojnë si 

përfaqësues shtetasin Gj. P. për ti shitur shoqrisë T.     L.T.D SHPK tokën që do të përfitojnë në 

“Grykën e Këlcyrës” 

-plan rilevimi i përgatitur nga topograf i licensuar 

-Shkresë nr.117/1, datë 28.05.2008 nga Komisioni i Tokës në Qark drejtuar Kryetarit të 

Komisionit të Ndarjes së Tokës në Bashki për ndarjen e tokës bujqësore (arë) me nr. Pasurie 

364/7 për 3 familje. Në shkresë citohet se sipërfaqja prej 1.4ha që do të ndahet përfshihet në 

emërtimin e “Tokave bujqësore të pandara” si objekt i ligjit nr.8312, datë 26.03.1998 dhe VKM 

nr.531, datë 21.08.1998 

-Procesverbal i mbajtur më datë 04.04.2008 ku vendosi për rindarjen e tokës në Grykën e 

Këlcyrës ku të rindahet sipas frymëve të gjendjes civile të vitit 1991, dhe sipas marrëveshjes 

private të bërë me presidentin e kompanisë T. L.T.D SHPK (H. L.), në emër të: 

-P. B.                      4667m2 

-R. S.                      4667m2 

-I. B.                       4667m2 



 

20 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “ish-Zyrën Vendore të 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (aktualisht ZVASHK), Përmet” 

 

 

 

-AMTP nr.3518/1, datë 16.06.2008, sipas të cilit R. S. ka përfituar 4667m2 arë me toponim 

“Gryka e Këlcyrës”. 

-plan vendosje e parcelës e përgatitur nga topograf  i licensuar dhe e konfirmuar nga Bashkia 

Këlcyrë 

-shkresa përcjellëse me nr.23 prot., datë 20.02.2009 nga DAMT drejtuar ish-ZVRPP Përmet  

-Në këtë referencë mungon certifikata familjare me përbërjen familjare të datë 01.08.1991 për të 

vërtetuar gjendjen familjare të familjes bujqësore. 

Sipas nenit 1 të Ligjit nr.8312, datë 26.03.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, “ky ligj ka për 

objekt rregullimin juridik të tokave bujqësore të pandara dhe të tokave bujqësore të refuzuara 
nga familjet dhe që nuk pranojnë të marrin aktin e pronësisë apo të përdorimit sipas ligjit 

nr.7501, datë 19.7.1991 “Për tokën” dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore në zbatim të tij.” 

Po ashtu sipas VKM nr.531, datë 21.08.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, i ndryshuar, neni 

3 përcaktohet se “Ndarja e tokave bujqësore të pandara u jepet për t’u marrë në pronësi 

a) familjeve bujqësore ose individëve, të cilëve u janë dhënë në bazë të ligjit nr. 7501, datë 19.7. 

1991 “Për tokën”, por që i kanë refuzuar.  

b) për t’u plotësuar me normë të plotë për frymë, familjeve fshatare, që me ligjin nr. 7501, datë 

19.7.1991 “Për tokën” kanë marrë tokë bujqësore ½ e normës për frymë.” 

Duke qenë se shtetasi R. S. ka përfituar më parë AMTP-në me numër  3518, të vitit 1992 me 

sipërfaqe 10050 m2, jo vetëm që nuk e ka refuzuar përfitimin e tokës bujqësore, por e ka 

regjisrtuar si vijon: 

-KPP vol.6, faqe 43, pas.nr.260/7 me sipërfaqe 5100m2 (sipas AMTP duhet të jenë 4800m2), 

certifikatë pronësie lëshuar më datë 16.01.2007, nënshkruar nga A. K. 

-KPP vol.7, faqe 52, pas.nr.324/16 me sipërfaqe 4400m2 (sipas AMTP duhet të jenë 4200m2), 

certifikatë pronësie lëshuar më datë 16.01.2007, nënshkruar nga D. D. 

-KPP vol.7, faqe 149, pas.nr.346/35 me sipërfaqe 800m2 (sipas AMTP duhet të jenë 700m2), 

certifikatë pronësie lëshuar më datë 16.01.2007, nënshkruar nga A. K. 

-KPP vol.1, faqe 91, pas.nr.62/3 me sipërfaqe 400m2 (sipas AMTP duhet të jenë 350m2), 

certifikatë pronësie lëshuar më datë 28.03.2013, nënshkruar nga A. B. 

Për sa më lartë familja bujqësore ka përfituar 650m2 arë më tepër se AMTP në kundërshtim 

me ligjin nr.7501, datë 19.07.1991 “Për tokën”, i ndryshuar. 

-Ndër të tjera nuk plotësohet as kriteri i mosplotësimit të normës së plotë për frymë (nëse familja 

ka marrë tokë bujqësore me ½ e normës për frymë) për shkak se mungon certifikata me 

përbërjen familjare të datë 01.08.1991. 

Për pasojë është vepruar në kundërshtim me Ligjin nr.8312, datë 26.03.1998 “Për tokat 

bujqësore të pandara” dhe VKM nr.531, datë 21.08.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, i 

ndryshuar.  

 

-AMTP nr.3518/1, datë 16.06.2008, sipas të cilit R. S. ka përfituar 4667m2 arë me toponim 

“Gryka e Këlcyrës”, është dhënë në kundërshtim me ligjin nr.7501, datë 19.07.1991 “Për tokën”, 

i ndryshuar, Ligjin nr.8312, datë 26.03.1998 “Për tokat bujqësore të pandara” dhe VKM nr.531, 

datë 21.08.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, i ndryshuar. 

-Nga verifikimi i ndarjes së tokës mbi bazën e normës për frymë, rezulton se në ish-Komunën 

Këlcyrë, norma për frymë ka qenë 2400m2 dhe duke qenë se sipas prokurës së posaçme të datës 

04.04.2008 rezultojnë 4 anëtarë të familjes bujqësore, atëherë duhet të kishin përfituar vetëm 

9600m2 (4 X 2400m2 për frymë) dhe jo 14717m2 (100050m2 + 4667m2). Për sa më lartë 
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familja bujqësore ka përfituar 5117m2 arë më tepër në kundërshtim me ligjin nr.7501, datë 

19.07.1991 “Për tokën”, i ndryshuar. 

Për sa më lart veprimet janë kryer nga ish-regjistruesi A. K., ish-specialistja D. D. dhe ish-

specialisti A. B. 

 

-Me referencë nr.0409, datë 11.03.2009, në emër të P. B. është regjistruar pasuria si mëposhtë: 

-KPP vol.8 faqe 182, pas. nr.364/9 me sipërfaqe 4667m2 arë, certifikatë pronësie lëshuar datë 

11.03.2009 nënshkruar D. D. dhe nga ish-regjistruesi dhe A. K. (kjo pasuri ka kaluar me kontratë 

shitblerje në emër të shoqërisë T.     L.T.D SHPK më datë 08.04.2009) 

Në referencë nr.0409, datë 11.03.2009 gjendet dokumentacioni i vënë në dispozicion si 

mëposhtë:  

-aplikim nr.327, datë 11.03.2009 

-prokurë e posaçme datë 04.04.2008 sipas të cilës 3 anëtarët e familjes bujqësore caktojnë si 

përfaqësues shtetasin Gj. P. për ti shitur shoqrisë T. L.T.D SHPK tokën që do të përfitojnë në 

“Grykën e Këlcyrës” 

-plan rilevimi i përgatitur nga topograf i licensuar 

-Shkresë nr.117/1, datë 28.05.2008 nga Komisioni i Tokës në Qark drejtuar Kryetarit të 

Komisionit të Ndarjes së Tokës në Bashki për ndarjen e tokës bujqësore (arë) me nr. Pasurie 

364/7 për 3 familje. Në shkresë citohet se sipërfaqja prej 1.4 ha që do të ndahet përfshihet në 

emërtimin e “Tokave bujqësore të pandara” si objekt i ligjit nr.8312, datë 26.03.1998 dhe VKM 

nr.531, datë 21.08.1998 

-Procesverbal i mbajtur më datë 04.04.2008 ku vendosi për rindarjen e tokës në Grykën e 

Këlcyrës ku të rindahet sipas frymëve të gjendjes civile të vitit 1991, dhe sipas marrëveshjes 

private të bërë me presidentin e kompanisë T.     L.T.D SHPK (H. L.), në emër të: 

- P. B.             4667m2 

- R. S.             4667m2 

- I. B.              4667m2 

-AMTP nr.3537/1, datë 16.06.2008, sipas të cilit P. B.i ka përfituar 4667m2 arë me toponim 

“Gryka e Këlcyrës”. 

-plan vendosje e parcelës e përgatitur nga topograf  i licensuar dhe e konfirmuar nga Bashkia 

Këlcyrë 

-shkresa përcjellëse me nr.23 prot., datë 20.02.2009 nga DAMT drejtuar ish-ZVRPP Përmet  

-Në këtë referencë mungon certifikata familjare me përbërjen familjare të datë 01.08.1991 për të 

vërtetuar gjendjen familjare të familjes bujqësore. 

 

Sipas nenit 1 të Ligjit nr.8312, datë 26.03.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, “ky ligj ka për 

objekt rregullimin juridik të tokave bujqësore të pandara dhe të tokave bujqësore të refuzuara 
nga familjet dhe që nuk pranojnë të marrin aktin e pronësisë apo të përdorimit sipas ligjit 

nr.7501, datë 19.7.1991 “Për tokën” dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore në zbatim të tij.” 

Po ashtu sipas VKM nr.531, datë 21.08.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, i ndryshuar, neni 

3 përcaktohet se “Ndarja e tokave bujqësore të pandara u jepet për t’u marrë në pronësi 

a) familjeve bujqësore ose individëve, të cilëve u janë dhënë në bazë të ligjit nr. 7501, datë 19.7. 

1991 “Për tokën”, por që i kanë refuzuar.  

b) për t’u plotësuar me normë të plotë për frymë, familjeve fshatare, që me ligjin nr. 7501, datë 

19.7.1991 “Për tokën” kanë marrë tokë bujqësore ½ e normës për frymë.” 
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Duke qenë se shtetasi P. B. ka përfituar më parë AMTP-në me numër  3537, datë 15.06.1992 me 

sipërfaqe 9450 m2 (AMTP është e korrigjuar dhe mbas AMTP-së është bashkëngjitur deklarata 

sipas të cilës shtetasi ka refuzuar të marrë në pronësi 2 parcela me sipërfaqe totale prej  1350m2 

arë), e regjisrtuar si vijon: 

-KPP vol.4, faqe 67, pas.nr.130/9 me sipërfaqe 4000m2 (sipas AMTP duhet të jenë 3800m2), 

certifikatë pronësie lëshuar më datë 06.03.2006, nënshkruar nga K. P. (ka kaluar në pronësi të 

Kristo Sano sipas kontrates se shtijes) 

-KPP vol.7, faqe 53, pas.nr.324/17 me sipërfaqe 3700m2 (sipas AMTP duhet të jenë 3600m2) 

-KPP vol.3, faqe 74, pas.nr.74/450 me sipërfaqe totale 1040m2, nga të cilat 740m2 arë, 300 m2 

truall dhe 100 m2 ndërtesë (sipas AMTP duhet të jenë 400m2), certifikatë pronësie lëshuar më 

datë 08.01.2007, nënshkruar nga A. K. 

-Nga verifikimi i ndarjes së tokës mbi bazën e normës për frymë, rezulton se në Bashkinë 

Këlcyrë, norma për frymë ka qenë 2400m2 dhe duke qenë se sipas prokurës së posaçme familja 

bujqësore përbëhej vetëm nga 3 anëtarë duhet të kishin përfituar vetëm 7200m2 arë dhe jo 

13106m2 (8440m2 regjistruar sipas AMTP nr.3537 + 4666m2 regjistruar sipas AMTP nr.3537/1). 

Për sa më lartë familja bujqësore ka përfituar 5906 m2 arë më tepër në kundërshtim me 

ligjin nr.7501, datë 19.07.1991 “Për tokën”, i ndryshuar. 

Për sa më lart veprimet janë kryer ish-regjistruesit A. K.,   K. P.   dhe D. D. 

AMTP nr.3537/1 nuk duhet të ishte lëshuar për shkak se familja bujqësore ka përfituar më tepër 

tokë bujqësore (edhe pavarësisht faktit se ka refuzuar dy parcela me sipërfaqe totale prej  1350m2 

arë). Veprime në kundërshtim me Ligjin nr.8312, datë 26.03.1998 “Për tokat bujqësore të 

pandara” dhe VKM nr.531, datë 21.08.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, i ndryshuar.  

 

-Me referencë nr.0459, datë 07.01.2010, në emër të I. B. është regjistruar pasuria si mëposhtë: 

-KPP vol.8 faqe 183, pas. nr.364/10 me sipërfaqe 4667m2 arë, certifikatë pronësie lëshuar datë 

07.01.2010 nënshkruar A. B. dhe nga ish-regjistruesi dhe A. K. (kjo pasuri ka kaluar me kontratë 

shitblerje në emër të shoqërisë T.       L.T.D   SHPK më datë 04.02.2010) 

Në referencë nr.0459, datë 07.01.2010 gjendet dokumentacioni i vënë në dispozicion si 

mëposhtë:  

-aplikim nr.16, datë 7.01.2010 

-plan rilevimi i përgatitur nga topograf i licensuar 

-Shkresë përcjellëse datë 11.12.2009 nga SAMT në Qark drejtuar ish-ZVRPP Përmet për 

regjistrimin e AMTP-së nr.3488/1, datë 16.06.2008 në emër të I. B. Në shkresë janë 

bashkëngjitur së AMTP nr.3488/1, datë 16.06.2008 me sipërfaqe 4667m2 arë të dhënë në emër të 

shtetasit I. B. (dy kopje) dhe plan vendosje e parcelës e përgatitur nga topograf  i licensuar dhe e 

konfirmuar nga Bashkia Këlcyrë 

Përsa i përket regjistrimit të AMTP-ve të lëshuara nga komisionet e ndarjes së tokës përpara 

datës 15.08.2008, në zbatim të Udhëzimit nr.2, datë 09.04.2009 “Për mënyrën e procedimit të 

organeve të administratës publike për pasuritë e paluajtshme, të fituara me aktin e marrjes së 

tokës në pronësi (AMTP)”, duhet të jenë të shoqëruara me planin e rilevimit/planvendosjen dhe 

certifikatën e përbërjes familjare, në datën 01.08.1991, për ish-kooperativat bujqësore, dhe 

1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore. Nëse nuk plotësohen kushtet e përmendura në këtë 

pike duhet të refuzohet regjistrimit nga ZVRPP-ja sipas precedurës së përcaktuar në udhëzimin 

nr.1, datë 31.01.2007 të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e regjistrimit në zyrat e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme”.  
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Duke qenë se mungon certifikata familjare me përbërjen familjare të datë 01.08.1991 për të 

vërtetuar gjendjen familjare të familjes bujqësore ish-ZVRPP Përmet duhet të kishte refuzuar 

regjistrimin  

 

Sipas nenit 1 të Ligjit nr.8312, datë 26.03.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, “ky ligj ka për 

objekt rregullimin juridik të tokave bujqësore të pandara dhe të tokave bujqësore të refuzuara 

nga familjet dhe që nuk pranojnë të marrin aktin e pronësisë apo të përdorimit sipas ligjit 

nr.7501, datë 19.7.1991 “Për tokën” dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore në zbatim të tij.” 

Po ashtu sipas VKM nr.531, datë 21.08.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, i ndryshuar, neni 

3 përcaktohet se “Ndarja e tokave bujqësore të pandara u jepet për t’u marrë në pronësi 

a) familjeve bujqësore ose individëve, të cilëve u janë dhënë në bazë të ligjit nr. 7501, datë 19.7. 

1991 “Për tokën”, por që i kanë refuzuar.  

b) për t’u plotësuar me normë të plotë për frymë, familjeve fshatare, që me ligjin nr. 7501, datë 

19.7.1991 “Për tokën” kanë marrë tokë bujqësore ½ e normës për frymë.” 

Duke qenë se shtetasi I. B. ka përfituar më parë AMTP-në me nr. 3488, Tetor 1992, me sipërfaqe 

13100 m2 (AMTP është e korrigjuar dhe mbas AMTP-së është bashkëngjitur deklarata sipas të 

cilës shtetasi ka refuzuar të marrë në pronësi 2 parcela me sipërfaqe totale prej  2800m2 arë) 

(15900-2800), e regjistruar si vijon: 

-KPP vol.3, faqe 106, pas.nr.74/482 me sipërfaqe totale 800m2, nga të cilat 500m2 arë, 300 m2 

truall dhe 109 m2 ndërtesë (trualli dhe ndërtesa janë regjistruar sipas Listës së Trojeve dhe 

ndërtesave 001 të cilës i mungon vula e Kryeplakut të Fshatit), certifikatë pronësie lëshuar më 

datë 14.04.2004, nënshkruar nga K. P. 

-KPP vol.5, faqe 240, pas.nr.250/7 me sipërfaqe 6600m2 (sipas AMTP duhet të jenë 6000m2), 

certifikatë pronësie lëshuar më datë 14.04.2004, nënshkruar nga K. P.  

-KPP vol.6, faqe 217, pas.nr.305/11 me sipërfaqe 1900m2 (sipas AMTP duhet të jenë 1800m2) 

-KPP vol.6, faqe 240, pas.nr.309/17 me sipërfaqe 7600m2 (sipas AMTP duhet të jetë 6600m2)  

 Për sa më lartë në emër të përfituesit të AMTP nr. 3488, Tetor 1992 janë regjistruar 

3500m2 arë (16600 - 13100) më tepër se AMTP në kundërshtim me ligjin nr.7501, datë 

19.07.1991 “Për tokën”, i ndryshuar. 

-Ndër të tjera nuk plotësohet as kriteri i mosplotësimit të normës së plotë për frymë (nëse familja 

ka marrë tokë bujqësore me ½ e normës për frymë) për shkak se mungon certifikata me 

përbërjen familjare të datë 01.08.1991 e cila do të mundësonte vërtetimin nëse përfituesi ka 

përfituar tokën bujqësore me ½ e normës për frymë. 

-AMTP nr.3488/1 nuk duhet të ishte lëshuar dhe nuk duhet të ishte regjistruar për shkak se Ilmi 

Beqiri ka përfituar 8167m2 (3500m2 + 4667m2) më tepër tokë bujqësore (edhe pavarësisht 

faktit se ka refuzuar dy parcela me sipërfaqe totale prej  2800m2 arë). Veprime në kundërshtim 

me ligjin nr.7501, datë 19.07.1991 “Për tokën”, i ndryshuar, Ligjin nr.8312, datë 26.03.1998 

“Për tokat bujqësore të pandara” dhe VKM nr.531, datë 21.08.1998 “Për tokat bujqësore të 

pandara”, i ndryshuar.  

Për sa më lart veprimet janë kryer nga ish-regjistruesit A. K.,   K. P. dhe ish-specialisti 

A.B. 

-Në lidhje me sa trajtuar më lart (Akt konstatimi nr.5) nga ana e D. D.,   A. B. dhe A. K. ish-

punonjës të ish-ZRPP Përmet, janë dërguar me e-mail observacionet ku pretendohet se ZVRPP 

nuk mban përgjegjësi për regjistrimin e akteve të lëshuara nga organet e tjera.  

Grupi i auditimit sqaron se punonjësit e ish-ZVRPP (aktualisht ZVASHK) jo vetëm që mbajnë 

përgjegjësi për regjistrimin e këtyre akteve, por përpara se t’i regjistroj ato, në zbatim të 
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Udhëzimit nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve që verifikohen nga 

ZRPP dhe të procedurës për nxjerrjen urdhrit të Regjistruesit” duhet të verifikojë elementët e 

formës dhe përmbajtjes të titujve të pronësisë, pra duhet të verifikojë dhe arsyetimin ligjor 

(bazën ligjore) mbi të cilin ky titull është lëhuar. AMTP-të janë nxjerrë në kundërshtim me 

procedurën e përcaktuar në dispozitat ligjore për ndarjen e tokës si ligjin nr.7501, datë 

19.07.1991 “Për tokën”, i ndryshuar, Ligjin nr.8312, datë 26.03.1998 “Për tokat bujqësore të 

pandara” dhe VKM nr.531, datë 21.08.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, i ndryshuar. Për 

më tepër, ju keni regjistruar me tepër tokë bujqësore sesa ëhtë dhënë me AMTP. Për këto arsye 

observacioni juaj nuk do të merret në konsideratë. 

 

-Me referencë nr.0897 dhe 901, datë 26.09.2018, në emër të H. M. janë regjistruar (nga pronë 

“Shtet”) pasuritë si mëposhtë: 

-KPP vol.9 faqe 145, pas. nr.356/15 me sipërfaqe 7500m2 arë, certifikatë pronësie lëshuar datë 

26.09.2018. Kartela është nënshkruar nga specialisti P. L. dhe certifikata është lëshuar nga 

Përgjegjësi i ZVASHK Përmet V. P. (ref.nr.897) 

-KPP vol.9 faqe 250, pas. nr.356/22 me sipërfaqe 4500m2 arë, certifikatë pronësie lëshuar datë 

10.10.2018. Kartela është nënshkruar nga specialisti P. L. dhe certifikata është lëshuar nga 

Përgjegjësi i ZVASHK Përmet V. P. (ref.nr.901) 

 

Në referencën nr.0897 dhe 0901, datë 26.09.2018 sipas të cilave është regjistruar AMTP, gjendet 

dokumentacioni i vënë në dispozicion si mëposhtë:  

-urdhër nr.152/2 dhe urdhër nr.152/3 për regjistrimin e AMTP 

-aplikimet përkatëse për shërbimin e kërkuar 

-manadat pagesat për shërbimin e kryer 

-shkresë nr.211, datë 29.01.2018 dërguar nga Bashkia Këlcyrë për konfirmimin e regjistrimit të 

pasurisë, sipas të cilës është dërguar dhe dokumentacioni shoqërues për shtetasin Hekuran 

Merkohasanaj 

-shkresë datë 11.08.2017 dërguar nga DAMT pranë Këshillit të Qarkut Gjirokastër drejtuar ish-

ZVRPP Përmet për konfirmimin e regjistrimit të pasurisë, sipas të cilës është dërguar dhe 

dokumentacioni shoqërues për shtetasin H. M. Sipas kësaj shkrese dërgohet dokumentacioni për 

regjistrim duke i’u referuar Ligjit nr.8752, datë 26.03.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e 

strukturave për mbrojtjen e tokës”, i ndryshuar dhe Udhëzim nr.2, datë 08.04.2009 “Për mënyrën 

e procedimit të organeve të administratës publike, për pasuritë e paluajtshme, të fituara me Aktin 

e Marrjes së Tokës në Pronësi (AMTP)”. Udhëzimi nr.2, datë 08.04.2009 “Për mënyrën e 

procedimit të organeve të administratës publike, për pasuritë e paluajtshme, të fituara me Aktin e 

Marrjes së Tokës në Pronësi (AMTP)” është shfuqizuar në vitin 2013 dhe nuk gjen aplikim sepse 

regjistrimet e AMTP-ve kryhen mbi bazën e VKM Nr. 994, datë 09.12.2015 “Për procedurën e 

regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, i ndryshuar 

-kërkesë datë 24.01.2016 nga shtetasi për aplikimin për regjistrimin e AMTP 

-certifikatë me përbërjen familjare të datë 01.08.1991 

-planvendosje e përgatitur nga topograf i licensuar dhe i konfirmuar nga Kryetari i Bashkisë dhe 

kryetari i fshatit 

-planrilevim i përgatitur nga topograf i licensuar dhe i konfirmuar nga Kryetari i Bashkisë dhe 

kryetari i fshatit 

-AMTP nr.3589/1 datë 15.08.2017 me sipërfaqe 12000m2 arë në emër të H. M. (AMTP-ja ka 

formatin e vjetër dhe jo formatin e përcaktuar në VKM nr. 222, datë 6.3.2013, të Këshillit të 

http://planifikimi.gov.al/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=4479&token=4b3170bc9c20ff1e4e2d621d08c353a969d5b16b
http://planifikimi.gov.al/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=4479&token=4b3170bc9c20ff1e4e2d621d08c353a969d5b16b
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Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të kryerjes së procesit të kalimit të tokës bujqësore të 

ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”, me VKM nr. 337, datë 22.4.2015, të 

Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të kryerjes së procesit të kalimit të tokës 

bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve” dhe me VKM nr. 253, datë 

6.3.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të plotësimit të akteve të 

marrjes së tokës bujqësore në pronësi, për familjet bujqësore në fshatrat e ish-kooperativave 

bujqësore”, të ndryshuar e kërkuar nga VKM Nr. 994, datë 09.12.2015 “Për procedurën e 

regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, i ndryshuar për AMTP-të e lëshuara në 

zbatim të ligjeve nr. 9948, datë 07.07.2008, të ndryshuar, nr. 57/2012 dhe nr. 171/2014) 

-deklaratat e kufitarëve të cilët deklarojnë se nuk kanë kanë patur asnjë lloj konflikti dhe  nuk 

janë në proces gjyqësor me njëri tjetrin 

-vërtetim datë 14.08.2017 nga Bashkia Këlcyrë se shtetasi H. M. ka marrë tokë në pronësi sipas 

ligjit nr.7501, datë 19.07.1991 “Për tokën bujqësore”, kjo sipërfaqe toke është e lire dhe mbi të 

nuk ka asnjë pretendim 

 

Së pari, shtetasi H. M. ka përfituar më parë AMTP me nr.2589, datë 16.10.1992 me sipërfaqe 

12500m2 arë, por ka bërë deklarat për heqjen nga pronësia dy parcelat në Grykën e Këlcyrës me 

sip. totale 12000m2 arë (parcela me sip. 7500m2 dhe parcela me sip.4500m2) dhe dëshiron të 

mbajë vetëm parcelën me sip. 500m2. Deklarata e cila mban vulën e Këshillit Popullor të Qytetit 

është nënshkruar nga vetë shtetasi H. M. dhe kryetari i komunës 

Së dyti, Këshilli i Qarkut Gjirokastër mbështetur në Udhëzimin nr.2, datë 09.04.2009 “Për 

mënyrën e procedimit të organeve të administratës publike për pasuritë e paluajtshme, të fituara 

me aktin e marrjes së tokës në pronësi (AMTP)” tashmë të shfuqizuar që prej vitit 2013 ka 

dërguar AMTP nr.3589/1, datë 15.08.2017 sipas formatit të vjetër dhe jo atij të përcaktuar në 

VKM Nr. 994, datë 09.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në 

pronësi”, i ndryshuar. Sipas VKM nr. 337, datë 22.4.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për 

përcaktimin e procedurave të kryerjes së procesit të kalimit të tokës bujqësore të ish-

ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve” pika 21 përcaktohet se “AMTP-ja ka ngjyrë të 

verdhë dhe përmban të gjitha elementet dhe formën, sipas lidhjes 1, bashkëlidhur këtij vendimi. 

Këto akte prodhohen me shpenzimet e njësisë së qeverisjes vendore, sipas modelit të AMTP-së, i 

cili merret zyrtarisht në Komisionin Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, pranë prefektit 

të qarkut. Njësia e qeverisjes vendore është e detyruar të përdorë vetëm këtë model.” 

Pra jemi para faktit që vetë shtetasi H. M. ka deklaruar dorëheqjen nga pronësia e sip. totale 

12000m2 arë, AMTP nr.3589/1, datë 15.08.2017 nuk është nxjerrë në zbatim të procedurës 

ligjore të përcaktuar në Ligjin nr.171/2014, “Për përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të 

tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”, të ndryshuar, si dhe 

nuk është në formën dhe formatin e përcaktuar në VKM Nr. 994, datë 09.12.2015 “Për 

procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, i ndryshuar. 

Si konkluzion, AMTP nr.3589/1, datë 15.08.2017 nuk duhet të ishte lëshuar nga Këshilli i 

Qarkut Gjirokastër dhe nuk duhet të ishte regjistruar nga ish-ZVRPP Përmet. 

Për sa më lartë veprimet janë kryer nga specialisti P. L. dhe nga Përgjegjësi i ZVASHK 

Përmet V. P. 

-Në lidhje me këtë praktikë (Akt konstatimi nr.5) nga ana e punonjësit P. L. janë dërguar 

observacionet me e-mail ku pretendohet se punonjësit e ZVASHK nuk mbajnë përgjegjësi për 

regjistrimin e akteve të lëshuara nga organet e tjera.  
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Grupi i auditimit sqaron që ish-ZVRPP (aktualisht ZVASHK) jo vetëm që mban përgjegjësi për 

regjistrimin e këtyre akteve, por përpara se t’i regjistroj ato, në zbatim të Udhëzimit nr. 2, datë 

12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve që verifikohen nga ZRPP dhe të procedurës 

për nxjerrjen urdhrit të Regjistruesit” duhet të verifikojë elementët e formës dhe përmbajtjes të 

titujve të pronësisë, pra duhet të verifikojë dhe arsyetimin ligjor (bazën ligjore) mbi të cilin ky 

titull është lëhuar. Duke qenë se AMTP nr.3589/1, datë 15.08.2017 nuk është nxjerrë në zbatim 

të procedurës ligjore të përcaktuar në Ligjin nr.171/2014, “Për përfundimin e procedurave 

ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”, të 

ndryshuar, si dhe nuk është në formën dhe formatin e përcaktuar në VKM Nr. 994, datë 

09.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, i ndryshuar, 

nuk duhet të ishte regjistruar nga ish-ZVRPP Përmet. 

 

AMTP-të në fjale lejet e legalizimit janë lëhuar në kundërshtim me Ligjin  Nr. 111/2012, “Për 

menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 4, pika 8, VKM nr.280, date 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 pikat 2 

dhe 4 dhe Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 

ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, atëherë në zbatim të pikës 5 të Udhëzimit nr. 2, datë 

12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve që verifikohen nga ZRPP dhe të procedurës 

për nxjerrjen urdhrit të Regjistruesit”, këto akte të nxjerra në kundërshtim me ligjin nuk duhet të 

regjistroheshin. Për këtë arsye, observacionet tuaja nuk do të merren në konsideratë. 

Marrëdhëniet me KVVTP 

Në zbatim të pikës 1 të programit të auditimit u kërkun praktikat për marrëdhëniet dhe 

korrespodencën e ish-ZVRPP Përmet me Komisionin Vendor të Verifikimit të Titujve të 

Pronësisë (KVVTP) të Prefektit të Qarkut Gjirokastër. Nga ZVASHK Përmet na u vu në 

dispozicion vetëm një praktikë për periudhën objekt auditimi. 

Në praktikë (mungon inventari) të protokolluar 28.12.2018 gjendet dokumentacioni (i njësuar 

nga Prefektura Gjirokastër) i vënë në dispozicion si mëposhtë:  

-dëshmi trashëgimie testamentare, datë 25.01.2018 

-Kërkesë datë 28.06.2018 nga trashëgimtari L. S. për verifikimin e AMTP-së nga Komisioni i 

Tokës në Fshat  

- AMTP nr.1293/1, datë 24.12.2015 në emër të S. S. 

- kërkesë për informacion me nr.831, datë 13.07.2018 nga KVVTP e Prefektit të Qarkut 

Gjirokastër drejtuar Bashkisë Përmet për vënien në dispozicion të të gjithë dokumentacionit që 

disponohet në lidhje me vendimmarrjen për lëshimin e AMTP nr.1293/1, datë 24.12.2015 në 

emër të S. S. 

- kthim përgjigje nr.2213, datë 11.09.2018 nga Bashkia Përmet në lidhje me kërkesë për 

informacion me nr.831, datë 13.07.2018 nga KVVTP e Prefektit të Qarkut Gjirokastër, sipas të 

cilit Bashkia Përmet shprehet se nuk ka vendimmarrje nga Këshilli Bashkiak Përmet 

- shkrsë nr.1269, datë 08.11.2018 nga KVVTP e Prefektit të Qarkut Gjirokastër drejtuar ish-

ZVRPP Përmet për mosregjistrimin e AMTP nr.1293/1, datë 24.12.2015 në emër të S. S. deri në 

momentin e marrjes së vendimit përfundimtar për pavlefshmërinë e këtij akti. 

-shkresë nr.1562, datë 24.12.2018 nga KVVTP e Prefektit të Qarkut Gjirokastër, projekt-vendim 

nr.20, datë 24.12.2018 për pavlefshmërinë e plotë të titullit të pronësisë (AMTP). 

-relacion me nr.1563, datë 24.12.2018 mbi AMTP nr.1293/1, datë 24.12.2015 në emër të S. S. 
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-shkresë nr.1564, datë 24.12.2018 nga KVVTP e Prefektit të Qarkut Gjirokastër, vlerësim ligjor 

nr.20, datë 24.12.2018 për pavlefshmërinë e plotë të titullit të pronësisë (AMTP). Në analizën 

ligjore të fakteve KVVTP e Prefektit të Qarkut Gjirokastër konkuldon se VKM nr.253, datë 

06.03.2013 përcakton në mënyrë të qartë gjithë procedurën që duhet të ndjekë një subjekt për 

marrjen e AMTP-së kur nuk ka titull pronësie mbi këtë tokë dhe duke përmendur kriterin e 

vendimmarrjes së këshillave komunarë ose bashkiakë, i cili është kriteri kryesor për paisjen me 

AMTP, ka arritur në përfudnimin se titulli i pronësisë (AMTP nr.1293/1, datë 24.12.2015 në 

emër të S. S.) është dhënë në kundërshtim me ligjin dhe duhet shfuqizuar plotësisht.Për arsyet e 

mësipërme KVVTP e Prefektit Qarku Gjirokastër vendosi shfuqizimin e plotë të AMTP 

nr.1293/1, datë 24.12.2015 në emër të S. S. dhe toka bujqësore me sipërfaqe totale 1165m2 të 

kaloj në favor të shtetit. 

-Kërkesë padi me nr.1566, datë 27.12.2018 për deklarimin e pavlefshmërisë së AMTP nr.1293/1, 

datë 24.12.2015 në emër të S. S. 

-shkresë nr.1567, datë 27.12.2018 nga KVVTP e Prefektit të Qarkut Gjirokastër drejtuar 

Gjykatës Administrative të shkallës së parë Gjirokastër ku i kërkohet shfuqizimi i plotë i AMTP 

nr.1293/1, datë 24.12.2015. 

-shkresë nr.1568, datë 27.12.2019 nga KVVTP e Prefektit të Qarkut Gjirokastër, drejtuar ish-

ZVRPP Përmet, për dërgim dokumentacioni (kopje e njësuar me origjinalin) të vlerësimit ligjor 

nr.20, datë 24.12.2018 që KVVTP Gjirokastër ka në dosje në lidhje me kërkesën për shfuqizimin 

e AMTP nr.1293/1, datë 24.12.2015 në emër të S. S. fshati Kajnikol, Njësia Adminitrative 

Çarshovë  

-shkresë nr.1569 dhe 1570, datë 27.12.2018 nga KVVTP e Prefektit të Qarkut Gjirokastër 

drejtuar Avokaturës së Shtetit në lidhje me kërkesën për shfuqizimin e plotë të AMTP nr.1293/1, 

datë 24.12.2015 ku i dërgohen kopje të njësuara të vlerësimit ligjor nr.20, datë 24.12.2018 për 

pavlefshmërinë e plotë të titullit të pronësisë (AMTP) dhe të dokumentacionit mbështetës. 

 

Parcelat të cilat janë dhënë sipas AMTP nr.1293/1, datë 24.12.2015 janë të regjistruara në 

pronësi “Shtet” në ZK2073, pas.nr.528, KPP vol.3 faqe 28 me sipërfaqe 114 m2 arë dhe 

pas.nr.448, KPP vol.2 faqe 198 me sipërfaqe 437m2 arë. 

ZVASHK Përmet ka vepruar në zbatim të Vendimit nr.20, datë 24.12.2018 për pavlefshmërinë e 

plotë të titullit të pronësisë të KVVTP e Prefektit të Qarkut Gjirokastër. 

 

3. Auditim mbi zbatimin e ligjshmërisë për vlerësimet periodike të kufizimeve të vendosura 

nga KLSH, ZQRPP dhe vetë regjistruesi, ose nga institucione të tjera që e kanë 

kompetencë. 

 

-Me Referencë nr.9976, datë 03.08.2017, aplikim nr. 1235, datë 03.08.2017 është regjistruar 

në emër të trashëgimtarëve Familja S. pasuria nr.9/70 për truall 360m2 dhe ndërtim 76m2, 

vol. 11, faqe 217, sipas dëshmisë së trashëgimisë ligjore (më parë regjistruar sipas nenit 

24/b me referencë nr.3750). Certifikatë pronësie lëshuar datë 29.08.2017 dhe më pas kjo 

datë është fshirë me gomë, por e dukshme, nënshkruar ish-specialisti A. B.  
 

Nga shqyrtimi i referencës nr.3750 të vënë në dispozicion rezulton dokumentacioni si më poshtë: 

-vërtetim pronësie sipas të cilit në regjistrin hipotekor nr.13.-111, datë 25.03.2004 figuron e 

regjistruar pasuria si më lartë 

-lista e bashkëpronarëve 
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-hartat treguese të regjistrimit 

-kërkesë për regjistrim pronësie 

- deklaratë personale, pa datë e nënshkruar nga V. S. për kufizimet e pasurisë të cilën kërkon ta 

regjistroj 

-vërtetim noterial nr.895 rep., datë 22.03.2004, për konfirmimin e nënshkrimit të deklaratës  

noteriale të pronarëve kufitarë 

-plan rilevimi i përgatitur nga topograf i licensuar por pa vulë 

-notë transkriptimi në të cilën citohet se është blerë trualli dhe mbi të është ngritur një shtëpi 

-notë transkriptimi e datë 03.11.1995 për transkriptimin e shtëpisë dhe truallit në radhorin me 

nr.132, datë 18.06.1952 

-vërtetim datë 27.11.2003 nga Zyra e gjendjes civile Përmet se i ndjeri Dh. S. ka qenë banor i 

hershëm i Përmetit që prej vitit 1945 

-planvenosje e pronës e konfirmuar nga Bashkia Përmet 

-vendim nr.27.11.2003 i Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet për lëshimin e dëshmisë së 

trashëgimisë ligjore në favor të 8 trashëgimtarëve. 

-procesverbal i mbajtur më vitin 2004 nga punonjësit e ish-ZVRPP Përmet për shqyrtimin e 

dokumentacionit të kësaj praktike. 

 

-Nga auditimi i dokumentacionit u konstatua se në dosje nuk ndodhet vendimi për 

regjistrimin ose refuzimin e regjistrimit të pasurisë të personit të interesuar, veprim në 

papajtueshmëri me pikën 12, të VKM nr. 745, datë 12.10.2012 “Për procedurat e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë 

të përcaktuar sipërfaqen” ku përcaktohet:“ Regjistruesi, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e 

paraqitjes së kërkesës, me përjashtim të rasteve të afishimit të parashikuara në pikën 7 të këtij 

vendimi, merr vendim për regjistrimin ose refuzimin e regjistrimit të pasurisë. Kundër vendimit 

të regjistruesit ose në mungesë të përgjigjes, kërkuesi mund të ankohet në gjykatë.”. 

Me arsyetimin se mungon Vendimi i Regjistruesit për 24/b, nga ish-regjistruesi G. K. është 

nxjerrë urdhër kufizimi me nr.4652, datë 03.11.2016 “për ndalimin e veprimeve mbi pasurinë”. 

Ky urdhër është regjistruar në seksionin “E” të kartelës sipas referencës nr.9441, datë 

26.10.2016. 

-Pavarësisht këtij kufizimi nga vetë ish-regjistruesi G. K. është regjistruar dëshmia e 

trashëgimisë në favor të trashëguesve Spio sipas referencës nr.9976, datë 03.08.2017.  

-Po ashtu nga vetë ish-regjistruesi G.K. është lëshuar certifikata e pronësisë më datë 29.08.2017. 

Veprimet në kartelë janë kryer nga ish-specialisti A. B. i cili ka nënshkruar dhe kartelën e 

pasurisë së paluajtshme. 

Këto veprime bien në kundërshtim me urdhërin e kufizimit me nr.4652, datë 03.11.2016 “për 

ndalimin e veprimeve mbi pasurinë”,  nenin 25/b të ligjit nr. 33/2012, "Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme", ndryshuar dhe pikën 12, të VKM nr. 745, datë 12.10.2012 “Për 

procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme 

pronësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”. 

Për sa më lartë mbajnë përgjegjësi ish-specialisti A. B. dhe ish-regjistruesi G. K. 

 

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

përfituara nga privatizimi, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera me këto 

prona: 
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a. Sipas kontratave të shitblerjes të objekteve shtetërore nga (Ministria e Ekonomisë, 

Ministria e Financave,bashkia dhe ish njësitë e vetëqeverisjes vendore) dhe regjistrimi i 

pasurive publike të transferuara dhe administrimi i tyre. 

b. Sipas kontratave të shitblerjes me EKB-në. 

 

Në zbatim të pikës 4 të programit të auditimit “Nr. 901/1, datë 14/11/2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

1- Dokumentacioni i administruar në arkivë, praktikat, referencat dhe Av. 

2- Kartelat e pasurisë së paluajtshme, sipas volumeve dhe zonave kadastrale. 

3- Dokumentacioni sipas inventarizimit bashkëlidhur referencave përkatëse, si dhe 

korespondencat shkresore me institucionet përkatëse, etj.  

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

Nga ana e ASHK Përmet nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore të bëra përsa i përket regjistrimit të 

pasurive sipas kontratave të privatizimit me EKB-në, referuar:  

1- Nenit 20, 25/b, 45, 59, 74 të Ligjit 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të Paluajtshme”, 

përcaktimeve të Ligjit nr. 111/2019 “Për kadastrën”. 

2- Ligjit nr. 9154, datë 06.01.1993 “Për Arkivat”, 

3- Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”,  

4- 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”.  

5- Pikën 5 dhe 6 të VKM Nr. 745, datë 24.10.2012 “Për procedurat e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të 

përcaktuar sipërfaqen” 

6- Pikës 7 të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për Punën në ZVRPP”, të ndryshuar, 

Udhëzimit Metodik Nr. 76 Prot, datë 13.09.1999 “Për plotësimin e kartelës së pasurisë së 

paluajtshme”. 

7- Urdhërin nr. 364, datë 27/04/2012 “Për miratimin e propozimeve të këshillit drejtues tekniko-

ligjor”, 

8- Rregulloren nr. 2079, datë 11.6.2007 “Për arkivimin e dokumenteve tekniko ligjore në 

ZRPP”, në të cilat ndër të tjera përcaktohet:  

 

Nenin 20 i ligjit nr. 33, datë 21.3.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”, Regjistruesi 

ka këto kompetenca: 

a) drejton dhe organizon veprimtarinë e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për 

realizimin e funksioneve dhe përmbushjen e detyrave të saj, në përputhje me përcaktimet e 

legjislacionit në fuqi; 

ç) të kërkojë me shkrim ose me shkresë zyrtare nga personi i interesuar që, brenda një afati jo 

më të gjatë se 30 ditë, të paraqesë dokumentet e pronësisë, certifikatat, çdo dokument tjetër apo 

plan rilevimi, të lidhur me pasurinë e paluajtshme, kontratën e qirasë ose hipotekën në fjalë. Në 

rast të mosparaqitjes së dokumentacionit të kërkuar brenda afatit të sipërcituar kërkesa për 

regjistrim refuzohet; 

d) të thërrasë çdo person të interesuar që të paraqitet tek ai ose te ndonjë person tjetër i 

autorizuar prej tij, për të dhënë informacion ose shpjegim për pasurinë e paluajtshme, kontratën 

e qirasë ose hipotekën; 
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dh) t'i propozojë Kryeregjistruesit refuzimin e regjistrimit kur nuk plotësohen kushtet e 

përcaktuara në këtë ligj; 

e) të administrojë dhe të verifikojë të dhënat e përcaktuara në shkronjat "c", "ç", "d" dhe "dh" të 

këtij neni; 

ë) t'i kërkojë personit, që paraqet një informacion jo të rregullt, që t'ia paguajë zyrës së 

regjistrimit shpenzimet që ajo ka kryer në procesin e verifikimit të këtij informacioni jo të 

rregullt. 

Pika 7 –Arkiva, e Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për Punën në ZVRPP”, të ndryshuar, 

7.1. Arshivon dokumentat e pershkruara ne piken 4: (4/2, 4/3, 4/4, 4/6, 4/7, 4/9,4/11),  

7.3. Pas perfundimit te te gjitha procedurave te regjistrimit dhe nenshkrimit te Aplikimit nga 

Regjistruesi, dokumentin dhe dy kopjet e Aplikimit i pranon per arkivim. Ploteson kuadratin 

“Arkivimi Manual” te Aplikimit dhe vendos ne zarfin perkates dokumentin bashke me kopjen e 

pare te Aplikimit. Kopja e dyte i jepet Aplikantit. 

7.4. I pergjigjet me dokumentacionin e nevojshem punonjesve te ZRPP sipas kerkesave 

paraprake te bera prej tyre. Cdo levizje ditore e dokumentave apo hartave jashte arshives 

regjistrohet ne “Regjistrin e veprimeve ditore te dokumentave te arkivit”, etj….. 

Nenin 45 i ligjit nr. 33, datë 21.3.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”,  

1. Në rastet kur shteti, personi juridik/fizik ka fituar të drejtën e pronësisë mbi një pasuri të 

paluajtshme, me anë të ligjit, vendimit gjyqësor të formës së prerë për fitimin apo kalimin e së 

drejtës së pronësisë apo të aktit të një organi administrativ, regjistruesi, mbështetur në këto akte 

të paraqitura nga personi i interesuar, bën regjistrimin, duke shënuar pronar shtetin, personin 

juridik/fizik, të cilit i ka kaluar e drejta e pronësisë. 

2. Regjistrimi i fitimit të pronësisë mbi një pasuri të paluajtshme, sipas këtij neni, bëhet nga Zyra 

e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, pas plotësimit të kushteve të regjistrimit, të 

përcaktuara në shkronjën “h” dhe në paragrafin fundit të nenit 193 të Kodit Civil. 

3. Nëse nuk plotësohen kushtet e sipërpërmendura, regjistruesi propozon refuzimin e kërkesës 

për regjistrim dhe dosja e plotë e praktikës, së bashku me projekturdhrin e refuzimit, i kalojnë 

për kompetencë Kryeregjistruesit. 

4. Kryeregjistruesi, brenda 30 ditëve, me urdhër të arsyetuar, duhet të vendosë miratimin ose jo 

të propozimit. Kundër urdhrit të Kryeregjistruesit për refuzimin e regjistrimit, ose kur ai nuk 

është marrë brenda afatit të përcaktuar, mund të bëhet ankim në gjykatë. 

5. Elementet e vendimit, që verifikohen nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, dhe 

procedura e nxjerrjes së urdhrit përcaktohen me udhëzim të Këshillit të Ministrave. 

 

Nga Auditimi rezultoi që:  

- Me Ref. 9964, datë 24.06.2017, aplikim nr. 600, datë 26.04.2017, është regjistruar pasuria nr. 

23/43+1-5, vol. 3, fq. 183, zk. 2917-Përmet me sipërfaqe 56.33 m2, në pronësi V. S. dhe H. S. 

sipas kontratës shitjes me pagesë të menjëhershme nr. 499 rep, nr. 285 kol, datë 24.06.2017, 

ndërmjet Drejtorisë Rajonale Enti Kombëtar i Banesave Gjirokastër dhe blerësve të sipërcituar, 

lëshuar certifikatë pronësie datë 01.09.2017, punuar praktika nga z. A. B. me detyrë ish-

Specialiste, miratuar nga z. G. K. me detyrë ish-Regjistrues.  

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit Nr. 9154, datë 

06.11.2003 “Për arkivat”, në dosje nuk administrohen dokumentat shtesë si formularët 1, 2 dhe 3 

si dhe mandat arkëtimi. 

Ndërkohë që pasuria pallat është pasqyruar nga hipoteka në sistem sipas Ref.  1641, datë 

15.07.2000, në pasurinë nr. 23/43, vol. 7, fq. 178, zk. 2917- Përmet, në dosje nuk administrohet 
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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 

Përmet, 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”, gjithashtu genplani dhe 

planimetria nuk janë dokumente origjinale të lëshuara nga Enti Banesave, por të korigjuara me 

dorë, cka duhet të detyronte ish-ZVRPP Përmet të refuzonte regjistrimin e praktikës dhe pajisjen 

me certifikatë pronësie deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor. 

Për mangësit e konstatuara më sipër ngarkohen me përgjegjësi z. A. B. me detyrë ish-Specialist 

dhe z. G. K. me detyrë ish-Regjistrues.  

 

- Me Ref. 9424, datë 18.07.2016, aplikim nr. 825, datë 18.07.2016, është regjistruar pasuria nr. 

25/80+1-5, vol. 15, fq. 183, zk. 2917-Përmet me sipërfaqe 87.4 m2, në pronësi Foti Pandeli 

Laska, sipas kontratës shitjes me pagesë të menjëhershme nr. 1185 rep, nr. 476 kol, datë 

11.07.2016, ndërmjet Drejtorisë Rajonale Enti Kombëtar i Banesave Gjirokastër dhe blerësve të 

sipërcituar, lëshuar certifikatë pronësie datë 08.08.2019, punuar praktika nga z. A. B. me detyrë 

ish-Specialist, miratuar nga z. G. K. me detyrë ish-Regjistrues.  

Ndërkohë që pasuria pallat është pasqyruar nga hipoteka në sistem sipas Ref. 4872, datë 

21.12.2007, në pasurinë nr. 25/80+1-5, vol. 15, fq. 178, zk. 2917- Përmet. 

Nga auditimi i dokumentacionit tekniko ligjor gjendje në dosje, rezulton se nga ish-ZVRPP 

Përmet, 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”, gjithashtu në dosje nuk 

administrohet certifikata familjare që tregon gjëndjen familjare datë 01.12.1992.  

Për mangësit e konstatuara më sipër ngarkohen me përgjegjësi z. A.B. me detyrë ish-Specialist 

dhe z. G. K. me detyrë ish-Regjistrues.  

 

- Me Ref. 10495, datë 30.07.2019, aplikim nr. 524, datë 04.04.2019, është regjistruar pasuria nr. 

23/61+1-5, vol. 28, fq. 28, zk. 2917-Përmet me sipërfaqe 66.74 m2, në pronësi M. T. dhe M. T. 

sipas kontratës shitjes me pagesë të menjëhershme nr. 573 rep, nr. 274/1 kol, datë 03.04.2019, 

ndërmjet Drejtorisë Rajonale Enti Kombëtar i Banesave Gjirokastër dhe blerësve të sipërcituar, 

lëshuar certifikatë pronësie datë 30.07.2019, punuar praktika nga z. P. L. me detyrë Specialist 

Jurist, miratuar nga z. V. P. me detyrë ish-Regjistrues.  

Ndërkohë që pasuria pallat është pasqyruar nga hipoteka në sistem sipas Ref. 0830, datë 

15.07.2000, në pasurinë nr. 23/61, vol. 8, fq. 62, zk. 2917- Përmet, në dosje 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 gjendje në dosje, rezulton se nga ish-ZVRPP 

Përmet, 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 
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paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”. Për mangësit e konstatuara 

më sipër ngarkohen me përgjegjësi z. P. L. me detyrë Jurist, miratuar nga z. V. P. me detyrë ish-

Regjistrues.  

 

- Me Ref. 9835, datë 17.12.2018, aplikim nr. 631, datë 02.05.2017, është regjistruar pasuria nr. 

23/14+2-4, vol. 8, fq.164, zk. 2917-Përmet me sipërfaqe 79.12 m2, në pronësi të K. M. sipas 

kontratës shitjes me pagesë të menjëhershme nr. 505 rep, nr. 254 kol, datë 25.04.2017, ndërmjet 

Drejtorisë Rajonale Enti Kombëtar i Banesave Gjirokastër dhe blerësve të sipërcituar, lëshuar 

certifikatë pronësie datë 17.12.2018, punuar praktika nga z. G. I. me detyrë Specialist Jurist, 

miratuar nga z. V. P. me detyrë ish-Regjistrues.  

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit Nr. 9154, datë 

06.11.2003 “Për arkivat”. 

Ndërkohë që pasuria pallat është pasqyruar nga hipoteka në sistem sipas Ref. 2333, datë 

15.07.2000, në pasurinë nr. 23/14, vol. 6, fq. 189, zk. 2917- Përmet, në dosje 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 gjendje në dosje, rezulton se nga ish-ZVRPP 

Përmet, 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”, sipërfaqja e përcaktuar në 

kontratën e shitjes 71.2 m2 nuk përputhet me atë të përcaktuar në planimetrin e apartamentit 

79.12 m2, nga ta cilat sipërfaqje shfrytëzimi 65 m2, dhe sip trualli 22.15 m2. 

Nga ish-ZVRPP Përmet nuk duhet të procedohej me regjistrimin e pasurisë pasi kontrata e shitjes 

e cila përbën dhe titull pronësie ka pasaktësi në sipërfaqe, dhe regjistrimi sipërfaqes prej 7.92 m2 

(79.12-71.2), nuk është e justifikuar me dokumentacion ligjor, ndërkohë dhe shkresa me nr. 

Extra prot, datë 25.05.2018, nga Enti Kombëtar i Banesave nuk është e qartë pasi thot që 

sipërfaqja prej 71.2 m2 është sipërfaqe shfrytëzimi, ndërkohë që sipas planimetrisë sip. 

shfrytëzimi është 65 m2. Gjithashtu certifikata familjare e datës 02.05.2017 nuk tregon gjëndjen 

familjare datë 01.12.1992. Për mangësit e konstatuara më sipër ngarkohen me përgjegjësi nga z. 

G. I. me detyrë Jurist, miratuar nga z. V. P. me detyrë ish- Regjistrues.  

Për sa më sipër është mbajtur akt konstatimi nr. 1, datë 12.02.2020.   

 

Në lidhje konstatimet në Projekt Raport, janë paraqitur observacionet nga z. V. P. me detyrë 

ish-Regjistrues dhe z. G. I. me detyrë Specialist i Sektorit të Hartografisë, si vijon: 

- Përsa i përket konstatimeve për parregullsitë në regjistrimin e referencave nr. 9835 dhe 9424, 

sqarojnë se janë verifikuar aktet e fitimit të pronësisë dhe i plotësojnë të gjithë elementët e 

formës dhe përmbajtjes. Në lidhje me sipërfaqen prej 71.2 m2 të përcaktuar në kontratën e 

shitjes me EKB, është vetëm sipërfaqja e shfrytëzuar ndërkohë që sip. 79.12 m2 përfshin dhe 

muret që e ndajnë nga pasurit kufitare, bashkëlidhur kontratës së shitjes është dhe planimetria e 

cila shpjegon sipërfaqen e apartamentit. Në lidhje me mungesën e certifikatës familjare gjëndje e 

vitit 1992 në Ref. 9424, sqarojnë se nuk administrohet në dosje pasi ndërtimi është bërë në vitin 

2000 sipas lejes së ndërtimit dhe nuk i nënshtrohet përcaktimeve të ligjit nr. 7652, datë 

23.12.1992 “Për privatizimin e banesave shtetërore”. 
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Qëndrimi i Audituesve Shtetërorë të KLSH: Observacioni juaj është i përsëritur me ato të 

trjatuara hollësisht në Projekt Raport, për pasojë nuk merret në konsideratë.  

 

Në lidhje konstatimet në Projekt Raport, janë paraqitur observacionet përkatëse administruar 

në KLSH, nga z. P. L. me detyrë Specialist i Sektorit të Hartografisë, si vijon: 

- Përsa i përket konstatimeve për parregullsitë në regjistrimin e referencave nr. 10495, sqaron se 

janë verifikuar aktet e fitimit të pronësisë dhe i plotësojnë të gjithë elementët e formës dhe 

përmbajtjes. Në lidhje me konstatimin se në dosje nuk administrohet kontrata e bashkëpronësise 

sqaron se pasuria me nr.23/61 vol.8 faq.62 zk.2917 Përmet e llojit “Pallat”është regjistruar në 

hipotekë para vitit 1997 dhe shumë prej dokumentacionit që kishte Zyra e Regjistrimit të 

Pasurive Përmet në atë kohë nuk gjenden më në arkivën e kësaj zyre.Më pas është bërë 

regjistrimi i kësaj pasurie në sistemin e ri në vitin 2000 dhe ky regjistrim është bërë bazuar në 

dokumentacionin e Lejes së Ndërtimit të viti 1994. 

-  Në lidhje me konstatimin se nuk administrohet çertifikata familjare që tregon gjendjen 

familjare datë 01.12.1992” sqaron se në bazë të çertifikatës familjare të z.M. T. të datës 

01.12.1992 rezulton se R. T. që është i biri i z.M. T. e znj.M. T. është I dalëlindjes 21/04/1989 

,dhe në bazë të pikës 8.4 të Rregullores për Punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme Nr.184 Prot. Datë 08.04.1999 ,e ndryshuar rezulton se ai është në moshë më të 

vogël se 18 vjeç në vitin 1992 ( 01.12.1992 data e lëshimit të çertifikatës familjare). 

Qëndrimi i Audituesve Shtetërorë të KLSH: Observacioni juaj është i përsëritur me ato të 

trjatuara hollësisht në Projekt Raport, për pasojë nuk merret në konsideratë.  

 

- Me indicie nga Referencë nr. 08221, datë 26.10.2016 u verifikua deri në origjinë 

regjistrimi i pasurisë, ZK 2917; 

Me referencë nr.3778, datë 26.10.2016, është bërë regjistrimi i pasurisë së paluajtshme si më 

poshtë: 

-pas. Nr.6/119, me sip.1073.6m2 truall dhe 325.6m2 ndërtesë, KPP vol.11 faqe 247, në emër të 

S.K. (kartela nuk është mbyllur), ndarë në pasuritë 

1.pas nr.6/18 me sip. 475.3m2 truall dhe 157.8m2 ndërtesë, KPP vol.11 faqe 248, vijon në vol.11 

faqe 250 deri në vol.12 faqe 1 (KPP vol.11 faqe 248 nuk është mbyllur) 

2.pas nr.6/121 me sip. 598m2 truall (te përshkrimi i veçantë është bërë shënimi “objekti është i 

rrënuar”), KPP vol.11 faqe 249 (certifikatë pronësie lëshuar më datë 07.08.2017, veprimet në 

kartelë janë kryer nga A. B.) 

Nga verifikimi i dokumentacionit të vënën në dispozicion në referencë nr.3778, datë 26.10.2016 

rezultoi: 

-ndodhet fotokopje e noterizuar e kontratës së shitblerjes për objektin dhe truallin midis ish-Nd. 

P. të D. Përmet dhe S. K. 

Në dosje ndodhen fotokopje të noterizuara të dokumentacionit si më poshtë: 

- planvendosje e objektit,  

- planimetri e objektit 

-fotokopje e noterizuar e kontratës (jo-noteriale) lidhur më datë 20.10.1995 midis AKP Përmet 

dhe S. K. për shitjen e objektit “K. i L. D.”. Në këtë kontratë citohet “Kontrata e truallit do të 

lidhet nga ana e seksionit të financës pasi të jetë lidhur kontrata e objektit.” 

-akt dorëzimi i objektit datë 21.10.1995 (fotokopje e noterizuar) 

-procesverbal për dorëzimin e objektit (fotokopje e noterizuar) 
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-Së pari, kontrata e privatizimit (shit-blerjes) duhet të jetë nënshkruar sipas aktit noterial në 

kuptimin e nenit 83 të Ligjit Nr.7850, datë 29.7.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar ku citohet se “Veprimi juridik për kalimin e pronësisë së sendeve të paluajtshme dhe 

të 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 

shprehimisht nga ligji.” 

-Së dyti, kontrata e shit-blerjes duhet të jetë origjinale (ose e konfirmuar nga institucioni përkatës 

i privatizimeve të ish-ndërmarrjeve shtetërore) dhe e nënshkruar midis Degës së AKP Përmet 

dhe blerësit sipas përcaktimeve të VKM nr.203, datë 03.05.1995 “Për privatizimin e 

ndërmarrjeve të vogla e të mesme”, i ndryshuar dhe pikës 7 të Kreut IV të Rregullores nr. 184, 

datë 08.04.1999 “Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, e ndryshuar ku 

citohet se “7. Pasuritë e paluajtshme të njohura nga ligji Nr. 7512, date 10.08.1991, “Për 

sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private dhe nismës së lirë, të veprimtarive private te 

pavarura dhe privatizimit”, duhet te paraqesin; 

7.1. Kontratën e shit-blerjes mes AKP dhe blerësit për objektin e privatizuar. 

7.2. Kontratë për marrëdhqniet me truallin 

7.3. Plan-vendosje 

7.4. Aktin e dorëzimit të nënshkruar nga AKP dhe blerësi.”  

Së fundmi, mungon kontrata e lidhur midis ish-AKP Përmet dhe blerësit për marrëdhëniet me 

truallin. 

 

Pas nr.6/121 me sip. 598 m2 truall (te përshkrimi i veçantë është bërë shënimi “objekti është i 

rrënuar”), KPP vol.11 faqe 249, është regjistruar sipas ref. nr.8221, datë 26.10.2016 (certifikatë 

pronësie lëshuar më datë 07.08.2017, veprimet në kartelë janë kryer nga A. B.) 

Në referencë ndodhet fotokopje e noterizuar e kontratës së shit-blerjes për sipërfaqen prej 

598.3m2 truall dhe 167.8 m2 ndërtesë, dhe planvendosja e objektit. Sipas kësaj kontrate pasuria 

ka kaluar në pronësi të M. T. Certifikata e pronësisë është lëshuar më datë 07.08.2017 nga ish-

regjistruesi G. K. Veprimet në kartelë janë kryer nga ish-specialisti A. B. 

Për sa më lartë mbajnë përgjegjësi ish-specialisti J. Zh. ish-specialisti A. B. si dhe ish-

regjistruesi G. K. i cili i ndodhur para fakteve të mësipërme duhet të kishte nxjerrë urdhër 

për ndalimin e veprimeve për pasuritë e mësipërme deri në plotësimin e dokumentacionit 

tekniko-ligjor. 

 

5. Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e objekteve me leje 

ndërtimi mbi troje publike dhe private, në zbatim të ligjit nr. 8405, datë 17.09.1998 “Për 

urbanistikën” i ndryshuar, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera me 

këto prona.  

 

Nga auditimi me zgjedhje i praktikave të regjistrimit të lejeve të ndërtimit rezultoi si vijon: 

 

- Me Ref. 10155, datë 18.07.2018, është regjistruar pasuria nr. 23/165-ND, vol. 27, fq. 241, zk. 

2917-Përmet Qytet, e llojit ndërtesë, me sip. 77.38 m2 ndërtesë, në pronësi të A. Sh. me leje 

Ndërtimi nr. 29/1, datë 14.01.2000 për objektin “Lokal + banesë 2 Kate”, me sipërfaqe sheshi 

280 m2, sipërfaqe ndërtimi 154.8 m2,  ndërsa volumi total i ndërtimit nuk është përcaktuar.  

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 
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- Nuk është bërë inventarizimi i dosjes duke mos respektuar kërkesat e Ligjit Nr. 9154, datë 

06.11.2003 “Për arkivat” dhe Rregulloren nr. 207, datë 11.06.2007 “Për arkivimin e 

dokumenteve  tekniko-ligjore në ZVRPP”. 

- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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”.  

- Aplikimi nr. 1611, datë 26.12.2017, nga shtetasja K. Sh. për L1- Lëshim çertifikatë pronësie, 

I5- Lëshim kopje kartele të pasurisë, I4-Lëshim kopje të fragmentit të hartës, R11- Regjistrim 

përfundimtar i ndërtimeve të reja, punonjës pritës është G. I. 

- Me shkresën nr. 2028 prot, datë 26.12.2017 të Bashkisë Përmet, drejtuar ish-ZVRPP- Përmet, 

është përcjellë konfirmimi zyrtar i dokumentacionit për regjistrim për objektin “Lokal + banesë 2 

Kate”, me leje ndërtimi të miratuar nga Bashkia Përmet me Vendim nr. 29/1 prot, datë 

14.01.2000, Vendimi nr. 29/1 prot, datë 14.01.2000, për miratimin e sheshit të ndërtimit, me 

sipërfaqe sheshi ndërtimi 280 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 154.8 m2, planimetria e pjesshme e 

qytetit, planimetria e sheshit të ndërtimit, planimetrit e kateve, projekt zbatimi, certifikatë e 

përdorimit nr. 2 prot, datë 14.12.2017, por mungon relacion shpjegues mbi praktikën e 

certifikatës së përdorimit, preventivi, Akt-Kolaudimi datë 27.09.2017, vërtetim hipotekor me nr. 

15-55, datë 14.02.2011, për pasurinë nr. 23/165, zk. 2917, me sipërfaqe 140 m2, e llojit truall në 

pronësi të K. Sh. prokurë e posacme nr. 1755 rep, nr. 304/1 Kol, datë 08.04.2017, prokurë e 

posacme nr. 687 rep, nr. 303 Kol, datë 02.05.2017, Vendimi nr. 1785/p-439, datë 22.10.2008, 

Gjykatës Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, lëshim dëshmie trashëgimie për trashëgimlënësen A. Sh. 

- Aplikimi  nr. 1611, për regjistrim nga qytetari është bërë në datë 26.12.2017, ndërkohë që 

certifikata e pronësisë është lëshuar në datë 18.07.2018, pra gati 7 muaj me vonesë nga afati i 

fundit i dhënies së shërbimit 16.01.2018. 

- Mungon deklarata e përputhshmërisë bashkëlidhur Lejes së Përdorimit, e cila kofirmon 

kryerjen e punimeve në përputhje me normat e standardet e sigurisë në fuqi, veprim në 

papajtueshmëri me pikën 2 neni 42 të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit”, i ndryshuar. 

Nga akt-kolaudimit rezulton se objekti nuk është përfunduar por është ndërtuar vetëm kati parë, 

sipas planrilevimit të administruar në dosje sipërfaqja e truallit është 140 m2, ndërkohë që 

sipërfaqja e ndërtimit është 77.4 m2. 

Nga verifikimi i veprimeve të kryera në volum rezulton se nuk është bërë asnjë shënim në lidhje 

me marrëdhëniet me truallin, gjithashtu nuk është rregulluar marrëdhënia me truallin për 

sipërfaqen prej 140 m2 (280-140), nuk administrohet akt-marrëveshje, ndërkohë që leja e sheshit 

është dhënë për sipërfaqen 280 m2 vetën në emër të A. Sh. sipas planimetrisë së sheshit janë 

përcaktuar dy sipërfaqe nga 140 m2 shesh dhe 77.4 m2 ndërtim secila, njëra për A. Sh. dhe njëra 

për N.Z. pra ka mospërputhje. Në ZVRPP është bërë regjistrim pjesor i lejes vetëm për A. Sh. 

Mangësit e konstatuara nuk janë në përputhje me përcaktimet e nenit 45 dhe 46, të ligjit nr. 33, 

datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, Ligjit pika 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” dhe Udhëzim 

Nr. 1, datë 13.04.2016 “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 individuale, të objektit në fazën e karabinasë dhe të 
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objektit të përfunduar”. Punuar praktika nga z. P. L. me detyrë Specialist Hartograf, miratuar nga 

z. V. P. me detyrë ish-Regjisrtues. 

 

- Me Ref. 2863, datë 27.02.2019, është regjistruar pasuria nr. 6/17-ND, vol. 8, fq. 49, zk. 2132-

Këlcyrë, e llojit njësi, me sip. 30.8 m2 ndërtesë, në pronësi të Th. K. me leje Ndërtimi nr. 2, datë 

18.05.2004 për objektin “Dyqan Tregtie”, me sipërfaqe sheshi 72 m2, sipërfaqe ndërtimi 30.8 

m2.  

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Nuk është bërë inventarizimi i dosjes duke mos respektuar kërkesat e Ligjit Nr. 9154, datë 

06.11.2003 “Për arkivat” dhe Rregulloren nr. 207, datë 11.06.2007 “Për arkivimin e 

dokumenteve  tekniko-ligjore në ZVRPP”. 

- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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”.  

- Aplikimi nr. 924, datë 17.09.2018, nga shtetasi Th. K. për L1- Lëshim çertifikatë pronësie, I5- 

Lëshim kopje kartele të pasurisë, I4-Lëshim kopje të fragmentit të hartës, R11-Regjistrim 

përfundimtar i ndërtimeve të reja, punonjës pritës është G. I. Aplikimi  nr. 924, për regjistrim nga 

qytetari është bërë në datë 17.09.2018, ndërkohë që certifikata e pronësisë është lëshuar në datë 

27.02.2019, pra gati 6 muaj me vonesë nga afati i fundit i dhënies së shërbimit 08.10.2018. 

- Me shkresën nr. 1774 prot, datë 10.09.2018 të Bashkisë Përmet, drejtuar ish-ZVRPP- Përmet, 

është përcjellë konfirmimi zyrtar i dokumentacionit për regjistrim për objektin “Dyqan tregtie”, 

me leje ndërtimi të miratuar nga Bashkia Përmet me Vendim nr. 2 prot, datë 18.05.2004, 

Vendimi nr. 1 prot, datë 08.03.2004, për miratimin e sheshit të ndërtimit, me sipërfaqe sheshi 72 

m2, sipërfaqe ndërtimi 30.8 m2,  leje përdorimi pa numër, datë 22.11.2012, SUP- Studim 

Urbanistik Pjesor, planimetria e sheshit të ndërtimit, planvendosje e sheshit të ndërtimit, 

preventiv punimesh me vlerë 694,320 lekë, akt-kolaudimi datë 20.11.2012, kontratë shtiblerje 

trualli datë 07.06.2004. 

- Mungon deklarata e përputhshmërisë bashkëlidhur Lejes së Përdorimit, e cila kofirmon 

kryerjen e punimeve në përputhje me normat e standardet e sigurisë në fuqi, veprim në 

papajtueshmëri me pikën 2 neni 42 të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit”, i ndryshuar. 

- Duke qenë se Leja e përdorimit mban datë 22.11.2012 dhe kërkesa për regjistrim është bërë më 

datë 17.09.2018, ish-ZVRPP Përmet duhet të mbante kamatëvonesën prej 300,000 lekë para se të 

regjistronte titullin e pronësisë dhe të lëshonte certifikatën. Mospagimi i detyrimit të 

kamatëvonesës prej 300,000 lekë përbën të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit në po të 

njëjtën vlerë. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Ligjin nr. 33, datë 21.03.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar Neni 38- Regjistrimi i detyruar, Neni 39 

Vonesa e paraqitjes së dokumentacionit për regjistrim. 

- Nga verifikimi i veprimeve të kryera në volum rezulton se në KPP e pasurisë ndëtesë nuk është 

bërë shënimi në lidhje me marrëdhëniet me truallin në seksionin përkatës. 

- Trualli mbi të cilën është ndërtuar objekti dyqan është regjitruar mbi pasurin nr. 6/20, vol. 6, 

fq.100, zk. 2132-Këclyrë, me sip. 3269 m2, e llojit shesh, hapur në kartela sipas LN 2013, në 

pronësi shtet, pa lëshuar certifikatë pronësie. Në seksionin Përshkrimi vecantë ka shënimin 

“VKM nr. 530, datë 01.05.2008, me nr. 45 i listës së inventarit parcela nr. 6”, ndërsa në 
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seksionin D sipas Ref. 1861, datë 13.05.2016 ka shënimin “I jepet në administrim Bashkisë 

Këlcyrë”.  

Sa sipër rezulton se kjo pronë e cila është transferuar Bashkisë Këlcyrë në administrim sipas 

VKM nr. 530, datë 01.05.2008, nuk është bërë aplikim për regjistrim e VKM dhe pasurisë nga 

Bashkia Këlcyrë dhe pajisjen me certifikatë pronësie, për pasojë kontrata e shitjes me Bashkinë 

Këclyrë datë 07.06.2004, për truallin nuk është e rregullt pasi nuk është e regjistruar në ZVRPP, 

nuk është bërë me akt-noterial, gjithashtu trualli në pronësi të Bashkisë nuk është pajisur me 

certifkatë pronësie. Nga ish-ZVRPP Përmet duhej të vendoset kufizimi mbi pasurinë ndërtesë 

deri në rregullimin e marrëdhënieve me truallin. 

Mangësit e konstatuara nuk janë në përputhje me përcaktimet e nenit 45 dhe 46, të ligjit nr. 33, 

datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, Ligjit pika 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” dhe Udhëzim 

Nr. 1, datë 13.04.2016 “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 individuale, të objektit në fazën e karabinasë dhe të 

objektit të përfunduar”. Punuar praktika nga z. P. L. me detyrë Specialist Hartograf, miratuar nga 

z. V. P: me detyrë ish-Regjisrtues. 

 

- Me Ref. 10173, datë 06.08.2018, është regjistruar pasuria nr. 21/470-ND, vol. 27, fq. 243, zk. 

2917-Përmet Qytet, e llojit ndërtesë, me sip. 207.6 m2 ndërtesë, në pronësi të J. S. me leje 

Ndërtimi nr. 57, datë 24.02.2003 për objektin “Banesë 2 Kate”, subjekti ndërtues “L.   Sh.P.K”, 

me sipërfaqe sheshi 505 m2, sipërfaqe ndërtimi 231 m2,  volumi total i ndërtimit është 1386 m2.  

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Nuk është bërë inventarizimi i dosjes duke mos respektuar kërkesat e Ligjit Nr. 9154, datë 

06.11.2003 “Për arkivat” dhe Rregulloren nr. 207, datë 11.06.2007 “Për arkivimin e 

dokumenteve  tekniko-ligjore në ZVRPP”. 

- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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”.  

- Aplikimi nr. 611, datë 22.01.2018, nga shtetasja Janaq Piro Stefanidhi, për L1- Lëshim 

çertifikatë pronësie, I5- Lëshim kopje kartele të pasurisë, I4-Lëshim kopje të fragmentit të hartës, 

R11-Regjistrim përfundimtar i ndërtimeve të reja, punonjës pritës është G. I.  

- Me shkresën nr. 157 prot, datë 22.01.2018 të Bashkisë Përmet, drejtuar ish-ZVRPP- Përmet, 

është përcjellë konfirmimi zyrtar i dokumentacionit për regjistrim për objektin “Banesë 2 Kate”, 

me leje ndërtimi të miratuar nga Bashkia Përmet me Vendim nr. 57 prot, datë 24.02.2003, 

Vendimi nr. 57 prot, datë 24.02.2003, për miratimin e sheshit të ndërtimit, me sipërfaqe sheshi 

505 m2, sipërfaqe ndërtimi 231 m2,  volumi total i ndërtimit është 1386 m2, Vendimi nr. 57, datë 

24.02.2003 i KKRT Qarku Gjirokastër për miratimin e studimit urbanistik pjesor, certifikatë e 

përdorimit nr. 4 prot, datë 11.01.2018, por mungon relacion shpjegues mbi praktikën e 

certifikatës së përdorimit, Projekt i zbatimit Maj 2001, më parë në kohë nga data e miratimit të 

lejes së ndërtimit 24.02.2003, preventivi, planimetria e sheshit të ndërtimit, Akt-Kolaudimi datë 

24.09.2017, kontrata e sipërmarrjes datë 20.12.2002 ndërmjet Shoqërisë së ndërtimit “L.  Sh.p.k” 

dhe porositësve J. S. dhe A. S. plan rilevimi datë 26.02.2018 sipas së cilës sip.e e bazës së 
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ndërtimit është 207.6 m2 dhe sip. e ndërtimit për të dy katet është 438.6 m2, vërtetim hipotekor 

me nr. 12-56, datë 30.01.2001, për pasurinë nr. 56, zk. 2917, me sipërfaqe 505 m2, e llojit truall 

në pronësi të J. S. kontrata e shitblerjes nr. 328 Rep, nr. 40 Kol, datë 24.01.2001, për blerjen e 

truallit nga shtetasi J. S. 

- Aplikimi  nr. 61, për regjistrim nga qytetari është bërë në datë 22.01.2018, ndërkohë që 

certifikata e pronësisë është lëshuar në datë 06.08.2018, pra gati 6 muaj me vonesë nga afati i 

fundit i dhënies së shërbimit 12.02.2018. 

- Mungon deklarata e përputhshmërisë bashkëlidhur Lejes së Përdorimit, e cila kofirmon 

kryerjen e punimeve në përputhje me normat e standardet e sigurisë në fuqi, veprim në 

papajtueshmëri me pikën 2 neni 42 të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit”, i ndryshuar. 

- Nga verifikimi i veprimeve të kryera në volum rezulton se në KPP e pasurisë ndëtesë nuk është 

bërë shënimi përkatës nuk është bërë asnjë shënim në lidhje me marrëdhëniet me truallin. 

Mangësit e konstatuara nuk janë në përputhje me përcaktimet e nenit 45 dhe 46, të ligjit nr. 33, 

datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, Ligjit pika 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” dhe Udhëzim 

Nr. 1, datë 13.04.2016 “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 individuale, të objektit në fazën e karabinasë dhe të 

objektit të përfunduar”. Punuar praktika nga z. P. L. me detyrë Specialist Hartograf, miratuar nga 

z. V. P. me detyrë ish-Regjisrtues. 

 

- Referencë nr. 0870, datë 28.02.2017, ZK 2131, Këlcyrë fshat; 

Me aplikimin nr.396 datë 28.02.2017 (kërkesa pranuar nga ish-regjistruesi G. K.), nga subjekti 

G. H. është kërkuar regjistrimi përfundimtar i ndërtimit të ri: “Stacion i shitjes së karburantit + 

ambiente ndihmëse” ndodhur në Këlcyrë dhe pajisjen me certifikatë pronësie dhe hartë treguese 

registrimi.  

Nga kontrolli i dokumentacionit pjesë e dosjes, rezulton se: 

Me shkresën nr.145/2 prot., datë 09.02.2016, Bashkia Këlcyrë, i ka dërguar ish-ZVRPP Përmet 

dokumentacionin urbanistik për regjistrimin e objektit si mëposhtë: 

-Leje përdorimi e datë 10.07.2014 

-Leje ndërtimi dhe leje për shtyrjen e afatit të ndërtimit deri më datë 14.10.2014 

-Vendim nr.53/9, datë 14.10.2008 i KRRTQ Gjirokastër, “Për miratimin e destinacionit të 

sheshit të ndërtimit dhe kondicioneve urbane të tij” sipas të cilit është përcaktuar sheshi i 

ndërtimit prej 7400m2 dhe objektet prej 56.5m2, 189.5 m2 dhe 924 m2 

-Akt kolaudimi datë 14.02.2014 

-S.U.P. i sheshit të ndërtimit 

-Planimetria e sheshit të ndërtimit 

-Kontrata e sipërmarrjes lidhur më datë 15.10.2008 sipërmarrësit dhe porositësit (G. H.) 

-Projekti i zbatimit 

-Nga krahasimi i vendimit nr.53/9, datë 14.10.2008, “Për miratimin e destinacionit të sheshit të 

ndërtimit dhe kondicioneve urbane të tij” sipas të cilit është përcaktuar sheshi i ndërtimit prej 

7400m2 dhe objektet prej 56.5m2, 189.5m2 dhe 924m2 dhe S.U.P. i sheshit të ndërtimit rezulton 

se objekti i emërtuar ND-5 me sipërfaqe 206.6m2 nuk është miratuar me Vendim nr.53/9, datë 

14.10.2008, pra nuk përputhet. 
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Me shkresë datë 29.03.2017 në përgjigje të kërkesës nr.396, datë 28.02.2017 së subjektit, ish-

ZVRPP Përmet e ka njoftuar atë për mospërputhjen e sipërfaqes së ndërtimit sipas lejes së 

ndërtimit dhe vendimit nr.53/9, datë 14.10.2008 me sipërfaqen e planvendosjes së miratuar. 

Nga verifikimi i kartelave të pasurive të paluajtshme rezulton se, në kartelën e pasurisë së 

paluajtshme KPP volum 9, faqe 114, me referencë nr. 0870, datë 28.02.2017, sipas urdhërit me 

nr.396/1, datë 28.02.2017 të regjistruesit është regjistruar pasuria nr. 269/41 me sipërfaqe totale 

13169m2, nga të cilat 5796 m2 arë, 7400m2 janë truall dhe 1169.5m2 ndërtesë. Certifikatë 

pronësie lëshuar nga ish-regjistruesi G. K. më datë 29.06.2017, veprimet në kartelë janë kryer 

nga ish-specialisti A. B. 

Nga kontrolli i dokumentacionit pjesë e dosjes, rezulton regjistrimi i kësaj pasurie është bërë me 

të meta e parregullsi si më poshtë vijon: 

-Duke qenë se Leja e përdorimit mban datë 10.07.2014 dhe kërkesa për regjistrim është bërë më 

datë 28.02.2017, ish-ZVRPP Përmet duhet të mbante kamatëvonesën prej 300,000 lekë para se të 

regjistronte titullin e pronësisë dhe të lëshonte certifikatën. Mospagimi i detyrimit të 

kamatëvonesës prej 300,000 lekë përbën të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit në 

po të njëjtën vlerë. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim 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 të 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 për qind të tarifës së regjistrimit, por jo më shumë se 300 000 lekë.” 

Për sa më lartë veprimet janë kryer nga ish-regjistruesi G. K. i cili ka pranuar kërkesën pa 

llogaritur kamatëvonesën. 

 

- Referencë nr. 9925, datë 22.08.2017, ZK 2917, Qytet Përmet; 

Me aplikimin nr.1212, datë 02.08.2017 dhe nr.1319 datë 22.08.2017 (kërkesa pranuar nga ish-

regjistruesi G. K.), nga subjekti A. Q. është kërkuar regjistrimi përfundimtar i ndërtimit të ri: 

“Shtesë lokali” ndodhur në Qytet Përmet dhe pajisjen me certifikatë pronësie dhe hartë treguese 

registrimi.  

Nga kontrolli i dokumentacionit pjesë e dosjes, rezulton se: 

Me shkresën nr.995 prot., datë 30.06.2017, Bashkia Përmet, i ka dërguar ish-ZVRPP Përmet 

dokumentacionin urbanistik për regjistrimin e objektit si mëposhtë: 

-Leje shfrytëzimi e datë 15.11.2000 

-Leje ndërtimi për shtesë lokali me sipërfaqe 24.3m2 

-vendim nr.170, datë 28.06.1995 i KRRT e Rrethit Përmet 

-Vendim nr.163, datë 09.10.1998 i KRRT e rrethit Përmet, “Për miratimin e S.U.P. dhe leje 

ndërtimi” 
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-Vendim për sheshin e ndërtimit prej 24.3m2 

-Akt kolaudimi datë 30.10.1999 (nga verifikimi i këtij akti rezulton se ai është fotokopje e 

njësuar nga Bashkia Përmet ndërsa nënshkrimet e sipërmarrësit A. Q. dhe kolaudatorit ing.D. L. 

janë vendosur më vonë sepse janë më bojë të njomë, pra mungojnë tek origjinali) 

-Planimetria e sheshit të ndërtimit 

-Planimetria e objektit 

-Preventiv 

-Planrilevimi i përgatitur nga topograf i licensuar 

 

Nga verifikimi i kartelave të pasurive të paluajtshme rezulton se, në kartelën e pasurisë së 

paluajtshme KPP volum 13, faqe 171, me referencë nr. 09925, datë 22.08.2017, sipas urdhërit 

me nr.1319/1, datë 22.08.2017 të regjistruesit është regjistruar pasuria nr. 13/100 me sipërfaqe 

24.3m2 truall dhe 24.3m2 ndërtesë. Certifikatë pronësie lëshuar nga ish-regjistruesi G. K. më datë 

15.08.2017, veprimet janë kryer nga specialisti G. I. 

Nga kontrolli i dokumentacionit pjesë e dosjes, rezulton regjistrimi i kësaj pasurie është bërë me 

të meta e parregullsi si më poshtë vijon: 

-Duke qenë se Leja e shfrytëzimit mban datë 15.11.2000 dhe kërkesa për regjistrim është bërë 

më datë 02.08.2017, ish-ZVRPP Përmet duhet të mbante kamatëvonesën prej 300,000 lekë para 

se të regjistronte titullin e pronësisë dhe të lëshonte certifikatën. Mospagimi i detyrimit të 

kamatëvonesës prej 300,000 lekë përbën të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit në 

po të njëjtën vlerë. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim 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 për qind të tarifës së regjistrimit, por jo më shumë se 300 000 lekë.” 

Për sa më lartë veprimet janë kryer nga ish-regjistruesi G. K. i cili ka pranuar kërkesën pa 

llogaritur kamatëvonesën. 

 

-Në praktikën e vënë në dispozicion mungon kontrata e marrëdhënies më truallin. 

-Ish-regjistruesi G. K. në kundërshtim me 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 

individuale, të objektit në fazën e karabinasë dhe të objektit të përfunduar”, nuk ka nxjerrë 

urdhër për vendosjen e kufizimit në seksionin “E” të kartelës deri në zgjidhjen e marrëdhënieve 

me truallin apo paraqitjen e kontratës së marëdhënieve më truallin që listohet në shkresën nr.995 
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prot., datë 30.06.2017 të Bashkisë Përmet e dërguar në ish-ZVRPP Përmet, por që munon në 

referencën e vënë në dispozicion. 

- Referencë nr. 9909, datë 17.07.2017, ZK 2917, Qytet Përmet; 

Me aplikimin nr.1168, datë 17.07.2017 (kërkesa pranuar nga ish-regjistruesi G. K.), nga subjekti 

M. A. është kërkuar regjistrimi përfundimtar i ndërtimit të ri: “Lokal + banesë 2 kate” ndodhur 

në Qytet Përmet dhe pajisjen me certifikatë pronësie dhe hartë treguese registrimi.  

Nga kontrolli i dokumentacionit pjesë e dosjes, rezulton se: 

Me shkresën nr.994 prot., datë 30.06.2017, Bashkia Përmet, i ka dërguar ish-ZVRPP Përmet 

dokumentacionin urbanistik për regjistrimin e objektit si mëposhtë: 

-Leje përdorimi me nr.1217 prot., datë 24.08.2016 

-Leje ndërtimi për “Lokal + banesë 2 kate”   

-Vendim nr.76, datë 24.08.1999 i KRRT e Rrethit Përmet për miratimin e lejes së ndërtimit 

-Vendim nr.13, datë 23.05.2006 i KRRT e Rrethit Përmet, “Për miratimin e sheshit dhe të lejes 

së ndërtimit” 

-Vendim nr.9, datë 26.07.2004 për miratimin e S.U.P. 

-Akt kolaudimi datë 16.08.2016  

-Planimetria e sheshit të ndërtimit 

-Planrilevimi i përgatitur nga topografi i licensuar 

-Projekti dhe preventivi 

-Rikonturimi i sheshit të ndërtimit 

Nga verifikimi i kartelave të pasurive të paluajtshme rezulton se, në kartelën e pasurisë së 

paluajtshme KPP volum 27, faqe 196, me referencë nr. 09909, datë 17.07.2017, është regjistruar 

pasuria nr. 22/120-ND me sipërfaqe 103.6m2 ndërtesë. Certifikatë pronësie lëshuar nga ish-

regjistruesi G. K. më datë 10.08.2017, veprimet janë kryer nga specialisti G. I. Kjo pasuri ka 

kaluar më pas në pronësi të J. Xh. sipas kontratës së dhurimit dhe certifikata e pronësisë është 

lëshuar më 04.12.2017.  

Duke qenë se në praktikën e vënë në dispozicion mungon kontrata e marrëdhënies më truallin, 

specialisti G. I. ka vepruar në përputhje me 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 

individuale, të objektit në fazën e karabinasë dhe të objektit të përfunduar” duke regjistruar 

vetëm ndërtesën në favor të subjektit përfitues të lejes së ndërtimit. 

 

Nga kontrolli i dokumentacionit pjesë e dosjes, rezulton regjistrimi i kësaj pasurie është bërë me 

të meta e parregullsi si më poshtë vijon: 

-Duke qenë se Leja e përdorimit mban datë 24.08.2016 dhe kërkesa për regjistrim është bërë më 

datë 17.07.2017, ish-ZVRPP Përmet duhet të mbante kamatëvonesën prej 300,000 lekë para se të 

regjistronte titullin e pronësisë dhe të lëshonte certifikatën. Mospagimi i detyrimit të 

kamatëvonesës prej 213,200 lekë (328 ditë X 650 [6500 lekë x 10%]) përbën të ardhura të 

munguara në buxhetin e shtetit në po të njëjtën vlerë. Veprimet e mësipërme bien në 

kundërshtim 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 
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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 për qind të tarifës së regjistrimit, por jo më shumë se 300 000 lekë.” 

Për sa më lartë veprimet janë kryer nga ish-regjistruesi G. K. i cili ka pranuar kërkesën pa 

llogaritur kamatëvonesën. 

 

- Referencë nr. 9751, datë 24.11.2016, ZK 2917, Qytet Përmet; 

Me aplikimin nr.40, datë 24.11.2016 , nga subjekti L. D. është kërkuar regjistrimi përfundimtar i 

ndërtimit të ri: “Banesë 2 kate” ndodhur në Qytet Përmet dhe pajisjen me certifikatë pronësie dhe 

hartë treguese registrimi.  

Nga kontrolli i dokumentacionit pjesë e dosjes, rezulton se: 

Me shkresën nr.1595 prot., datë 07.10.2016, Bashkia Përmet, i ka dërguar ish-ZVRPP Përmet 

dokumentacionin urbanistik për regjistrimin e objektit si mëposhtë: 

-Leje përdorimi me nr.1233 prot., datë 29.08.2016 

-Leje ndërtimi për “Banesë 2 kate”   

-Vendim nr.76, datë 24.08.1999 i KRRT e Rrethit Përmet për miratimin e lejes së ndërtimit  

-Vendim nr.31, datë 19.08.1998 i KRRT e Rrethit Përmet, “Për miratimin e sheshit të ndërtimit” 

-Akt kolaudimi datë 20.08.2016  

-Planimetria e sheshit të ndërtimit 

-Planrilevimi i datë 20.11.2016 i përgatitur nga topografi i licensuar 

-Projekti dhe preventivi 

-Studimi urbanistik për sheshin e ndërtimit 

Nga verifikimi i kartelave të pasurive të paluajtshme rezulton se, në kartelën e pasurisë së 

paluajtshme KPP volum 27, faqe 183, me referencë nr. 09751, datë 24.11.2016, me urdhër 

nr.40/1 prot., 12.05.2017 është regjistruar pasuria nr. 23/13-N me sipërfaqe 136m2 ndërtesë. 

Certifikatë pronësie lëshuar nga ish-regjistruesi G. K. më datë 12.05.2017, veprimet janë kryer 

nga specialisti G. I. Në përshkrimin e veçantë është shënuar që kjo ndërtesë ndodhet mbi 

pasurinë nr.23/13. 

Duke qenë se në praktikën e vënë në dispozicion mungon kontrata e marrëdhënies më truallin, 

specialisti G. I. ka vepruar në përputhje me 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 

individuale, të objektit në fazën e karabinasë dhe të objektit të përfunduar” duke regjistruar 

vetëm ndërtesën në favor të subjektit përfitues të lejes së ndërtimit. 

 

- Referencë nr. 074, datë 30.01.2017, ZK 2073, fshati Kanikol; 

Me aplikimin nr.204, datë 30.01.2017 (kërkesa pranuar nga ish-regjistruesi G. K.), nga subjekti 

L. S. është kërkuar regjistrimi përfundimtar i ndërtimit të ri: “Shtëpi banimi 1 kat” ndodhur në 

fshati Kanikol dhe pajisjen me certifikatë pronësie dhe hartë treguese registrimi.  
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Nga kontrolli i dokumentacionit pjesë e dosjes, rezulton se: 

Me shkresën nr.117 prot., datë 20.01.2017, Bashkia Përmet, i ka dërguar ish-ZVRPP Përmet 

dokumentacionin urbanistik për regjistrimin e objektit si mëposhtë: 

- Certifikatë pronësie të shoqëruar me HTR 

- Leja e shftytëzimit me nr.1217 prot., datë 13.05.2014 

- Leje ndërtimi nr.1 datë 20.12.2010 për “Shtëpi banimi 1 kat”  me sipërfaqe të objektit 70m2 

dhe sipërfaqe sheshi 300m2 

- Vendim nr.1, datë 20.12.2010 i KRRT e Komuna Çarshovë për miratimin e kondicioneve 

urbane 

- Vendim nr.1, datë 20.12.2010 i KRRT e Komuna Çarshovë për miratimin e studimeve 

urbanistike dhe shesheve të ndërtimit 

- S.U.P. i sheshit të ndërtimit të objektit banesë 1 kat 

- Akt kolaudimi datë 11.05.2014  

- Planimetria e sheshit të ndërtimit 

- Planimetria e objektit 

- Planrilevimi i përgatitur nga topografi i licensuar 

- Projekti dhe preventivi 

 

Nga verifikimi i kartelave të pasurive të paluajtshme rezulton se në kartelën e pasurisë së 

paluajtshme KPP volum 3, faqe 221, me referencë nr. 074, datë 30.01.2017 është regjistruar 

pasuria nr.521/2 me sipërfaqe 300m2 truall dhe 77m2 ndërtesë. Certifikatë pronësie lëshuar nga 

ish-regjistruesi G. K. më datë 02.02.2017, veprimet janë kryer nga ish-specialisti A. B. Më vonë 

kjo pasuri ka kaluar më pas në pronësi të trashëgimtarëve Stefanidhi sipas dëshmisë së 

trashëgimisë. 

 

Nga kontrolli i dokumentacionit pjesë e dosjes, rezulton regjistrimi i kësaj pasurie është bërë me 

të meta e parregullsi si më poshtë vijon: 

-Duke qenë se leja shftytëzimit me nr.1217 prot., është lëshuar më datë 13.05.2014 dhe kërkesa 

për regjistrim është bërë më datë 30.01.2017, ish-ZVRPP Përmet duhet të mbante 

kamatëvonesën prej 300,000 lekë para se të regjistronte titullin e pronësisë dhe të lëshonte 

certifikatën. Mospagimi i detyrimit të kamatëvonesës prej 300,000 lekë përbën të ardhura të 

munguara në buxhetin e shtetit në po të njëjtën vlerë. Veprimet e mësipërme bien në 

kundërshtim 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 
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së regjistrimit, për çdo ditë vonesë, që ka kaluar nga kjo datë, paguhet kamatëvonesë, e 

barabartë me 10 për qind të tarifës së regjistrimit, por jo më shumë se 300 000 lekë.” 

Për sa më lartë veprimet janë kryer nga ish-regjistruesi G. K.i cili ka pranuar kërkesën pa 

llogaritur kamatëvonesën. 

 

- Referencë nr. 9653, datë 26.10.2016, ZK 2917, Qytet Përmet; 

Me referencë nr. 9653, datë 26.10.2016 është bërë regjistrimi fillestar i pronës nga Njësia e 

Menaxhimit të Projekteve duke regjistruar në kartelën e pasurisë së paluajtshme KPP volum 27, 

faqe 161, pasurinë nr.15/9+1-3 me sipërfaqe 18.73m2 “Mbingritje 1 kat, banesë individuale”. 

Në praktikën e vënë në dispozicion gjendet dokumentacionin urbanistik për regjistrimin e 

objektit si mëposhtë: 

- Certifikatë përdorimi me nr.405, datë 18.06.2015 

- Leje zhvillimore ndërtimi nr.801/1 datë 26.12.2013 miratuar me Vendim nr.2, datë 10.01.2014 

të Kryetarit të Bashkisë Përmet 

- Planvendosja e miratuar nga Kryetari  i Bashkisë Përmet 

- Planimetria e objektit dhe e shtesës 

-Në praktikë, mungon akti i kolaudimit si një dokument i detyrueshëm për konfirmimin e 

kontrollit i cili vërteton zbatimin apo jo të projektit dhe kondicioneve urbane të ndërtimit sipas 

lejes përkatëse. Ish-regjistruesi duhet të kishte nxjerrë urdhër kufizimi deri në plotësimin e 

dokumentacionit tekniko-ligjor.  Për sa më lartë është vepruar në papajtueshmëri me nenin 46 dhe 59 

të Ligjit nr. 33/2012, “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar dhe pikën 24/c të 

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 individuale, të objektit në fazën e karabinasë dhe të 

objektit të përfunduar”. 

Për sa më lartë veprimet janë kryer nga ish-regjistruesi G. K. 

 

- Referencë nr. 0165, datë 10.07.2018, ZK 2461, Qytet Këlcyrë; 

Me aplikimin nr.647, datë 10.07.2018 (kërkesa pranuar nga specialisti G. I.), nga subjekti A. M. 

është kërkuar regjistrimi përfundimtar i ndërtimit të ri: “Banesë individuale” ndodhur në Qytet 

Këlcyrë dhe pajisjen me certifikatë pronësie dhe hartë treguese regjistrimi.  

Nga kontrolli i dokumentacionit pjesë e dosjes, rezulton se: 

Me shkresën nr.170 prot., datë 10.07.2018, Bashkia Përmet, Njësia Administraive Petran i ka 

dërguar ish-ZVRPP Përmet dokumentacionin urbanistik për regjistrimin e objektit si mëposhtë: 

-Leje shfrytëzimi datë 16.12.2004 

-Leje ndërtimi për “Banesë individuale” miratuar me Vendim nr.47, datë 26.09.2003 i KRRT 

Qarku Gjirokastër për miratimin e lejes së ndërtimit 

-Vendim nr.37, datë 04.07.2003 i KRRT Këshillit të Komunës Petran “Për miratimin e sheshit të 

ndërtimit” me sipërfaqe 500m2. 

-Vendim nr.14, datë 19.06.2003 për miratimin e S.U.P. 

-Akt kolaudimi pa datë  

-Planimetria e sheshit të ndërtimit 

- Plan rilevimi i përgatitur nga topograf i licensuar 

-Vendim nr.86, datë 16.12.2004 i KRRT Qarku Gjirokastër mbi miratimin e studimeve 

urbanistike dhe shesheve të ndërtimit 

-studimi urbanistik pjesor 
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-kontratë jonoteriale për marrëdhënien me truallin prej 500m2 shesh ndërtimi. 

Nga verifikimi i kartelave të pasurive të paluajtshme rezulton se, në kartelën e pasurisë së 

paluajtshme KPP volum 2, faqe 168, me referencë nr. 0168, datë 10.07.2018, sipas urdhërit 

nr.647/1, datë 17.07.2018 është regjistruar pasuria nr. 268 me sipërfaqe 168m2 ndërtesë. 

Certifikatë pronësie lëshuar nga Përgjegjësi i ZVASHK Përmet V. P. më datë 17.07.2018, 

veprimet janë kryer nga specialisti G. I.   

Duke qenë se në praktikën e vënë në dispozicion mungon kontrata e ligjshme për marrëdhënien 

me truallin sipas kërkesave të Ligjit Nr.7850, datë 29.7.1994 “Kodi Civil i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar, Përgjegjësi i ZVASHK Përmet V. P. dhe specialisti G. I. kanë vepruar 

në përputhje me 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 individuale, të objektit në 

fazën e karabinasë dhe të objektit të përfunduar” duke regjistruar vetëm ndërtesën në favor të 

subjektit përfitues të lejes së ndërtimit dhe duke shënuar në përshkrimin e veçantë nr.e pasuisë 

mbi të cilin është ndërtuar objekti me leje ndërtimi. 

 

-Duke qenë se Leja e shfrytëzimi mban datë 16.12.2004 dhe kërkesa për regjistrim është bërë më 

datë 10.07.2018, ish-ZVRPP Përmet duhet të mbante kamatëvonesën prej 300,000 lekë para se të 

regjistronte titullin e pronësisë dhe të lëshonte certifikatën. Mospagimi i detyrimit të 

kamatëvonesës prej 300,000 lekë përbën të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit në 

po të njëjtën vlerë. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim 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 për qind të tarifës së regjistrimit, por jo më shumë se 300 000 lekë.” 

Për sa më lartë veprimet janë kryer nga specialisti G. I. i cili ka pranuar kërkesën pa llogaritur 

kamatëvonesën dhe Përgjegjësi i ZVASHK Përmet V. P. 

 

6. Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e objekteve me leje 

legalizimi në zbatim të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, VKM nr. 438,datë 28.06.2006 “Për 

përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të zbatueshëm, për të 

kualifikuar objektet në ndërtim, që legalizohen ose jo”, i ndryshuar dhe VKM nr. 40, datë 

11.01.2012, për periudhën e auditimit dhe transaksioneve të kryera me këto prona.  
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Mbi auditimin e ushtruar në ish-ZVRPP Përmet në bazë të programit të auditimit nr. 901/1, 

datë 14/11/2019, mbajtur në datë 14/01/2020. 

Në zbatim të pikës 1, 5 dhe 6 të programit të auditimit “Nr. 209/1, datë 14/11/2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

1- Kartelat e pasurisë së paluajtshme, sipas volumeve në zonat kadastrale përaktëse. 

2- Dokumentacioni sipas inventarizimit bashkëlidhur referencave përkatëse, si dhe 

korespondencat shkresore me institucionet përkatëse, vendime gjykatash, etj.  

3- Regjistrat hipotekor si dhe dokumentacioni shoqërues për regjistrimet. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

Nga ana e ish-ZVRPP Përmet sot Zyra Vendore ASHK Përmet nuk janë zbatuar përcaktimet 

ligjore të bëra përsa i përket regjistrimit të pasurive të përfituara me leje ndërtimi, leje legalizimi 

dhe AMTP, referuar:  

1- Nenit 23, 49, 59, 60 të Ligjit 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, 

përcaktimeve të Ligjit nr. 111/2019 “Për kadastrën”. 

2- Udhëzimit Metodik Nr. 76 Prot, datë 13.09.1999 “Për plotësimin e kartelës së pasurisë së 

paluajtshme”. 

3- Pikën 5 të Udhëzimit nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementëve të akteve që 

verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e 

urdhrit të regjistruesit”, 

4- Kreu VI, pika 3- Pranimi dokumenteve për regjistrim, nënpika 3.1 dhe 3.2, si dhe pika 5.1 dhe 

5.2 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”,  

 

Neni 23-Përgjegjësia ligjore e punonjësve të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. 

Kryeregjistruesi, regjistruesit dhe çdo punonjës tjetër i Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme mbajnë përgjegjësi ligjore për veprimet dhe aktet e lëshuara prej tyre............. 

Neni 48- Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja 

1. Pas përfundimit të strukturës së objektit, regjistruesi bën regjistrimin përfundimtar të tij, 

menjëherë pas përcjelljes për regjistrim, nga zyrat/njësitë/drejtoritë e urbanistikës të njësive të 

organeve të qeverisjes vendore, të dokumentacionit të përcaktuar në nenin 13 të ligjit nr. 8402, 

datë 10.9.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", të ndryshuar, dhe në 

nenin 79 të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar. 

2. Për efekt të regjistrimit, do të konsiderohen në pronësi të pronarëve të njësive individuale 

pasuritë, të cilat janë përcaktuar si të tilla në aktet noteriale për fitimin e pronësisë, të lidhura 

ndërmjet investitorit dhe subjekteve, me të cilat ai ka lidhur akt noterial. Njësitë e 

individualizuara të objektit, për të cilat investitori nuk ka lidhur akt noterial me të tretë, do të 

regjistrohen në pronësi të investitorit, me përjashtim të pasurive të përcaktuara në aktin e 

bashkëpronësisë së detyrueshme......... 

Neni 49- Regjistrimi i objekteve të legalizuara 

1. Regjistruesi bën regjistrimin e objektit të legalizuar menjëherë pas përcjelljes për regjistrim 

nga Agjencia e Legalizimit, Urbanizmit, Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale, të lejes së 

legalizimit dhe dokumentacionit, të përcaktuar në nenin 29 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006 "Për 

legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar. 

2. Regjistrimi kryhet në favor të subjektit, të cilit i është lëshuar leja e legalizimit. 

Kreu VI- Trajtimi i pasurive të paluajtshme pas regjistrimit fillestar,  
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Pika 3- Pranimi i dokumentave për regjistrim, nënpikat 3.1. Te gjitha Aktet ligjore (ku përfshihet 

dhe plan-rilevimi i bashkëlidhur) të jenë dokumenta origjinale, 3.2. Dokumenta të tjera 

mbeshtetese mund të jenë origjinale ose kopje të njësuara me origjinalin…………., etj….. 

 

Nga Auditimi rezultoi që:   

- Me Ref. 865, pa datë, është regjistruar pasuria nr. 84/150, vol. 22, fq. 184, zk. 2131-Kelcyre 

Fshat, me sip. 149 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 304 m2, godinë banimi 1 Kat, 

në pronësi të T. H. me adresë Bashkia Përmet, Këlcyrë Fshat, trualli është në pronësi të shtetit në 

pritje të daljes së VKM.  

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit Nr. 9154, datë 

06.11.2003 “Për arkivat” dhe Rregulloren nr. 207, datë 11.06.2007 “Për arkivimin e 

dokumenteve tekniko-ligjore në ZVRPP”. Praktika është punuar nga z. A. B. me detyrë  

specialist, miratuar nga z. G. K. me detyrë ish-Drejtor. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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”.  

- Aplikimi nr. 467, datë 27.03.2017, nga shtetasi T. H. për L1- Lëshim çertifikatë pronësie, I5-

Lëshim kopje kartele të pasurisë, I4-Lëshim kopje të fragmentit të hartës, R8- Regjistrim i 

objekteve të legalizuara. 

- Me shkresën nr. 724 prot, datë 28.02.2017 të Drejtorisë ALUIZNI Gjirokastër, drejtuar ish-

ZVRPP-Përmet, është përcjellë dokumentacioni për regjistrimin e lejes së legalizimit, shoqëruar 

me aplikimin nr. 401, datë 28.02.2017, Av-0. 

- Në kartelën e pasurisë në seksionin D nuk ka asnjë shënim mbi truallin ku është ngritur 

ndërtimit informal.  

- Gent plani është firmosur për Sektorin e Hartografisë për pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit të 

Hartografisë dhe për pozicionin Specialist Hartografis si dhe për pozicionin  Përgjegjës i Sektorit 

të Cështjeve të Pronësisë nga i njëjti person znj. A. K. 

Punuar praktika nga znj. Amarilda Koli me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Hartografisë, z. I. B. 

Përgjegjës i Sektorit të Cështjeve të pronësisë, znj. E. B. me detyrë Specialist, z. N. Zh. me 

detyrë Specialist, z. R. Gj. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga z. K. M. 

me detyrë ish-Drejtor, nga ish-Drejtoria Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. Në lidhje me 

regjistrimin e kryer në ZVRPP praktika është punuar nga z. A. B. me detyrë specialist, miratuar 

nga z. G. K. me detyrë ish-Regjistrues. 

 

- Me Ref. 191, pa datë, është regjistruar pasuria nr. 546-ND, vol. 7, fq. 50, zk. 2132-Permet, me 

sip. 111.6 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 250 m2, nga të cilat për banim 129.6 

m2, Leje Legalizimi nr. 17789, datë 06.12.2016, Godinë banimi 1 Kat + Podrum me funksion 

banimi, në pronësi të K. L. me adresë Bashkia Përmet, Kaludh, trualli është në pronësi të shtetit 

në pritje të daljes së VKM. 

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet ligjore. Praktika është punuar 

nga z. A. B. me detyrë specialist, miratuar nga z. G. K. me detyrë ish-Drejtor. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 
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- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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. 285 prot, datë 30.01.2017 të Drejtorisë ALUIZNI Gjirokastër, drejtuar ish-

ZVRPP-Përmet, është përcjellë dokumentacioni për regjistrimin e lejes së legalizimit, 

bashkangjitur aplikimi nr. 199, datë 27.01.2017, AV 0. 

- Ndërtimi informal është ndërtuar mbi pasurin nr. 546, vol. 3, fq. 46, zk. 2057- Kaludh, e llojit 

Shesh, në pronësi shtet. 

- Gent plani është firmosur për Sektorin e Hartografisë për pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit të 

Hartografisë, për pozicionin Specialist Hartografis si dhe për pozicionin Specialist nga i njëjti 

person znj. A. K. 

- Nga verifikimi imazheve nga geoportali asig.gov.al rezulton se objekti informal është ndërtuar 

në një distancë prej 43 m nga Lumi i Vjosës, pa respektuar distancat dhe kriteret e përcaktuara 

në VKM nr. 280, date 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”, ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 

vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, “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” Kreu II, Pika 2, germa h si dhe nenin 49-

Regjistrimi i objekteve të legalizuara të Ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

Paluajtshme” si dhe pikën 5 të Udhëzimit nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementëve 

të akteve që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për 

nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, Ligjin  Nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të 

burimeve ujore”, neni 4, pika 5, ku përcaktohet: 

 "Brigjet" janë rripa anësorë të tokës përgjatë deteve,liqeneve,rezervuarëve, lagunave dhe 

pellgjeve, si dhe përgjatë rrjedhës së shtratit të lumenjve e përrenjve, që në funksion të  

përdorimit përfshijnë si minimum dy zona: 

a) me gjerësi 5 m në drejtim normal me tokën nga brinja e sipërme e shtratit natyror në brigjet e 

pjerrët dhe 20 m nga vija e nivelit maksimal 25-vjeçar të ujit në brigjet e sheshta, që përdoret 

për qëllime publike me dispozita të veçanta; 

b) me gjerësi 100 m në drejtim normal me tokën nga brinja e sipërme e shtratit natyror në 

brigjet e pjerrëta dhe 200 m nga vija e nivelit maksimal 25-vjeçar të ujit në brigjet e sheshta, në 

të cilën çdo veprimtari e zhvilluar përcaktohet nga autoritetet e ujit. 

Kufiri i ndarjes së bregut të pjerrët me bregun e sheshtë është pjerrësia 10 për qind në drejtim 

normal me bregun. 

Gjerësia e të dy zonave, e përcaktuar më lart, mund të rritet me dispozita të veçanta vetëm kur 

kushtet topografike atë rezervave ujore të shtrateve ose brigjeve të lumenjve e bëjnë këtë të 

nevojshme për sigurinë e jetës dhe pronës”. 

Punuar praktika nga znj. A. K. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Hartografisë, z. R. Gj. me 

detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga z. K. M. me detyrë ish-Drejtor, nga ish-

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. Në lidhje me veprimet e kryera në ZVRPP ngarkohet 

me përgjegjësi z. A. B. me detyrë specialist, miratuar nga ish-Regjistruesi z. G. K. 
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- Me Ref. 735, pa datë, është regjistruar pasuria nr. 44/ 43, vol. 3, fq. 28, zk. 1589-N.B Permet 

2, me sip. 19.7 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 19.7 m2, nga të cilat për shërbim 

19.7 m2, Leje Legalizimi nr. 15745, datë 21.04.2016, Godinë Shërbimi 1 Kat me funksion 

shërbimi, në pronësi të K. R. me adresë Bashkia Përmet, trualli është në pronësi të vet.    

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet ligjore. Praktika është punuar 

nga z. A. B. me detyrë specialist, miratuar nga z. G. K. me detyrë ish-Drejtor. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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”.  

- Ndërtimi informal është ndërtuar mbi pasurin nr. 546, vol. 3, fq. 46, zk. 2057- Kaludh, e llojit 

Shesh, në pronësi shtet. 

- Trualli mbi të cilën është ndërtuar objekti informal është me certifikatë pronësie, pasuria nr. 

44/43, vol. 3, fq. 28, zk. 1589- NB Përmet 2, lloji i pasurisë arë, me sipërfaqe 19.7 m2. Kjo 

pasuri ka vijuar nga pasuria nr. 44/24, vol. 2, fq. 76, me sip. 1020 m2, e llojit arë, në pronësi të 

K. R. lëshuar certifikatë pronësie datë 09.01.2006.  

Pasuria nr. 44/24, vol. 2, fq. 76, me sip. 1020 m2, me Ref. 164, datë 21.06.2016, është ndarë 

duke vijuar në pasuritë nr. 44/42, vol. 3, fq. 27, zk. 1589, me sip. 1000.3 m2 dhe pasurin nr. 

44/42, vol. 3, fq. 27, zk. 1589, me sip. 19.7 m2. 

Nga verifikimi i AMTP nr. 5342, lëshuar në emër të K. R. si dhe listës printin III sipas aktit të 

pasurisë dhe azhurnimit fushor, rezulton se ky shtetas sipas Aktit ka përfituar 3280 m2, nga këto 

1700 m2 arë, 80 m2 pemëtore, 1000 m2 vreshtë dhe 500 m2 ullishtë, ndërkohë që sipas matjeve 

faktike në terren ka në total 3397 m2 nga këto 1015 m2 arë, 1282 m2 vreshtë, 80 m2 pemëtore 

dhe 1020 m2 po arë. Referuar regjistrimeve të kryera në kartela rezulton si më poshtë:  

- Pasuria nr. 12/35, vol. 1, fq. 118, zk. 1589, me sip. 80 m2, e llojit pemëtore, regjistruar në datë 

15.03.2000, lëshuar certifikatë pronësie datë 09.01.2006, në pronësi të K. R. 

- Pasuria nr. 20/2, vol. 1, fq. 168, zk. 1589, me sip. 1015 m2, e llojit are, regjistruar në datë 

15.03.2000, lëshuar certifikatë pronësie datë 09.01.2006, në pronësi të K. R. sipas Aktit është 

1000 m2, diferenca me LN Mars 2000 është 15 m2. 

- Pasuria nr. 43/2, vol. 2, fq. 37, zk. 1589, me sip. 1282 m2, e llojit vresht, regjistruar në datë 

15.03.2000, lëshuar certifikatë pronësie datë 09.01.2005, në pronësi të K. R. sipas Aktit është 

1000 m2, diferenca me LN Mars 2000 është 282 m2. 

- Pasuria nr. 44/24, vol. 2, fq. 76, zk. 1589, me sip. 1020 m2, e llojit are, regjistruar në datë 

15.03.2000, lëshuar certifikatë pronësie datë 09.01.2005, në pronësi të K. R. sipas Aktit është 

700 m2, diferenca me LN Mars 2000 është 320 m2. 

Pra në total rezulton se shtetasi K. R. ka përfituar më shumë se Akti sipëfaqen 617 m2, sa 

vepruar në kundërshtim me ligjin 7501, datë 19.07.1991 “Për Tokën”, i ndryshuar, Ligjin nr. 

8053, datë 21.12.1995 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, Ligjin nr. 8312, 

datë 26.03.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, me pikën 2 neni 3, të ligjit nr. 9948, datë 

7.07.2008 “Për Shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën 

bujqësore” dhe pikën 2, të VKM-së nr. 255 “Për Kriteret e ndarjes së tokës”.  

- Nga verifikimi nga geoportali alb.sig.gov.al, rezulon se objeki është jashtë zonës informale të 

banuar, dhe miratimi i lejes së legalizimit për ndërtimin pa leje mbi këtë pasuri është bërë edhe 

pse pa konfimuar statusin e pasurisë, çka sjell ndryshimin automatikisht të zërit kadastral gjatë 
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regjistrimit në ZVRPP, në mungesë të dokumentacionit; kërkesa për miratimin në Këshillin e 

Qarkut, të Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë dhe Ushqimit dhe Agjencisë Rajonale të Mjedisit. 

Pra, nuk ka asnjë dokumentacion nga këto organe, për t`i dhënë lejen, veprimit të kryer për 

legalizim në zonat “Territore të tjera”, veprime në kundërshtim me nenet 10, 11, 14, të ligjit nr. 

9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të 

ndryshuar dhe VKM nr. 515, datë 13.5.2009 e VKM nr. 589, datë 10.9.2014, “Për përcaktimin e 

afateve, të mënyrës dhe kohës së ushtrimit nga ALUIZNI të përgjegjësive të zyrave të 

urbanistikës dhe të këshillave të qarqeve, gjatë procedurave të legalizimit të objekteve 

informale” si dhe Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit me nr. 5, datë 29.12.2014 “Për 

identifikimin e zonave të urbanizuara në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe në 

miratimin e hartave ku mund të ndërhyhet në funksion të zhvillimit urban”. Pika 9 ku 

përcaktohet: “Konvertimi nga tokë “Arrë” në tokë “Truall” për sipërfaqet brenda zonave të 

urbanizuara do të bëhet sipas procedurave përkatëse, në përputhje me legjislacionin në fuqi”.  

Punuar praktika nga znj. B. T. me detyrë Specialiste e Sektorit të Hartografisë, z. N. Zh. me 

detyrë Specialist, z. R. Gj. me detyrë Përgjegjësi Sektorit të Legalizimit, miratuar genplani nga z. 

Th. M. me detyrë ish-Drejtor, miratuar leja nga z. K. M. me detyrë ish-Drejtor, nga ish-Drejtoria 

Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. Në lidhje me regjistrimin e kryer në ZVRPP ngarkohet me 

përgjegjësi z. A. B. miratuar nga ish-Regjistruesi z. G. K. 

 

- Me Ref. 0136, 06.07.2017, është regjistruar pasuria nr. 51-ND, vol. 3, fq. 213, zk. 2946-N.B 

Petran, me sip. 25.4 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 76 m2, nga të cilat për 

shërbim 25.4 m2, Leje Legalizimi nr. 31869, datë 19.04.2017, Godinë banimi 1 Kat, në pronësi 

të Xhevdet Sehit Shtino, me adresë Bashkia Përmet, lëshuar certifikatë pronësie datë 04.09.2017, 

trualli në pritje të VKM.   

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet ligjore. Praktika është punuar 

nga z. A. B. me detyrë specialist, miratuar nga z. G. K. me detyrë ish-Drejtor. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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”.  

- Gent plani është firmosur për Sektorin e Hartografisë për pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit të 

Hartografisë, për pozicionin Specialist Hartografis si dhe për pozicionin Specialist nga i njëjti 

person znj. A. K. 

- Trualli mbi të cilën është ndërtuar objekti informal, pasuria nr. 51/2, vol. 3, fq. 215, zk. 2946- 

Petran, lloji i pasurisë truall, me sipërfaqe 76 m2, regjistruar sipas Ref. 139, datë 23.05.2018, 

lëshuar certifikatë pronësie datë 23.05.2018, hedhur veprimet në kartelë nga z. P. L. me detyrë 

Specialist Hartograf.  

Pasuria nr. 51/2, vol. 3, fq. 215, zk. 2946- Petran, ka ardhur nga pasuria nr. 51, vol. 1, fq. 27, zk. 

2946- Petran, me sip. 22300 m2, e llojit Pyll në pronësi shtet, hapur në kartela në datë 

10.07.1998, pa lëshuar certifikatë pronësie. Me Ref. 0139, datë 23.05.2018, pasuria nr. 51, vol. 

1, fq. 27, zk. 2946- Petran, me sip. 22300 m2, është ndarë duke vijuar në pasuritë nr. 51/1, vol. 

3, fq. 214, zk. 2946- Petran, me sip. 22224 m2, e llojit Pyll pa lëshuar certifikatë pronësie dhe 

pasurin nr. 51/2, vol. 3, fq. 215, zk. 2946- Petran, e llojit Truall me sip. 76 m2, lëshuar 

certifikatë pronësie datë 23.05.2018.  
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Nga verifikimi nga geoportali alb.sig.gov.al, rezulon se objeki është jashtë zonës informale të 

banuar, dhe miratimi i lejes së legalizimit për ndërtimin pa leje mbi këtë pasuri është bërë edhe 

pse pa konfimuar statusin e pasurisë, çka sjell ndryshimin automatikisht të zërit kadastral gjatë 

regjistrimit në ZVRPP, në mungesë të dokumentacionit; në kundërshtim me përcaktime ligjore. 

Gjithashtu nga verifikimi imazheve rezulton se objekti është ndërtuar brënda zonës së mbrojtur 

Bredhi i Hotovës-Dangëlli, miratuar si zonë e mbrojtur me VKM nr. 1631, datë 17.12.2008 “Për 

shpalljen “Park Kombëtar” të ekosistemit natyror Bredhi i Hotovës-Dangëlli me sipërfaqe të 

zgjeruar”, nga ish-ZVRPP Përmet duhet të ishte refezuar regjistrimi i praktikës, veprime këto që 

bien në kundështim me vendimin e KM 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”, të ndryshuar me vendimin e KM nr. 756, datë 

26.10.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të Këshillit të 

Ministrave, “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”, Kreu II, 

pika 2, germa “ë” ku citohet: “Është ngritur brenda zonave dhe/ose nënzonave të mbrojtura, 

shkalla e mbrojtjes të të cilave nuk lejon ndërtime, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 8906, 

datë 6.6.2002, “Për zonat e mbrojtura”, të ndryshuar, dhe të akteve nënligjore në zbatim të tij”. 

Ligji nr. 8906, datë 6.6.2002 është shfuqizuar nga ligji nr. 81/2017, datë 04.05.2017 “Për zonat e 

mbrojtura”, në nenin 16 të të cilit, “Parku kombëtar” (kategoria II), pika 2, germa “a” përcaktohet 

se: 

Në “Parkun kombëtar” zbatohet shkalla e mbrojtjes mjedisore të zonës që ka si objektiv të mbajë 

territorin në gjendje natyrore, ku të ruhen komunitetet biotike, të resurseve gjenetike dhe llojeve për të 

siguruar stabilitetin ekologjik dhe diversitetin dhe ku: 

a)përjashtohet njeriu nga shfrytëzimi ose zënia me aktivitete intensive 

-Në nenin 33,  të ligjit nr. 81/2017, datë 04.05.2017, “Veprimtaritë që lejohen pasi të jenë pajisur 

me miratim paraprak” citohet: 

 “Veprimtaritë që lejohen të ushtrohen në zonat e mbrojtura mjedisore pasi të jenë pajisur me 

miratimin paraprak të organit, brenda fushës së përgjegjësisë shtetërore të të cilit është 

veprimtaria e mëposhtme:  

a) çdo veprimtari tjetër në përputhje me Planin e Menaxhimit;  

b) monitorime të gjendjes mjedisore, të ekosistemit, të habitateve dhe të llojeve floristike e 

faunistike;  

c) ndërhyrjet e nevojshme për rigjenerimin dhe shëndetësimin;  

ç) struktura në përputhje me përcaktimet e Planit të Menaxhimit në shërbim të aktiviteteve 

turistike;  

d) çdo veprimtari tjetër në përputhje me vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit” 

 

- Sipas VKM nr. 1631, datë 17.12.2008 “Për shpalljen “Park Kombëtar” të ekosistemit natyror 

Bredhi i Hotovës-Dangëlli me sipërfaqe të zgjeruar”, pika 4, germa “ç”, përcaktohet se: 

 

Zona e përdorimit tradicional, me sipërfaqe 12469.58 ha, (e shënuar në hartë me “ZPT”), 

mundëson vazhdimin e veprimtarive, tradicionale dhe ekonomike, dhe në këtë zonë mund të 

ushtrohen veprimtari të reja, vetëm pasi të pajisen me leje mjedisi, dhe, për rastet e trashëgimisë 

kulturore, me leje nga Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe shërbimi 

arkeologjik. Në këtë zonë përfshihen territoret bujqësore, ujore e disa toka, me bimësi pyjore, ato 
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rreth qendrave të banuara, kryesisht të përdorura nga banorët. Në zonën e përdorimit 

tradicional zbatohet shkalla e katërt e mbrojtjes.   

- Meqenëse ky proces nuk është në kompetencën e AKZM, do të merren për referencë dispozitat 

e mësipërme, të cilat bëjnë të domosdoshme pajisjen me lejet mjedisore dhe miratimin paraprak 

nga Këshilli Kombëtar i Territorit, gjithashtu dhe ekzistencën Planit Urbanistik Vendor. Në këto 

kushtet ish-ZVRPP Përmet duhet të kishte refezuar regjistrimin e lejes së legalizimit.  

Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi z. R. Gj. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit 

dhe z. K. M. me detyrë ish-Drejtor, nga ish-Drejtoria Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. Në lidhje 

me regjistrimin  e kryer në ZVRPP ngarkohet me përgjegjësi z.A. B. me detyrë ish-Specialist 

Jurist dhe z. G. K. me detyrë ish-Regjistrues. 

 

- Me Ref. 2846, pa datë, është regjistruar pasuria nr. 84/150, vol. 22, fq. 184, zk. 2132-Kelcyre, 

me sip. 30.5 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 30.5 m2, Shtesë anësore 2 Kat me 

funksion ekonomik, në pronësi të I. L. me adresë Bashkia Përmet, Këlcyrë, trualli është në 

pronësi të shtetit në pritje të daljes së VKM.  

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet ligjore.  

- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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”.  

- Aplikimi nr. 338, datë 16.04.2015, nga shtetasi I. L. për L2- Lëshim kopje të fragmentit të 

hartës, I4-Lëshim kopje të fragmentit të hartës, R8- Regjistrim i objekteve të legalizuara. 

- Me shkresën nr. 3674 prot, datë 13.12.2018 të Drejtorisë ALUIZNI Gjirokastër, drejtuar ish-

ZVRPP-Përmet, është përcjellë dokumentacioni për regjistrimin e lejes së legalizimit. 

- Gent plani është firmosur për Sektorin e Hartografisë për pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit të 

Hartografisë dhe për pozicionin Specialist Hartografis nga i njëjti person znj. A. K.  si dhe për 

pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Cështjeve të Pronësisë dhe për pozicionin Specialist nga i 

njëjti person z. I. B. 

Nga verifikimi imazheve nga geoportali asig.gov.al rezulton se objekti informal është ndërtuar 

ngjitur me rrugën kryesore dhe mbi trotuarë, duke mos verifikuar përcaktimet e VKM nr. 280, 

date 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”, 

ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 

280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, “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” pika 3 dhe pika 4/8/1, nenin 49-Regjistrimi i objekteve të 

legalizuara të Ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të Paluajtshme” si dhe pikën 5 të 

Udhëzimit nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementëve të akteve që verifikohen nga 

zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të 

regjistruesit”.  

Punuar praktika nga znj. A. K. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Hartografisë, z. I. B. 

Përgjegjës i Sektorit të Cështjeve të pronësisë, znj. E. B. me detyrë Specialist, z. N. Zh. me 

detyrë Specialist, z. R. Gj. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga z. K. M. 

me detyrë ish-Drejtor, nga ish-Drejtoria Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. Në lidhje me 



 

53 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “ish-Zyrën Vendore të 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (aktualisht ZVASHK), Përmet” 

 

 

 

regjistrimin e kryer në ZVRPP praktika është punuar nga z. P. L. me detyrë specialist, miratuar 

nga ish-Regjistruesi z. V. P. 

 

- Me Ref. 2854, pa datë, është regjistruar pasuria nr. 5/100-ND, vol. 8, fq. 47, zk. 2132-Kelcyre, 

me sip. 65 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 65 m2, Leje Legalizimi nr. 121767, 

datë 27.11.2018, Shtesë anësore 1 Kat me funksion sherbimi, në pronësi të Th. K. me adresë 

Bashkia Përmet, Këlcyrë, trualli prej 32 m2, është në pronësi të shtetit në pritje të daljes së VKM 

dhe pjesa prej 65 m2 është në pronësi të vet sipas vërtetimit hipotekor. 

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet ligjore. Praktika është punuar 

nga z. P. L. me detyrë specialist, miratuar nga z. V. P. me detyrë ish-Drejtor. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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. 3710 prot, datë 17.12.2018 të Drejtorisë ALUIZNI Gjirokastër, drejtuar ish-

ZVRPP-Përmet, është përcjellë dokumentacioni për regjistrimin e lejes së legalizimit, 

bashkangjitur aplikimi nr. 103, datë 22.01.2019, AV 0. 

Veprimet në kartela nuk janë të rregullta pasi është regjistruar vetëm sipërfaqja prej 65 m2, e 

ndërtuar mbi truallin në pronësi të vet, ndërkohë që sip. prej 32 m2 e cila shtrihet mbi truall në 

pronësi shtet në pritje të VKM nuk është regjistruar. Nga ASHK Përmet duhet të bëhej 

regjistrimi i objekteve ndërtesë në kartela më vetë duke bërë kufizimin e pasurisë ndërtesë prej 

32 m2 deri në daljen e VKM dhe kryerjen e pagesave të parcelës dhe të tarifës së shërbimit, pasi 

kemi të bëjmë me një titull të vetem pronësie Leje Legalizimi. 

- Nga verifikimi imazheve nga geoportali asig.gov.al rezulton se objekti informal shtesë anësore 

është ndërtuar në një distancë prej 24 m nga perroi që derdhet në Lumin e Vjosës dhe është 

brënda zonës urbane Qytet Këlcyrë. - Gent plani është firmosur për Sektorin e Hartografisë për 

pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit të Hartografisë dhe për pozicionin Specialist Hartografis nga 

i njëjti person znj. A. K. si dhe për pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Cështjeve të Pronësisë dhe 

për pozicionin Specialist nga i njëjti person z. I. B. 

Punuar praktika nga znj. A. K. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Hartografisë, z. I. B. me 

detyrë Përgjegjës i Sektorit të Cështjeve të pronësisë, z. L. M. me detyrë Specialist, z. I. L. me 

detyrë Specialist, z. R. Gj. me detyrë Përgjegjësi Sektorit të Legalizimit, miratuar nga z. N. N. 

me detyrë ish-Drejtor, nga ish-Drejtoria Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. Në lidhje me 

regjistrimin e kryer në ZVRPP është përgjegjësi e z. P. L. me detyrë specialist, miratuar nga ish-

Regjistruesi z. V. P. 

 

- Me Ref. 0203, datë 10.04.2019, është regjistruar pasuria nr. 531/1 -ND, vol. 7, fq. 60, zk. 

2057-Kaludh, me sip. 114 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore po 114 m2, nga të cilat 

për banim 114 m2, Leje Legalizimi nr. 121841, datë 20.01.2019, Godinë banimi 1 Kat, në 

pronësi të Lefter Dhionis Sotiri, me adresë Bashkia Përmet, Kaludh Petran, me lëshuar certifikatë 

pronësie datë 10.04.2019 trualli është në pronësi të vet.  

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet ligjore. Praktika është punuar 

nga z. P. L. me detyrë Specialist Hartograf, miratuar nga z. V. P me detyrë Drejtor. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 
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- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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”.  

- Gentplani është firmosur për sektorin e Hartografisë dhe Sektorin e Cështjeve të Pronësisë, nga 

i njëjtë person si për pozicionin e Specialistit ashtu dhe për pozicionin e Përgjegjësit. 

- Regjistrimi në kartelë është kryer me datë 10.04.2019, ndërkohë që afati i fundit për dhënien e 

shërbimit është data 12.03.2019, pra gati një muaj me vonesë. 

- Ndërtimi informal është ndërtuar mbi pasurin nr. 531, vol. 6, fq. 200, zk. 2057- Kaludh, e llojit 

arë, në pronësi shtet. Kjo pasuri është regjistruar fillimisht me Ref. 037, datë 23.01.2007, me sip. 

2520 m2, e llojit arë, në pronësi shtet. Me ref. 039, datë 23.01.2017, pasuria ka kaluar në pronësi 

të Dh. S. lëshuar certifikatë pronësie datë 23.01.2007, sipas AMTP nr. 2924/1, datë 20.11.2006, 

hedhur veprimet në kartelë nga z. P. L. me detyrë Specialist Hartograf. 

- AMTP nr. 2924/1, datë 20.11.2006, nuk është e rregullt pasi nuk përmban nënshkrimin e 

Kryetarit të Komisionit të Tokës në Fshat, në kundërshtim me përcaktimet e Kodit të Procedurës 

Administrative, viti 1999, Neni 116- Aktet administrative absolutisht të pavlefshme Aktet 

administrative do të quhen absolutisht të pavlefshme, në kuptimin e këtij Kodi, në rastet e 

mëposhtme: ac) kur akti është nxjerrë në kundërshtim me formën dhe procedurën e kërkuar nga 

ligji, Vendim Nr. 390, datë 6.8.1993 “ Për rregullat e prodhimit, administrimit, kontrollit dhe 

ruajtjen e vulave zyrtare”. AMTP është regjistruar dhe pajisur me certifikatë pronësie nga znj. 

D.D. me detyrë Specialiste Juriste, miratuar nga z. A. K. me detyrë ish-Regjistrues. 

Punuar praktika nga znj. A. K. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Hartografisë, z. I. B. me 

detyrë Përgjegjës i Sektorit të Cështjeve të Pronësisë, z. E. B. me detyrë Specialist, z. N. C. me 

detyrë Specialist, z. R. Gj. me detyrë Përgjegjësi Sektorit të Legalizimit, miratuar nga z. N. N. 

me detyrë ish-Drejtor, nga ish-Drejtoria Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. Në lidhje me 

regjistrimin e kryer në ZVRPP praktika është punuar specialistët z. P. L. miratuar nga ish-

Regjistruesi z. V. P. 

 

- Me Ref. 380, datë 28.03.2017, është regjistruar pasuria nr. 50-ND, vol. 9, fq. 158, zk. 1356-

Permet/ Kaludh, me sip. 88 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 260 m2, nga të cilat 

për banim 88 m2, Leje Legalizimi nr. 16571, datë 29.12.2016, Godinë banimi 1 Kat, në pronësi 

të S. P. me adresë Bashkia Përmet, Carshovë lëshuar certifikatë pronësie datë 11.04.2017, trualli 

në pritje të VKM. 

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet ligjore. Praktika është punuar 

nga z. A. B. me detyrë specialist, miratuar nga z. G. K. me detyrë ish-Drejtor. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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”.  

- Gent plani është firmosur për Sektorin e Hartografisë për pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit të 

Hartografisë dhe për pozicionin Specialist Hartografis si dhe për pozicionin  Përgjegjës i Sektorit 

të Cështjeve të Pronësisë nga i njëjti person znj. A. K. 



 

55 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “ish-Zyrën Vendore të 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (aktualisht ZVASHK), Përmet” 

 

 

 

- Trualli mbi të cilën është ndërtuar objekti informal ndodhet mbi pasurinë nr. 50, vol. 4, fq. 193, 

zk. 1356, Carcove, me sip. 41375 m2, hedhur në regjistër datë 01.07.1999, në pronësi të shtetit e 

llojit pemëtorë, pa lëshuar certifikatë pronësie. Në dosje nuk adminsitrohet dokumentacion 

shtesë që justifikon ndryshimin e zërit kadastral nga pemëtore në tokë arë. Ndërkohë që në 

seksionin E të kartelës së pasurisë ku është regjistruar objekti informal është vendosur hipoteka 

ligjore deri në daljen e VKM. 

Praktika është punuar nga specialistët z. A. B. miratuar nga ish-Regjistruesi z. G. K. 

 

- Me Ref. 052, datë 28.03.2017, është regjistruar pasuria nr. 792/2, vol. 2, fq. 502, zk. 1356-

Permet/ Dracove, me sip. 134.5 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 134.5 m2, nga të 

cilat për banim 297.5 m2, Leje Legalizimi nr. 15948, datë 24.12.2015, Godinë banimi 2 Kat, në 

pronësi të K. P. me adresë Bashkia Përmet, Carshovë lëshuar certifikatë pronësie datë 

11.04.2017, trualli mbi të cilën është ngritur objekti informal me certifikatë pronësie. 

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet ligjore. Praktika është punuar 

nga z. A. B. me detyrë specialist, miratuar nga z. G. K. me detyrë ish-Drejtor. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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”.  

- Trualli mbi të cilën është ndërtuar objekti informal ndodhet mbi pasurinë nr.792/2, vol. 5, fq. 

202, zk. 1523, Dracove, me sip. 134.5 m2, e llojit pemëtore, në pronësi të K. P. lëshuar 

certifikatë pronësie datë 05.02.2016. Kjo pasuri ka ardhur nga pasuria nr. 792, vol. 4, fq. 42, me 

sip. 400 m2 e llojit pemëtore sipas Ref. 051, datë 11.01.2016. 

Leja e lagalizimit është nënshkruar nga z. R. Gj. me detyrë Përgjegjësi Sektorit të Legalizimit, 

miratuar nga z. Th. M. me detyrë ish-Drejtor, nga ish-Drejtoria Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. 

Në lidhje me regjistrimin e kryer në ZVRPP praktika është punuar nga specialistët z. A. B. 

miratuar nga ish-Regjistruesi z. G. K. 

 

- Me Ref. 198, datë 07.09.2018, është regjistruar pasuria nr. 478-ND, vol. 7, fq. 56, zk. 2057-

Permet/ Kaludh, me sip. 186 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 186 m2, nga të cilat 

për banim 369.3 m2, Leje Legalizimi nr. 30632, datë 22.02.2015, Godinë banimi 2 Kat, në 

pronësi të S. P. me adresë Bashkia Përmet, Kaludh lëshuar certifikatë pronësie datë 07.09.2018, 

trualli është me certifikatë pronësie. 

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet ligjore. Praktika është punuar 

nga z. A. B. me detyrë specialist, miratuar nga z. G. K. me detyrë ish-Drejtor. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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. 2289 prot, datë 29.06.2017 të Drejtorisë ALUIZNI Gjirokastër, drejtuar ish-

ZVRPP-Përmet, është përcjellë dokumentacioni për regjistrimin e lejes së legalizimit, 

bashkangjitur aplikimi nr. 1110, datë 22.06.2017, AV 0. 
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- Aplikimi për regjistrim nga qytetari është bërë në datë 02.08.2017, ndërkohë që certifikata e 

pronësisë është lëshuar në datë 07.09.2018, pra më gati një vit me vonesë nga afati i fundit i 

dhënies së shërbimit 20.08.2017. 

- Objekti ndodhet në një distancë 44 m nga linja e transmetimit të energjisë 110 kv. 

- Trualli mbi të cilën është ndërtuar objekti informal ndodhet mbi pasurinë nr. 478, vol. 2, fq. 

228, zk. 2057, Kaludh, me sip. 7753 m2, regjistruar në datë 05.05.2003, në pronësi të S. P. 

lëshuar certifikatë pronësie datë 01.08.2006. 

- Pasuria nr. 478, vol. 2, fq. 228, zk. 2057, Kaludh, me sip. 7753 m2, është ndarë në pasuritë nr. 

478/1, vol. 7, fq. 54, zk. 2057, Kaludh, me sip. 7567 m2, e llojti arë, lëshuar certifikatë pronësie 

datë 07.09.2018 dhe pasurinë nr. 478/2, vol. 7, fq. 55, zk. 2057, Kaludh, me sip. 186 m2, e llojti 

arë, lëshuar certifikatë pronësie datë 07.09.2018. 

Pasuria  nr. 478/2, vol. 7, fq. 55, zk. 2057, Kaludh, me sip. 186 m2 është bashkuar me pasurinë 

nr. 478-ND, vol. 7, fq. 56, zk. 2057-Permet/ Kaludh, me sip. 186 m2 ndërtesë, duke vijuar në 

pasuritë nr. 478/3, vol. 7, fq. 57, zk. 2057-Permet/ Kaludh, me sip. 186 m2 ndërtesë dhe 186 m2 

truall, lëshuar certifikatë pronësie datë 07.09.2018. 

Nga verifikimi i AMTP nr. 2938, lëshuar në emër të S. P. si dhe listës printin III sipas aktit të 

pasurisë dhe azhurnimit fushor, rezulton se ky shtetas sipas Aktit ka përfituar 13450 m2, nga 

këto 13250 m2 arë, 250 m2 truall, ndërkohë që sipas matjeve faktike në terren ka në total 14521 

m2 nga këto 14336 m2 arë, 185 truall sipas Listave 0001. Referuar regjistrimeve të kryera në 

kartela rezulton si më poshtë:  

- Pasuria nr. 1084, vol. 5, fq. 84, zk. 2057, është hapur 1000 m2 sipas AMTP dhe 1171 m2 sipas 

LN, e llojit arë, nuk është lëshuar certifikatë pronësie, diferenca me LN Mars 2003 është 171 

m2. 

- Pasuria nr. 1134, vol. 5, fq. 134, zk. 2057, është hapur 500 m2 sipas AMTP dhe 693 m2 sipas 

LN, e llojit arë, nuk është lëshuar certifikatë pronësie, diferenca me LN Mars 2003 është 193 

m2. 

- Pasuria nr. 478, vol. 2, fq. 228, zk. 2057, është hapur 7000 m2 sipas AMTP dhe 7753 m2 sipas 

LN, e llojit arë, është lëshuar certifikatë pronësie, diferenca me LN Mars 2003 është 753 m2. 

- Pasuria nr. 848, vol. 4, fq. 98, zk. 2057, është hapur 250 m2 sipas AMTP dhe 185 m2 sipas 

listave 0001, e llojit truall, nuk është lëshuar certifikatë pronësie, diferenca me Listen 0001 

është 65 m2 më pak se Akti. 

- Pasuria nr. 5, vol. 1, fq. 5, zk. 2057, është hapur 500 m2 sipas AMTP dhe 805 m2 sipas LN 

2003, e llojit arë, nuk është lëshuar certifikatë pronësie, diferenca me LN Mars 2003 është 305 

m2. 

- Pasuria nr. 582, vol. 3, fq. 82, zk. 2057, është hapur 2500 m2 sipas AMTP dhe 2155 m2 sipas 

LN 2003, e llojit arë, nuk është lëshuar certifikatë pronësie, diferenca me LN Mars 2003 është 

345 m2 më pak se Akti. 

- Pasuria nr. 583, vol. 3, fq. 83, zk. 2057, është hapur 0 m2 sipas AMTP dhe 439 m2 sipas LN 

2003, e llojit arë, nuk është lëshuar certifikatë pronësie, diferenca me LN Mars 2003 është 439 

m2. 

- Pasuria nr. 1313, vol. 6, fq. 63, zk. 2057, është hapur 1700 m2 sipas AMTP dhe 1320 m2 sipas 

LN 2003, e llojit arë, nuk është lëshuar certifikatë pronësie, diferenca me LN Mars 2003 është 

380 m2 më pak se Akti. 

Ndërkohë që vetëm pasuria nr. 478, vol. 2, fq. 228, zk. 2057, Kaludh, me sip. 7753 m2, 

regjistruar në datë 05.05.2003, është pajisur me certifikatë pronësie datë 01.08.2006, pra më 

shumë 753 m2 se Akti.  
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Sa sipër nga ASHK Përmet në momentin e pajisjes me certifikatë pronësie për pasurit e tjera, 

duhet të bëhet bilanci LN-Amtp, duke vecuar në shtet sipërfaqet tepër sipas përcaktimeve të ligjit 

7501, datë 19.07.1991 “Për Tokën”, i ndryshuar, Ligjin nr. 8053, datë 21.12.1995 “Për kalimin 

në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, Ligjin nr. 8312, datë 26.03.1998 “Për tokat 

bujqësore të pandara”, me pikën 2 neni 3, të ligjit nr. 9948, datë 7.07.2008 “Për Shqyrtimin e 

vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” dhe pikën 2, të VKM-

së nr. 255 “Për Kriteret e ndarjes së tokës”.  

Nga verifikimi imazheve rezulton se objekti është ndërtuar brënda zonës së mbrojtur Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli, miratuar si zonë e mbrojtur me VKM nr. 1631, datë 17.12.2008 “Për shpalljen 

“Park Kombëtar” të ekosistemit natyror Bredhi i Hotovës-Dangëlli me sipërfaqe të zgjeruar”.  

Meqenëse ky proces nuk është në kompetencën e AKZM, do të merren për referencë dispozitat e 

përkatëse, të cilat bëjnë të domosdoshme pajisjen me lejet mjedisore dhe miratimin paraprak nga 

Këshilli Kombëtar i Territorit, gjithashtu dhe ekzistencën Planit Urbanistik Vendor. Në këto 

kushtet ish-ZVRPP Përmet duhet të kishte refezuar regjistrimin e lejes së legalizimit. Nga ish-

ZVRPP Përmet duhet të ishte refezuar regjistrimi i praktikës së legalizimit deri në plotësimin e 

dokumentacionit ligjor, veprime këto që bien në kundështim me përcaktimet ligjore. 

Punuar praktika e lagalizimit nga z. N. Zh. me detyrë Specialist i Sektorit të Legalizimit, znj. B. 

C. me detyrë Specialiste, Leja e legalizimit është nënshkruar nga z. R. Gj. me detyrë Përgjegjës i 

Sektorit të Legalizimit, miratuar genplani nga z. Th. M. me detyrë ish-Drejtor, mirastuar leja nga 

z. K. M. me detyrë ish-Drejtor, nga ish-Drejtoria Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. Në lidhje me 

regjistrimin e kryer në ZVRPP përgjegjësia është e z. P. L. me detyrë Specialist Hartograf, 

miratuar nga z. V. P. me detyrë ish-Regjistrues. 

 

- Me Ref. 0192, datë 22.06.2017, është regjistruar Leje Legalizimi nr. 29138, datë 28.12.2016, 

Godinë banimi 1 Kat, në pronësi të B. Q. me adresë Bashkia Përmet, Pacomit, Qëndër Piskov, 

me sip. 103 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 103 m2, nga të cilat për banim 103m2, 

lëshuar certifikatë pronësie datë 18.07.2017, trualli mbi të cilën është ngritur objekti informal 

është me certifikatë pronësie.   

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet ligjore. Praktika është punuar 

nga z. A. B. me detyrë specialist, miratuar nga z. G. K. me detyrë ish-Drejtor. 

- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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”.  

- Pasuria mbi të cilën është ndërtuar objekti informal nr. 195/4, vol. 4, fq. 94, zk. 2850, me 

sipërfaqe 10000 sipas Aktit nr. 44 dhe 12000 sipas LN Dhjetor 2001, e llojit arë, në pronësi të 

B.Q. lëshuar certifikatë pronësie datë 27.09.2002. Në seksionin Përshkrimi i Vecantë është 

vendosur shënimi “Sipërfaqja e ndërtimit dhe ndryshimi i llojit të pasurisë është bërë me urdhër 

të regjistruesit nr. 1104/1 prot, datë 22.06.2017 , Ref. 192”. 

- Në seksionin E të pasurisë janë vendosur kufizimet si vijon : 

Me ref. 05, datë 18.11.2002, pasuria është hipotekuar në favor të Fondit të Financimit të Zonave 

Malore. 

Me Ref. 0173, datë 05.04.2012 është vendosur sekuestro konservative në zbatim të urdhrit  Nr. 

083-11 Regj, Nr. 07495 Prot, datë 02.04.2012. 
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Me Ref. 0154, datë 16.09.2013, është vendosur sekuestro konservative në zbatim të urdhrit  Nr. 

334 Regj, Nr.1057 Prot, datë 05.09.2013. 

- Në dosje nuk administrohet mandati që vërteton pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, 

e cila llogaritet në vlerën 16,797 lekë ( 103 m2 *32,616 lekë * 0.5 %), vlerë e cila përbën të 

ardhura të munguara për fondin e kompensimit. 

- Gent plani është firmosur për Sektorin e Hartografisë për pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit të 

Hartografisë dhe për pozicionin Specialist Hartografis si dhe për pozicionin  Përgjegjës i Sektorit 

të Cështjeve të Pronësisë nga i njëjti person znj. A. K. 

- Objekti informal është ndërtuar mbi pasurinë nr. 195/4, vol. 4, fq. 94, zk. 2850, e llojit arë, me 

sipërfaqe 10000 m2, hedhur fillimisht në KPP sipas Aktit 44, datë 29.09.1991, regjistruar në datë 

15.12.2001, sipas LN është 12000 m2, ndërkohë që sipas referencës 0192, datë 22.06.2017 është 

regjistruar 12000 m2 arë dhe 103 m2 ndërtesë. Nga verifikimi AMTP nr. 44, asnjëra prej 

parcelave nuk ka sipërfaqe 12000 m2, ndërkohë që sipas Listës printim III, sipërfaqja është 

vetëm 12000 arë pa truall dhe pa ndërtesë. Objekti informal nuk është ndërtuar në zonë të banuar 

sipas planeve të studiuara vendore apo në zonë informale, për pasojë ndryshimi i zërit kadastral 

nga tokë arë në tokë truall pa dokumentacion shtesë nga organet kompetente që justifikon 

ndryshimin e zërit, vjen në kundërshtim me përcaktimet ligjore.  
Punuar praktika nga znj. A. K. me detyrë Specialiste e Sektorit të Cështjeve të Pronësisë, z. I. B. 

me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Pronësisë, z. R. Gj. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të 

Legalizimit, miratuar nga z. Th. M. me detyrë ish-Drejtor, nga ish-Drejtoria Rajonale ALUIZNI 

Gjirokastër. Në lidhje me veprimet e kryera në ZVRPP përgjegjësia është e z. A. B. me detyrë 

specialist, miratuar nga ish-Regjistruesi z. G. K. 

 

- Me Ref. 10538, datë 28.03.2017, është regjistruar pasuria nr. 25/25-ND, vol. 28, fq. 52, zk. 

2917-Permet, me sip. 60 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 60 m2, nga të cilat për 

banim 60 m2, Leje Legalizimi nr. 121788, datë 24.12.2018, shtesë anësore 1 Kat, në pronësi të 

A. I. me adresë Bashkia Përmet, lëshuar certifikatë pronësie datë 19.09.2019, trualli mbi të cilën 

është ngritur objekti informal në pritje të VKM. 

Praktika është punuar nga z. G. I. me detyrë specialist, miratuar nga z. V. P. me detyrë 

Regjistrues. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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”.  

- Gent plani është firmosur për Sektorin e Hartografisë për pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit të 

Hartografisë dhe për pozicionin Specialist Hartografis nga i njëjti person znj. A. K.  si dhe për 

pozicionin  Përgjegjës i Sektorit të Cështjeve të Pronësisë dhe për pozicionin Specialist nga i 

njëjti person z. I. B. 

- Aplikimi  nr. 101, për regjistrim nga qytetari është bërë në datë 22.01.2019, ndërkohë që 

certifikata e pronësisë është lëshuar në datë 19.09.2019, pra gati 7 muaj me vonesë nga afati i 

fundit i dhënies së shërbimit 04.02.2017. 

Leja e lagalizimit është nënshkruar nga z. R. Gj. me detyrë Përgjegjësi Sektorit të Legalizimit, 

miratuar nga z. N. N. me detyrë ish-Drejtor, nga ish-Drejtoria Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. 
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Në lidhje me regjistrimin e kryer në ZVRPP praktika është punuar nga specialistët z. G. I. me 

detyrë specialist, miratuar nga z. V. P. me detyrë ish- Regjistrues. 

 

- Me Ref. 0361, datë 30.05.2017, është regjistruar pasuria nr. 2/114-N, vol. 7, fq. 165, zk. 2972-

Piskove, me sip. 56 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 168 m2, nga të cilat për banim 

56 m2, Leje Legalizimi nr. 16695, datë 29.08.2016, Godine banimi 1 Kat, në pronësi të A. L. me 

adresë Bashkia Përmet, lëshuar certifikatë pronësie datë 30.05.2017, trualli mbi të cilën është 

ngritur objekti informal në pritje të VKM. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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”.  

- Aplikimi  nr. 364, për regjistrim nga qytetari është bërë në datë 20.02.2017, ndërkohë që 

certifikata e pronësisë është lëshuar në datë 30.05.2017, pra gati 2 muaj me vonesë nga afati i 

fundit i dhënies së shërbimit 03.03.2017. 

- Gent plani është firmosur për Sektorin e Hartografisë për pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit të 

Hartografisë dhe për pozicionin Specialist Hartografis si dhe për pozicionin  Përgjegjës i Sektorit 

të Cështjeve të Pronësisë nga i njëjti person z. Gj. C. 

- Në seksionin E të pasurisë nuk është vendosur masa kufizimi deri në miratimin e VKM për 

parcelën nërtimore në kundërshtim me përcaktimet e VKM 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”. 

Leja e lagalizimit është nënshkruar nga z. R. Gj. me detyrë Përgjegjësi Sektorit të Legalizimit, 

miratuar nga z. K. M. me detyrë ish-Drejtor, nga ish-Drejtoria Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. 

Në lidhje me regjistrimin e kryer në ZVRPP praktika është punuar nga specialistët z. G. I. me 

detyrë specialist, miratuar nga z. G. K. me detyrë ish- Regjistrues. 

 

- Me Ref. 0358, datë 30.05.2017, është regjistruar pasuria nr. 80/79-N, vol. 7, fq. 164, zk. 2972-

Piskove, me sip. 79.2 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 79.2 m2, nga të cilat për 

banim 79.2 m2, Leje Legalizimi nr. 28038, datë 30.11.2016, Shtesë anësore 1 Kat, në pronësi të 

B. K. me adresë Bashkia Përmet, lëshuar certifikatë pronësie datë 28.02.2017, trualli mbi të cilën 

është ngritur objekti informal në pritje të VKM. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Me shkresën nr. 2931 prot, datë 30.12.2016 të Drejtorisë ALUIZNI Gjirokastër, drejtuar ish-

ZVRPP-Përmet, është përcjellë dokumentacioni për regjistrimin e lejes së legalizimit, shoqëruar 

me aplikimin nr. 401, datë 28.02.2017, Av-0. 

- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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”.  

- Gent plani është firmosur për Sektorin e Hartografisë për pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit të 

Hartografisë dhe për pozicionin Specialist Hartografis si dhe për pozicionin Përgjegjës i Sektorit 

të Cështjeve të Pronësisë nga i njëjti person znj. A. K. 
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- Në seksionin E të pasurisë nuk është vendosur masa kufizimi deri në miratimin e VKM për 

parcelën nërtimore në kundërshtim me përcaktimet e VKM 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”. 

Praktika është punuar nga z. A. B. me detyrë specialist, miratuar nga z. G. K. me detyrë ish-

Regjistrues. 

 

- Me Ref. 044, datë 25.01.2016, është regjistruar Leje Legalizimi nr. 15956, datë 29.12.2015, 

Godinë shërbimi 1 Kat, në pronësi të Hazbi T. M. me adresë Bashkia Përmet, Qendër Piskov, 

Bual me sip. 201.8 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 201.8 m2, nga të cilat për 

aktivitet 201.8 m2, pa lëshuar certifikatë pronësie, trualli mbi të cilën është ngritur objekti 

informal është me certifikatë pronësie. 

Trualli është regjistruar në pasurin nr. 201/3, vol. 4, fq. 84, zk. 1292-Bual, me sipëqrfaqe 7652 

m2 e llojit arë, fillimisht në pronësi të K. B. sipas Aktit 3977. Me Ref. 013, datë 05.05.2006, 

pasuria ka kaluar në favor të A. L. sipas kontratës së shitjes, lëshuar certifikatë pronësie datë 

05.06.2006. Me ref. 037, datë 20.03.2013, pasuria ka kaluar në favor të H. L. sipas kontratës së 

shitjes, lëshuar certifikatë pronësie datë 20.03.2013.  

Pasuria mëmë nr. 201/3, vol. 4, fq. 84, zk. 1292-Bual, me Ref. 043, datë 25.01.2016, është ndarë 

në pasurit nr. 201/6, vol. 5, fq. 21, me sipërfaqe 7450.2 m2 dhe pasurinë nr. 201/7, vol. 5, fq. 22 

me sip. 201.8 m2. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet ligjore. Praktika është punuar 

nga z. A. B. me detyrë specialist, miratuar nga z. G. K. me detyrë ish-Drejtor. 

- Në dosje nuk administrohet mandati që vërteton pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, 

e cila llogaritet në vlerën 32,909 lekë ( 201.8 m2 *32,616 lekë * 0.5 %), vlerë e cila përbën të 

ardhura të munguara për fondin e kompensimit. 

- Nga ish-ZVRPP Përmet, nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, veprim në papajtueshmëri me 

pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “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”.  

- Objekti ndodhet në një distancë prej 145 m2 nga bregu i Lumit Vjose, gjithashtu objekti 

informal nuk është ndërtuar në zonë të banuar sipas planeve të studiuara vendore apo në zonë 

informale, për pasojë ndryshimi i zërit kadastral nga tokë arë në tokë truall pa dokumentacion 

shtesë nga organet kompetente që justifikon ndryshimin e zërit, vjen në kundërshtim me 

përcaktimet ligjore.  

Praktika është punuar nga z. R. Gj. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga z. 

Th. M. me detyrë ish-Drejtor, nga ish-Drejtoria Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. Në lidhje me 

veprimet e kryera në ZVRPP, përgjegjësia është e z. A. B. me detyrë specialist, miratuar nga ish-

Regjistruesi z. G. K. 

 

- Me Ref. 035, datë 25.01.2016, është regjistruar Leje Legalizimi nr. 15839, datë 22.09.2015, 

Godinë shërbimi 1 Kat, në pronësi të S. M. me adresë Bashkia Përmet, Qendër Piskov, Rapcke 

me sip. 98 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 98 m2, nga të cilat për aktivitet 98 m2, 

lëshuar certifikatë pronësie datë 22.02.2016, trualli mbi të cilën është ngritur objekti informal 

është me certifikatë pronësie. 
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Trualli është regjistruar në pasurin nr. 163/48, vol. 3, fq. 95, zk. 3153-Rapcke, me sipërfaqe 7594 

m2 e llojit arë në pronësi të S. M. sipas Aktit 1168. Pasuria mëmë nr. 163/48, vol. 3, fq. 95, zk. 

3153-Rapcke, me Ref. 034, datë 08.02.2016, është ndarë në pasurit nr. 163/68, vol. 3, fq. 206, 

me sipërfaqe 7540 m2 dhe pasurinë nr. 163/69, vol. 3, fq. 207, me sip. 98 m2. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Dosja nuk është inventarizuar, gjithashtu nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, në kundërshtim 

me përcaktimet ligjore. 

- Në dosje nuk administrohet mandati që vërteton pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, 

e cila llogaritet në vlerën 15,981 lekë ( 98 m2 *32,616 lekë * 0.5 %), vlerë e cila përbën të 

ardhura të munguara për fondin e kompensimit. 

- Objekti informal nuk është ndërtuar në zonë të banuar sipas planeve të studiuara vendore apo 

në zonë informale, për pasojë ndryshimi i zërit kadastral nga tokë arë në tokë truall pa 

dokumentacion shtesë nga organet kompetente që justifikon ndryshimin e zërit, vjen në 

kundërshtim me përcaktimet ligjore.  

Për veprimet dhe mosveprimet sipër ngarkohet me përgjegjësi z. A. B. me detyrë specialist, 

miratuar nga z. G. K. me detyrë ish-Drejtor. 

 

- Me Ref. 321, datë 31.01.2017, është regjistruar pasuria nr. 34/4-ND, vol. 6, fq. 95, zk. 2348, 

sipas lejes së Legalizimit nr. 17893, datë 31.08.2016, Godinë shërbimi 1 Kat, në pronësi të R. D. 

me adresë Bashkia Përmet, Qendër Piskov, Kutal, me sip. 42.3 m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele 

ndërtimore 127 m2, nga të cilat për aktivitet 42.3 m2, lëshuar certifikatë pronësie datë 

17.02.2017, trualli mbi të cilën është ngritur objekti informal do të miratohet me VKM. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Dosja nuk është inventarizuar, gjithashtu nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, në kundërshtim 

me përcaktimet ligjore. 

- Në seksionin E të pasurisë është vendosur mase kufizimi deri në miratimin e VKM për parcelën 

nërtimore sipas urdhrit të Regjistruesit nr. 220/1, datë 31.01.2017. 

- Me shkresën nr. 184 prot, datë 24.01.2016, është përcjellë për regjistrim leja e legalizimit nga 

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. 

- Gent plani është firmosur për Sektorin e Hartografisë për pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit të 

Hartografisë dhe për pozicionin Specialist Hartografis si dhe për pozicionin  Përgjegjës i Sektorit 

të Cështjeve të Pronësisë nga i njëjti person znj. Gj. C. 

- Trualli mbi të cilën është ndërtuar objekti informal shtrihet mbi pasurin nr. 34/4, vol. 5, fq. 240, 

zk. 2348-Kutal, me sip. 22092 m2, e llojit kullotë, në pronësi të shtetit. 

- Objekti informal nuk është ndërtuar në zonë të banuar sipas planeve të studiuara vendore apo 

në zonë informale, për pasojë ndryshimi i zërit kadastral nga tokë kullotë në tokë truall pa 

dokumentacion shtesë nga organet kompetente që justifikon ndryshimin e zërit, vjen në 

kundërshtim me përcaktimet ligjore.  

- Nga verifikimi i imazheve sipas gjeoportalit asig.gov.al dhe materialeve hartografike të 

administruara në dosje, objekti është ndodhet në një distancë 30 m nga Lumi Vjosa dhe procesi 

i legalizimit duhet të ishte kushtëzuar nga respektimi i distancave sipas përcaktimeve ligjore dhe 

kritereve për kualifikimin e objekteve informale veprime dhe  mosveprime këto që bien në 

kundërshtim me VKM nr. 280, date 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”, ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, “për përcaktimin e 
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kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, 

shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” Kreu II, Pika 2, germa h, pika 3 si dhe  

nenin 49-Regjistrimi i objekteve të legalizuara të Ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive 

të Paluajtshme” si dhe pikën 5 të Udhëzimit nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e 

elementëve të akteve që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të 

procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”.  

Punuar praktika nga z. Gj. C. me detyrë Specialist i Sektorit të Hartografisë, z. I. B. Përgjegjës i 

Sektorit të Cështjeve të pronësisë, z. Z. Sh. me detyrë Specialist, znj. A. K. me detyrë specialiste, 

z. R. Gj. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga z. K. M. me detyrë ish-

Drejtor, nga ish-Drejtoria Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. Në lidhje me regjistrimin e kryer në 

ZVRPP ngarkohet me përgjegjësi z. A. B. me detyrë specialist, miratuar nga z. G. K. me detyrë 

ish-Regjistrues. 

  

- Me Ref. 321, datë 31.01.2017, është regjistruar pasuria nr. 34/3-ND, vol. 6, fq. 94, zk. 2348, 

sipas lejes së Legalizimit nr. 18075, datë 31.08.2016, Shtesë anësore 1 Kat, në pronësi të R. D. 

me adresë Bashkia Përmet, Qendër Piskov, Kutal, me sip. 111.7 m2 + 87.6 m2 m2= 199.3 m2, 

ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 199.3 m2, nga të cilat për aktivitet 199.3 m2, lëshuar 

certifikatë pronësie datë 17.02.2017, trualli mbi të cilën është ngritur objekti informal do të 

miratohet me VKM. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Dosja nuk është inventarizuar, gjithashtu nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, në kundërshtim 

me përcaktimet ligjore. 

- Në seksionin E të pasurisë është vendosur mase kufizimi deri në miratimin e VKM për parcelën 

nërtimore sipas urdhrit të Regjistruesit nr. 220/1, datë 31.01.2017. 

- Me shkresën nr. 184 prot, datë 24.01.2016, është përcjellë për regjistrim leja e legalizimit nga 

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. 

- Gent plani është firmosur për Sektorin e Hartografisë për pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit të 

Hartografisë dhe për pozicionin Specialist Hartografis si dhe për pozicionin  Përgjegjës i Sektorit 

të Cështjeve të Pronësisë nga i njëjti person z. Gj. C. 

- Trualli mbi të cilën është ndërtuar objekti informal shtrihet pjesërisht mbi pasurin nr. 34/4, vol. 

5, fq. 240, zk. 2348-Kutal, me sip. 22092 m2, e llojit kullotë, në pronësi të shtetit dhe pasurinë 

dhe pasurin nr. 34/3, vol. 1, fq. 187, zk. 2348-Kutal, me sip. 560 m2, truall dhe 190.8 m2 

ndërtesë, në pronësi të R. D. 

- Objekti informal nuk është ndërtuar në zonë të banuar sipas planeve të studiuara vendore apo 

në zonë informale, për pasojë ndryshimi i zërit kadastral nga tokë kullotë në tokë truall pa 

dokumentacion shtesë nga organet kompetente që justifikon ndryshimin e zërit, vjen në 

kundërshtim me përcaktimet ligjore.  
- Nga verifikimi i imazheve sipas gjeoportalit asig.gov.al dhe materialeve hartografike të 

administruara në dosje, objekti është ndodhet në një distancë 30 m nga Lumi Vjosa dhe procesi 

i legalizimit duhet të ishte kushtëzuar nga respektimi i distancave sipas përcaktimeve ligjore dhe 

kritereve për kualifikimin e objekteve informale veprime dhe  mosveprime këto që bien në 

kundërshtim me VKM nr. 280, date 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”, ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave,“për përcaktimin e 

kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, 
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shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” Kreu II, Pika 2, germa h, pika 3 si dhe  

nenin 49-Regjistrimi i objekteve të legalizuara të Ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive 

të Paluajtshme” si dhe pikën 5 të Udhëzimit nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e 

elementëve të akteve që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të 

procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, Ligjin  Nr. 111/2012 “Për menaxhimin e 

integruar të burimeve ujore”, neni 4, pika 5, ku përcaktohet: 

 "Brigjet" janë rripa anësorë të tokës përgjatë deteve,liqeneve,rezervuarëve, lagunave dhe 

pellgjeve, si dhe përgjatë rrjedhës së shtratit të lumenjve e përrenjve, që në funksion të  

përdorimit përfshijnë si minimum dy zona: 

a) me gjerësi 5 m në drejtim normal me tokën nga brinja e sipërme e shtratit natyror në brigjet e 

pjerrët dhe 20 m nga vija e nivelit maksimal 25-vjeçar të ujit në brigjet e sheshta, që përdoret 

për qëllime publike me dispozita të veçanta; 

b) me gjerësi 100 m në drejtim normal me tokën nga brinja e sipërme e shtratit natyror në 

brigjet e pjerrëta dhe 200 m nga vija e nivelit maksimal 25-vjeçar të ujit në brigjet e sheshta, në 

të cilën çdo veprimtari e zhvilluar përcaktohet nga autoritetet e ujit. 

Kufiri i ndarjes së bregut të pjerrët me bregun e sheshtë është pjerrësia 10 për qind në drejtim 

normal me bregun. 

Gjerësia e të dy zonave, e përcaktuar më lart, mund të rritet me dispozita të veçanta vetëm kur 

kushtet topografike atë rezervave ujore të shtrateve ose brigjeve të lumenjve e bëjnë këtë të 

nevojshme për sigurinë e jetës dhe pronës”. 

Punuar praktika nga z. Gj. C. me detyrë Specialist i Sektorit të Hartografisë, z. I. B. Përgjegjës i 

Sektorit të Cështjeve të pronësisë, z. Z. Sh. me detyrë Specialist, znj. A. K. me detyrë specialiste, 

z. R. Gj. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga z. K. M. me detyrë ish-

Drejtor, nga ish-Drejtoria Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. Në lidhje me regjistrimin e kryer në 

ZVRPP ngarkohet me përgjegjësi z. A. B. me detyrë specialist, miratuar nga z. G. K. me detyrë 

ish-Regjistrues. 

 

- Me Ref. 301, datë 31.01.2017, aplikim nr. 763, datë 28.06.2016, është regjistruar pasuria nr. 

34/3-ND, vol. 6, fq. 82, zk. 2348, sipas lejes së Legalizimit nr. 16556, datë 13.05.2016, Shtesë në 

lartësi 1 Kat, në pronësi të R. D. me adresë Bashkia Përmet, Qendër Piskov, Kutal, me sip. 191 

m2 ndërtesë dhe sipërfaqe parcele ndërtimore 560 m2, nga të cilat për aktivitet 140.2 m2, lëshuar 

certifikatë pronësie datë 07.07.2016, trualli mbi të cilën është ngritur objekti informal është me 

certifikatë pronësie. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Dosja nuk është inventarizuar, gjithashtu nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, në kundërshtim 

me përcaktimet ligjore. 

- Regjistrimi i lejes së legalizimit është bërë në dy kartela pasurie, përkatësisht në pasurinë nr. 

34/3, vol. 1, fq. 87, zk. 2348-Kutal, me sip. 560 m2 truall dhe 190.8 m2 ndërtesë dhe pasurin nr. 

34/3-N, vol. 6, fq. 82, zk. 2348-Kutal me sip. 140.2 m2 ndërtesë, regjistruar sipas Ref. 301, datë 

28.06.2016, lëshuar certifikatë pronësie datë 07.07.2016. Sipas genplanit datë 13.08.2015, 

sipërfaqja e parcelës ndërtimore është 560 m2, ndërsa sipërfaqja e ndërtimit është 191 m2, 

ndërkohqë që sipas planimetrisë së katit të parë thuhet se sipërfja e ndërtimit është 140.2 m2 dhe 

sip. ekonomike po 140.2 m2. Pra sic konstatohet kemi mospërputhje dhe pasakëtsi ndërmjet të 

dhënave në lejen e legalizimit, gentplanit, planimetrisë dhe regjistrimeve të kryera në kartelat e 

pasurisë. Regjistrimi i kryer në kartelat e pasurisë nuk është i rregullt, për pasojë ish-ZVRPP 

Përmet duhet të refuzonte regjistrimin e lejes së legalizimit deri në korigjimin akteve shoqëruse 
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nga ALUIZNI Gjirokastër si dhe të bëjë regjistrimin e saktë të lejes së legalizimit në kartelat e 

pasurisë. 

- Në dosje nuk administrohet mandati që vërteton pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, 

e cila llogaritet në vlerën 31,148 lekë ( 191 m2 *32,616 lekë * 0.5 %), vlerë e cila përbën të 

ardhura të munguara për fondin e kompensimit. 

- Trualli mbi të cilën është ndërtuar objekti informal shtrihet mbi pasurin nr. 34/3, vol. 1, fq. 187, 

zk. 2348-Kutal, me sip. 560 m2, e llojit truall, në pronësi të R. D. 

- Nga verifikimi i imazheve sipas gjeoportalit asig.gov.al dhe materialeve hartografike të 

administruara në dosje, objekti është ndodhet në një distancë 30 m nga Lumi Vjosa dhe procesi 

i legalizimit duhet të ishte kushtëzuar nga respektimi i distancave sipas përcaktimeve ligjore dhe 

kritereve për kualifikimin e objekteve informale veprime dhe  mosveprime këto që bien në 

kundërshtim me përcaktimet ligjore. 

Punuar praktika nga znj. B. T. me detyrë Specialiste e Sektorit të Hartografisë, z. N. Zh. me 

detyrë Specialist, z. R. Gj. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga z. Th. M. 

me detyrë ish-Drejtor dhe z. K. M. me detyrë ish-Drejtor, nga ish-Drejtoria Rajonale ALUIZNI 

Gjirokastër si dhe në lidhje me regjistrimin e kryer në ZVRPP përgjegjësia është e z. A. B. me 

detyrë specialist, miratuar nga z. G. K. me detyrë ish-Drejtor. 

 

- Me Ref.058, datë 20.07.2018, aplikim nr. 688, datë 20.07.2018, është regjistruar Leje 

Legalizimi nr. 121260, datë 29.01.2018, godinë banimi 1 Kat, me sip. 103 m2 ndërtesë dhe 

sipërfaqe parcele ndërtimore 103 m2, nga të cilat për banim 103 m2, në pronësi të znj. S. C. me 

adresë Bashkia Përmet, lëshuar certifikatë pronësie datë 18.03.2019, trualli mbi të cilën është 

ngritur objekti informal me certifikatë pronësie, regjistruar mbi pasurin nr. 310, vol. 2, fq. 60, zk. 

3802-Vllaho-Psilloter, e llojit truall, me sipërfaqe 300 m2, në pronësi të z. S. K.   

- Me shkresën nr. 1483 prot, datë 22.05.2018, është përcjellë për regjistrim leja e legalizimit nga 

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Gjirokastër. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Dosja nuk është inventarizuar, gjithashtu nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, në kundërshtim 

me përcaktimet ligjore. 

- Aplikimi AV me nr. 488, është bërë në datë 18.05.2018, ndërkohë që leja e legalizimit është 

printuar në datë 29.01.2018, pra gati 4 muaj me vonesë për përcjelljen e dokumentacionit për 

regjistrim nga ALUIZNI Gjirokastër. 

- Regjistrimi i lejes së legalizimit është bërë në datë 19.03.2019, ndërkohë që sipas aplikimit të 

bërë nga qytetari nr. 688, datë 20.07.2018, afati për dhënien e shërbimit ka qenë data 03.08.2018, 

pra gati 8 muaj me vonesë në kundërshtim me afatet ligjore. 

- Gent plani është firmosur për Sektorin e Hartografisë për pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit të 

Hartografisë dhe për pozicionin Specialist Hartografis  nga i njëjti person znj. A. K. si dhe për 

pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Cështjeve të Pronësisë dhe pozicionin Specialist nga i njëjti 

person z. I. B. 

Punuar praktika nga znj. A. K. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Hartografisë, z. I. B. me 

detyrë Përgjegjës i Sektorit të Pronësisë, z. R. Gj. me detyrë Specialist i Sektorit të Legalizimit, 

miratuar nga z. N. N. me detyrë ish-Drejtor si dhe në lidhje me regjistrimin e kryer në ZVRPP, 

praktika është punuar nga z. G. I. me detyrë specialist Hartograf, miratuar nga z. V. P. me detyrë 

ish-Regjistrues. 
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- Me Ref. 144, datë 15.12.2015, aplikim nr. 1318, datë 15.12.2018, është regjistruar Leje 

Legalizimi nr. 15839, datë 27.01.2018, godinë shërbimi 1 Kat, me sip. 32.9 m2 ndërtesë dhe 

sipërfaqe parcele ndërtimore 32.9 m2, nga të cilat për aktivitet 32.9 m2, në pronësi të A. K. me 

adresë Bashkia Përmet, Petran-Bodan, lëshuar certifikatë pronësie datë 26.01.2016, trualli mbi të 

cilën është ngritur objekti informal me certifikatë pronësie, regjistruar mbi pasurin nr. 141/43, 

vol. 3, fq.109, zk. 1231-Bodar, e llojit arë+truall, me sipërfaqe 2000 m2, në pronësi të A. K.   

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Dosja nuk është inventarizuar, gjithashtu nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, në kundërshtim 

me përcaktimet ligjore. 

- Në dosje nuk administrohet mandati që vërteton pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, 

vlerë e cila përbën të ardhura të munguara për fondin e kompensimit. 

- Trualli mbi të cilën është ndërtuar objekti informal shtrihet mbi pasurin nr. 141/11, vol. 3, fq. 

25, zk. 1231-Bodar, me sip. 2000 m2, e llojit arë, në pronësi të A. D. 

- Objekti informal nuk është ndërtuar në zonë të banuar sipas planeve të studiuara vendore apo 

në zonë informale, për pasojë ndryshimi i zërit kadastral nga tokë arë në tokë truall pa 

dokumentacion shtesë nga organet kompetente që justifikon ndryshimin e zërit, vjen në 

kundërshtim me përcaktimet ligjore.  
Punuar praktika nga znj. A. K. me detyrë Specialiste, z. N. Zh. me detyrë Specialist, z. Gj. C. me 

detyrë Specialist i Sektorit të Hartografisë, z. R. Gj. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të 

Legalizimit, miratuar nga z. Th. M. me detyrë ish-Drejtor si dhe në lidhje me regjistrimin e kryer 

në ZVRPP, përgjegjësia është e nga z. A. B. me detyrë specialist Hartograf, miratuar nga z. G. K. 

me detyrë ish-Regjistrues. 

 

- Me Ref. 133, datë 22.02.2016, aplikim nr. 195, datë 23.02.2017, është regjistruar Leje 

Legalizimi nr. 16182, datë 09.01.2016, Godinë Shërbimi 1 Kat, me sip. 23 m2 ndërtesë dhe 

sipërfaqe parcele ndërtimore 23 m2, nga të cilat për aktivitet 23 m2, në pronësi të L. P. me adresë 

Bashkia Përmet, Fushë Leshic Petran, lëshuar certifikatë pronësie datë 12.05.2016, trualli mbi të 

cilën është ngritur objekti informal me certifikatë pronësie, regjistruar mbi pasurin nr. 236/11, 

vol. 2, fq. 245, zk. 2419-Leshice, e llojit arë+truall, me sipërfaqe 3700 m2, në pronësi të L. P. 

Referuar dokumentacionit të ndodhur në dosje, rezulton se regjistrimi është kryer me parregullsi: 

- Dosja nuk është inventarizuar, gjithashtu nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, në kundërshtim 

me përcaktimet ligjore. 

- Në dosje nuk administrohet mandati që vërteton pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, 

vlerë e cila përbën të ardhura të munguara për fondin e kompensimit. 

- Trualli mbi të cilën është ndërtuar objekti informal shtrihet mbi pasurin nr. 236/9, vol. 2, fq. 

243, zk. 2419-Leshice, me sip. 3677 m2, e llojit arë, në pronësi të L. P. 

- Objekti informal nuk është ndërtuar në zonë të banuar sipas planeve të studiuara vendore apo 

në zonë informale, për pasojë ndryshimi i zërit kadastral nga tokë arë në tokë truall pa 

dokumentacion shtesë nga organet kompetente që justifikon ndryshimin e zërit, vjen në 

kundërshtim me përcaktimet ligjore.  

Punuar praktika nga znj. I. K. me detyrë Specialiste, z. N. Zh. me detyrë Specialist, z. Gj. C. me 

detyrë Specialist i Sektorit të Hartografisë, z. R. Gj. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të 

Legalizimit, miratuar nga z. K. M. me detyrë ish-Drejtor si dhe në lidhje me regjistrimin e kryer 

në ZVRPP përgjegjësia është e z. A. B. me detyrë specialist Hartograf, miratuar nga z. G. K. me 

detyrë ish-Regjistrues. 

 



 

66 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “ish-Zyrën Vendore të 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (aktualisht ZVASHK), Përmet” 

 

 

 

 

Në lidhje konstatimet në Projekt Raport, janë paraqitur observacionet nga z. V. P. me detyrë 

ish-Regjistrues dhe z. G. I. me detyrë Specialist i Sektorit të Hartografisë, si vijon: 

- Përsa i përket konstatimeve për parregullsitë në regjistrimin e referencave nr. 0361, nr. 058 

dhe 10538, sqarojnë se janë verifikuar aktet e fitimit të pronësisë dhe i plotësojnë të gjithë 

elementët e formës dhe përmbajtjes.  

- Shtetasi A. L. e ka paguar taksën e ndikimit në infrastrukturë vërtetuar nga mandat pagesa 

bashkangjitur observacionit shkresa nr. 259 prot, datë 17.02.2017. Gjithashtu nuk është 

vendosur kufizimi në seksionin E pasi është administruar VKM për parcelën ndërtimore 

bashkangjitur observacionit. 

Qëndrimi i Audituesve Shtetërorë të KLSH: Observacioni juaj është i përsëritur me ato të 

trajtuara hollësisht në Projekt Raport, për pasojë nuk merret në konsideratë.  

 

- Observacionet e paraqitura nga z. P. L. me detyrë Specialist Hartograf, i cili sqaron se: 

- Përsa i përket konstatimeve për parregullsitë në regjistrimin e referencave nr. 865, 2846, 0203, 

2863, 10173 dhe 10158, sqaron se regjistrimi i tyre është bërë në përputhje me përcaktimet 

ligjore. Në bazë të nenit 24 punonjësit e ZRPP nuk përgjigjen ligjërisht për dokumente apo akte të 

subjekteve të treta, kur veprimet apo mosveprimet e tyre janë në ushtrim të funksioneve të veta. 

Në lidhje me administrimin e deklaratës së përputhshmërisë në të gjitha rastet (sipas pikës 2) 

subjekti që kryen punimet lëshon deklaratën e përputhshmërisë që konfirmon kryerjen e punimeve në 

përputhje me normat dhe standardet e sigurisë në fuqi. Ky është një dokument që i nevojitet pronarit 

ose më shumë sekstorit që merret me miratimin e Certifikatave të Përdorimit në Bashki. 

 - Në lidhje me mosvendosjen e kufizimit deri në rregullimin e marrëdhënieve me truallin nga 

verifikimi rezulton se pasuria me Nr.6/17-ND Vol.8 faq.49 zk.2132 Këlcyrë është regjistruar si 

objekt i  ndërtuar me leje ndërtimi dhe është regjistruar vetëm ndërtesa. Kontrata e shitjesë së 

truallit nuk është regjistruar pasi është konsideruar e pavlefshme nga ish ZVRPP Përmet. Pra ky 

objekt është regjistruar vetëm mbi bazën e lejes së ndërtimit dhe nuk ka marrëdhënie me truallin 

pasi kontrata nuk përmbush kushtet për të qënë e rregullt dhe ligjore.  

- Në lidhje me aplikimin e kamat vonesës në regjistrim, ZVASHK Përmet ka kërkuar disa herë 

interpretim juridik ZQRPP Tiranë, e cila ka orientuar se si datë akti duhet të marrë datën në të 

cilën kjo shkresë do të administrohet pranë zyrës tonë. (bashkëlidhur shkresa më e fundit nr 

814/3 prot dt 20/03/2018 e ZQRPP Tiranë dhe nr 292/1 prot dt 14/02/2018 ish-ZVRPP Përmet). 

Pra ZVASHK Përmet ka zbatuar rekomandimet e ZQRPP Tiranë në lidhje me problematikën e 

konstatuar më sipër dhe unifikuar për të gjitha rastet e tjera. 

- Nga verifikimi dhe nga korenspodenca me Bashkinë Përmet rezulton se z. S. P. e ka paguar 

taksën e ndikimit në infrastrukturë, bashkangjitur shkresa e Bashkisë Përmet me nr. 1014 

datë.30.04.2018. 

Qëndrimi i Audituesve Shtetërorë të KLSH: Observacioni juaj është i përsëritur me ato të 

trajtuara hollësisht në Projekt Raport, për pasojë nuk merret në konsideratë.  

 

- Observacionet e paraqitura nga z. A. B. me detyrë Specialist Hartograf, i cili sqaron se: 

- Përsa i përket administrimit në dosje të vërtetimit të likujdimit të taksës së ndikimit në 

infrastrukturë sqaron se nuk është pjesë e dokumentacionit të kërkuar për regjistrim. Gjithashtu 

për referencat nr.  044, nr.  035, nr. 0321, nr. 301, 1523, 0358, 0144 dhe 133 janë paguar taksat 

e ndikimit në infrastrukturë sipas mandateve bashkangjitur observacionit. 
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Në lidhje me rastet kur është konstatuar se janë legalizuar objektet informale të cilat bien në 

zonë të mbrojtur apo nuk plotësojnë kriteret për kualifikim, sqaron se në bazë të nenit 23 të ligjit 

33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të palujatshme”, specialistët e ish-ZVRPP nuk mbajnë 

përgjegjësi për veprimet, dokumentet apo aktet e lëshuara nga palët e treta. 

Në lidhje me konstatimet për ref. 4990, datë 27.05.2009, sqaron se përpunimi i praktikës nga ana 

e tij nuk qëndron pasi regjistrimi i pasurisë nga regjistri hipotekor është kryer në datë 10.12.200 

nr. 14-156.  

Qëndrimi i Audituesve Shtetërorë të KLSH: Observacioni juaj qëndron pjesërisht për pagesat e 

taksës së ndikimit në infrastrukturë vërtetuar nga mandat pagesat bashkangjtur observacionit 

dhe do të pasqyrohet në Raport Përfundimtar. Ndërkohë pjesa tjetër e observacionit është i 

përsëritur me ato të trajtuara hollësisht në Projekt Raport, për pasojë nuk merret në konsideratë.  

 

- Referencë nr. 0188, datë 30.03.2016, ZK 2057, fshati Kaludh; 

Me aplikim nr. 365, datë 30.03.2016, nga V. P. është kërkuar regjistrimi i pasurisë së 

paluajtshme të përfituar me Leje Legalizimi nr. 16412, datë 26.02.2016, lëshuar nga ish-

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Gjirokastër dhe pajisja me certifikatë pronësie. 

Në ZK 2057, fshati Kaludh, në kartelën e pasurisë së paluajtshme (KPP) volum 7, faqe 49, është 

regjistruar pasuria nr.514/2, truall me sipërfaqe 120m2 dhe ndërtesë banimi me 1 kat + podrum, 

me sipërfaqe 120m2. Certifikata e pronësisë është lëshuar më datë 19.04.2016 nga ish-regjistruesi 

G. K. ndërsa veprimet në kartelë i ka kryer ish-specialisti A. B. 

Përfituesi i lejes së legalizimit e ka ndërtuar objektin mbi tokën e vetë e vërtetuar kjo edhe me 

vërtetimin e pronësisë  lëshuar nga ish-ZVRPP Përmet datë 23.11.2006. 

Në referencë ndodhet dokumentacioni për regjistrimin e pasurisë në emër të V. P. si më poshtë: 

1.Leje legalizimi 

2.Gen-plani i objektit 

3.Planimetri e kateve 

4. Kopje e certifikatës së përbërjes familjare  

 

Leja e Legalizimit me nr. 16412, datë 26.02.2016. Objekti “Godinë banimi 1 kat + podrum”. 

Zona kadastrale 2057, nr. pasurie 514/2. Parcela ndërtimore ka sipërfaqe 120m2 dhe objekti ka 

sipërfaqe 120m2. Leja e legalizimit nënshkruar nga specialisti R. Gj. dhe ish-drejtori K. M. 

Genplani është përgatitur nga specialisti i sektorit të hartografisë së  ish-Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Qarku Gjirokastër , Gj. C. 

-Nga verifikimi i hartës dixhitale nëpërmjet portalit ASIG, rezulton se objekti i legalizuar 

ndodhet brenda zonës së mbrojtur Hotovë-Dangëlli, shpallur me VKM nr.1631 datë 

17.12.2008, Kategoria II IUCN: Park Kombëtar. Ndërtimi pa leje nuk duhet të legalizohej 

sepse është ndërtuar brenda një zone të mbrojtur ku, sipas nenit 6 pika 3/b dhe 3/dh të Ligjit nr. 

8906, datë 06.06.2002 “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar, zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes 

dhe në të cilën ndalohen ndërtime të çdo lloji, por lejohe vetëm ngritja dhe funksionimi i 

objekteve për qëllime ushtarake dhe mbrojtjeje pasi të pajisen me leje mjedisi. 

Këto veprime bien në kundërshtim me: 

-VKM nr.280, date 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 pikat 2 dhe 4 

-Ligjin nr. 8906, datë 06.06.2002 “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar, neni 6 pika 3/b dhe 3/dh 
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-Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 

leje”, i ndryshuar. 

Ndërtimi pa leje nuk duhet të legalizohej dhe ish-ZVRPP Përmet nuk duhet të kishte kryer 

regjistrimin dhe lëshimin e certifikatës të pronësisë për shkak se ndërtimi është ndërtuar brenda 

një zone të mbrojtur ku zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes dhe në të cilën ndalohen kategorikisht 

ndërtimet për qëllime banimi. Këto veprime të kryera deri në 04.05.2017 bien në kundërshtim 

me ligjin nr. 8906, datë 6.6.2002 “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar, neni 6, pika b dhe dh, i 

cili përcakton se në zonat e mbrotjura të Kategorisë II përsa i përket ngritjes dhe funskionimit të 

objekteve lejohet vetëm për qëllime mbrojtjeje dhe ushtarake, por vetëm pas paisjes me leje 

mjedisi.  

Për sa më lartë mbajnë përgjegjësi punonjësit e ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku 

Gjirokastër, Gj. C.,  R. Gj. dhe K. M. si dhe ish-punonjësit e ish-ZVRPP Përmet të cilët kanë 

regjistruar këtë leje legalizimi A. B. dhe G. K. 

 

- Referencë nr. 0135, datë 02.05.2017, ZK 3524, fshati Strëmbec; 

Me aplikim nr. 628, datë 02.05.2017, nga Th. N. është kërkuar regjistrimi i pasurisë së 

paluajtshme të përfituar me Leje Legalizimi nr. 30591, datë 22.02.2017, lëshuar nga ish-

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Gjirokastër dhe pajisja me certifikatë pronësie. 

Në ZK 3524, fshati Strëmbec, në KPP volum 9, faqe 96, është regjistruar pasuria nr.432/1, truall 

me sipërfaqe 300m2 dhe ndërtesë banimi me 2 kate me sipërfaqe 95.5m2. Certifikata e pronësisë 

është lëshuar më datë 22.06.2017 nga ish-regjistruesi G. K. ndërsa veprimet në kartelë i ka kryer 

ish-specialisti A. B. 

Nga verifikimi i lejes së legalizimit rezulton se parcela ndërtimore mbi të cilin është ndërtuar ky 

objekt, ka kaluar në pronësi me VKM nr.404, datë 26.05.2010. 

Me shkresë nr.1164, datë 20.04.2017 nga ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Gjirokastër 

është dërguar dokumentacioni për regjistrimin e pasurisë në emër të Th. N. si më poshtë: 

1.Leje legalizimi 

2.Gen-plani i objektit 

3.Planimetri e kateve 

4. Kopje e certifikatës së përbërjes familjare  

5. Formulari tip pa pagesë i aplikimit elektronik për regjistrim 

6. Formulari i pagesës së parcelës ndërtimore të miratuar për kalim pronësie sipas VKM nr.404, 

datë 26.05.2010 dhe mandat arkëtimi përkatës. 

 

Leja e Legalizimit me nr. 30591, datë 22.02.2017. Objekti “Godinë banimi 2 kat”. Zona 

kadastrale 3524, nr. pasurie 432/1. Parcela ndërtimore ka sipërfaqe 300m2 dhe objekti ka 

sipërfaqe 95.5m2. Leja e legalizimit nënshkruar nga ish-specialisti R. Gj. dhe ish-drejtori K. M. 

Genplani është përgatitur nga specialistja e sektorit të hartografisë së  ish-Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Qarku Gjirokastër B. T. dhe miratuar nga ish-drejtori Th. M. 

-Nga verifikimi i hartës dixhitale nëpërmjet portalit ASIG, rezulton se objekti i legalizuar 

ndodhet brenda zonës së mbrojtur Hotovë-Dangëlli, shpallur me VKM nr.1631 datë 

17.12.2008, Kategoria II IUCN: Park Kombëtar. Ndërtimi pa leje nuk duhet të legalizohej 

sepse është ndërtuar brenda një zone të mbrojtur ku, sipas nenit 6 pika 3/b dhe 3/dh të Ligjit nr. 

8906, datë 06.06.2002 “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar, zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes 

dhe në të cilën ndalohen ndërtime të çdo lloji, por lejohe vetëm ngritja dhe funksionimi i 

objekteve për qëllime ushtarake dhe mbrojtjeje pasi të pajisen me leje mjedisi, ndërsa që nga 
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04.05.2017 me miratimin e Ligjit nr.81/2017 “Për Zonat e mbrojtura”, sipas nenit 16 nuk lejohen 

ndërtime me qëllim banimi. 

Këto veprime bien në kundërshtim me: 

-Ligjin nr. 8906, datë 06.06.2002 “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar, neni 6 pika 3/b dhe 3/dh 

-Ligjin nr.81/2017 “Për Zonat e mbrojtura” 

-VKM nr.280, date 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, pikat 2 dhe 4 

-Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 

leje”, i ndryshuar. 

Ndërtimi pa leje nuk duhet të legalizohej nga ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku 

Gjirokastër dhe ish-ZVRPP Përmet nuk duhet të kishte kryer regjistrimin dhe lëshimin e 

certifikatës të pronësisë për shkak se ndërtimi është ndërtuar brenda një zone të mbrojtur ku 

zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes dhe në të cilën ndalohen kategorikisht ndërtimet për qëllime 

banimi. Këto veprime të kryera deri në 04.05.2017 bien në kundërshtim me ligjin nr. 8906, datë 

6.6.2002 “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar, neni 6, pika b dhe dh, i cili përcakton se në zonat 

e mbrotjura të Kategorisë II përsa i përket ngritjes dhe funskionimit të objekteve lejohet vetëm 

për qëllime mbrojtjeje dhe ushtarake, por vetëm pas paisjes me leje mjedisi.  

Për sa më lartë mbajnë përgjegjësi punonjësit e ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI, Qarku 

Gjirokastër B. T.,  Th. M.,  R. Gj. dhe K. M. si dhe ish-punonjësit e ish-ZVRPP Përmet të cilët 

kanë regjistruar këtë leje legalizimi A. B. dhe G. K. 

 

- Referencë nr. 7097, datë 26.10.2016, Qytet Përmet; 

Me aplikim nr. 53, datë 19.01.2016, nga Izet Delilaj është kërkuar regjistrimi i pasurisë së 

paluajtshme të përfituar me Leje Legalizimi nr. 15926, datë 17.12.2015, lëshuar nga ish-

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Gjirokastër dhe pajisja me certifikatë pronësie. 

Në ZK 2917, qytet Përmet, në KPP volum 19, faqe 224, është regjistruar pasuria nr.26/13, truall 

me sipërfaqe 373.5m2 dhe ndërtesë banimi me 2 kate me sipërfaqe 124.5m2. Certifikata e 

pronësisë nuk është lëshuar mbas regjistrimit fillestar, por nga ish-regjistruesi G. K. është lëshuar 

më datë 19.01.2016 vërtetimi i pronësisë sipas të cilit vërtetohet se në regjistrin hipotekor me 

nr.16-19, datë 28.01.2016 është regjistruar pasuria nr.26/13, truall me sipërfaqe 373.5m2 dhe 

ndërtesë banimi me 2 kate me sipërfaqe 124.5m2. 

Në praktikë ndodhet dhe fragmenti i HTR provizore. Praktika është përpunuar nga specialisti i 

Njësisë së menaxhimit të Projekteve J. Zh. 

Nga verifikimi i lejes së legalizimit rezulton se parcela ndërtimore mbi të cilin është ndërtuar ky 

objekt, ka kaluar në pronësi me VKM nr.823, datë 07.10.2015. 

 

Në referencë ndodhet dokumentacioni për regjistrimin e pasurisë në emër të I. D. si më poshtë: 

1.Leje legalizimi 

2.Gen-plani i objektit 

3.Planimetri e kateve 

4. Kopje e certifikatës së përbërjes familjare e dërguar nga ALUIZNI 

5. Kontrata me nr.1257 rep., nr.579 kol., për kalimin e pronësisë të parcelës ndërtimore 

6. Formulari i pagesës së parcelës ndërtimore të miratuar për kalim pronësie sipas VKM nr.823, 

datë 07.10.2015 dhe mandat arkëtimi përkatës. 
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Leja e Legalizimit me nr. 15926, datë 17.12.2015. Objekti “Godinë banimi me 2 kate”. Zona 

kadastrale 2917, nr. pasurie 26/13. Parcela ndërtimore ka sipërfaqe 373.5m2 dhe objekti ka 

sipërfaqe 124.5m2. Leja e legalizimit nënshkruar nga specialisti R. Gj. dhe ish-drejtori Th. M. 

Genplani është përgatitur nga specialistja e sektorit të hartografisë së  ish-Drejtorisë Rajonale e 

ALUIZNI-t Qarku Gjirokastër Brunilda Tena dhe miratuar nga ish-drejtori Th. M. 

-Nga verifikimi i hartës dixhitale nëpërmjet portalit ASIG, rezulton se objekti i legalizuar 

ndodhet në një distancë prej 36 m nga shtrati i Lumit Vjosë. 

Ky veprim bie në kundërshtim me: 

-Ligjin  Nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 4, pika 8 " 

“Brigjet” janë rripat anësorë të tokës përgjatë deteve, liqeneve, rezervuarëve, lagunave dhe  

pellgjeve, si dhe përgjatë rrjedhës së shtratit të lumenjve e përrenjve që, në funksion të 

përdorimit, përfshijnë të paktën dy zona: 

a)me gjerësi 5 m në drejtim normal me tokën nga brinja e sipërme e shtratit natyror në brigjet e 

pjerrëta dhe 20 m nga vija e nivelit maksimal të plotave me probabilitet përsëritjeje, një herë në 

25 vjet, të ujit në brigjet e sheshta, që përdoret për qëllime publike me dispozita të veçanta; 

b)me gjerësi 100 m në drejtim normal me tokën nga brinja e sipërme e shtratit natyror në brigjet 

e pjerrëta dhe 200 m nga vija e nivelit maksimal të plotave me probabilitet përsëritjeje një herë 

në 25 vjet të ujit në brigjet e sheshta, në të cilën çdo veprimtari e zhvilluar përcaktohet nga 

organet e administrimit a menaxhimit të burimeve ujore. Kufiri i ndarjes së bregut tëpjerrët me 

bregun e sheshtë është pjerrësia 10 për qind në drejtim normal me bregun." dhe nenin 84, pika a 

dhe b, ku përcaktohet: “Në tokat, pronë private dhe shtetërore, përbri brigjeve të lumenjve, 

përrenjve, kanaleve, liqeneve, pellgjeve, rezervuarëve, lagunave bregdetare dhe deteve duhet, 

detyrimisht, të lihet: 
a) një sipërfaqe toke e lirë për përdorim publik, me gjerësi nga 5 deri në 100 metra nga këto 

brigje, sipas përkufizimit të bërë në këtë ligj. Gjerësia e saj mund të shtrihet më tej në afërsi të 

grykës së lumenjve, në rrethinat e ngushta të rezervuarëve ose kur kushtet topografike dhe 

hidrologjike të lumenjve, liqeneve ose rezervuarëve e bëjnë të nevojshme për sigurimin e 

njerëzve dhe të pasurisë. Veprimtaritë në këto zona përcaktohen me akte të Këshillit Kombëtar 

të Ujit;  

b) një sipërfaqe toke e lirë për zhvillimin e veprimtarive që përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i 

Ujit, me gjerësi nga 100 m deri në 200 m." 

-VKM nr.280, date 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 pikat 2 dhe 4 

-Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 

leje”, i ndryshuar. 

Për sa më lartë mbajnë përgjegjësi punonjësit e ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI, Qarku 

Gjirokastër B. T.,  R. Gj. dhe Th. M. si dhe specialisti J. Zh. dhe ish-regjistruesi G. K. të cilët 

kanë regjistruar këtë leje legalizimi. 

 

- Referencë nr. 090, datë 15.04.2019; 

Me aplikim nr. 1328, datë 09.09.2019, nga V. P. është kërkuar regjistrimi i pasurisë së 

paluajtshme të përfituar me Leje Legalizimi nr. 121870, datë 25.03.2019, lëshuar nga ish-

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Gjirokastër dhe pajisja me certifikatë pronësie. 
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Në ZK 2073, fshati Kanikol, në KPP volum 3, faqe 222, është regjistruar pasuria nr.118-ND, 

ndërtesë shërbimi me 1 kat me sipërfaqe 129m2. Certifikata e pronësisë është lëshuar më datë 

08.11.2019 vetëm për objektin 129m2. 

Praktika është përpunuar nga specialisti i ZVASHK Përmet G. I. i cili ka kryer dhe veprimet në 

kartelë. 

Me shkresë nr.1379, datë 15.04.2019 nga ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t, Qarku 

Gjirokastër është dërguar dokumentacioni për regjistrimin e pasurisë në emër të V. P. si më 

poshtë:  

1.Leje legalizimi 

2.Gen-plani i objektit 

3.Planimetri e kateve 

4. Kopje e certifikatës së përbërjes familjare e dërguar nga ALUIZNI 

5. Konfirmim pagese e taksës së ndikimit në infrastrukturë 

 

-Nga verifikimi i hartës dixhitale nëpërmjet portalit ASIG, rezulton se objekti i legalizuar 

ndodhet në një distancë prej 63 m nga shtrati i Lumit Vjosë. 

Pas verifikimit të bërë online në sistemin e_planifikimi të AKPT-së rezulton se ky objekt është 

ndërtuar në Njësinë Strukturore PM_UB_IE1_159 /1, zonë në të cilën lejohen ndërtime me 

funksion ekonomik (si në rastin konkret). Kjo do të thotë që leja e legalizimit është lëshuar në 

përputhje me dokumentet e planifikimit të territorit, 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 dhe Ligjin 

Nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, i ndryshuar neni 84 

“Veprimtaritë përbri brigjeve” ku përcaktohet se “Veprimtaritë përbri brigjeve përcaktohen në 

planet dhe studimet e planifikimit dhe rregullimit të territorit.” 

-Objekti është regjistruar më vete pa patur marrëdhënie me truallin për shkak se parcela mbi të 

cilën është ndërtuar objekti është në pronësi të Z. P. (certifikatë pronësie lëshuar më datë 

24.09.2018). Duke qenë se përfituesi i lejes së lealizimit nuk ka marrëdhënie me truallin mbi të 

cilin është ndërtuar objekti informal, atëherë specialisti i ZVASHK Përmet G. I. në zbatim të 

pikës 14 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, duhet të bënte shënimet përkatëse në 

seksionin “D” të kartelës, pra që të pasqyronte faktin që objekti i legalizuar është ngritur mbi 

pas.nr.118, të regjistruar në vol.1 faqe 118. 

-Në lidhje me sa trajtuar më lart (Akt konstatimi nr.6) nga ana e V. P. dhe G. I. punonjës të 

ZVASHK Përmet, janë dërguar me e-mail observacionet ku pretendohet se ZVASHK nuk mban 

përgjegjësi për regjistrimin e akteve të lëshuara nga organet e tjera.  

Grupi i auditimit sqaron që ish-ZVRPP (aktualisht ZVASHK) jo vetëm që mban përgjegjësi për 

regjistrimin e këtyre akteve, por përpara se t’i regjistroj ato, në zbatim të Udhëzimit nr. 2, datë 

12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve që verifikohen nga ZRPP dhe të procedurës 

për nxjerrjen urdhrit të Regjistruesit” duhet të verifikojë elementët e formës dhe përmbajtjes të 

titujve të pronësisë, pra duhet të verifikojë dhe arsyetimin ligjor (bazën ligjore) mbi të cilin ky 

titull është lëhuar. Duke qenë se lejet e legalizimit janë lëhuar në kundërshtim me Ligjin  Nr. 

111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 4, pika 8, VKM nr.280, date 
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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 pikat 2 dhe 4 dhe Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, atëherë në zbatim të pikës 5 të Udhëzimit nr. 2, 

datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve që verifikohen nga ZRPP dhe të 

procedurës për nxjerrjen urdhrit të Regjistruesit”, këto akte të nxjerra në kundërshtim me ligjin 

nuk duhet të regjistroheshin. Për këtë arsye, observacionet tuaja nuk do të merren në 

konsideratë. 

 

7. Auditimi mbi procedurën e ndjekur për regjistrimin e pasurive të paluajtshme të 

përfituara nga vendime gjyqësore të formës së prerë dhe mbi pranimin e dokumentacionit 

dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme, në bazë të nenit 24/b, të ligjit nr. 7843, datë 

13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. 

 

Mbi auditimin e ushtruar në ish ZVRPP Përmet, sot Zyra Vendore Agjensia Shtetërore e 

Kadastrës Përmet, në bazë të programit të auditimit nr. 901/1, datë 14/11/2019, mbajtur në datë 

13/02/2020. 

Në zbatim të pikës 7 të programit të auditimit “Nr. 901/1, datë 14/11/2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

1- Dokumentacioni i administruar në arkivë, praktikat, referencat dhe Av. 

2- Kartelat e pasurisë së paluajtshme, sipas volumeve dhe zonave kadastrale. 

3- Dokumentacioni sipas inventarizimit bashkëlidhur referencave përkatëse, si dhe 

korespondencat shkresore me institucionet përkatëse, etj.  

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

Nga ana e ASHK Përmet nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore të bëra përsa i përket regjistrimit të 

pasurive sipas Nenit 24/b dhe 25/b, referuar:  

1- Nenit 20, 25/b, 45, 59, 74 të Ligjit 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të Paluajtshme”, 

përcaktimeve të Ligjit nr. 111/2019 “Për kadastrën”. 

2- Ligjit nr. 9154, datë 06.01.1993 “Për Arkivat”, 

3- Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”,  

4- 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”.  

5- Pikën 5 dhe 6 të VKM Nr. 745, datë 24.10.2012 “Për procedurat e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të 

përcaktuar sipërfaqen” 

6- Pikës 7 të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për Punën në ZVRPP”, të ndryshuar, 

Udhëzimit Metodik Nr. 76 Prot, datë 13.09.1999 “Për plotësimin e kartelës së pasurisë së 

paluajtshme”. 

7- Urdhërin nr. 364, datë 27/04/2012 “Për miratimin e propozimeve të këshillit drejtues tekniko-

ligjor”, 

8- Rregulloren nr. 2079, datë 11.6.2007 “Për arkivimin e dokumenteve tekniko ligjore në ZRPP”, 

në të cilat ndër të tjera përcaktohet:  
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Nenin 20 i ligjit nr. 33, datë 21.3.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”, Regjistruesi 

ka këto kompetenca: 

a) drejton dhe organizon veprimtarinë e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për 

realizimin e funksioneve dhe përmbushjen e detyrave të saj, në përputhje me përcaktimet e 

legjislacionit në fuqi; 

ç) të kërkojë me shkrim ose me shkresë zyrtare nga personi i interesuar që, brenda një afati jo 

më të gjatë se 30 ditë, të paraqesë dokumentet e pronësisë, certifikatat, çdo dokument tjetër apo 

plan rilevimi, të lidhur me pasurinë e paluajtshme, kontratën e qirasë ose hipotekën në fjalë. Në 

rast të mosparaqitjes së dokumentacionit të kërkuar brenda afatit të sipërcituar kërkesa për 

regjistrim refuzohet; 

d) të thërrasë çdo person të interesuar që të paraqitet tek ai ose te ndonjë person tjetër i 

autorizuar prej tij, për të dhënë informacion ose shpjegim për pasurinë e paluajtshme, kontratën 

e qirasë ose hipotekën; 

dh) t'i propozojë Kryeregjistruesit refuzimin e regjistrimit kur nuk plotësohen kushtet e 

përcaktuara në këtë ligj; 

e) të administrojë dhe të verifikojë të dhënat e përcaktuara në shkronjat "c", "ç", "d" dhe "dh" të 

këtij neni; 

ë) t'i kërkojë personit, që paraqet një informacion jo të rregullt, që t'ia paguajë zyrës së 

regjistrimit shpenzimet që ajo ka kryer në procesin e verifikimit të këtij informacioni jo të 

rregullt. 

Pika 7 –Arkiva, e Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për Punën në ZVRPP”, të ndryshuar, 

7.1. Arshivon dokumentat e pershkruara ne piken 4: (4/2, 4/3, 4/4, 4/6, 4/7, 4/9,4/11),  

7.3. Pas perfundimit te te gjitha procedurave te regjistrimit dhe nenshkrimit te Aplikimit nga 

Regjistruesi, dokumentin dhe dy kopjet e Aplikimit i pranon per arkivim. Ploteson kuadratin 

“Arkivimi Manual” te Aplikimit dhe vendos ne zarfin perkates dokumentin bashke me kopjen e 

pare te Aplikimit. Kopja e dyte i jepet Aplikantit. 

7.4. I pergjigjet me dokumentacionin e nevojshem punonjesve te ZRPP sipas kerkesave 

paraprake te bera prej tyre. Cdo levizje ditore e dokumentave apo hartave jashte arshives 

regjistrohet ne “Regjistrin e veprimeve ditore te dokumentave te arkivit”, etj….. 

Nenin 45 i ligjit nr. 33, datë 21.3.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”,  

1. Në rastet kur shteti, personi juridik/fizik ka fituar të drejtën e pronësisë mbi një pasuri të 

paluajtshme, me anë të ligjit, vendimit gjyqësor të formës së prerë për fitimin apo kalimin e së 

drejtës së pronësisë apo të aktit të një organi administrativ, regjistruesi, mbështetur në këto akte 

të paraqitura nga personi i interesuar, bën regjistrimin, duke shënuar pronar shtetin, personin 

juridik/fizik, të cilit i ka kaluar e drejta e pronësisë. 

2. Regjistrimi i fitimit të pronësisë mbi një pasuri të paluajtshme, sipas këtij neni, bëhet nga Zyra 

e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, pas plotësimit të kushteve të regjistrimit, të 

përcaktuara në shkronjën “h” dhe në paragrafin fundit të nenit 193 të Kodit Civil. 

3. Nëse nuk plotësohen kushtet e sipërpërmendura, regjistruesi propozon refuzimin e kërkesës 

për regjistrim dhe dosja e plotë e praktikës, së bashku me projekturdhrin e refuzimit, i kalojnë 

për kompetencë Kryeregjistruesit. 

4. Kryeregjistruesi, brenda 30 ditëve, me urdhër të arsyetuar, duhet të vendosë miratimin ose jo 

të propozimit. Kundër urdhrit të Kryeregjistruesit për refuzimin e regjistrimit, ose kur ai nuk 

është marrë brenda afatit të përcaktuar, mund të bëhet ankim në gjykatë. 

5. Elementet e vendimit, që verifikohen nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, dhe 

procedura e nxjerrjes së urdhrit përcaktohen me udhëzim të Këshillit të Ministrave. 
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Nga Auditimi rezultoi që:  

 

- Me Ref. 9917, datë 11.08.2017, aplikim nr. 949, datë 06.06.2017, për I4- Lëshim kopje të 

fragmentit të hartës kadastrale, I5-Lëshim kopje kartele pasurie, L1- certifikate pronësie është 

regjistruar pasuria nr. 13/51, vol. 19, fq. 143, zk. 2917-Përmet me sipërfaqe 86 m2 truall dhe 62 

m2 ndërtesë, në pronësi të S. Z. lëshuar certifikatë pronësie datë 11.08.2017, sipas procedurave 

të nenit 25-b, punuar praktika nga z. G. I. me detyrë Specialist Hartograf, miratuar nga z. G. K. 

me detyrë ish-Regjistrues. 

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit Nr. 9154, datë 

06.11.2003 “Për arkivat”. 

- Fillimisht pasuria është hapur në kartelë sipas LN 2013, datë regjistrimi 04.05.2014, me 

sipërfaqe 86 m2 truall dhe 62 m2 ndërtesë, me pronar të pavërtetuar. 

- Në dosje administrohet kontrata e shitblerjes Nr. 2432 Rep, Nr. 379 Kol, datë 14.11.1987, që 

vërteton kalimin e pronësisë nga shtetasi M. Zh. tek shtetasi B. M. shoqëruar nga planimetria 

përkatëse; kontrata e shitblerjes me nr. 3255 Rep, Nr. 1810 Kol, datë 08.06.1995, që vërteton 

kalimin e pronësisë nga B. M. tek shtetasi S. Z. për pasurin shtëpi banimi 2 katëshe, kati i parë i 

përbërë prej një dhome dhe një paradhome, një guzhinë të vecuar, kati i dytë i përbërë prej një 

dhome dhe një ballkoni; kërkesë për regjistrim pronësie datë 20.04.2017 për pasurinë me 

sipërfaqe 90 m2 truall dhe 61.3 m2 ndërtesë, deklaratë personale datë 20.04.2017 për pasurit 

kufitare; deklarata noteriale e kufitarëve z. Ll. T. dhe F. N. deklarat noteriale nr. 1437 Rep, Nr. 

638 Kol, datë 07.08.2017 nga shtetasi S. Z. ku deklaron se nuk është nënshkruar deklarata nga 

njëri prej kufitarëve U. G. shkresa nr. 575 prot, datë 20.08.2015, është bërë afishimi publik i 

pasurisë për një afat 45 ditor; Urdhër nr. 949/1 prot, datë 11.08.2017, për regjistrimin e pasurisë. 

Nga auditimi i dokumentacionit tekniko ligjor gjendje në dosje, rezulton se nga ish- ZVRPP 

Përmet, nuk janë verifikuar elementët e formës dhe të përmbajtjes së dhe nuk është plotësuar 

shtojca 2, veprim në papajtueshmëri me pikën 4, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për 

përcaktimin e elementëve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, pasi në dosje nuk 

administrohet konfirmimi zyrtar i dhënë nga institucioni shtetëror që ka në pronësi apo 

administron pasurinë nr. 13/236 e llojit rrugë, jo në përputhje me kërkesat pikës 5 dhe 6 të VKM 

Nr. 745, datë 24.10.2012 “Për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat 

zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”. Në dosje 

nuk administrohet dokumentacioni nga arkivi teknik i ndërtimit, që pasqyron hartografisht 

gjendjen e pasurisë që pretendohet, gjithashtu sipas kërkesës së bërë dhe plan rilevimit sipërfaqja 

e truallit është 90 m2, ndërkohë sip. ndërtimi është 61.3 m2, duke mos u përputhur me sipërfaqen 

e regjistruar dhe të certifikuar, pra ish-ZVRPP duhet të kërkonte dorëzimin e planrilevimit të ri 

në përputhje me regjistrimin e kryer. Gjithashtu në dosje mungon vendimi i Regjistruesit për 

regjistrimin e pasurisë sipas Nenin 25/b. 

Sa sipër ASHK Përmet nuk duhet të vepronte me regjistrimin e pasurisë pa plotësuar të gjithë 

dokumentacionin përkatës tekniko-ligjor përcaktuar në nenin 25/b të Ligjit nr. 33/2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, si dhe kërkesat e pikës 4 e vijim të VKM Nr. 745, datë 

24.10.2012 “Për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen 

dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”.  

Punuar praktika nga z. P. L. me detyrë Specialist Hartograf, z. G. I. me detyrë Specialist 

Hartograf, miratuar nga z. G. K. me detyrë Regjistrues. 
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- Me Ref. 10119, datë 25.04.2018, aplikim nr. 416, datë 25.04.2018, për I4- Lëshim kopje të 

fragmentit të hartës kadastrale, I5-Lëshim kopje kartele pasurie, L1- certifikate pronësie, R2- 

Regjistrim i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, vendim gjykate apo të një akti administrativ, 

është regjistruar pasuria nr. 9/76, vol. 19, fq. 168, zk. 2917-Përmet me sipërfaqe 272 m2 truall 

dhe 99 m2 ndërtesë, në pronësi të Th. Q. dhe A. Q. lëshuar certifikatë pronësie datë 30.05.2018, 

sipas procedurave të nenit 25-b, punuar praktika nga z. P. L. me detyrë Specialist Hartograf, 

miratuar nga z. V. P me detyrë Regjistrues. 

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit Nr. 9154, datë 

06.11.2003 “Për arkivat”. 

- Fillimisht pasuria është hapur në kartelë sipas LN 2013, datë regjistrimi 04.05.2014, me 

sipërfaqe 272 m2 truall dhe 99 m2 ndërtesë, me pronar të pavërtetuar. 

- Nga verifikimi i dosjes rezultoi: 

Në dosje administrohet vërtetimi hipotekor nr. 111 ex, nr. 1949 radhor sipas notës transkriptit, 

kërkesë për regjistrimin e pasurisë datë 25.04.2018, e pafirmosur nga kërkuesi, për pasurinë me 

sipërfaqe 272 m2 truall dhe 101.3 m2 ndërtesë, deklaratë personale datë 20.04.2017 për pasurit 

kufitare; planvendosja e konfirmuar nga Bashkia Përmet, dëshimi trashëgime nr. 6527 Rep, nr. 

5827 Kol, datë 01.03.1994,  deklaratë e pronarëve kufitarë datë 19.04.2018, rezulton më parë në 

kohë nga data kur është bërë kërkesa për regjistrim, deklarata noteriale e kufitarëve z. S. K.,      

S. M. dhe S. D. me nr. 442 Rep, Nr. 218 Kol, datë 19.04.2018; plan rilevimi datë 21.03.2018, 

shkresë nr. 975 prot, datë 25.04.2018 për konfirmimin nga Bashkia Përmet të pasurive kufitare 

9/213 rrugë dhe 9/101 e llojit shesh, por ndërkohë nuk është shprehur për pasurinë kufitare me 

nr. 9/78 e llojit trotuarë në pronësi shtet; Procesverbali i datës 30.05.2018 për dorëzimin e 

dokumentacionit si dhe Vendimi nr. 1, datë 30.05.2015 për regjistrimin e pasurisë nr. 9/76, vol. 

19, fq. 168, zk. 2917, nënshkruar nga z. P. L. me detyrë Specialist i Sektorit të Hartografisë,       

z. G. I. me detyrë Specialist Hartograf, miratuar nga z. V. P me detyrë Regjistrues; nuk 

administrohet dokumentacioni nga arkivi teknik i ndërtimit, që pasqyron hartografisht gjendjen e 

pasurisë që pretendohet. 

Sa sipër ASHK Përmet duhet të verifikonte elementët e formës dhe përmbatjes si dhe plotësimin 

e kërkesave të nenit 25/b të Ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, si dhe 

kërkesat e pikës 4 e vijim të VKM Nr. 745, datë 24.10.2012 “Për procedurat e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë 

të përcaktuar sipërfaqen”.  

Punuar praktika nga z. P. L. me detyrë Specialist Hartograf, z. G. I. me detyrë Specialist 

Hartograf, miratuar nga z. V. P me detyrë Regjistrues. 

 

- Me Ref. 9928, datë 24.06.2017, aplikim nr. 957, datë 06.06.2017, për I4- Lëshim kopje të 

fragmentit të hartës kadastrale, I5-Lëshim kopje kartele pasurie, L1- certifikate pronësie, R2- 

Regjistrim i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, vendim gjykate apo të një akti administrativ, 

është regjistruar pasuria nr. 14/121, vol. 19, fq. 74, zk. 2917-Përmet me sipërfaqe 297 m2 truall 

dhe 62 m2 ndërtesë, në pronësi të A. A. lëshuar certifikatë pronësie datë 24.06.2017, sipas 

procedurave të nenit 25-b, punuar praktika nga z. G. I. me detyrë Specialist Hartograf, miratuar 

nga z. G. K. me detyrë ish-Regjistrues. 

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit Nr. 9154, datë 

06.11.2003 “Për arkivat”. 
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- Fillimisht pasuria është hapur në kartelë sipas LN 2013, datë regjistrimi 04.05.2014, me 

sipërfaqe 297 m2 truall dhe 62 m2 ndërtesë, me pronar të pavërtetuar. 

- Nga verifikimi i dosjes rezultoi: 

Në dosje administrohet vërtetimi i pronësisë datë 09.09.1996, sipas transkriptit hipotekor nr. 

1383, datë 09.09.1996, radhor nr. 10, sipas të cilit pronësia është përfituar në bazë të kontratës së 

dhurimit me nr. 5141 rep, nr. 614 kol, datë 04.09.1996, deklaratë personale datë 26.05.2017 për 

pasurit kufitare; planvendosja e pronës, deklaratë noteriale e pronarëve kufitarë nr. 848 rep, nr. 

366 kol, datë 22.05.2017 si dhe deklarata e kufitarëve datë 26.05.2017; shkresë nr. 73/1 prot, 

datë 16.05.2017 nga Bashkia Përmet për konfirmimin të pasurive kufitare prona të Bashkisë me 

pasurinë 14/121; Urdhër nr. 949/1 prot, datë 11.08.2017, për regjistrimin e pasurisë. 

- Në dosje mungon kërkesa e bërë nga personi për regjistrimin e pronës sipas formularit standard 

të parashikuar si dhe Vendimi për regjistrimin e pasurisë, nuk administrohet dokumentacioni nga 

arkivi teknik i ndërtimit, që pasqyron hartografisht gjendjen e pasurisë që pretendohet. 

Sa sipër ASHK Përmet duhet të verifikonte elementët e formës dhe përmbatjes si dhe plotësimin 

e kërkesave të nenit 25/b të Ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, si dhe 

kërkesat e pikës 4 e vijim të VKM Nr. 745, datë 24.10.2012 “Për procedurat e regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë 

të përcaktuar sipërfaqen”.  

Punuar praktika nga z. G. I. me detyrë Specialist Hartograf, miratuar nga z. G. K. me detyrë ish-

Regjistrues. 

 

- Me Ref. 10303, datë 21.12.2018, aplikim nr. 1259, datë 08.08.2017, për I4- Lëshim kopje të 

fragmentit të hartës kadastrale, I5-Lëshim kopje kartele pasurie, L1- certifikate pronësie, R2- 

Regjistrim i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, vendim gjykate apo të një akti administrativ, 

është regjistruar pasuria nr. 13/76, vol. 9, fq. 210, zk. 2917-Përmet me sipërfaqe 497 m2 truall 

dhe 105 m2 ndërtesë, në pronësi të S. Dh. lëshuar certifikatë pronësie datë 21.12.2018, sipas 

procedurave të nenit 25-b, punuar praktika nga z. P. L. me detyrë Specialist Hartograf, miratuar 

nga z. V. P me detyrë Regjistrues. 

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit Nr. 9154, datë 

06.11.2003 “Për arkivat”. 

- Aplikimi është bërë në datë 08.08.2017 dhe certifikata e pronësisë është lëshuar në datë 

21.12.2018, pra gati  1 vit e 3 muaj me vonesë nga afati i fundit 26.08.2017 për dhënien e 

shërbimit. 

- Fillimisht pasuria ka kaluar në sistemin e regjistrimit sipas Ref. 4659, datë 23.04.2016, me 

sipërfaqe 270 m2 truall dhe 93 m2 ndërtesë, në pronësi të S. Dh. pa lëshuar certifikatë pronësie. 

Në Ref. 4659 administrohet dokumentacioni notë transkripti Nr. 387 Radhor përgjithshëm, Nr. 

333 Radhor të posacëm të transkripteve, datë 20.10.1960, planimetria e shtëpis, Vendimi i 

Gjykatës nr. 893, datë 15.12.1994 për njohje pronësie që ka vendosur njohjen e pronësisë së 

paditësit S. Dh. mbi një shtëpi banimi njëkatëshe, me dy dhoma, koridor; Kontratë dhurimi nr. 

1622 Rep, Nr. 1149 Kol, datë 05.01.1995, ku G. Dh. i ka dhuruar pjesën takuese të tij vëllait 

S.Dh. Vendimi gjyqësor për vërtetimin e faktit juridik pas datës 01.11.1994 nuk regjistrohej pasi 

vjen në kundërshtim me pikën 15, Kreu IV të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për Punën 

në ZVRPP”, të ndryshuar.    

- Në seksionin E të kartelës me Ref. 7341, datë 23.05.2016, është vendosur urdhër kufizimi për 

mungesën e dokumentacionit të origjinës së pronës. Me Ref. 10305, datë 21.12.2018, sipas 
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Urdhrit nr. 1259/2, datë 21.12.2018 është hequr kufizimi me arsyetimin e dorëzimit të 

dokumentacionit të origjinës së pasurisë. 

- Nga verifikimi i dokumentacionit të Ref. 10303, për regjistrimin sipas Nenit 24/b, rezultoi: 

- Në dosje administrohet plan rilevimi datë 01.08.2017, shkresa nr. 2129 prot, datë 11.12.2018 

nga Bashkia Përmet për konfirmim të pasurive kufitare, në pronësi të Bashkisë Përmet, kufitare 

me pasurinë 13/76; kërkesa për regjistrim pa datë; deklaratë personale për pasurit kufitare pa 

datë; deklaratë noteriale e pronarëve kufitarë nr. 2354 rep, datë 10.12.2018 si dhe deklarata e 

kufitarëve pa datë; planvendosja e pronës konfirmuar nga Bashkia Përmet; Procesverbali i datës 

21.12.2018 për dorëzimin e dokumentacionit si dhe Vendimi nr. 4, datë 21.12.2018 për 

regjistrimin e pasurisë nr. 13/76, vol. 9, fq. 210, zk. 2917, nënshkruar nga z. P. L. me detyrë 

Specialist i Sektorit të Hartografisë, z. S. Z. me detyrë Specialist Jurist, miratuar nga z. V. P me 

detyrë Regjistrues. 

Sa sipër rezulton se në dosje nuk administrohet dokumentacioni nga arkivi teknik i ndërtimit, që 

pasqyron hartografisht gjendjen e pasurisë që pretendohet, si dhe mungon akti shitblerjes nr. 243, 

datë 19.10.1960, jo në përputhje me kërkesat e nenit 25/b të Ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, si dhe kërkesat e pikës 4 e vijim të VKM Nr. 745, datë 24.10.2012 “Për 

procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme 

pronësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”.  

Punuar praktika nga z. P. L. me detyrë Specialist Hartograf, z. S. Z. me detyrë Specialist Jurist, 

miratuar nga z. V. P me detyrë ish- Regjistrues. 

 

- Me Ref. 5435, datë 11.08.2011, kaloi në sistemin e ri të regjistrimit pasuria me nr. 6/80 e 

regjistruar në regjistrat hipotekor me nr 3-251, datë 26.01.1994 në pronësi të V. M. duke e 

regjistruar pasurin me nr. 6/80, vol. 17, fq. 129, zk 2917-Përmet, e llojit truall me sip 350 m2 nga 

kjo sipërfaqe ndërtimi 63 m2, pa lëshuar certifikatë pronësie. Tek përshkrimi i vecantë i pasurisë 

është shënuar ka diferencë dokument – fakt = 24 m2 (për ndërtesën) sipas LN 2013. Shtetasi 

V.M. nuk ka bërë kërkesë për të tërhequr certifikatën përfundimtare të pasurisë. Referenca është 

inventarizuar nga Specialisti J. Zh. me detyrë Arkivist, miratuar nga z. G. K. me detyrë ish-

Regjistrues. 

- Në seksionin E të pasurisë me Ref. 7926, datë 07.07.2016, është vendosur urdhër kufizimi nr. 

3850 prot, datë 03.11.2016, me arsyetimin se mungon regjistrimi hipotekor i origjinës së pronës 

në emër të dhurueses K. M. si dhe ka diferencë Dokument –Fakt 24 m2 për ndërtesën. 

- Pasuria me nr. 6/80 në pronësi të z. V. M. e ndodhur në zk 2917-Përmet është regjistruar në 

regjistrat e vjetër hipotekor nr 3-251 dt 26.01.1994 dhe regjistrimi fillestar i pasurisë është bërë 

me kërkesë nr. 76, datë 11.08.2011 në zbatim të nenit 24 b të ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i ndryshuar, sipas procesverablit datë 20.08.2011 

dhe vendimit nr. 3, datë 20.08.2011 regjistuesi A. K., specialistët A. B. dhe N. P. është 

regjistruar pasuria e llojit truall me sip. 350 m2 nga e cila sip ndërtimi 63.08 m2. 

- Nga verifikimi i dokumentacionit me nr 5435 ref të regjistrimit fillestar të pasurisë, V. M. ka 

paraqitur kërkesë për regjistrim pasurie, kontratën e dhurimit nr.  6144/5444, datë 26.01.1994, 

me palë dhuruese znj.K. M. dhe palë pranuese të dhurimit z.V. M. regjistruar në regjstrat e vjetër 

hipotekor me nr. 251, viti 1994  një dhomë, aneks, koridor, guzhinë, hajat së bashku me truallin 

që zënë objektet si dhe bacen 384 m2. Deklaratën noteriale të pronareve kufitare z.Th. M. dhe 

z.K. F. si dhe deklaratën personale, si dhe një kopje të noterizuar të dokumenteve që vërtetojnë 

pronësin. 
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- Në kërkesën e paraqitur për regjistrim nga shtetasi V. M. nënshkruar nga përfaqësuesi me 

prokurë të posacme z. V. S. në përshkrimin e pasurisë është cilësuar sipërfaqja e truallit 350 m2 

dhe sipërfaqja e ndërtesës 63.03 m2, ndërkohë që në kontratën e dhurimit është përcaktuar 

sipërfaqja e truallit 384 m2 në total, pra kemi një diferencë prej 34 m2 që nuk është regjistruar. 

 

- Me Ref. 4990, datë 27.05.2009, është kaluar në sistemin e ri të regjistrimit pasuria me nr. 6/79 

në pronësi të z.Th. M. e ndodhur në zk 2917-Permet, duke e regjistruar pasurin nr. 6/79, vol. 16, 

fq. 30, zk. 2917-Përmet, në pronësi të Th. M. me sipërfaqe 402 m2 truall dhe 83.65 m2 ndërtesë, 

pa lëshuar certifikatë pronësie. Tek përshkrimi i vecantë i pasurisë është shënuar ka diferencë 

dokument – fakt = 9.35 m2 (për ndërtesën) sipas LN 2013.  

- Pasuria është regjistruar në regjistrat e vjetër hipotekor me nr 14-156, datë 10.12.2008 dhe 

regjistrimi filllestar është bërë me kërkesën nr. 53, datë 10.12.2008 në zbatim të nenit 24 b, të 

ligjit 7843, datë 13.07.1994, sipas procesverbalit datë 09.12.2010 dhe vendimit nr.3, datë 

09.10.2010, punuar nga specialistët z. A. B. dhe z. N. P. miratuar nga z. Arjan Kasa me detyrë 

ish-Regjistrues, është regjistruar pasuria e llojit truall me sip 402 m2, nga e cila sipërfaqe 

ndërtimit është 83.65 m2.  

- Nga verifikimi i dokumentacionit me nr. 4990 Ref, Th. M. ka paraqitur deklaratën noteriale të 

kufitareve, deklaratën personale, deklaratën nr. 2521/794, datë 20.11.2008 të z. F. M. që nuk ka 

pretendime për kufijtë, vërtetim nga nënpunësi i hipotekës në bazë të Not-Transkiptimit nr. 319, 

datë 22.01.1960, ku V. M. figuron të ketë në pronësi një truall shtëpi të djegur, dy kasolle të 

ndodhura në Përmet. Por në dosje nuk administrohet dokumenti i pronësisë që vërteton origjinën 

e pronës dhe përbën titullin e pronësisë mbi bazën e të cilit do vijohet me regjistrimin sipas Nenit 

24/b. 

- Theksojmë se pjesë e referencës 5435, datë 11.08.2011, trajtuar më sipër mbi bazën e së cilës 

është regjistruar pasuria me nr. 6/80, vol. 17, fq. 129, zk 2917-Përmet, e llojit truall me sip 350 

m2 dhe ndërtimi 63 m2, në pronësi të V. M. administrohet kontrata e dhurimit nr. 292 Rep, Nr. 

890 Kol, datë 13.01.1992, ku K. M. i ka dhuruar Th. M. një dhomë ekzistuese që zë një sipërfaqe 

trualli 24 m2 dhe sipërfaqen e baces prej 231 m2 (11m x 21 m), pra në total truallin prej 255 

m2. Kjo kontratë dhurimi nuk është pjesë e referencës nr. 4990, datë 27.05.2009 që ka 

shërbyer për regjistrimin e pasurisë nr. 6/79, vol. 16, fq. 30, zk. 2917-Përmet, në pronësi të 

Thoma V. M. me sipërfaqe 402 m2 truall dhe 83.65 m2 ndërtesë. 

- Sipas planvendosjes së administruar në dosje rezulton sipërfaqja e truallit 445 m2 dhe ndërtim 

sip. 83.65 m2, ndërkohë sipas hartave treguese të regjistrimit sipërfaqja e truallit është 402 m2, 

pra ka mospërputhje. 

- Në dosje nuk administrohet konfirmimi zyrtar i dhënë nga institucioni shtetëror që ka në 

pronësi apo administron pasuritë kufitarë me pasurinë pretenduar për regjistrim. 

Ndodhur në këto kushte nga ish-ZVRPP Përmet nuk duhet të vijohet me regjistrimin e 

pasurisë deri në plotësimin e dokumentacionit veprime këto që bien në kundërshtim me Nenin 

24/b, të ligjit nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i 

ndryshuar, duke ngarkuar me përgjegjësi specialistët z. A. B. dhe z. N. P., miratuar nga z. A.K. 

me detyrë ish-Regjistrues. 

- Me Ref. 9285, datë 05.05.2016, pasuria më sipër ka kaluar në pronësi të Ramiz Riza Jaupi, 

sipas kontratës së shitjes nr. 1798 Rep, nr. 669 Kol, datë 01.09.2015, nuk ka shënim në kartelë 

për datën e lëshimit të certifikatës së pronësisë. Kontrata e shitjes e cila është regjistruar në 

regjistrin hipotekor nr 16-165 dt 01/09/2015. Në kartelë është pasqyruar dhe shënimi sipas LN 

2013, ku sip trualli 398 m2 nga kjo sip ndërtimi 93 m2 dhe tek përshkrimi i vecantë i pasurisë 
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është përshkruar ka diference dok – fak = 9.35 m2. Pra ka një mospëputhje ndërmjet kontratës së 

shitjes ku sipërfaqa e truallit është 402 m2 dhe ndërtesa 83.65 m2, ndërkohë që sipas LN 2013 

sip. trualli 398 m2 nga kjo sip ndërtimi 93 m2.  

- Pjesë e referencës nr. 9285, datë 05.05.2016, është dhe Vendimi i Pushimit nr. 24/2015, për 

pushimim e procedimit penal nr. 24/2015, për kallëzimin penal të bërë nga z. Rr. D. për z.Th. M. 

për fallsifikim dokumentacioni.  

- Me vendimin nr. 70, datë 06.02.2019 të Gjykatës Adminstrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, 

me palë ndërgjygjëse z. V. F. M. në cilësin e palës paditëse, ZVRPP Përmet në cilësin e palës së 

paditur, z. R. J. dhe K. F. në cilësin e palës së tretë, me objekt “Detyrimin e palës së paditur për 

korigjimin e kartelës dhe hartës treguese të pasurisë me nr. 6/80 të llojit truall, zk. 2917 Përmet, 

për sa i përket sipërfaqes që pasqyrohet në këtë kartelë nga 350 m2 truall në atë të saktën 384 

m2 truall”, ka vendosur  rrëzimin e kërkesë padisë. 

 

- Me Ref. 10299, datë 19.12.2018, aplikim nr. 869, datë 31.08.2018, për I4- Lëshim kopje të 

fragmentit të hartës kadastrale, I5-Lëshim kopje kartele pasurie, L1- certifikate pronësie, R2- 

Regjistrim i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, vendim gjykate apo të një akti administrativ, 

është regjistruar pasuria nr. 13/211, vol. 19, fq. 126, zk. 2917-Përmet me sipërfaqe 121 m2, truall 

dhe 98 m2 ndërtesë, në pronësi të P. T. pa lëshuar certifikatë pronësie, sipas procedurave të nenit 

25-b, punuar praktika nga z. P. L. me detyrë Specialist Hartograf, miratuar nga z. V. P me detyrë 

Regjistrues. 

- Dosja nuk është inventarizuar në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit Nr. 9154, datë 

06.11.2003 “Për arkivat”. 

- Aplikimi është bërë në datë 31.08.2018 dhe certifikata e pronësisë është lëshuar në datë 

20.12.2018, pra gati 3 muaj me vonesë nga afati i fundit 11.09.2018 për dhënien e shërbimit. 

- Fillimisht pasuria është hapur në kartelë sipas LN 2013, datë regjistrimi 04.05.2014, me 

sipërfaqe 121 m2 truall dhe 98 m2 ndërtesë, me pronar të pavërtetuar. 

- Nga verifikimi i dosjes rezultoi: 

Në dosje administrohet kërkesa për regjistrim pronësie pa datë, deklaratë noteriale e pronarëve 

kufitarë nr. 1539 rep, datë 27.08.2018, si dhe deklarata e kufitarëve pa datë; planvendosja e 

truallit, konfirmuar nga Bashkia Përmet, plan rilevimi datë 05.04.2018, konfirmuar nga Bashkia 

Përmet; deklaratë personale pa datë; shkresë nr. 2123 prot, datë 30.08.2018 nga Bashkia Përmet 

për konfirmim të pasurive kufitare, në pronësi të Bashkisë Përmet, me pasurinë 13/235; Shkresë 

marrëveshje datë 07.01.1957, sipas  së cilës shtetasit R. T.,  J. T.,  F. T. dhe A. T. i kalojnë pjesën 

tyre në një shtëpi banimi kundrejt vleftës 40,000 lekë shtetasit K. T. testament me nr. 2039 rep, 

nr. 228 kol, datë 01.07.1978, ku trashëgimlënësja K. T. e lë shtëpinë në trashëgimi djalit të saj P. 

T. Procesverbali i datës 19.12.2018 për dorëzimin e dokumentacionit si dhe Vendimi pa numër 

dhe datë për regjistrimin e pasurisë nr. 13/211, vol. 9, fq.126, zk. 2917, nënshkruar nga z. P. L. 

me detyrë Specialist i Sektorit të Hartografisë, z. S. Z. me detyrë Specialist Jurist, miratuar nga z. 

V. P me detyrë Regjistrues. 

- Sipas kërkesës së bërë, plan rilevimit dhe plan vendosjes sipërfaqja e truallit është 122 m2, 

ndërkohë sip. ndërtimi është 98 m2, duke mos u përputhur me sipërfaqen e regjistruar dhe të 

certifikuar, pra ish-ZVRPP duhet të kërkontë dorëzimin e planrilevimit të ri në përputhje me 

regjistrimin e kryer. 

 - Në dosje mungon dokumentacioni nga arkivi teknik i ndërtimit, që pasqyron hartografisht 

gjendjen e pasurisë që pretendohet, gjithashtu dokumentacionit i paraqitur për pronësinë nuk 

vërteton titullin e pronësise dhe origjinën e pronës për pasojë ish-ZVRPP Përmet duhet të kishte 



 

80 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “ish-Zyrën Vendore të 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (aktualisht ZVASHK), Përmet” 

 

 

 

kërkuar dokumentacion shtesë për regjistrimin e pasurisë sipas kërkesave të nenit 25/b të Ligjit 

nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, si dhe kërkesat e pikës 4 e vijim të 

VKM Nr. 745, datë 24.10.2012 “Për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të 

cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”.  

Punuar praktika nga z. P. L. me detyrë Specialist Hartograf, z. S. Z. me detyrë Specialist Jurist, 

miratuar nga z. V. P me detyrë Regjistrues. 

 

Në lidhje konstatimet në Projekt Raport, janë paraqitur observacionet nga z. V. P me detyrë 

ish-Regjistrues dhe z. G. I. me detyrë Specialist i Sektorit të Hartografisë, si vijon: 

- Përsa i përket konstatimeve për parregullsitë në regjistrimin e referencave nr. 0361, nr. 058 

dhe 10538, sqarojnë se janë verifikuar aktet e fitimit të pronësisë dhe i plotësojnë të gjithë 

elementët e formës dhe përmbajtjes.  

- Shtetasi A. L. e ka paguar taksën e ndikimit në infrastrukturë vërtetuar nga mandat pagesa 

bashkangjitur observacionit shkresa nr. 259 prot, datë 17.02.2017. Gjithashtu nuk është 

vendosur kufizimi në seksionin E pasi është administruar VKM për parcelën ndërtimore 

bashkangjitur observacionit. 

Qëndrimi i Audituesve Shtetërorë të KLSH: Observacioni juaj është i përsëritur me ato të 

trajtuara hollësisht në Projekt Raport, për pasojë nuk merret në konsideratë.  

 

Në lidhje konstatimet në Projekt Raport, janë paraqitur observacionet përkatëse nga z. V. P 

me detyrë ish-Regjistrues dhe z. G. I. me detyrë Specialist i Sektorit të Hartografisë, si vijon: 

- Përsa i përket konstatimeve për parregullsitë në regjistrimin e referencave nr. 9917 dhe 9928, 

sqarojnë se janë verifikuar aktet e fitimit të pronësisë dhe i plotësojnë të gjithë elementët e 

formës dhe përmbajtjes, regjistrimi është kryer në përputhje me kërkesat e ligjit, konfirmimi i 

planimterisë nga Bashkia tregon se nuk ka pretendime për pasuritë kufitare. Gjithashtu si 

vendim në disa raste ka shërbyer urdhri i Regjistruesit. 

Qëndrimi i Audituesve Shtetërorë të KLSH: Observacioni juaj është i përsëritur me ato të 

trajtuara hollësisht në Projekt Raport, për pasojë nuk merret në konsideratë.  

- Observacionet e paraqitura nga z. P. L. me detyrë Specialist i Sektorit të Hartografisë, si 

vijon: 

- Përsa i përket konstatimeve për parregullsitë në regjistrimin e references Ref. Nr.10119 datë 

25.04.2018, sqaron në lidhje me deklaratën për kufitarët nga verifikimi rezulton se data 

20.04.2018 dhe 21.04.2018 kanë qënë ditë pushimi e përkatësisht ditë e shtunë dhe ditë e diel, 

pra kërkesa për regjistrim është bërë brenda 4 ditëve nga momenti i deklaratës noteriale të 

kufitarëve dhe nuk ka patur revokim apo kundërshtim të kësaj deklarate me qëllim shpalljen e 

pavlefshme të këtij akti. Në lidhje me konfirmimin për pasuritë kufitare nga verifikimi rezulton se 

pasuria me Nr. 9/78 vol.3 faq.42 zk.2917 Përmet nuk është pronësi shtet. 

Qëndrimi i Audituesve Shtetërorë të KLSH: Observacioni juaj është i përsëritur me ato të 

trajtuara hollësisht në Projekt Raport, për pasojë nuk merret në konsideratë.  

- Përsa i përket konstatimeve për parregullsitë në regjistrimin e references Nr. 10303 datë 

21.12.2018, sqaron se janë verifikuar aktet e fitimit të pronësisë dhe i plotësojnë të gjithë 

elementët e formës dhe përmbajtjes, regjistrimi është kryer në përputhje me kërkesat e ligjit. 

Gjithashtu në lidhje me titullin e pronësisë është paraqitur Vendimi të Gjykatës së Rrethit Përmet 

me Nr.997 Akt. Nr.893 Vendimit dt.15.12.1994, Notë transkriptimi datë 20/10/ 1949, regjistruar 

në Zyrën e Ipotekës Përmet me Nr.387 Radhori të përgjithshëm e Nr.333 Radhorit të posaçëm të 

transkriptimeve. 
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Qëndrimi i Audituesve Shtetërorë të KLSH: Observacioni juaj qëndron pjesërisht në lidhje me 

administrimin e vendimit të gjykatës për njohjen e pronësisë, dokumentacionin shtesë lidhur me 

transkriptet dhe do të pasqyrohet në pjesën takuese në projekt raport, ndërkohë për mangësit e 

tjera trajtuar në material nuk janë paraqitur argumente apo dokumente të reja e për pasojë nuk 

merren në konsideratë.  

- Përsa i përket konstatimeve për parregullsitë në regjistrimin e references nr. 10299 datë 

19.12.2018, sqaron se sipas planvendosjes dhe në plan rilevimi sipërfaqja e truallit ëshët 122 m² 

dhe sip. e ndërtimit është 95 m². Kjo është dhe sipërfaqja e regjistruar dhe certifikuar. 

Bashkangjitur një kopje e planvendosjes dhe KPP të kësaj pasurie. Gjithashtu nga verifikimi 

rezulton se plotësohen të gjitha pikat e nenit 25/b të ligjit 33/2012, pasi dokumentacioni i 

kërkuar në këtë nen ndodhet ne dosje. 

Qëndrimi i Audituesve Shtetërorë të KLSH: Observacioni juaj është i përsëritur me ato të 

trajtuara hollësisht në Projekt Raport, për pasojë nuk merret në konsideratë.  

- Observacionet e paraqitura nga z. A. B., me detyrë Specialist Hartograf, i cili sqaron se: Në 

lidhje me konstatimet për ref. 4990, datë 27.05.2009, sqaron se përpunimi i praktikës nga ana e 

tij nuk qëndron pasi regjistrimi i pasurisë nga regjistri hipotekor është kryer në datë 10.12.200 

nr. 14-156.  

Qëndrimi i Audituesve Shtetërorë të KLSH: Observacioni juaj është i përsëritur me ato të 

trajtuara hollësisht në Projekt Raport, për pasojë nuk merret në konsideratë.  

 

-Me Referencë nr.04550, datë 18.09.2006,  është regjistruar në emër të trashëgimtarëve 

Sterjo, pasuria nr.9/67 për truall 665m2 dhe ndërtim 161 m2, vol. 11, faqe 220, sipas 

dëshmisë së trashëgimisë ligjore (më parë regjistruar sipas nenit 24/b me referencë 

nr.37555). Certifikatë pronësie lëshuar datë 28.07.2017, veprimet në kartelë janë kryer nga 

ish-specialisti A. B..  
 

Nga shqyrtimi i referencës nr.3755 të vënë në dispozicion rezulton dokumentacioni si më poshtë: 

-vërtetim pronësie sipas të cilit në regjistrin hipotekor nr.13.-122, datë 06.04.2004 figuron e 

regjistruar pasuria si më lartë 

-kërkesë për regjistrim pronësie 

- deklaratë personale, pa datë e nënshkruar nga Natasha Kosova për kufizimet e pasurisë të cilën 

kërkon ta regjistroj 

-vërtetim noterial nr.1117 rep., datë 05.04.2004, për konfirmimin e nënshkrimit të deklaratës  

noteriale të pronarëve kufitarë 

-plan rilevimi i përgatitur nga topograf i licensuar por pa vulë 

-notë transkriptimi në të cilën citohet se është blerë trualli dhe mbi të është ngritur një shtëpi 

-notë transkriptimi e datë 18.06.1952 për transkriptimin e shtëpisë dhe truallit  

-planvenosje e pronës e konfirmuar nga Bashkia Përmet 

-procesverbal i mbajtur më datë 06.04.2004 nga punonjësit e ish-ZVRPP Përmet për shqyrtimin 

e dokumentacionit të kësaj praktike. 

-vendim datë 06.04.2004 nënshkruar nga specialistja S. Xh. ish-specialistja D. D. dhe ish-

regjistruesi K. P. Sipas pikës 12, të VKM nr. 745, datë 12.10.2012 “Për procedurat e regjistrimit 

të pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk 

kanë të përcaktuar sipërfaqen”. Vetëm regjistruesi merr vendim për regjistrimin apo refuzimin e 

regjistrimit të pasurisë sipas nenit 24/b të Ligjit nr.7843, datë 13.07.1994 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar. 
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-Nga auditimi i dokumentacionit u konstatua se mungon leja e ndërtimit të objektit apo akti i 

njoftunisë nr.4 i përmendur në notën e transkriptimit sipas të cilit bazohet “zotnimi i kësaj shtëpie 

(trualli) dhe kopshtit”. Ky është veprim në papajtueshmëri me pikën 16.4/b dhe d të rregullores 

nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, e 

ndryshuar. 

Për sa më lartë mbajnë përgjegjësi ish-specialisti A. B., ish-regjistuesi K. P. dhe ish-

regjistruesi G. K. 

 

8. Auditimi mbi regjistrimin e pasurive me mbivendosje me prona të regjistruara më parë, 

evidentimi i tyre nga ZVRPP dhe auditimi i praktikave në proces dhe shërbimi i ZVRPP 

ndaj kërkesave te qytetarëve. 

 

Në zbatim të pikës 8 të programit të auditimit “Nr. 209/1, datë 14/11/2019”, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

1) Kartelat e pasurisë së paluajtshme, sipas volumeve në zonat kadastrale përaktëse. 

2) Dokumentacioni sipas inventarizimit bashkëlidhur referencave përkatëse, si dhe 

korespondencat shkresore me institucionet përkatëse, etj.  

3) Regjistrat hipotekor si dhe dokumentacioni shoqërues. 

 

Nga ZVASHK Përmet u vunë në dispozicion 2 praktika të mbivendosjeve dhe rezultoi si vijon: 

 

Praktika 1 

1.  Me aplikimin nr. 64 Dt. 25/02/2015, Shtetasi S. H. ka bere aplikim per regjistrimin e lejes se 

Legalizimit nr  13003 dt. 27.11.2014 per objektin Godine banimi 1 kat, me sip parcele 

ndertimore 300m2 dhe sip ndertimi 97.8m2.  

2. Nga verifikimi i karteles se pasurise se paluajtshme Vol. 13 Fq. 113 Zk 2917 Qytet Permet 

Rezultoj se me Ref Nr 4196 Dt 16/5/2005 ne emer B. M. eshte regjistruar pasuria me nr 2/3 me 

sip. 296m2 Truall dhe 110m2 ndertese. 

Ish ZVRPP Permet  ka konstatuar se këto dy pasuri krijojnë mbivendosje, por nuk kane vijuar 

me regjistrimin e lejes se legalizimit. 

Ish ZVRPP Permet, në zbatim te Nenit 37 pika 3  të Ligjit 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, i ndryshuar,  ne rastet kur dokumentat e paraqitura per regjistrim krijojne 

mbivendosje, me nje pasuri te regjistruar me pare, Regjistruesi me urdher te arsyetuar, refuzon 

regjistrimin e pasurise per ate pjese qe krijon mbivendosje deri ne zgjidhje e ketij problemi ne 

rruge Gjyqësore me vendim te formes se prere dhe orjenton palet per kete fakt. 

3. Me shkrese Nr. Prot. 421/1 Dt. 28/03/2017, regjistruesi G. K. i ka kerkuar Ish Drejtorise 

Rajonale te Aluizmit te Qarkut Gjirokaster Korigjimin e Dokumentacionit se subjektit per shkak 

te mbivendosjes se krijuar, nderkohe qe duhet te vepronte sipas dispozitave te percactuara ne 

Nenit 37 pika 3  të Ligjit 33/2012. 

Per sa me larte mban pergjegjësi Regjistruesi G. K.. 

 

Praktika 2 

1.Me aplikimin nr. 371, dt. 21/02/2017, Shtetasi F. H. ka bërë aplikim per regjistrimin e Lejes së 

Legalizimit nr. 18575 dt. 27/10/2017 per objektin godinë banimi 1 kat, me sip. parcele 

ndërtimore 195m2 dhe sip. ndërtimi 57.6m2.  
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Me shkresen nr. 371 Prot, dt 21/02/2017, kerkese per plotesim dokumentacioni, e pa firmosur 

nga regjistruesi z. G. K. cilesohet se: 

Pasuria qe kerkon te regjistroje shtetasi F. H. krijon mbivendosje me pasurine 28/44 e regjistruar 

ne pronesi te M. N. 

Nga verifikimi ne Volumet e pasurive rezulton se: 

Pasuria nr. 28/44 Vol 13, Fq 229, Zk. 2917-Permet, me sip. 716m2, e llojit Truall, ne pronesi te 

M. N. eshte regjistruar ne Regjister sipas Ref. 4321 date 19.08.2005. Kjo pasuri ka ardhur nga 

pasuria meme nr 28/43, Vol 13 Fq 228, me sip. 4865m2 e llojit Truall, regjistruar sipas 

references 4320 date 19.08.2005 ne pronesi te bashkepronareve N. sipas vendimit te Komisionit 

te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave. 

Per rastin konkret, nga ana e Ish ZVRPP Permet, në zbatim te Nenit 37 pika 3  të Ligjit 33/2012 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar,  ne rastet kur dokumentat e paraqitura 

per regjistrim krijojne mbivendosje, me nje pasuri te regjistruar me pare, Regjistruesi me urdher 

te arsyetuar, duhet të refuzonte regjistrimin e pasurise per ate pjese qe krijon mbivendosje deri ne 

zgjidhje e këtij problemi në rrugë Gjyqësore me vendim të formës së prerë dhe duhet të 

orientonte palët për këtë fakt. 

Për sa më lart mban përgjegjësi Regjistruesi G. K.. 

 

Auditimi i praktikave në proces dhe shërbimi i ASHK ndaj kërkesave të qytetarëve.  

 

Në zbatim të  programit të auditimit “Nr. 901/1, datë 14/11/2019”, u shqyrtua dokumentacioni si 

më poshtë:  

1- Praktikat në proces, shoqëruar nga relacionin përkatës. 

2- Dokumentacioni i paraqitur nga përgjegjësit e sektorëve përkatës dhe specialistët për praktikat 

në proces.  

3- Dokumentacioni i administruar në arkivë, praktikat, referencat dhe Av. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

Nga ana e ish-ZVRPP Përmet nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore të bëra përsa i përket 

administrimit të praktikave në proces dhe dhënien e shërbimit të kërkuar qytetarit, referuar:  

1- Nenit 20 të Ligjit 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të Paluajtshme”,  Neni 64 të Ligjit nr. 

111/2018  “Për kadastrën”. 

2- Ligjit nr. 9154, datë 06.01.1993 “Për Arkivat”, 

3- Pikës 7 të Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për Punën në ZVRPP”, të ndryshuar, 

Udhëzimit Metodik Nr. 76 Prot, datë 13.09.1999 “Për plotësimin e kartelës së pasurisë së 

paluajtshme”.     

4- Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”,  

5- Rregulloren nr. 2079, datë 11.6.2007 “Për arkivimin e dokumenteve tekniko ligjore në ZRPP”, 

në të cilat ndër të tjera përcaktohet:  

 

Nenin 20 i ligjit nr. 33, datë 21.3.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”, Regjistruesi 

ka këto kompetenca: 

a) drejton dhe organizon veprimtarinë e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për 

realizimin e funksioneve dhe përmbushjen e detyrave të saj, në përputhje me përcaktimet e 

legjislacionit në fuqi; 
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ç) të kërkojë me shkrim ose me shkresë zyrtare nga personi i interesuar që, brenda një afati jo 

më të gjatë se 30 ditë, të paraqesë dokumentet e pronësisë, certifikatat, çdo dokument tjetër apo 

plan rilevimi, të lidhur me pasurinë e paluajtshme, kontratën e qirasë ose hipotekën në fjalë. Në 

rast të mosparaqitjes së dokumentacionit të kërkuar brenda afatit të sipërcituar kërkesa për 

regjistrim refuzohet; 

d) të thërrasë çdo person të interesuar që të paraqitet tek ai ose te ndonjë person tjetër i 

autorizuar prej tij, për të dhënë informacion ose shpjegim për pasurinë e paluajtshme, kontratën 

e qirasë ose hipotekën; 

dh) t'i propozojë Kryeregjistruesit refuzimin e regjistrimit kur nuk plotësohen kushtet e 

përcaktuara në këtë ligj; 

e) të administrojë dhe të verifikojë të dhënat e përcaktuara në shkronjat "c", "ç", "d" dhe "dh" të 

këtij neni; 

ë) t'i kërkojë personit, që paraqet një informacion jo të rregullt, që t'ia paguajë zyrës së 

regjistrimit shpenzimet që ajo ka kryer në procesin e verifikimit të këtij informacioni jo të 

rregullt. 

Neni 64- Kundërvajtjet 1. Konsiderohen kundërvajtje administrative shkeljet e mëposhtme: a) të 

gjitha shkeljet e dispozitave të këtij ligji, që nuk përbëjnë vepër penale; b) vonesat në përgjigje të 

kërkesave; c) kalimi i afateve të regjistrimit; ç) humbja e dokumentacionit; d) ndërhyrja e 

paautorizuar në regjistrat e kadastrës, përfshirё edhe ato elektronikë, kur nuk ka pasojë. 2. Për 

këto shkelje drejtuesi i Agjencisë dhe struktura përgjegjëse për ankimin vendos për dënimin me 

gjobë nga 5 000 deri në 500 000 lekë. Masa e gjobës caktohet në varësi të shkeljes së kryer dhe 

pasojës që ka sjellë për përfituesin e shërbimit. 3. Kundër vendimit të dënimit me gjobë, 

punonjësi ka të drejtë të ankohet në gjykatën administrative brenda 5 ditëve. 

Pika 7 –Arkiva, e Rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 “Për Punën në ZVRPP”, të ndryshuar, 

7.1. Arshivon dokumentat e pershkruara ne piken 4: (4/2, 4/3, 4/4, 4/6, 4/7, 4/9,4/11),  

7.3. Pas perfundimit te te gjitha procedurave te regjistrimit dhe nenshkrimit te Aplikimit nga 

Regjistruesi, dokumentin dhe dy kopjet e Aplikimit i pranon per arkivim. Ploteson kuadratin 

“Arkivimi Manual” te Aplikimit dhe vendos ne zarfin perkates dokumentin bashke me kopjen e 

pare te Aplikimit. Kopja e dyte i jepet Aplikantit. 

7.4. I pergjigjet me dokumentacionin e nevojshem punonjesve te ZRPP sipas kerkesave 

paraprake te bera prej tyre. Cdo levizje ditore e dokumentave apo hartave jashte arshives 

regjistrohet ne “Regjistrin e veprimeve ditore te dokumentave te arkivit”, etj….. 

 

Nga Auditimi rezultoi që:  

Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me auditimin e gjendjes, 

evidentimit nga ZVRPP dhe ecurinë e regjistrimit të pasurive që lidhen me aplikimet e 

qytetarëve por që nuk kanë marrë zgjidhje dhe të mbetura në proces, për periudhën 01.01.2016 

deri në 31.12.2019, sipas pikës nr. 9, të programit të auditimit nr. 901/1, datë 14/11/2019, u 

konstatua se: 

1. Nuk ka një rregullore të brendshme të Funksionimit të Administratës së Zyrës Vendore ASHK 

Përmet (Ish-ZVRPP Përmet), të miratuar nga Kryeregjistruesi për periudhën e mëparshme dhe 

për vitet 2016-2019, të bazuar në organikat dhe organigramat dërguar nga Kryeministri me 

urdhrat nr. 196, datë 4.8.2014 “Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Urdhrin nr.33, datë 2.4.2013, 

Të Kryeministrit, “Për Miratimin e Strukturës dhe të Organikës të Zyrës së Regjistrimit të 

Pasurive të Paluajtshme”, dhe Urdhrave nr. 58, datë 23.04.2009, nr. 33, datë 02.04.2014 “Për 

Miratimin e Strukturës dhe të Organikës së Sistemit të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”.  
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Rregullorja aktuale nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme”, përveç se është një rregullore tekniko ligjore e cila është ende ajo e viteve 1999, e 

shoqëruar me ndryshime të pjesshme, nuk ka si objekt funksionimin e Administratës së ZVRPP, 

si njësi e vetme në territorin vendor dhe në kushtet e reja të përditësimit dhe zbatimit të 

kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, të 

riorganizimit sipas kërkesave të Ligjit nr. 111/2019 “Për kadastrën”. 

Për pasojë nuk ka një përcaktim të kryerjes së detyrave, lidhur me ushtrimin e kompetencave dhe 

mbajtjes së përgjegjësive të secilit specialist sipas sektorëve, Regjistruesit, lidhur me përgatitjen 

e evidencave, informacionit në tërësi si dhe sidomos lidhur me administrimin e dokumentacionit  

me trajtimin dhe ndjekjen e ankesave kërkesave të qytetarëve për mënyrën e marrjes së shërbimit 

të ofruar qytetarëve nga kjo zyrë, lidhur me vjeljen e opinionit të tyre për cilësinë afatin e 

shërbimit dhe sidomos lidhur me evidentimin, raportimin e praktikave në proces, evidentimin e 

afateve të zgjidhjes së tyre, nxjerrjen e përgjegjësisë së zgjatjes dhe shkeljes së afateve, trajtimin 

dhe përgjigjen e ankesave etj, pra mungon Sistemi i Mekanizmave të Kontrollit të Brendshëm 

(SMKB), në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”. 

2- Nga Regjistruesit marrës në dorëzim dhe dorëzues të detyrës nuk u paraqitën akt-dorëzimet 

apo procesverbalet e marrjes në dorëzim dhe dorëzimin e detyrës për praktikat dhe 

dokumentacionin nga secili Regjistrues-dorëzues dhe regjistrues-marrës detyrë. Theksojmë se 

mos dorëzimi dhe mosmarrja e detyrës me procesverbal bien në kundërshtim me ligjin nr. 10296, 

datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe me udhëzimin e Ministrisë 

Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”. 

Përgatitja, ndjekja, dhe raportimi i evidencave përmendur më sipër, në një masë të 

konsiderueshme shprehin performancën e punës së secilit punonjësi por mbi të gjitha 

performancën e shërbimit të kësaj zyre ndaj qytetarëve duke rritur dhe transparencën e kësaj zyre 

shtetërore për cilësinë e shërbimit dhënë ndaj publikut. 

 

II.  Mbi administrimin e kërkesave dhe aplikimeve të qytetarëve për të cilat është paguar 

shërbimi por që nuk është marrë. 

Nga sa trajtuar ka munguar e nuk është vendosur i shprehur në rregullore detyrimi ndaj sektorëve 

të krijimit të data-base, për evidentimin e referencave të regjistrimit, aplikimet dhe paraqitjen e 

dokumentimin e kërkesave të qytetarëve, aplikimeve dhe administrimin e praktikave me 

aktverifikim për periudhën deri 01.01.2016-31.12.2019. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit nxjerrë nga evidenca kontabile e zyrës së Financës, formulari të 

ardhurave, si dhe i rakorduar me të dhënat sipas librit të pranimeve për regjistrim të pasurive që i 

përkasin 2 zona urbane dhe 98 zonat Rurale për periudhën e auditimit prej 4 vjetësh periudha 

01.01.2016 deri 31.12.2019, nga ZVRPP evidentohet të jenë kryer gjithsej 20427 transakione në 

total me një vlerë të ardhurash të arkëtuara 30,301,408 lekë, konkretisht gjatë vitit 2016 janë 

kryer 4623 transaksione me vlerë të ardhurash 6,794,831 lekë, në vitin 2017 janë kryer 5568 

transakione me vlerë të ardhurash të arkëtuara 7,679,061 lekë, në vitin 2018 janë kryer 5348 

transakione me vlerë të ardhurash të arkëtuara 8,280,117 lekë dhe në vitin 2019 janë kryer 4888 

transaksione me vlerë të ardhurash të arkëtuara 7,547,399 lekë. 

Sipas informacionit të kërkuar nga Grupi i Auditimit të KLSH-së gjendja e praktikave në proces 

për periudhën 01.01.2016-31.12.2019, paraqitet e pasqyruar në Aneksin nr. 1, “Përmbledhje e 

praktikave me AV”, bashkëlidhur seksionit Anekse dhe Aneksi nr. 2 “Përmbledhje e praktikave 

në proces të gjetura në ZVASHK Përmet dhe dhëne për kontroll  KLSH”. 
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- Sa sipër rezulton se gjatë periudhës së auditimit janë evidentuar 73 praktika me AV që nga viti 

2015, ndërkohë që numri praktikave në proces është 203 në total, relativisht i ulët në krahasim 

me numrin e aplikimve të kryera, të akumuluar kryesisht gjatë 2 viteve të fundit 2018-2019, për 

të cilat nuk i është dhënë akoma shërbimi i kërkuar qytetarit edhe pse ka kaluar një periudhë e 

gjatë që nga koha e aplikimit dhe nuk është mbajtur AV mbi mungesën e dokumentacionit ligjor 

që justifikon vonesën në dhënien e shërbimit. 

Të ardhurat e vjela nga aplikimet e qytetarëve dhe duke mbetur praktikat pa zgjidhur dhe në 

proces, janë të ardhura të arkëtuara të pamerituara sa kohë që shërbimi-produkt nuk është kryer 

nga kjo zyrë ndërsa qytetari ka paguar duke mos marrë produktin- shërbimin e kërkuar.  

Nuk është rregulluar me urdhër të titullarit apo rregullore çelja e llogarisë “Kreditorë për 

shërbime të pa kryera dhe në proces”, ku të evidentoheshin këto të ardhura të marra nga 

qytetarët për shërbime të pa kryera dhe nuk janë arkivuar praktikat në arkiv, e duke mos i lënë në 

duar të punonjësve me afate nga 1 e më shumë vite, në kundërshtim me afatin e Kodit të 

Procedurave Administrative (KPA).  

- Gjithashtu është konstatuar një numër i konsiderushëm i praktikave të përfunduara dhe që 

kanë marrë numër reference me vulë të kuqe, por nuk është bërë inventarizimi dhe nuk janë 

dorëzuar në arkivë që prej 5 vitesh veprime këto që bien në kundërshtim me përcaktimet e 

Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat” dhe Rregulloren nr. 207, datë 11.06.2007 “Për 

arkivimin e dokumenteve tekniko-ligjore në ZVRPP”.  

- Dorëzimi dhe arkivimi në arkiv i praktikave në proces menjëherë pas kryerjes së aktverifikimit 

nga punonjësi përpunues dhe dërgimit apo njoftimit të qytetarit, bashkë me njoftimin ti bëhet e 

ditur qytetarit se kjo zyrë është kreditore ndaj tij për shumën e paguar dhe shërbimin e pakryer e 

lënë në proces si dhe dokumentacioni i tij ndodhet i arkivuar pranë ZVRPP.  

Për mangësit më sipër lidhur me mosdorëzimin dhe administrimin në arkivë të dokumentacionit 

të praktikave në proces të papërfunduara, që vjen në kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 

6.1.1993 “Për Arkivat”, me rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999 “Për Punën në ZVRPP”, të 

ndryshuar, me Rregulloren nr. 2079, datë 11.6.2007 “Për arkivimin e dokumenteve tekniko 

ligjore ne ZRPP”, dhe për shkeljen e afatit 1 mujor të KPA, të trajtimit të kërkesave të 

qytetarëve dhe enteve publike, trajtimin me vonesë dhe mostrajtimin aplikimeve duke mos e 

marr shërbimin e parapaguar, ngarkohen me përgjegjësi Specialistët përkatës z. A. B. me detyrë 

ish-Specialist, z. P. L. me detyrë Specialist Hartograf, z. G. I. me detyrë Jurist, z. S. Z. me detyrë 

Jurist, z. A. L. me detyrë Specialist, si dhe z. G. K. me detyrë ish-Regjistrues, z. V. P me detyrë 

Regjitrues. 

 

- Observacionet e paraqitura nga z. V. P, me detyrë Përgjegjës Zyre, i cili sqaron se:  

- Zyrat vendore të ZVRPP janë drejtuar e organizuar në bazë të Rregullores së Brenshme të 

funksionimit të zyrave vendore. Në faqen 80 të kësaj rregullore të Brendshme, kreu IX, 

Përcakton veprimtarite e Zvrpp, përkatësisht nenet 63-67. Nuk është gjetur ndonjë rregullore e 

brendshme e funksionimit të zyrës vendore, megjithatë duhet përgatitur dhe me detyrat që do të 

lihen në raportin përfundimtar do të përgatisim një rregullore të brendshme të funksionimit për 

cdo specialist e grup specialistesh, mbështetur në rregulloren e brendshme të DP te ASHK. 

-  Për marrjen në dorëzim të detyrës, janë ndjekur procedurat ligjore, me dt.22.1.2018 është 

hartuar proces-verbali, mbi dorëzimin e detyrës nga zj.S. Xh. dhe marrje të detyrës, ku janë 

dorëzuar të gjitha dokumentat tekniko-ligjor sipas përcaktimeve ligjore, nga V. P, në zbatim të 

urdhërit të emërimit dt.18.01.2018,mnr.698/1 të Ministrit të Drejtësisë. Po ashtu edhe inventari 

përkatës. 
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- Zyra Vendore Permet, për të gjitha ankesat /kerkesat, i ka mbajtur në protokoll të rregullt, për 

të cilat janë shënuar, nr.protokollit, data e hyrje dhe daljes. Në këtë mënyre nuk është kaluar në 

asnjë rast kalimi i afatit 1 mujor, ato janë trajtuar në bazë ligjore brenda 10-15 diteve, me 

perjashtim të rasteve të paraqitura në pasqyrën e kontrollit. Nga përgjegjësi i zyrës dhe 

specialistet janë ndjekur me përgjegjësi të gjitha kërkesa/ankesat e qytetarëve, bile ka qenë e 

mbetet  prioritet në punën tonë, në vecanti me b/qeverisjen që përgjigjet ligjore ktheheshin 

brenda 7-10 ditëve. Për ato 6 raste nga 56 raste gjithsej, kanë patur edhe specifikën e vetë të 

trajtimit. 

Qëndrimi i Audituesve Shtetërorë të KLSH: Në lidhje me ekzistencën e rregullores së 

brëndshme, observacioni juaj është i natyrës sqaruese. Grupi Auditimit ka konstatuar mangësi 

në përshkirmin dhe përcaktimin e detyrave dhe kompetencave për secilin pozicion në vijueshmëri 

të ndryshimeve strukturore dhe organizative që janë bërë sipas ligjit të ri për Agjensinë 

Shtetërore të Kadastrës. 

- Në lidhje me marrjen dhe dorëzimin e detyrës është konstatuar si mangësi referuar të gjithë 

periudhës 4 vjecare të auditimit dhe të gjithë lëvizjeve të stafit si specialsit ashtu dhe regjistrues, 

jo specifikisht për periudhën e përmendur në obervacion apo për pozicionin e regjistruesit.  

- Në lidhje me afatin e shqyrtimit të ankesave observacioni juaj merret në konsideratë pjesërisht 

pasi jo në të gjitha rastet janë respektuar afatet për kthimin e përgjigjeve, trajtuar hollësisht në 

pjesën takuese të Projekt Rapportit.  

 

 

9. Zbatimi i procedurave ligjore në legalizimin e ndërtimeve informale. - 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. - Procedurat e miratimit dhe dhënies së 

lejes së legalizimit nga ish Drejtoria Qendrore dhe Rajonale e Legalizimit (ALUIZNI) dhe 

regjistrimi në ish ZVRPP, sipas kategorive përkatëse (bazuar ne risk). - Auditim mbi 

bazueshmërinë ligjore të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave dhe respektimi i afateve 

ligjor për kthim përgjigje. - Auditim në lidhje me regjistrimet e lejeve të legalizimit dhe 

pagesa e taksës së indikimit në infrastrukture (per periudhën objekt auditimi). 

 

Kjo pikë e programit është trajtuar në kombinim me pikën 6 të programit ku është trajtuar në 

mënyrë të hollësishme zbatimi i procedurave ligjore në legalizimin e ndërtimeve informale dhe 

ligjshmëria e regjistrimit të tyre. 

 

10. Auditimi mbi bazueshmërinë ligjore të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave dhe 

respektimi i afatit ligjor për kthim përgjigje”, “Mbi ndjekjen dhe përfaqësimin nga 

ZVASHK Përmet, në të gjitha shkallët e Gjyqësorit, për periudhën 01.01.2016 deri në datë 

31.12.2019”. 

 

Mbi auditimin e ushtruar në ish-ZVRPP Përmet, sot Zyra Vendore Agjensia Shtetërore e 

Kadastrës Përmet, në bazë të programit të auditimit nr. 901/1, datë 14/11/2019, mbajtur në 

datë 13/02/2020. 

Në zbatim të programit të auditimit “Nr. 901/1, datë 14.11.2019”, u shqyrtua dokumentacioni si 

më poshtë: 
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1) Evidencat e ankesave të administruara 

2) Evidencat e proceseve gjyqësore 

3) Dokumentacioni sipas inventarizimit bashkëlidhur dosjeve përkatëse, si dhe korespondencat 

shkresore me institucionet përkatëse, vendime gjykatash, etj.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

Nga ana e Zyrës Vendore Agjensia Shtetërore e Kadastrës Përmet nuk janë zbatuar përcaktimet 

ligjore në çdo rast përsa i përket administrimit të ankesave dhe kthim përgjigjeve të qytetarëve si 

dhe pjesëmarrjen në proceset gjyqësore, referuar Ligjit nr. 111/2019 “Për kadastrën”, Nenit 391, 

442, 443, 444 të Ligjit nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi Procedurës Civile i Republikës së 

Shqipërisë”, të ndryshuar dhe nenit 45 të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”; Ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”; Ligjit Nr. 9887, datë 

10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar; VKM nr. 465, datë 22.06.2016” 

pika 10 dhe VKM nr. 280, datë 01.04.2015, pika 8 dhe (i ndryshuar me VKM 756, datë 

26.10.2016), kreu i I  pika 1/4  dhe kreu i 4, pika 8. 

 

I- Mbi bazueshmërinë ligjore të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave dhe respektimi i 

afatit ligjor për kthim përgjigje. 
Nga ana e ish-ZVRPP Përmet nuk është administruar në mënyrë të rregullt dhe periodike një 

regjistër i veçantë në lidhje me ankesat e qytetarëve ndër vite, ku të jenë trajtuar ankesat e bëra, 

problematikat e ngritura, afatet e shqyrtimit të tyre si dhe zgjidhjen e problemit. 

Në lidhje me periudhën objekt auditimi 01.01.2016-31.12.2019, janë paraqitur 74 kërkesa-ankesa 

nga institucionet dhe qytetarët me problematika të ndryshme, më hollësisht të dhënat sipas viteve 

janë trajtuar në tabelat nr. 1 dhe nr. 2. 

 

Tabela nr. 1 “Përmbledhëse e ankesave periudha 01.01.2016- 31.12.2019” 

 

NR. 

 

       PERIUDHA  

 

Kerkesa + ankesa hyrese 

 

Kthim   pergjigje 

 

Pa  pergjigje 

1 01.01.2016-31.12.2016 9 6 3 

2 01.01.2017-31.12.2017 3 2 1 

3 01.01.2018-31.12.2018 26 24 2 

4 01.01.2019-31.12.2019 36 31 4 

 TOTAL 74 64 10 

 

Tabela “Ankesa /kërkesa për periudhën 01.01.2016- 31.12.2019” 

 

NR. 

 

  Emri-

Mbiemri 

 

Nj/administrative 

         adresa 

 

           Problematika 

 

    Data 

  Hyrese 

    Data 

   Kthim- 

pergjigje 

 

 Specialisti 

1 E.  V. Q,Permet            Kerkese : per 
pronat,kontrakdite me 
bashkine  Permet 

4.3.2016 4.3.2016 G. K. 

2 S. M. Tirane Per kartelat ne fshatin 

Carshove 

6.4.2016 - specialistet 

3 B. Permet Permet Kerkese per regjistrim 
AMTP 

26.4.2016 2.6.2016 G.Kukureci 

4 B.Permet Permet Kerkese per regjistrim 
AMTP 

19.5.2016 2.6.2016 G.Kukureci 

5 ATP Tirane Kerkese per info. dhe 

konfir. 

23.5.2016 - -I- 
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6 B.Permet Permet Kerkese per regj.AMTP 23.5.2016 2.6.2016 G.Kukureci 

7 Th.  V. Permet Ankese: per mos 
regj,apartamenti 

1.8.2016 - -I- 

8 K. M. Tirane Kerkae per inf per pronat  16.8.2016 - -I- 

9 B.Permet Permet Kerkese per regj.AMTP 5.9.2016 16.12.2016 specialisti 

10 E. Sh. Tirane Per problemin e pronave 10.2.2017 24.2.2017 G.Kukureci 

11 S. S. Frasher Per pronat 25.2.2017 - - I - 

12 M. C. Permet Kerkese per info per prona 12.2.2017 13.2.2017 G.Kukureci 

13 R. Bank Permet Kerkese per prona -info 29.1.2018 29.1.2018 Geri Ilia 

14 V.  B. Permet Kerkese per vertetim 21.2.2018 22.2.2018 G.Ilia 

15 Sh.  H. Kelcyre Kerkese per regjistrim 
shtepie dhe informacion 

24.2.2018 26.2.2018 G.Ilia 

16 B.Permet Permet Keerkese per 
konf.stat.juridik,fshat Lipe 

26.3.2018 29.3.2018 G.Ilia 
P.Londo 

17 A. B. Kelcyre Kerkese per pronat 5.4.2018 5.4.2018 G.Ilia 

18 P. N. Piskove Ankese per AMTP  me     
nr..5871/1 

12.4.2018 - G.Ilia 

19 B.Kelcyre Kelcyre Kerkese per info.per Esat 
Sheme 

3.5.2018 21.5.2018 G.Ilia 

20 J.  J. Permet Kerkese per info per pronat 8.5.2018 8.5.2018 G.Ilia 

21 Ll. Q. Permet Per inform.per pronat 23.5.2018 6.6.2018 P.Londo,G.I 

22 S.  D. Kelcyre Per pronat, regjistrim 22.5.2018 23.5.2018 G.Ilia 

23 N. D. Permet Per regj.vreshti 22.5.2018 23.5.208 G.Ilia 

24 T. M. Permet Kerkese per regj.objekti 28.5.2018 31.5.2018 P.Londo 

25 F. M. Permet Per regjistrim  prone 1.6.2018 22.6.2018 G.Ilia 

26 N. K. Tirane Kerkese per 2-fragmente 
HK 

4.6.2018 4.6.2018 G.Ilia 

27 P. H. Permet Kerkese per paisje me 
kartele te P,Paluajtshme 

12.6.2018 17.6.2018 G.Ilia 
P.Londo 

28 J. S. Zhepe-Carshove Per info per stat.juridik, 25.7.2018 26.8.2018 G.Ilia 

29 Dh. K. Katundisht Per pronat ,informacion 3.8.2018 4.8.2018 G.Ilia 

30 M. C. Permet Info per pronat f.  Odrican 22.8.2018 6.9.2018 G.Ilia 

31 B. Tirana Permet Info per st,juridik per 
pas.me nr.5/178 

14.9.2018 25.10.2018 P.Londo 
G.Ilia 

32 M. K. Katundisht Kerkese per pronat 24.9.2018 1.11.2018 G.Ilia 

33 I. H. Permet Ankese per regjistrim 
objektesh 

22.10.2018 25.10.2018 G.Ilia 
P.Lndo 

34 U. T. Permet Kerkese per info per pronat 22.10.2018 23.10.2018 P.Londo 

35 E. S. Permet Kerkese per pronat 22.10.2018 23.10.2018 P.Londo 

36 KLSH Tirane Per verifikim dokumenta 
teAlbert Braholllar-Kelcyre 

05.11.2018 12.11.2018 G.Ilia 

37 J. J. Permet Per pronat,me nr.pas,6/25 12.12.2018 13.12.2018 P.Londo,S.Z 

38 L. M. Permet Per pronat 18.12.208 19.12.2018 P.Londo 

39 O. D. Q.Permet Kerkese per info per 
pas.nr.1/18-peshore 

3.1.2019 15.1.2019 S. Z.,G.I 

40 F. M. Suke-Leskovec Kerkese verifikim dokume 28.1.2019 - S.Zenuni 

41 S. H. Zhepove Kerkese per kartelat.... 28.1.2019 29.1.2019 A.Licolllari 

42 G. J. Permet Kerkese per pronat ne 
Leus,B.Permet 

6.3.2019 7.3.2019 P.Londo 
G.Ilia 

43 B.Kelcyre Kelcyre Kerkese per info per Nazif 
Shehu,per pasurite 

13.3.2019 21.3.2019 S.Zenuni 

44 Sh. Sh. Kelcyre Per regj,objekti 3.4.2019 - G.Ilia 

45 K. Sh. Permet Kerkese per pronat 9.4.2019 20.4.2019 G.Ilia 

46 M. C. Permet Kerkese per pronat 8.4.2019 - S.Zenuni 

47 F. Postes Permet Kerkese per regj.pronash 19.4.2019 12.5.2019 P.L,G.I 

48 Dh. K. katundisht Kerkese per verifikim pron 24.4.2019 17.5.2019 G.I,S.Z 

49 A. R. Permet Per regjistrim prone 29.4.2019 30.4.2019 G.I,S.Z 

50 F.  M. Petran Info per pasurite ne Petran 3.5.2019 6.5.2019 G.I,P.L 

51 B.Permet Permet Info per pas.nr.14/82 6.5.2019 7.5.2019 S.Z,G.I 



 

90 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “ish-Zyrën Vendore të 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (aktualisht ZVASHK), Përmet” 

 

 

 

52 Dh. K. Katundisht Info per tokat ne 
f.katundisht 

21.5.2019 25.6.2019 S.Z,G.I 

53 L. M. Permet Kerkese per pasurite 11.6.2019 - S.Zenuni 

54 B.Permet Permet Inf.per fshatin Lipe,pronat 19.6.2019 21.6.2019 P.L,G.I 

55 J. B. Kelcyre Kerkese per ndrysh nr. 
Pasur 

16.7.2019 22.8.2019 S.Z,G.I 

56 P. N. grabove Kerkeseper vertetim  7.8.2019 8.8.2019 A.L,P.L 

57 S. N. Qilarisht,Permet Info per vertetim prone 26.8.2019 27.8.2019 G.I,P.L 

58 B.Kelcyre Kelcyre Kerkese per pasurite 2.9.2019 4.9.2019 S.Z,G.I 

59 Sh. V. Korce Kerkese per regjistrim 
pasuri 

12.9.2019 20.9.2019 G.I,P.L,S.Z 

60 B.Permet Permet Kerkese per info per 
pasurite 

16.9.2019 22.10.2019 S.Z,G.I.P.L 

61 S. H. Zhepove Per pasurite ne Kelcyre 20.9.2019 23.9.2019 S.Z,G.I 

62 P. C. Permet Kerkes per dokumentacion 1.10.2019 8.10.2019 G.I,A.L 

63 S.  P. Piskove Kerkese per pronat 21.10.2019 22.10.2019 S.Zenuni 

64 T. Bank Permet Info per Krios 
Beqaraj,pasuri 

19.11.2019 20.11.2019 G.I,P.L 

65 A. M. Permet Kerkese per pronat 20.11.2019 21.11.2019 S.Zenuni 

66- K. K.        Permet Info per pronat,regjistrim 20.8.2019 21.8.2019 G.Ilia 

67 A.  Xh.        Permet Per regjistrim pasurish 20.8.2019 21.8.2019 G.Ilia 

68 P. B.    Permet Per regjistrim objekti,shtepi 12.9.2019 13.9.2019 G.Ilia 

69 S. H.          Permet Ankese per prona 14.10.2019 15.10.2019 G.Ilia 

70 E. S.  Kanikol-Carshove Ankese per tokat 28.10.2019 4.11.2019 G.Ilia 

71 A. M.    Carshove Ankese per pasurite,toka 30.10.2019 4.11.2019 G.Ilia 

72 H. J.      Gosnisht,Piskove Ankese per regj.prone 30.10.2019 4.11.2019 G.Ilia 

73 G. Z.     Permet Ankese per pasurite 20.8.2019 21.8.2019 G.Ilia 

74 E. V.      Permet Ankese per pasurite   28.10.2019 30.10.2019 G.Ilia 

 

Sqarojmë se ky informacion është përgatitur nga verifikimi i të gjithë kërkesave dhe ankesave 

hyrëse nëpërmjet regjistrit të protokollit të institucionit.  

Nga një sondazh i kryer rezulton se përgjithësisht janë zbatuar afatet e kthimit të përgjigjeve por 

theksojmë se përveç përgjigjeve të kthyera zyrtarisht brenda afateve ligjore është e 

domosdoshme bashkëpunimi dhe rakordimi ndërmjet sektorëve, bashkëpunim i cili realisht 

mungon, për dhënien e zgjidhjeve ligjore të problemeve. Gjithashtu nga 74 ankesa të 

administruara, nga 10 raste rezulton se nuk është kthyer përgjigje nga ZVASHK Përmet veprime 

këto që bien në kundërshtim me Ligjin Nr. 9482 dt. 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizmin, 

integrimin e ndërtimeve pa leje” të ndryshuar dhe akteve nën ligjore në zbatim të tij, Kodit të 

Procedurës Administrative, ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” dhe në zbatim të 

Ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar, dhe jo 

thjesht kthimi i përgjigjeve zyrtare brenda afateve por pa zgjidhur problemin në thelb dhe pa 

adresuar problematikat e ngritura nga ankesat e qytetarëve. 

Për mos administrimin, regjistrimin dhe ndjekjen e ecurisë së zgjidhjes së ankesave ngarkohen 

me përgjegjësi Specialistët përkatës z. A. B. me detyrë ish-Specialist, z. G. I. me detyrë Jurist, z. 

S. Z. me detyrë Jurist, si dhe z. G. K. me detyrë ish-Regjistrues dhe z. V. P me detyrë Regjitrues. 

 
II- Proceset gjyqësore 

ZVASHK Përmet (ish-ZVRPP Përmet) nuk ka një evidencë të saktë të proceseve gjyqësore ndër 

vite, mungon data-base dhe evidentimi rast pas rasti, për ecurinë e tyre, ankimimet dhe krijimin e 

një praktike më vete duke hapur dosje për çdo proces gjyqësor, në përfundim të cilit do ti 

nënshtrohet arshivimit. Në dosje nuk administrohen rregullisht prapësimet e bëra për çdo proces 

gjyqësor. Me ndjekjen e proceseve gjyqësore është marrë z. S. Z. me detyrë ish-Jurist dhe z. V. P 
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me detyrë Regjistrues. Për periudhën 01.01.2016-31.12.2017, nga ZVASHK Përmet nuk u 

paraqitën të dhënat për ecurinë e proceseve gjyqësore kjo dhe për shkak të mos dorëzimit dhe 

marrjes së detyrës me procesverbal në kundërshtim me përcaktimet ligjore. 

Në total gjatë periudhës së auditimit 01.01.2016 deri në datë 31.12.2019 ZVASHK Përmet ka 

qenë pjesë e 42 proceseve gjyqësore si palë paditëse, e paditur apo palë e tretë, nuk ka ankimuar 

në 1 rast ku Gjykata ka shpallur të pavlefshëm AMTP dhe është ngarkuar me detyrimin për 

pagimin e shpenzimeve Bashkia Këlcyrë, pra është kundërshtuar titulli i pronësisë, më hollësisht 

sipas viteve si vijon:  

 

Tabela “Përmbledhëse e procesve gjyqësore” 

Nr Viti Numri proceseve 

gjyqësore 

Në mungesë Pa ankimuar Pranuar 

padia 

1 2018 15 1 1 15 

2 2019 27  0 26 

      

 Total 42 1 1 42 

 

Më hollësisht të dhënat sipas viteve janë trajtuar në tabelat nr. 1 “Ecuria e proceseve gjyqësore 

gjatë periudhës 01.01.2016-31.12.2019”, si vijon:   

Pra sa më sipër rezulton se ASHK- Përmet, përgjithësisht ka ndjekur ecurinë e proceseve 

gjyqësore me përjashtim të një rasti në kundërshtim me Nenin 391, 442, 443, 444 të Ligjit nr. 

8116, datë 29.03.1996 “Kodi Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe 

nenin 45 të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. Personat që 

janë marrë me ndjekjen e proceseve gjyqësore z. Sotiraq Zejnuni me detyrë ish Jurist dhe z. V. P 

me detyrë ish-Regjistrues. 

- Observacionet e paraqitura nga z. S. Z. me detyrë ish- Specialist Jurist, i cili sqaron se: Në 

lidhje me ankesat e adminstruara në ASHK Përmet, përgjithësisht janë reskpetuar përcaktimet 

ligjore në kthimin e përgjigjeve si dhe janë zbatuar afatet. Ndërkohë në lidhje me proceset 

gjyqësore janë ndjekur të gjitha procedurat në të gjitha shkallët, ndërkohë që për rastin të cilit i 

referoheni pavarsisht faktit që nuk është administruar vendimi i gjykatës në ASHK, është bërë 

shkresë drejtuar ZQRPP dhe Gjykatës Administrative me objekt saktësimin e vendimit gjyqësor, 

pasi detyrimi i ngarkuar është për Bashkinë Këlcyrë. 

Qëndrimi i Audituesve Shtetërorë të KLSH: Observacioni juaj është i përsëritur me ato të 

trajtuara hollësisht në Projekt Raport, nuk janë paraqitur argumente apo dokumente të reja.  

 
10. Probleme të ndryshme të dala gjatë auditimit dhe indicet e ankesat e administruara në 

KLSH 

Mbi auditimin e ushtruar në ish ZVRPP Përmet, sot Zyra Vendore Agjensia Shtetërore e 

Kadastrës Përmet, në bazë të programit të auditimit nr. 901/1, datë 14/11/2019, mbajtur në datë 

13/02/2020. 

Në zbatim të programit të auditimit “Nr. 901/1, datë 14/11/2019”, u shqyrtua dokumentacioni si 

më poshtë: 

1- Dokumentacioni i administruar në arkivë, praktikat, referencat dhe Av. 

2- Kartelat e pasurisë së paluajtshme, sipas volumeve dhe zonave kadastrale. 
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3- Dokumentacioni sipas inventarizimit bashkëlidhur referencave përkatëse, si dhe 

korespondencat shkresore me institucionet përkatëse, etj.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

Procedura e regjistrimit të HEC-ve, U. D., Lengarica 3, Gostivisht 

- Është bërë Aplikimi nga kompania “I. E. P.” në datë 01.11.2018 me nr 1103, 1104, 1105 

aplikimesh pranë sporteleve të ZVRPP Permet. 

- Nga ana e ZVRPP Permet është kërkuar miratimi për fillimin e procedurës për regjistrimin 

fillestar të këtyre pasurive nga ZQRPP pasi pasuritë janë në zonë të pa azhornuar nëpërmjet  

shkresës nr, 2186, prot, datë 25.10.2018. 

- Është kthyer përgjigje për miratim nga ZQRPP nëpërmjet shkresës me Nr. 8453/1 Prot. të datës 

05.11.2018 për miratimin dhe fillimin e procedures per regjistrimin fillestar të pasurive. 

- Është bërë afishimi Publik sipas kërkesës me nr. 2157 prot, datë 01.11.2018, njoftimit nr. 

2152/1 prot, datë 01.11.2018, Urdhrit me Nr. 2153 Prot, datë 01.11.2018 nga ZVRPP Përmet, 

drejtuar Bashkisë Përmet. Mbasi perfundoi afati 45 ditor, Bashkia Përmet me shkresën nr. 3200 

prot, datë 18.12.2018 bën me dije se gjatë periudhës së afishimit publik, nuk ka pasur ankesa apo 

pretendime nga qytetarë apo subjekte të ndryshme për këto pasuri. 

Në bazë të dokumentave dhe kërkesës janë hapur 6 kartela pasurie me të dhënat si më poshtë: 

1- Pasuria me nr. 4-Nd, volum 1, fq. 4, zona kadastrale 1463, fshati Delvinë, llojit ndërtesë me 

sipërfaqe 205 m2 në pronësi të “I. E. P.” Ref. 0003, datë regj. 01.11.2018, pa lëshuar certifikatë 

pronësie, në seksionin D të kartelës përshkrimi tipi “kontratë koncesioni me nr. 2866/548, datë 

07.09.2009 me afat 35 vjet, që fillon në datë 31.03.2015 deri më 31.03.2050”, kjo ndërtesë 

ndodhet mbi truallin pasuria nr. 3, volum 1, faqe 3; 

2- Pasuria me nr. 2-Nd, volum 1, fq. 2, zona kadastrale 1822, fshati Gostivisht, llojit ndërtesë me 

sipërfaqe 164.3  m2, në pronësi të  “I. E. P.”, pa  Ref. 0002, datë regj. 01.11.2018, pa lëshuar 

certifikatë pronësie, në seksionin D të kartelës përshkrimi “Tipi kontratë koncesioni me nr. 

2866/548 datë 07.09.2009 me afat 35 vjet, që fillon në datë 31.03.2015 deri më 31.03.2050”,  kjo 

ndërtesë ndodhet mbi truallin me nr. 1, volum 1, faqe 1; 

3- Pasuria me nr. 2-Nd, volum 1, fq. 2, zona kadastrale 1463, fshati Delvinë, llojit ndërtesë, me 

sipërfaqe 244.4  m2, në pronësi të “I. E. P.”, ref. 0002, datë regj. 01.11.2018, pa lëshuar 

certifikatë pronësie, në seksionin D të kartelës përshkrimi “tipi kontratë koncesioni me nr. 

2866/548 datë 07.09.2009 me afat 35 vjet, që fillon në datë 31.03.2015 deri më 31.03.2050”, kjo 

ndërtesë ndodhet mbi truallin me nr. 1, volum 1, faqe 1; 

4- Pasuria me nr. 3, volum 1, fq. 3, zona kadastrale 1463, fshati Delvinë, llojit truall,  me 

sipërfaqe 1363.8 m2 në pronësi shtet, me ref. 0003, datë regj. 01.11.2018, pa lëshuar certifikatë 

pronësie, në seksionin D të kartelës përshkrimi “tipi kontratë koncesioni me nr. 2866/548 datë 

07.09.2009 me afat 35 vjet, që fillon në datë 31.03.2015 deri më 31.03.2050”, mbi këtë truall 

ndodhet ndërtesa me nr. 4-Nd, volum 1, faqe 4; 

5- Pasuria me nr. 1, volum 1, fq. 1, zona kadastrale 1463, fshati Delvinë, llojit truall,  me 

sipërfaqe 515.7 m2 në pronësi shtet, me ref. 0002, dt regj. 01.11.2018, pa lëshuar certifikatë 

pronësie, në seksionin D të kartelës përshkrimi mbi këtë truall ndodhet ndërtesa me nr. 2-Nd, 

volum 1, faqe 2; 

6- Pasuria me nr. 1, volum 1, fq. 1, zona kadastrale 1822, fshati Gostvisht, llojit truall,  me 

sipërfaqe 663  m2 në pronësi shtet, me ref. 0002, datë regj. 01.11.2018, pa lëshuar certifikatë 

pronësie,  në seksionin D të kartelës mbi këtë truall ndodhet ndërtesa me nr. 2-nd, regjistruar në 

volum 1, faqe 4. 
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Dokumentacioni i cili ka shërbyer për regjistrimin e pasurive të mësipërme është sipas listës si 

me poshtë: 

- Harta kadastrale 20 copë 1:2500; - Njoftim nga bashkia përmet nr. 2317 prot. Dt. 24.09.2018; - 

Kontratë koncesioni nr. 2866 rep. Nr. 548 kol dt 07/09/2009; - Miratimi i lejes së përdorimit dt. 

31.05.2016 nga Komuna Petran, Këshilli i Qarkut Gjirokastër; - Leje e ndërtimit me vendim të 

KRRT nr ½ datë 14.08.2009 për “I. E. P.” sh.p.k nga komuna për hec-in gostivisht Vendim nr ½, 

datë 14.8.2009 i Këshillit të Regullimit të teritorit Qarku Gjirokastër; - Miratimi i lejes së 

përdorimit në dt. 31.05.2016 nga këshilli i qarkut gjirokastër;- Sheshi i ndërtimit të objekteve të 

hidrocentralit gostivisht, lidhja e objektit me infrastrukturën , bashkangjitur formulari nr. 3/1 e 

lidhjes së objektit me infrastrukturën inxhinierike për hec-in e gostivishtit; - Akt kolaudimi hec-i 

gostivisht dt. 31.03.2016, 5 fletë; - Plan rilevimi (në total 14 fletë); - Njoftim nga Bashkia Përmet 

nr. 2317 prot. Dt. 24.09.2018; - Kontratë koncesioni nr. 2866 rep. Nr. 548 kol; - Miratimi i lejes 

së përdorimit dt. 31.03.2015 nga komuna petran , qarku gjirokastër; - lënda mbi përfundimin e 

objektit “U. D., petran dt. 31.03.2015. 

- leje e ndërtimit me vendim të krrt qarku gjirokastër , nr. 2, dt. 14.08.2009 për “I. E. P.” Sh.p. K 

nga komuna për Hec-In U. D.; - Vendim nr. 2, dt. 14.08.2009 i KRRT Qarku Gjirokastër; - 

Sheshi i ndërtimit të objekteve të Hec-It U. D., lidhja e objektit me infrastrukturën, bashkëngjitur 

formulari nr. 3/1 e lidhjes së objktit me infrastrukturën inxhinierike për Hec-in U. D.; - Akt 

kolaudimi Hec-it U. D. 8 fletë; - Plan rilevimi 1 fletë. Në total 17 fletë. 

- Njoftim nga Bashkia Përmet nr. 2317 prot. Dt. 24.09.2018; - Kontratë koncesioni nr. 2866 rep. 

Nr. 548 kol. 23 fletë; - Preventivi hec-it gostivisht, 3 fletë, preventivi i hec-it lengarica 3, 2 fletë, 

preventivi hec-it U. D., 2 fletë; - Tabela e grafikut të punimeve hec-i U. D., 1 fletë; - Tabela e 

grafikut të punimeve hec-i lengarica 3, 1 fletë; - Tabela e grafikut të punimeve hec-i gostivisht, 1 

fletë; - Formulari i sigurimit të kontratës nr, 015531, nr. 292/09, 2 fletë; - Miratimi i lejes së 

përdorimit dt. 08.04.2015nga komuna frashër, qarku gjirokastër, 1 fletë; - Lënda mbi 

përfundimin e objektit hec-i lengarica 3, komuna frashër , më dt. 08.04.2015, 1 fletë; - Leje e 

ndërtimit me vendim të KRRT, Qarku Gjirokastër, nr. 1, dt. 14.08.2009 për “I. E. P. Sh.p.k nga 

komuna për hec-in lengarica 3, 1 fletë; - Vendim nr,1, dt. 14.08.2009 i KRRT Qarku Gjirokastër, 

1 fletë; - Sheshi i ndërtimit të objekteve të Hec-i Lengarica 3, lidhja e objektit me infrastrukturën, 

1 fletë-hartë, bashkëngjitur formulari nr. 3/1 e lidhjes së objektit me infrastrukturën inxhinierike 

për Hec-in Lengarica 3, 1 fletë; Akt kolaudimi Hec-i Lengarica 3, 9 fletë; - Plan rilevimi, 1 fletë; 

- QKB ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit “Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar”, 

gjendja e regjistrimit, dt. 14.09.2018, 1 fletë;-Vërtetim i njëhsuar i kopjes për licensën e 

shoqërisë “Geo-Sky” Sh.p.k me nr. 4752 rep, dt, 31.08.2010, 2 fletë; Fotokopje me sipërfaqet e 

veprave të Hec-ve, 1 fletë; Plane rilevimi për Hec-et U. D., Lengarica 3, Gostivisht, Godina 

Lengarica 3, 4 fletë; - Kërkesa për aplikim nr. 1103, dt. 01.11.2018 dhe fletë pagesat 4 fletë;- 

Dokumenti me nr. 2157 prot. Dt. 01.11.2018, drejtuar Bashkisë Përmet, njësisë administrative 

Frashër, njësisë administrative Petran për afishimin publik për pasuritë e kërkuara nga “I. E. P. 

Sh.p.k; - Njoftimi me nr. 452/1 prot, dt. 10.11.2018; - shkresa nr. 453/1 prot. dt. 01.11.2018, 

urdhëri me nr. 2153/1, dt. 01.11.2018, përshkrim për pasuritë për afishim publik në zonën 

kadastrale 1463 dhe zonë kadastrale 1822 si dhe ortofoto të Hec-ve; - Kthim përgjigje nr. 8453/1 

prot. Dt. 05.11.2018, 1 fletë; Dërgim informacioni Nr. 3200 prot. dt. 18.12.2018. 

Nga ASHK Përmet duhet të merren masa që në bashkëpunim me Bashkin Përmet, bazuar në 

aplikimet e bëra nr. 1103, datë 01.11.2018, nr. 1104, datë 01.11.2018 dhe nr. 1103, datë 

01.11.2018 dhe dokumentacionit tekniko–ligjor të dorëzuar të pajisë me certifikatë pronësie për 
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objektet ndërtesë dhe truallin duke bërë shënimin përkatës në kartelat e pasurisë sipas 

përcaktimeve të bëra në kontratën koncesionare. 

 

Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë këto masa: 
 

A. MASA ORGANIZATIVE  

1. Gjetje nga auditimi: Ish-ZVRPP Përmet ka kryer regjistrim fillestar (Njësia e Menaxhimit të 

Projekteve) dhe ka lëshuar certifikata pronësie në favor të personave privatë, pa 

dokumentacionin e rregullt tekniko-ligjor si më poshtë: 

- Ish-ZVRPP Përmet në 37 raste ka regjistruar në favor të personave privatë më tepër tokë 

bujqësore se kanë përfituar me titull pronësie. 

- Ish-ZVRPP Përmet në 10 raste ka regjistruar në favor të personave privatë mbi bazën e 

AMTP-ve të cilat nuk kanë vulë, pra nuk përmbajnë elementët e formës e përmbajtjes. 

- Në 1 rast ish-ZVRPP Përmet ka lëshuar certifikatë pronësie në favor të përfituesit të AMTP-së 

pavarësisht faktit se ai ka hequr dorë nga ajo pronë (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të 

Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit).  

1.1. Rekomandim: Përgjegjësi i ZVASHK Përmet të marrë masa, që në bazë të ligjit 

nr.111/2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e konstatuara (sipas tabelës nr. 6 dhe 7, Kreu 

VI-Anekse), të kthejë në pronë shtet sipërfaqet e përfituara më tepër se titulli i pronësisë, si dhe 

rastin kur qytetari ka hequr dorë nga prona, të nxjerrë urdhër kufizimi për 10 rastet e AMTP-

ve që nuk përmbajnë elementet e formës e përmbajtjes deri në plotësimin e 

dokumentacionit tekniko-ligjor dhe kthimin e ligjshmërisë.   

Brenda muajit Maj 2020 

 

2. Gjetje nga auditimi: Ish-ZVRPP Përmet, në ZK 2131, fshati Këlcyrë, në 3 raste, ka 

regjistruar dhe ka lëshuar certifikata pronësie për më tepër tokë bujqësore sesa duhet të përfitonin 

familjet bujqësore si vijon: 

 - R. S. ka përfituar 5117 m2 arë më tepër, 

 - P. B. ka përfituar 5906 m2 arë më tepër  

 - I. B. ka përfituar 8167 m2 arë më tepër, veprime këto në kundërshtim me ligjin nr.7501, datë 

19.07.1991 “Për tokën”, i ndryshuar (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit 

Pёrfundimtar tё Auditimit). 

2.1. Rekomandim: Përgjegjësi i ZVASHK Përmet të marrë masa, që në bazë të ligjit 

nr.111/2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e konstatuara, të nxjerrë urdhër kufizimi 

deri në kthimin në pronë shtet sipërfaqeve të përfituara më tepër se titulli i pronësisë nga  

- R. S. ka përfituar 5117 m2 arë më tepër, 

- P. B. ka përfituar 5906 m2 arë më tepër  

- I. B. ka përfituar 8167 m2 arë më tepër, dhe kthimin e ligjshmërisë.   

Brenda muajit Maj 2020 

3. Gjetje nga auditimi: Në 1 rast, në ZK 2131, fshati Këlcyrë, ish-ZVRPP Përmet ka regjistruar 

dhe ka lëshuar certifikatë pronësie për sipërfaqen 12000 m2 arë të dhënë sipas AMTP nr.3589/1, 

datë 15.08.2017. Kjo AMTP nuk është nxjerrë në zbatim të procedurës ligjore të përcaktuar në 

Ligjin nr.171/2014, “Për përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish-

ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”, të ndryshuar, si dhe nuk është në formën dhe 
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formatin e përcaktuar në VKM Nr. 994, datë 09.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve 

të marrjes së tokës në pronësi”, i ndryshuar. 

Si konkluzion, AMTP nr.3589/1, datë 15.08.2017 nuk duhet të ishte lëshuar nga Këshilli i 

Qarkut Gjirokastër dhe nuk duhet të ishte regjistruar nga ish-ZVRPP Përmet (Më hollësisht 

trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

3.1. Rekomandim: Përgjegjësi i ZVASHK Përmet të marrë masa, që në bazë të ligjit 

nr.111/2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e konstatuara, të nxjerrë urdhër kufizimi 

deri në kthimin në pronë shtet sipërfaqeve të përfituara 12000 m2 arë sipas AMTP 

nr.3589/1, datë 15.08.2017 dhe kthimin e ligjshmërisë. 

 Brenda muajit Maj 2020 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimit i proçedurave të lejeve të legalizimit rezultoi se:  

- në 2 raste për pasuritë nr. 514/2, ZK 2057 dhe nr. 432/1, ZK 3524, nga verifikimi i hartës 

dixhitale nëpërmjet portalit ASIG, rezulton se objektet e legalizuar ndodhen brenda zonës së 

mbrojtur Hotovë-Dangëlli, shpallur me VKM nr.1631 datë 17.12.2008, Kategoria II IUCN: 

Park Kombëtar.  Ndërtimi pa leje nuk duhet të legalizohej dhe ish-ZVRPP Përmet nuk duhet të 

kishte kryer regjistrimin dhe lëshimin e certifikatës të pronësisë për shkak se ndërtimi është 

ndërtuar brenda një zone të mbrojtur ku zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes dhe në të cilën 

ndalohen kategorikisht ndërtimet për qëllime banimi. Këto veprime të kryera deri në 04.05.2017 

bien në kundërshtim me ligjin nr. 8906, datë 6.6.2002 “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar, neni 

6, pika b dhe dh, i cili përcakton se në zonat e mbrotjura të Kategorisë II përsa i përket ngritjes 

dhe funksionimit të objekteve lejohet vetëm për qëllime mbrojtjeje dhe ushtarake, por vetëm pas 

paisjes me leje mjedisi.  

- në 2 raste për pasuritë nr.26/13, ZK 2917 dhe nr.118-ND, ZK 2073, nga verifikimi i hartës 

dixhitale nëpërmjet portalit ASIG, rezulton se objektet e legalizuar ndodhen në një distancë 

prej 36 m dhe 63 m nga shtrati i Lumit Vjosë (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të 

Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

4.1 Rekomandim: Drejtori i DVASHK Përmet të marrë masa bazuar në nenin 27 të ligjit 

nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur kufizimin për 4 pasuritë e 

trajtuara më sipër, si dhe të njoftojë DRZM Gjirokastër, AKZM Tiranë dhe Ministrinë e 

Turizmit dhe Mjedisit në lidhje me rigjistrimin e objekteve të legalizuara në zonën e 

mbrojtur të Hotovë-Dangëlli dhe pranë lumit të Vjosës dhe kthimin e ligjshmërisë. 

 Brenda muajit Maj 2020 

 

5. Gjetje nga auditimi: Në Zk 2917, në KPP volum 13, faqe 171, me referencë nr. 09925, datë 

22.08.2017, sipas urdhërit me nr.1319/1, datë 22.08.2017 të regjistruesit është regjistruar pasuria 

nr. 13/100 me sipërfaqe 24.3m2 truall dhe 24.3m2 ndërtesë. Akti i kolaudimit datë 30.10.1999 

rezulton se është fotokopje e njëhsuar nga Bashkia Përmet ndërsa nënshkrimet e sipërmarrësit 

dhe kolaudatorit janë vendosur më vonë sepse janë më bojë të njomë mbi fotokopjen e vënë në 

dispozicion. Për më tepër, mungon kontrata e marrëdhënies me truallin. Ish-regjistruesi në 

kundërshtim me 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 individuale, të objektit në 

fazën e karabinasë dhe të objektit të përfunduar”, nuk ka nxjerrë urdhër për vendosjen e kufizimit 

në seksionin “E” të kartelës deri në zgjidhjen e marrëdhënieve me truallin apo paraqitjen e 

kontratës së marrëdhënieve me truallin që listohet në shkresën nr. 995 prot, datë 30.06.2017 të 
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Bashkisë Përmet e dërguar në ish-ZVRPP Përmet, por që mungon në referencën e vënë në 

dispozicion (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

5.1. Rekomandim: Përgjegjësi i ZVASHK Përmet të marrë masa, në bazë të nenit 27, 43 dhe 56 

të ligjit nr.111/2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e konstatuara: të vendosë masë 

kufizimi për pasurinë pasuria nr.13/100 me sipërfaqe 24.3m2 truall dhe 24.3m2 ndërtesë, 

deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor për marrëdhëniet me truallin dhe 

aktin e kolaudimit origjinal dhe kthimin e ligjshmërisë. 

Brenda muajit Maj 2020 

 

6. Gjetje nga auditimi: Në ish-ZVRPP Përmet, me referencë nr. 9653, datë 26.10.2016 është 

bërë regjistrimi fillestar i pronës nga Njësia e Menaxhimit të Projekteve duke regjistruar në KPP 

volum 27, faqe 161, pasurinë nr.15/9+1-3 me sipërfaqe 18.73 m2 “Shtesë 1 kat, banesë 

individuale”. Në praktikën e vënë në dispozicion mungon akti i kolaudimit si një dokument i 

detyrueshëm për konfirmimin e kontrollit i cili vërteton zbatimin apo jo të projektit dhe 

kondicioneve urbane të ndërtimit sipas lejes përkatëse. Ish-regjistruesi duhet të kishte nxjerrë 

urdhër kufizimi deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor.  Për sa më lartë është vepruar 

në papajtueshmëri me nenin 46 dhe 59 të Ligjit nr.33/2012, “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, i ndryshuar dhe pikën 24/c të Udhëzim Nr.1, datë 13.04.2016, “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 

individuale, të objektit në fazën e karabinasë dhe të objektit të përfunduar” (Më hollësisht 

trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

6.1. Rekomandim: Përgjegjësi i ZVASHK Përmet të marrë masa që në bazë të nenit 27, 43 dhe 

56 të ligjit nr.111/2018 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e konstatuara të vendosë masë 

kufizimi për pasurinë nr.15/9+1-3 me sipërfaqe 18.73 m2 “Shtesë 1 kat, banesë individuale” 

deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe kthimin e ligjshmërisë.   

 Brenda muajit Maj 2020 

 

7. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.004, datë 06.09.2006, në ZK1014, fshati Alipostivan, 

në KPP vol.2 faqe 88, është regjistruar pas. nr.194 me sipërfaqe 2120000 m2 pyll, sipas projekt-

vendimit të ish-KKKP nr.65, datë 21.12.2005 për kthim prone. Sipas referencës nr.003, datë 

06.09.2006 është ndryshuar zëri kadastral i sipërfaqes 36175m2 (pasuri nr.194) nga “Përrua” në 

“Pyll”. Nga krahasimi i të dy planrilevimeve të përgatitur nga topografi i licensuar, ai i datë 

28.07.2006 dhe datë 30.07.2006 rezulton se në planrilevimin e datës 30.07.2006 (të ndodhur në 

referencë nr.004) nuk është pasqyruar përroi me sipërfaqe 36175 m2, që është pasqyruar në plan 

rilevimin e datës 28.07.2006, por është fshirë me qëllim kalimin e përroit në favor të privatit 

duke e pasqyruar fiktivisht si sipërfaqe pyjore. Kjo bie në kontradiktë me atë çfarë ai vetë 

shkruan që “pasuria nr.194 është e regjistruar përrua brenda pyllit”, pra që përroi ndodhet në 

brendësi të pyllit. 

-Në kuptimin e nenit 3 të Ligjit nr.8093, datë 21.03.1996 “Për rezervat ujore”, i ndryshuar, 

burimet ujore (lumenjtë, përrenjtë etj) përbëjnë pasuri publike të patjetërsueshme dhe të 

paparashkrueshme dhe mbrohen nga konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Paralamenti i 

RSH dhe në kuptimin e nenit 7 të Ligjit nr.9235, datë 29.07.2004“Për kthimin dhe 

kompensimin” klasifikohen si “prona që nuk kthehen” në asnjë rast. 

Pasuria nr.194, vol.2 faqe 88 e cila sipas referencës nr.003 është ndryshuar sipërfaqja nga 36175 

m2 e llojit “Përrua” në sipërfaqe 2 120 000 m2 të llojit “Pyll” është ndarë si më poshtë: 
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-KPP vol.2, faqe 120, pas.nr.194/1 me sipërfaqe 524 000 m2 

-KPP vol.2, faqe 121, pas.nr.194/2 me sipërfaqe 511 000 m2 

-KPP vol.2, faqe 137, pas.nr.194/6 me sipërfaqe 127 750 m2 pyll 

-KPP vol.2, faqe 138, pas.nr.194/7 me sipërfaqe 127 750 m2 pyll 

-KPP vol.2, faqe 139, pas.nr.194/8 me sipërfaqe 127 750 m2 pyll 

-KPP vol.2, faqe 140, pas.nr.194/9 me sipërfaqe 126 750 m2 pyll 

-KPP vol.2, faqe 141, pas.nr.194/10 me sipërfaqe 1000 m2 pyll 

-KPP vol.2, faqe 123, pas.nr.194/4 me sipërfaqe 439300 m2 pyll 

-KPP vol.2, faqe 124, pas.nr.194/5 me sipërfaqe 134000 m2 pyll (Më hollësisht trajtuar nё faqet 

12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

7.1. Rekomandim: Përgjegjësi i ZVASHK Përmet, në zbatim të nenit 27 dhe 46 të ligjit nr. 

111/2018 “Për Kadastrën”, për shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasuritë nr.194/1, nr.194/2, nr.194/4, nr.194/5, nr.194/6, nr.194/7, nr.194/8, nr.194/9, 

nr.194/10 të regjistruara në ZK1014, fshati Alipostivan, deri në kthimin e sipërfaqes 

36175m2 në gjendjen e mëparshme, pra në zërin kadastral “Përrua” me sipërfaqe 36175m2, 

pronë “Shtet” dhe kthimin e ligjshmërisë. 

Brenda muajit Maj 2020 

 

8. Gjetje nga auditimi: Me Referencë nr.04550, datë 18.09.2006,  në ZK2917, vol. 11, faqe 

220, është regjistruar pasuria nr.9/67 me sipërfaqe 665 m2 truall dhe 161 m2 ndërtim. 

-Nga auditimi i dokumentacionit u konstatua se mungon leja e ndërtimit të objektit apo akti i 

njoftunisë nr.4 i përmendur në notën e transkriptimit sipas të cilit bazohet “zotnimi i kësaj shtëpie 

(trualli) dhe kopshtit”. Ky është veprim në papajtueshmëri me pikën 16.4/b dhe d të rregullores 

nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, e 

ndryshuar (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

8.1. Rekomandim: Përgjegjësi i ZVASHK Përmet, në zbatim të nenit 27 dhe 46 të ligjit nr. 

111/2018 “Për Kadastrën”, për shkeljet e konstatuara, të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasurinë nr.9/67 të regjistruar në ZK 2917, qyteti Përmet, deri në plotësimin e 

dokumentacionit të duhur tekniko-ligjor dhe kthimin e ligjshmërisë. 

Brenda muajit Maj 2020 

 

9. Gjetje nga auditimi: Në 4 raste ish-ZVRPP Përmet, ka vijuar regjistrimin e pasurive nr. 

23/43+1-5, vol. 3, fq. 183, zk. 2917, në pronësi të V. S. dhe H. S. nr. 25/80+1-5, vol. 15, fq. 183, 

zk. 2917, në pronësi të Foti Pandeli Laska, nr. 23/61+1-5, vol. 28, fq. 28, zk. 2917, në pronësi të 

Ma.T. dhe Mi. T. dhe nr. 23/14+2-4, vol. 8, fq.164, zk. 2917, në pronësi të Krisanthi Myrtolli, 

sipas kontratave të shitjes nga EKB, me mangësi në dokumentacion pasi nuk janë verifikuar 

elementet e formës dhe të përmbajtjes së Aktit Noterial dhe nuk është plotësuar shtojca 2, në 

dosje nuk administrohet gentplani dhe kontrata e bashkëpronësisë si dokumente që shërbejnë për 

regjistrimin e pallatit, nuk administrohet certifikata familjare që tregon gjendjen familjare datë 

01.12.1992, në kundërshtim me pikën 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”, 

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” (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

9.1- Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa që 

në bazë të nenit 27/b të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet 



 

98 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “ish-Zyrën Vendore të 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (aktualisht ZVASHK), Përmet” 

 

 

 

e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi mbi pasurit nr. 23/43+1-5, vol. 3, fq. 183, zk. 2917, 

në pronësi të V. S dhe H. S. nr. 25/80+1-5, vol. 15, fq. 183, zk. 2917, në pronësi të F. L. nr. 

23/61+1-5, vol. 28, fq. 28, zk. 2917, në pronësi të Ma. T. dhe Mi. T. dhe nr. 23/14+2-4, vol. 8, 

fq.164, zk. 2917, në pronësi të K. M. deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor 

dhe kthimin e ligjshmërisë. 

Brenda datës 31.08.2020 

 

10. Gjetje nga auditimi: Në një rast në regjistrimin e pasurisë nr. 23/43+1-5, vol. 3, fq. 183, zk. 

2917-Përmet me sipërfaqe 56.33 m2, në pronësi V. S.  dhe H. S. sipas kontratës shitjes me Entin 

Kombëtar të Banesave, janë konstatuar mangësi pasi genplani dhe planimetria nuk janë 

dokumente origjinale të lëshuara nga Enti Banesave, por të korigjuara me dorë, çka duhet të 

detyronte ish-ZVRPP Përmet të refuzonte regjistrimin e praktikës dhe pajisjen me certifikatë 

pronësie deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor, veprime këto në kundërshtim me 

pikën 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” dhe nenin 45 të Ligjit nr. 33/2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit 

Pёrfundimtar tё Auditimit). 

10.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa që 

në bazë të nenit 27/b të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet 

e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi mbi pasurinë nr. 23/43+1-5, vol. 3, fq. 183, zk. 

2917, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe kthimin e ligjshmërisë. 

Brenda datës 31.08.2020 

 

11. Gjetje nga auditimi: Në një rast në regjistrimin e pasurisë nr. 23/14+2-4, vol. 8, fq.164, zk. 

2917-Përmet me sipërfaqe 79.12 m2, në pronësi të K. M. sipas kontratës shitjes me Entin 

Kombëtar të Banesave, janë konstatuar mangësi pasi sipërfaqja e përcaktuar në kontratën e 

shitjes 71.2 m2 nuk përputhet me atë të përcaktuar në planimetrin e apartamentit 79.12 m2, nga 

të cilat sipërfaqje shfrytëzimi 65 m2 dhe sip trualli 22.15 m2. Nga ish-ZVRPP Përmet nuk duhet 

të procedohej me regjistrimin e pasurisë pasi kontrata e shitjes e cila përbën titull pronësie ka 

pasaktësi në sipërfaqe dhe regjistrimi sipërfaqes prej 7.92 m2 (79.12-71.2), nuk është e 

justifikuar me dokumentacion ligjor, veprime këto në kundërshtim me pikën 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” dhe nenin 45 të Ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme” (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё 

Auditimit). 

11.1- Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa që 

në bazë të nenit 27/b të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet 

e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi mbi pasurin nr. 23/14+2-4, vol. 8, fq.164, zk. 2917, 

në pronësi të K. M. deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe kthimin e 

ligjshmërisë. 

Brenda datës 31.08.2020 

 

12. Gjetje nga auditimi: Në 3 raste ish-ZVRPP Përmet, ka vijuar regjistrimin e pasurive nr. 

23/165-ND, vol. 27, fq. 241, zk. 2917-Përmet Qytet, në pronësi të A. Sh. nr. 6/17-ND, vol. 8, fq. 

49, zk. 2132-Këlcyrë, në pronësi të Th. K. nr. 21/470-ND, vol. 27, fq. 243, zk. 2917-Përmet 

Qytet, në pronësi të J. S. sipas lejeve të ndërtimit,  me mangësi në dokumentacion pasi nuk janë 
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verifikuar elementet e formës dhe të përmbajtjes dhe nuk janë plotësuar shtojca 2 dhe 3, mungon 

deklarata e përputhshmërisë bashkëlidhur Lejes së Përdorimit, e cila kofirmon kryerjen e 

punimeve në përputhje me normat standarde të sigurisë në fuqi, nuk është bërë shënimi në lidhje 

me marrëdhëniet me truallin në seksionin përkatës në kartelën e pasurisë, veprime këto në 

papajtueshmëri me pikën 5, neni 44, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme”, pikën 2 neni 42 të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, 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” (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të 

Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

12.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa që 

të vlerësojë gjendjen juridiko-tekniko dhe kthimin e ligjshmërisë të regjistrimin të pasurive nr. 

23/165-ND, vol. 27, fq. 241, zk. 2917-Përmet Qytet, në pronësi të A. Sh. nr. 6/17-ND, vol. 8, fq. 

49, zk. 2132-Këlcyrë, në pronësi të Th. K. nr. 21/470-ND, vol. 27, fq. 243, zk. 2917-Përmet 

Qytet, në pronësi të J. S. të përfituara sipas lejeve të ndërtimit. Për çdo regjistrim të pasurive që 

vijnë nga praktika e lejeve të ndërtimit, të verifikohet  plotësimi i dokumentacionit tekniko-ligjor 

të nevojshëm për regjistrim në përputhje me përcaktimet ligjore. 

Menjëherë e në vijimësi 

 

13. Gjetje nga auditimi: Në 1 rast ish-ZVRPP Përmet, ka vijuar me regjistrimin e pasurisë nr. 

6/17-ND, vol. 8, fq. 49, zk. 2132-Këlcyrë, në pronësi të Th. K. sipas lejes së ndërtimit, me 

mangësi në dokumentacion pasi nga verifikimi i marrëdhënieve me truallin rezulton se për 

pasurin truall nr. 6/20, vol. 6, fq.100, zk. 2132-Këclyrë, me sip. 3269 m2, e llojit shesh, hapur në 

kartela sipas LN 2013, në pronësi shtet, pa lëshuar certifikatë pronësie, në seksionin Përshkrimi 

veçantë ka shënimin “VKM nr.530, datë 01.05.2008, me nr.45 i listës së inventarit parcela nr. 

6”, ndërsa në seksionin D sipas Ref.1861, datë 13.05.2016 ka shënimin “I jepet në administrim 

Bashkisë Këlcyrë”, por nuk është bërë aplikim nga Bashkia Këlcyrë për regjistrimin e VKM si 

dhe pajisjen me certifikatë pronësie, për pasojë kontrata e shitjes me Bashkinë Këclyrë datë 

07.06.2004, për truallin nuk është e rregullt pasi nuk është e regjistruar në ZVRPP, nuk është 

bërë me akt-noterial, gjithashtu trualli në pronësi të Bashkisë nuk është pajisur me certifikatë 

pronësie, veprime këto që bien në kundërshtim me Nenin 46,  të Ligjit nr.33, datë 21.03.2012 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, pika 5 të UKM nr.2, datë 12.09.2012 

“Për përcaktimin e elementëve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” dhe Udhëzim Nr. 3, datë 

03.10.2012 (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

13.1.- Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa 

që në bazë të nenit 27/b të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në 

shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurin nr. 6/17-ND, vol. 8, fq. 49, zk. 

2132-Këlcyrë, në pronësi të Th. K. deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe 

kthimin e ligjshmërisë. 

Brenda datës 31.08.2020 

 

14. Gjetje nga auditimi: Në 1 rast në regjistrimin e pasurisë nr.531/1 -ND, vol.7, fq.60, 

zk.2057-Kaludh, Leje Legalizimi nr.121841, datë 20.01.2019, në pronësi të L. S. nga verifikimi i 

marrëdhënies me truallin, rezulton se AMTP që ka shërbyer për regjistrimin e truallit nuk 

plotëson elementet e formës dhe përmbajtjes pasi nuk përmban nënshkrimin e Kryetarit të 
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Komisionit të Tokës në Fshat, në kundërshtim me përcaktimet e Kodit të Procedurës 

Administrative, viti 1999, Neni 116- Aktet administrative absolutisht të pavlefshme, nenin 49 të 

ligjit nr.33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, Vendimi Nr.390, datë 06.08.1993 

“Për rregullat e prodhimit, administrimit, kontrollit dhe ruajtjen e vulave zyrtare” (Më hollësisht 

trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

14.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa që 

në bazë të nenit 27/b të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet 

e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi mbi pasurin nr.531, vol. 6, fq. 200, zk. 2057- 

Kaludh, në pronësi të L. S. deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko ligjor dhe kthimin 

e ligjshmërisë.  

Brenda datës 31.08.2020 
 

15. Gjetje nga auditimi: Në 1 rast në regjistrimin e pasurisë nr.44/43, vol.3, fq.28, zk.1589-N.B 

Përmet 2, në pronësi të K. R. sipas lejes së legalizimit, nga verifikimi i marrëdhënies me truallin, 

regjistrimeve të kryera në kartelë sipas AMTP nr.5342 dhe listës printim III rezultoi se shtetasi 

Kosta Jani Rustemi ka përfituar më shumë se Akti sipëfaqen 617 m2, sa vepruar në 

kundërshtim me ligjin 7501, datë 19.07.1991 “Për Tokën”, i ndryshuar, Ligjin nr.8053, datë 

21.12.1995 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, Ligjin nr.8312, datë 

26.03.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, me pikën 2 neni 3, të ligjit nr.9948, datë 7.07.2008 

“Për Shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” dhe 

pikën 2, të VKM-së nr.255 “Për Kriteret e ndarjes së tokës” (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-

99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

15.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa që 

në bazë të nenit 27/b të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet 

e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi mbi pasurit nr. 20/2, vol. 1, fq. 168, zk. 1589, nr. 

43/2, vol. 2, fq. 37, zk. 1589 dhe nr. 44/24, vol. 2, fq. 76, zk. 1589, deri në veçimin në shtet të 

sipërfaqes tepër prej 617 m2 të përfituar padrejtësisht nga regjistrimi i AMTP dhe kthimin 

e ligjshmërisë.   

Brenda datës 31.08.2020 

 

16. Gjetje nga auditimi: Në 1 rast në regjistrimin e pasuris nr. 478-ND, vol. 7, fq. 56, zk. 2057-

Permet/Kaludh, në pronësi të S. P. sipas lejes së legalizimit, nga verifikimi i marrëdhënies me 

truallin, regjistrimeve të kryera në kartelë sipas AMTP nr. 2938 dhe listës printim III rezultoi se 

ka përfituar sipas AMTP 13450 m2, nga këto 13250 m2 arë, 250 m2 truall, sipas matjeve faktike 

në terren ka në total 14521 m2 nga këto 14336 m2 arë, 185 truall sipas Listave 0001, ndërkohë 

që vetëm pasuria nr.478, vol.2, fq.228, zk.2057, Kaludh, me sip. 7753 m2, regjistruar në datë 

05.05.2003, është pajisur me certifikatë pronësie datë 01.08.2006, pra më shumë 753 m2 se Akti. 

Nga ZVASHK Përmet nuk është bërë bilanci AMTP- Lista Printim III sipas përcaktimeve të 

ligjit 7501, datë 19.07.1991 “Për Tokën”, i ndryshuar, Ligjin nr.8053, datë 21.12.1995 “Për 

kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, Ligjit nr.8312, datë 26.03.1998 “Për tokat 

bujqësore të pandara”, me pikën 2 neni 3, të ligjit nr.9948, datë 7.07.2008 “Për Shqyrtimin e 

vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” dhe pikën 2, të VKM-

së nr.255 “Për Kriteret e ndarjes së tokës” (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit 

Pёrfundimtar tё Auditimit). 
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16.1- Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa që 

në momentin e pajisjes me certifikatë pronësie të shtetasit S. P. për pasuritë e tjera, duhet të bëhet 

bilanci LN-Amtp, duke veçuar në shtet sipërfaqet tepër dhe kthimin e ligjshmërisë. 

Në vijimësi 

 

17. Gjetje nga auditimi: Në 12 raste është konstatuar se gentplani që ka shërbyer për lëshimin 

dhe regjistrimin e lejes së legalizimit është firmosur për 3 pozicione pune nga i njëjti person, 

konkretisht për Përgjegjësin e Sektorit të Hartografisë, për Specialistin e Hartografisë si dhe për 

pozicionin Përgjegjësit të Sektorit të Çështjeve të Pronësisë veprime këto që bien në 

kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, nenin 49-Regjistrimi i objekteve të legalizuara të ligjit nr. 

33/2012, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar, Urdhrin nr. 

37, datë 19.01.2016 “Për miratimin e plan veprimit për shqyrtimin administrative të praktikave 

të legalizimit të ndërtimeve pa leje”, pikën 5 të Udhëzimit nr. 2, datë 12.09.2012 “Për 

përcaktimin e elementëve të akteve që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit” dhe akteve të tjera ligjore 

e nënligjore të dala në zbatim të tyre (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit 

Pёrfundimtar tё Auditimit). 

17.1. Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Gjirokastër të marrë 

masa që në çdo rast të hartimit të dokumentacionit tekniko-ligjor që shërben për lëshimin e 

lejeve të legalizimit, çdo specialist të nënshkruaj dokumentacionin në përputhje me kompetencat 

dhe detyrat e ngarkuara sipas përcaktimeve ligjore dhe akteve të dala në zbatim të tyre. 

Në vijimësi  

 

18. Gjetje nga auditimi: Në 2 raste në regjistrimin e pasurive nr. 2/14-N, vol. 7, fq. 165, zk. 

2972-Piskove, sipas  lejes së Legalizimi nr. 16695, datë 29.08.2016, në pronësi të A. L. nr. 

80/79-N, vol. 7, fq. 164, zk. 2972-Piskove, Leje Legalizimi nr. 28038, datë 30.11.2016, në 

pronësi të B. K. në seksionin E të pasurisë nuk është vendosur masa kufizimi deri në miratimin e 

VKM për parcelën ndërtimore në kundërshtim me përcaktimet e VKM 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” (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

18.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa që 

në bazë të nenit 27/b të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet 

e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi mbi pasurit nr. 2/14-N, vol. 7, fq. 165, zk. 2972-

Piskove, në pronësi të A. L. nr. 80/79-N, vol. 7, fq. 164, zk. 2972-Piskove, në pronësi të B. K. 

deri në miratimin e VKM për parcelën nërtimore dhe kthimin e ligjshmërisë. 

Brenda muajit qershor 2020 

 

19. Gjetje nga auditimi: Në 18 raste, legalizimi dhe regjistrimi i objekteve informale është 

kryer në kundërshtim me dispozitat e ligjit të legalizimit e regjistrimit dhe akteve nënligjore të 

dala në zbatim të tyre, pasi:  

- Në 11 raste me sipërfaqe prej 1700.7 m2, për lejet e legalizimit nr. 15745, datë 21.04.2016, 

pasuria nr. 44/ 43, vol. 3, fq. 28, zk. 1589-N.B Permet 2, në pronësi të K. R. nr. 31869, datë 

19.04.2017, pasuria nr. 51-ND, vol. 3, fq. 213, zk. 2946-N.B Petran, në pronësi të Xh. Sh. nr. 

16571, datë 29.12.2016, pasuria nr. 50-ND, vol. 9, fq. 158, zk. 1356-Permet/ Kaludh, në pronësi 
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të S. P. pasuria nr. 195/4, vol. 4, fq. 94, zk. 2850, Leje Legalizimi nr. 29138, datë 28.12.2016, në 

pronësi të B. Q.  pasuria nr. 201/3, vol. 4, fq. 84, zk. 1292-Bual, Leje Legalizimi nr. 15956, datë 

29.12.2015, në pronësi të H. M. pasuria nr. 163/48, vol. 3, fq. 95, zk. 3153-Rapcke, Leje 

Legalizimi nr. 15839, datë 22.09.2015, në pronësi të S. M. pasuria nr. 34/4-ND, vol. 6, fq. 95, zk. 

2348, -Bodar, Leje Legalizimi nr. 15839, datë 27.01.2018, në pronësi të A. K. pasuria nr. 236/11, 

vol. 2, fq. 245, zk. 2419-Leshice, Leje Legalizimi nr. 16182, datë 09.01.2016, në pronësi të L. P. 

sipas dokumentacionit të pronësisë lëshuar nga ZVRPP, parcela ndërtimore e zënë ndodhet e 

regjistruar në pasurinë e llojit “Arë, Pyll, P.F, kullotë”. Pra legalizimi është kryer në zona 

“Territore të tjera”, për të cilat nuk ka gjetur zbatim të neneve 10, 11, 14, të ligjit nr. 9482, datë 

03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar dhe 

VKM nr. 589, datë 10.9.2014, “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik, në terren, të 

ndërtimeve pa leje/shtesave në ndërtimet me leje, të organeve e të dokumentacionit, për 

propozimin e miratimin e zonave informale” i ndryshuar gjatë procedurave të legalizimit të 

objekteve informale”, duke ndryshuar zërin kadastral, regjimin e tokës në llojin e pasurisë 

“Truall” pa dokumentacion ligjor. 

- Në 2 raste në regjistrimin e lejeve të legalizimit nr.31869, datë 19.04.2017, pasuria nr.51-ND, 

vol.3, fq.213, zk.2946-N.B Petran, në pronësi të Xh. Sh. nr.30632, datë 22.02.2015, pasuria 

nr.478-ND, vol.7, fq.56, zk.2057-Permet/ Kaludh, në pronësi të Spiro Mihal Proko, nga 

verifikimi imazheve rezulton se objektet janë ndërtuar brenda zonës së mbrojtur Bredhi i 

Hotovës-Dangëlli, miratuar si zonë e mbrojtur me VKM nr. 1631, datë 17.12.2008 “Për shpalljen 

“Park Kombëtar” të ekosistemit natyror Bredhi i Hotovës-Dangëlli me sipërfaqe të zgjeruar”, 

veprime këto që bien në kundështim me Ligjin nr.8906, datë 6.6.2002, është shfuqizuar nga ligji 

nr.81/2017, datë 04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura”, neni 16, “Parku kombëtar” (kategoria II), 

pika 2, germa “a” dhe nenin 33, VKM nr.1631, datë 17.12.2008 “Për shpalljen “Park Kombëtar” 

të ekosistemit natyror Bredhi i Hotovës-Dangëlli me sipërfaqe të zgjeruar”, pika 4, germa “ç”, 

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”, të ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 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”, Kreu II, pika 2, germa “ë”, Ligjin nr.33/2012 datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, neni 49. 

- Në 1 rast në regjistrimin e pasurisë nr. 84/150, vol. 22, fq. 184, zk. 2132-Këlcyrë, në pronësi të 

I. L. sipas lejes së legalizimit, nga verifikimi imazheve nga geoportali asig.gov.al rezulton se 

objekti informal është ndërtuar ngjitur me rrugën kryesore dhe mbi trotuarë, duke mos 

verifikuar përcaktimet e VKM nr.280, date 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”, ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 

“Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, 

pika 3 dhe pika 4/8/1, Ligjin nr. 33/2012 datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

Paluajtshme”, neni 49-Regjistrimi i objekteve të legalizuara si dhe pikën 5 të Udhëzimit nr. 2, 

datë 12.09.2012.  

- Në 4 raste, për leje legalizimi nr. 17789, datë 06.12.2016, në pronësi të K. L. është kryer 

legalizimi i objekteve informal të ndërtuar në buzë të lumit Vjosë, pa respektuar distancat nga 

brigjet dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi 

në dosje nuk ndodhet dokumentacion justifikues për këtë qëllim. Veprime këto në kundërshtim 
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me përcaktimet e Ligjit nr.9482, datë 03.04.2006, të ndryshuar,  Ligjin  Nr.8093, datë 21.03.1996 

“Për rezervat ujore”, neni 2, pika 5, neni 4, pika 5 ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e 

integruar të burimeve ujore”, neni 84 dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; 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” Kreu III, 

pika 2, gërma “h”, pika 3, pika 4, germë “e” (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit 

Pёrfundimtar tё Auditimit). 

19.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet në bashkëpunim 

me DVASHK Gjirokastër, të marrë masa që në bazë të nenit 27/b të ligjit nr.111/2018, datë 

07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për 

pasurit e regjistruara sipas lejeve të legalizimit si dhe të fillojë procedurat për shfuqizimin 

e lejeve të legalizimit të dhëna në kundërshtim, me dispozitat e ligjit dhe akteve nënligjore 

të dala në zbatim të tij dhe kthimin e ligjshmërisë.   

Brenda datës 31.08.2020 

 

20. Gjetje nga auditimi: Ish-ZVRPP Përmet, në 1 rast ka regjistruar pasurinë nr. 13/51, vol. 19, 

fq. 143, zk.2917-Përmet, në pronësi të S. Z. me mangësi në dokumentacion, nuk janë verifikuar 

elementet e formës dhe të përmbajtjes dhe nuk është plotësuar shtojca 2, pasi në dosje nuk 

administrohet konfirmimi zyrtar i dhënë nga institucioni shtetëror që ka në pronësi apo 

administron pasurinë kufitare nr. 13/236 e llojit rrugë, nuk administrohet dokumentacioni nga 

arkivi teknik i ndërtimit, që pasqyron hartografisht gjendjen e pasurisë që pretendohet, gjithashtu 

sipas kërkesës së bërë dhe plan rilevimit sipërfaqja e truallit është 90 m2, ndërkohë sip. ndërtimi 

është 61.3 m2, duke mos u përputhur me sipërfaqen e regjistruar dhe të certifikuar, në 

kundërshtim me kërkesat pikës 4, 5 dhe 6 të VKM Nr.745, datë 24.10.2012 “Për procedurat e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por 

që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”, 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”, dhe nenin 25/b të Ligjit nr.33/2012 datë 

29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të 

Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

20.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa që 

në bazë të nenit 27/b të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet 

e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurin nr. 13/51, vol. 19, fq. 143, zk.2917-

Përmet, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe kthimin e ligjshmërisë. 

Brenda muajit Qershor 2020 

 

21. Gjetje nga auditimi: Ish-ZVRPP Përmet, në 1 rast ka regjistruar pasurin nr.9/76, vol. 19, fq. 

168, zk. 2917-Përmet, në pronësi të Th. Q. dhe A. Q. me mangësi në dokumentacion, nuk janë 

verifikuar elementet e formës dhe të përmbajtjes dhe nuk është plotësuar shtojca 2, pasi në dosje 

nuk administrohet konfirmimi zyrtar i dhënë nga institucioni shtetëror që ka në pronësi apo 

administron pasurinë kufitare nr. 9/78 e llojit trotuarë në pronësi shtet, nuk administrohet 

dokumentacioni nga arkivi teknik i ndërtimit, që pasqyron hartografisht gjendjen e pasurisë që 

pretendohet, gjithashtu kërkesë për regjistrimin e pasurisë datë 25.04.2018, e pafirmosur nga 

kërkuesi, deklaratë e pronarëve kufitarë datë 19.04.2018, rezulton më parë në kohë nga data kur 

është bërë kërkesa për regjistrim, veprime këto në kundërshtim me kërkesat pikës 4, 5 dhe 6 të 

VKM Nr. 745, datë 24.10.2012 “Për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të 
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cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”, 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”, dhe nenin 25/b të Ligjit nr. 33/2012 datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme” (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

21.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa që 

në bazë të nenit 27/b të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet 

e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurin nr. 9/76, vol. 19, fq. 168, zk. 2917-

Përmet, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe kthimin e ligjshmërisë. 

Brenda muajit Qershor 2020 

 

22. Gjetje nga auditimi: Ish-ZVRPP Përmet, në 1 rast ka regjistruar pasurin nr. 14/121, vol. 19, 

fq. 74, zk. 2917-Përmet, në pronësi të A. A. me mangësi në dokumentacion, nuk janë verifikuar 

elementet e formës dhe të përmbajtjes dhe nuk është plotësuar shtojca 2, pasi në dosje mungon 

kërkesa e bërë nga personi për regjistrimin e pronës sipas formularit standard të parashikuar si 

dhe Vendimi për regjistrimin e pasurisë, nuk administrohet dokumentacioni nga arkivi teknik i 

ndërtimit, që pasqyron hartografisht gjendjen e pasurisë që pretendohet, veprime këto në 

kundërshtim me kërkesat pikës 4, 5 dhe 6 të VKM Nr. 745, datë 24.10.2012 “Për procedurat e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por 

që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”, 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”, dhe nenin 25/b të Ligjit nr. 33/2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit 

Pёrfundimtar tё Auditimit). 

22.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa që 

në bazë të nenit 27/b të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet 

e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurin nr. 14/121, vol. 19, fq. 74, zk. 2917-

Përmet, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe kthimin e ligjshmërisë. 

Brenda muajit Qershor 2020 

 

23. Gjetje nga auditimi: Ish-ZVRPP Përmet, në 1 rast ka regjistruar pasurinë nr. 13/76, vol. 9, 

fq. 210, zk. 2917-Përmet, në pronësi të S. Dh. me mangësi në dokumentacion, nuk janë 

verifikuar elementët e formës dhe të përmbajtjes dhe nuk është plotësuar shtojca 2, pasi në dosje 

nuk administrohet dokumentacioni nga arkivi teknik i ndërtimit, që pasqyron hartografisht 

gjendjen e pasurisë që pretendohet si dhe mungon akti shitblerjes nr. 243, datë 19.10.1960, 

kërkesa për regjistrim pa datë; deklaratë personale për pasurit kufitare pa datë, veprime këto në 

kundërshtim me kërkesat pikës 4, 5 dhe 6 të VKM Nr. 745, datë 24.10.2012 “Për procedurat e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por 

që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”, 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”, dhe nenin 25/b të Ligjit nr. 33/2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit 

Pёrfundimtar tё Auditimit). 

23.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa që 

në bazë të nenit 27/b të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet 
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e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurin nr. 13/76, vol. 9, fq. 210, zk. 2917-

Përmet, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe kthimin e ligjshmërisë. 

Brenda muajit Qershor 2020 

 

24. Gjetje nga auditimi: Ish-ZVRPP Përmet, në 1 rast ka regjistruar pasurin nr. 6/79, vol. 16, 

fq. 30, zk. 2917-Përmet, në pronësi të Th. M. me sipërfaqe 402 m2 truall dhe 83.65 m2 ndërtesë, 

me mangësi në dokumentacion pasi në referencën nr. 4990, datë 27.05.2009  mungon kontrata e 

dhurimit nr. 292 Rep, Nr. 890 Kol, datë 13.01.1992, ku K. M. i ka dhuruar Th. M. një dhomë 

ekzistuese që zë një sipërfaqe trualli 24 m2 dhe sipërfaqen e baces prej 231 m2 (11m x 21 m), pra 

në total truallin prej 255 m2, nga planvendosja e administruar në dosje rezulton sipërfaqja e 

truallit 445 m2 dhe ndërtim sip. 83.65 m2, ndërkohë sipas hartave treguese të regjistrimit 

sipërfaqja e truallit është 402 m2, pra ka mospërputhje, mungon titulli i pronësisë për sipërfaqen 

prej 147 m2, mungon konfirmimi zyrtar i dhënë nga institucioni shtetëror që ka në pronësi apo 

administron pasuritë kufitarë me pasurinë e pretenduar për regjistrim, për pasojë ish-ZVRPP 

Përmet nuk duhet të vijonte me regjistrimin e pasurisë deri në plotësimin e dokumentacionit 

veprime këto që bien në kundërshtim me Nenin 24/b, të ligjit nr.7843, datë 13.07.1994 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme” i ndryshuar. Me Ref. 9285, datë 05.05.2016, pasuria më 

sipër ka kaluar në pronësi të R. J. sipas kontratës së shitjes nr. 1798 Rep, nr. 669 Kol, datë 

01.09.2015, regjistruar në regjistrin hipotekor nr 16-165 dt 01/09/2015. Në kartelë është 

pasqyruar dhe shënimi sipas LN 2013, ku sip truall 398 m2 nga kjo sip ndërtimi 93 m2 dhe tek 

përshkrimi i veçantë i pasurisë është përshkruar ka diference dok – fak = 9.35 m2. Pra ka një 

mospëputhje ndërmjet kontratës së shitjes ku sipërfaqja e truallit është 402 m2 dhe ndërtesa 

83.65 m2, ndërkohë që sipas LN 2013 sip. trualli 398 m2 nga kjo sip ndërtimi 93 m2 (Më 

hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit).  

24.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa që 

në bazë të nenit 27/b të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet 

e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurin nr. 6/79, vol. 16, fq. 30, zk. 2917-

Përmet, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe të mos kryejë asnjë 

veprim mbi pasurin deri në zgjidhjen e konfliktit civil-gjyqësor ndërmjet palëve dhe 

kthimin e ligjshmërisë.  

Brenda muajit Qershor 2020 

 

25. Gjetje nga auditimi: Ish-ZVRPP Përmet, në 1 rast ka regjistruar pasurinë nr.13/211, vol.19, 

fq.126, zk.2917-Përmet, në pronësi të P. T. me mangësi në dokumentacion, nuk janë verifikuar 

elementet e formës dhe të përmbajtjes dhe nuk është plotësuar shtojca 2, pasi plan rilevimi dhe 

plan vendosja sipërfaqja e truallit është 122 m2, ndërkohë sip. ndërtimi është 98 m2, duke mos u 

përputhur me sipërfaqen e regjistruar dhe të certifikuar, pra ish-ZVRPP duhet të kërkontë 

dorëzimin e planrilevimit të ri në përputhje me regjistrimin e kryer, mungon dokumentacioni nga 

arkivi teknik i ndërtimit, që pasqyron hartografisht gjendjen e pasurisë që pretendohet, gjithashtu 

dokumentacioni i paraqitur për pronësinë nuk vërteton titullin e pronësise dhe origjinën e pronës 

në kundërshtim me kërkesat  e nenit 25/b të Ligjit nr.33/2012 datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, si dhe kërkesat e pikës 4 e vijim të VKM Nr. 745, datë 24.10.2012 “Për 

procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme 

pronësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen” (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të 

Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 
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25.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa që 

në bazë të nenit 27/b të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet 

e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurin nr.13/211, vol.19, fq.126, zk.2917-

Përmet, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe kthimin e ligjshmërisë. 

Brenda muajit Qershor 2020 

 

26. Gjetje nga auditimi: Ish-ZVRPP Përmet nuk ka mbajtur evidencë më vete të proceseve 

gjyqësore për vitet 2016 dhe 2017, hapjen e dosjeve, ndjekjen dhe ecurin e tyre, nuk është 

ngarkuar me urdhër të veçantë një person kompetent për ndjekjen e tyre, gjithashtu gjatë 

periudhës 01.01.2016-31.12.2019 ASHK Përmet ka qenë palë në 42 procese gjyqësore në 

cilësinë e palës së paditur dhe të palës së tretë, nga të cilat në një rast nuk ka ndjekur të gjitha 

shkallët e gjyqësorit pasi Gjykata ka shpallur të pavlefshëm AMTP dhe është ngarkuar me 

detyrimin për pagimin e shpenzimeve Bashkia Këlcyrë, pra është kundërshtuar titulli i pronësisë, 

veprime këto jo në përputhje me përcaktimet e Nenit 391, 442, 443, 444 të Ligjit nr.8116, datë 

29.03.1996 “Kodi Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe nenin 45 të 

ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” (Më hollësisht trajtuar 

nё faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

26.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa të 

menjëhershme të caktojë me urdhër të brëndshëm një specialist i cili do të përfaqësojë në 

vazhdimësi zyrën në proceset gjyqësore, të ndjekë të gjithë shkallët e gjyqësorit duke bërë 

ankimimet përkatëse si dhe të krijojë database duke evidentuar të gjitha proceset gjyqësore, 

ecurinë e tyre si dhe hapjen e dosjeve për secilin proces.  

                                                   Menjëherë dhe në vijimësi  

 

27. Gjetje nga auditimi: Ish-ZVRPP Përmet nuk ka mbajtur evidencë më vete të ankesave të 

trajtuara gjatë periudhës 01.01.2016-31.12.2017, afatet e shqyrtimit të tyre, përgjigjet dhe 

mënyrën e zgjidhjes së tyre, gjithashtu nuk është ngarkuar me urdhër të veçantë një person 

kompetent apo një grup specialistësh për shqyrtimin e ankesave, në asnjë nga dokumentet e 

punës të paraqitura për auditim nuk është adresuar përgjegjësia për shqyrtimin e ankesave, por 

ato i janë adresuar specialistëve përkatës rast pas rasti. Gjithashtu ka munguar bashkëpunimi dhe 

rakordimi ndërmjet sektorëve madje duke lënë pa adresuar problematikat e ngritura në ankesat e 

qytetarëve si dhe zgjidhjen brenda afateve ligjore, konkretisht gjatë periudhës 01.01.2016-

31.12.2019, në 10 raste nuk është kthyer përgjigje për ankesat e bëra nga qytetarët apo 

institucione të ndryshme. Veprimet dhe mosveprimet më sipër bien në kundërshtim me kërkesat 

e Kodit të Procedurës Administrative, ligjit nr. 111/2018 “Për kadastrën”, ligjit nr.119/2014 “Për 

të drejtën e informimit”, Ligjit Nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” 

i ndryshuar (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

27.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet, të marrë masa 

dhe të caktojë me urdhër një person kompetent për mbajtjen e evidencave të ankesave të trajtuara 

ndër vite, afatet e shqyrtimit të tyre, përgjigjet dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre, arshivimin e 

dokumentacionit që fakton kthimin e përgjigjes, të rrisë bashkëpunimin ndërmjet sektorëve duke 

adresuar problematikat e ngritura në ankesa si dhe dhënien e zgjidhjeve ligjore të problemeve.  

Në vijimësi  
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28. Gjetje nga auditimi: Ish-ZVRPP Përmet nuk ka zbatuar procedurat ligjore lidhur me 

administrimin e dokumentacionit dhe zbatimin e afateve ligjore për kryerjen e shërbimeve të 

faturuara, ndaj qytetarëve, si vijon:  

1. Administrimin e praktikave dhe kërkesave në proces të pa përfunduara të cilat prej 3 vitesh 

deri në 31.12.2019 janë 208 praktika në proces dhe 73 praktika me AV, me të ardhura të 

përfituara pa dhënë shërbimin e faturuar, mos administrimin në arkivë të dokumentacionit, 

mbajtjen e praktikave të aplikimeve nga specialistët për afate të gjata, që kanë sjellë si pasojë 

mungesën e transparencës së punës ndaj publikut dhe mosfunksionimin e Sistemit të Kontrollit të 

Brendshëm lidhur me integritetin e punonjësve në zbatim të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për 

Mekanizmin Financiar dhe Kontrollin”, në mos zbatim të ligjit nr. 9154, datë 6.1.1993 “Për 

arkivat”, neni 24, germa “b” dhe të neneve 4 e 5, Kapitulli II-të, për “Detyrat e Sekretar-Arkivit 

të organit shtetëror” dhe “Rregullores për punën me dokumentet administrative të organeve 

shtetërore”, ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ligjit 

nr.33/2012, datë 21.3.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” i ndryshuar, Rregullores 

nr. 184, datë 8.4.1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”.  

2. Zyra Vendore e Agjensisë Shtetërore të Kadastrës Përmet (ish-ZVRPP Përmet), nuk ka hartuar 

dhe dërguar për miratim nga Kryeregjistruesi, një rregullore të brendshme të Funksionimit të 

Administratës, për periudhën e mëparshme dhe për periudhën 01.01.2016- deri 31.12.2019, të 

bazuar në organikat dhe organigramat e miratuara nga qeveria me urdhërat përkatës, pasi 

Rregullorja aktuale nr.184, datë 8.4.1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme”, nuk ka si objekt funksionimin e Administratës së ASHK-s, si njësi e vetme në 

territorin vendor dhe në kushtet e reja të përditësimit, pra nuk është e përshtatur me kërkesat 

ligjore aktuale, për rrejdhojë nuk ka një përcaktim të kryerjes së detyrave, lidhur me ushtrimin e 

kompetencave dhe mbajtjes së përgjegjësive, të secilit specialist sipas sektorëve përkatës, 

Regjistruesit, lidhur me përgatitjen e evidencave, informacionit në tërësi si dhe sidomos lidhur 

administrimin e dokumentacionit me trajtimin dhe ndjekjen e ankesave kërkesave të qytetarëve 

për mënyrën e marrjes së shërbimit të ofruar qytetarëve nga kjo zyrë dhe sidomos lidhur me 

evidentimin, raportimin e praktikave në proces, evidentimin e afateve të zgjidhjes së tyre, 

nxjerrjen e përgjegjësisë së zgjatjes dhe shkeljes së afateve, pra mungon Sistemi i Mekanizmave 

të Kontrollit të Brendshëm (SMKB) sa vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 

8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të 

Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

28.1. Rekomandim: Përgjegjësi i Zyrës Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet, të 

marrë masat për inventarizimin e dokumentacionit, dhe të evadohen aplikimet e 208 praktikave 

dhe kërkesave në proces të pa përfunduara, para dhe prej 3 vitesh, deri në 31.12.2019, për të bërë 

të mundur kryerjen e shërbimit të faturuar, rritjen e integritetit dhe transparencës së punës së 

Zyrës Vendore të Agjensisë Shtetërore të Kadastrës Përmet ndaj publikut, si dhe të administrohet 

në arkivë dokumentacioni përkatës i praktikave në proces.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

28.2. Rekomandim: Përgjegjësi i Zyrës Vendore të Agjensisë Shtetërore të Kadastrës Përmet në 

bashkëpunim me Agjensinë Shtetërore të Kadastrës, të marrë masa për të hartuar e miratuar 

Rregulloren e Brendshme të Funksionimit të Administratës, e cila do të përcaktojë qartë 

funksionimin e hallkave e strukturave dhe detyrat e përgjegjësitë për çdo punonjës, duke ngritur 

e forcuar Sistemin e Mekanizmave të Kontrollit të Brendshëm (SMKB). 

Menjëherë dhe në vijimësi 
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29. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i paktikave të arkivuara është konstatuar një numër i 

konsiderushëm i praktikave të përfunduara dhe që kanë marrë numër reference me vulë të kuqe, 

por nuk është bërë inventarizimi dhe nuk janë dorëzuar në arkivë që prej 5 vitesh veprime këto 

që bien në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit Nr.9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat” dhe 

Rregulloren nr.207, datë 11.06.2007 “Për arkivimin e dokumenteve tekniko-ligjore në ZVRPP” 

(Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

29.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet, të marrë masa të 

mënjëhershme të ngrej grup pune për evidentimin e praktikave të përfunduara dhe të pa 

arkivuara si dhe të bëjë inventarizimin dhe arkivimin e tyre në përputhje me përcaktimet ligjore. 

                    Brenda datës 31.08.2020 

 

30. Gjetje nga auditimi: Ish-ZVRPP Përmet sipas aplikimeve nga kompania “I. E. P., me nr. 

1103, 1104, 1105, datë 01.11.2018, ka vijuar procedurat e regjistrimit të HEC-ve, U. D., 

Lengarica 3, Gostivisht, sipas lejeve përkatëse të ndërtimit dhe dokumentacionit shoqërues të 

përcjellë nga Bashkia Përmet, janë hapur 6 kartela pasurie përkatësisht pasuria me nr. 4-Nd, 

volum 1, fq. 4, zona kadastrale 1463, fshati Delvinë, llojit ndërtesë me sipërfaqe 205 m2 në 

pronësi të “I. E. P., pasuria me nr. 2-Nd, volum 1, fq. 2, zona kadastrale 1822, fshati Gostivisht, 

llojit ndërtesë me sipërfaqe 164.3  m2, në pronësi të “I. E. P., pasuria me nr. 2-Nd, volum 1, fq. 

2, zona kadastrale 1463, fshati Delvinë, llojit ndërtesë, me sipërfaqe 244.4  m2, në pronësi të “I. 

E. P., pasuria me nr. 3, volum 1, fq. 3, zona kadastrale 1463, fshati Delvinë, llojit truall,  me 

sipërfaqe 1363.8 m2 në pronësi shtet, pasuria me nr. 1, volum 1, fq. 1, zona kadastrale 1463, 

fshati Delvinë, llojit truall,  me sipërfaqe 515.7 m2 në pronësi shtet dhe pasuria me nr. 1, volum 

1, fq. 1, zona kadastrale 1822, fshati Gostvisht, llojit truall, me sipërfaqe 663  m2 në pronësi 

shtet, por për asnjë prej pasurive nuk është lëshuar certifikatë pronësie (Më hollësisht trajtuar nё 

faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

30.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa që 

në bashkëpunim me Bashkin Përmet, bazuar në aplikimet e bëra nr.1103, datë 01.11.2018, 

nr.1104, datë 01.11.2018 dhe nr.1103, datë 01.11.2018,  dhe dokumentacionit tekniko–ligjor të 

dorëzuar të pajisë me certifikatë pronësie pasuritë e regjistruara, duke vendosur shënimet 

përkatëse në kartelat e pasurisë për objektet ndërtesë, për kufizimin e kalimit e të drejtës së 

pronësisë nga koncesionari tek palët e treta sipas përcaktimeve të kontratës koncesionare. 

Menjëherë 

 

B. TË ARDHURA TË MUNGUARA 

 

1. Gjetje nga auditimi: Në 5 raste, ish-ZVRPP Përmet ka regjistruar lejet e ndërtimit pa 

llogaritur dhe pa arkëtuar kamatë vonesën për regjistrimin me vonesë të aktit administrativ në 

vlerën totale prej 1,413,200 lekë që përbën të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit për 

subjektet si më poshtë: 

1.G. H. ZK2131, fshati Këlcyrë, 300,000 lekë 

2. A. Q. ZK 2917, Qytet Përmet, 300,000 lekë 

3. M. A. ZK 2917, Qytet Përmet, 213,200 lekë 

4. L. S. ZK 2073, fshati Kanikol, 300,000 lekë 

5. A. M. ZK 2461, Qytet Këlcyrë, 300,000 lekë 
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Ky veprim bie në kundërshtim me nenet 38 dhe 39 të Ligjit 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme”, i ndryshuar (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё 

Auditimit). 

1.1. Rekomandim: Regjistruesi i Zyrës Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të 

marrë masa, bazuar në nenin 27 të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar 

në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurinë e regjistruara si më lart, 

deri në arkëtimin në favor të shtetit të detyrimeve të përcaktuara në vlerën 1,413,200 lekë 

dhe kthimin e ligjshmërisë. 

Menjëherë 

 

2. Gjetje nga auditimi: Në 1 rast ish-ZVRPP Përmet, ka vijuar regjistrimin e pasurisë nr. 6/17-

ND, vol. 8, fq. 49, zk. 2132-Këlcyrë, në pronësi të Th. K. sipas lejes së ndërtimit,  me mangësi 

në dokumentacion pasi nga verifikimi rezulton se leja e përdorimit mban datë 22.11.2012 dhe 

kërkesa për regjistrim është bërë më datë 17.09.2018, pra më shumë se 30 ditë nga data e daljes 

së aktit dhe ish-ZVRPP Përmet duhet të mbante kamatëvonesën prej 300,000 lekë para se të 

regjistronte titullin e pronësisë dhe të lëshonte certifikatën. Mospagimi i detyrimit të 

kamatëvonesës prej 300,000 lekë përbën të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit në po të 

njëjtën vlerë, veprime këto në kundërshtim me Ligjin nr. 33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar Neni 38- Regjistrimi i detyruar, Neni 39- Vonesa e 

paraqitjes së dokumentacionit për regjistrim (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit 

Pёrfundimtar tё Auditimit). 

2.1. Rekomandim: Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet të marrë masa që 

në bazë të nenit 27/b të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, bazuar në shkeljet 

e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi për pasurin nr. 6/17-ND, vol. 8, fq. 49, zk. 2132-

Këlcyrë, në pronësi të Th. K. dhe të kërkojë në rrugë ligjore arkëtimin e shumës prej 

300,000 lekë që përbën të ardhura të munguara si rezultat i mospagimit të kamatvonesës 

në regjistrim dhe kthimin e ligjshmërisë. 

Brenda datës 31.08.2020 

 

3. Gjetje nga auditimi: Në 2 raste Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Përmet 

(ish-ZVRPP Përmet), nuk ka arkëtuar vlerën 16,797 lekë që përbën shkelje të disiplinës 

financiare me të ardhura të munguara për Buxhetin e Shtetit, që vijnë nga mosarkëtimi i të 

ardhurave nga mos llogaritja e tarifës së taksës ndikimit në infrastrukturë gjatë regjistrimit të 

lejeve të legalizimit, për : 

- Pasurinë nr. 195/4, vol. 4, fq. 94, zk. 2850, Leje Legalizimi nr. 29138, datë 28.12.2016, në 

pronësi të B. Q. për vlerën 16,797 lekë;  

Veprimet më sipër bien në kundërshtim me nenin 49-Regjistrimi i objekteve të legalizuara të 

ligjit nr. 33/2012, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar,  

nenin 27, pika “ç” të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar”, si dhe Kreu I, pikën 1, c dhe pika 2 të VKM nr. 

411, datë 19.05.2010 i ndryshuar “Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së 

legalizimit” (Më hollësisht trajtuar nё faqet 12-99 të Raportit Pёrfundimtar tё Auditimit). 

3.1. Rekomandim: Përgjegjësi i Zyrës Vendore të Agjensisë Shtetërore të Kadastrës Përmet, të 

marrë masa, që në bazë të nenit 27/b, të Ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, 

bazuar në shkeljet e konstatuara të nxjerrë urdhër kufizimi deri në arkëtimin e vlerës 

totale 16,797 lekë dhe kthimin e ligjshmërisë, përkatësisht për: 
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- Pasurinë nr. 195/4, vol. 4, fq. 94, zk. 2850, Leje Legalizimi nr. 29138, datë 28.12.2016, në 

pronësi të B. Q. për vlerën 16,797 lekë; 

Brenda datës 31.08.2020 

 
 

KONKLUZIONE DHE OPINIONI I AUDITIMIT 

 

Opinion i kualifikuar1. 

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

Kadastrës (ZVASHK) (ish ZVRPP) Përmet me kriteret e vlerësimit përfshirë kuadrin ligjor, 

rregullat, rregulloret që lidhen dhe ndikojnë në regjistrimin e  pasurive të paluajtshme. 

 

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 Zyra Vendore ASHK (ish ZVRPP) Pwrmet 

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 40 raste ish-ZVRPP Përmet ka regjistruar në favor të personave privatë më tepër tokë 

bujqësore se kanë përfituar me titull pronësie. 

- Në 10 raste ish-ZVRPP Përmet ka regjistruar në favor të personave privatë mbi bazën e 

AMTP-ve të cilat nuk kanë vulë, pra që nuk përmbajnë elementet e formës e përmbajtjes. 

- Në 2 raste ish-ZVRPP Përmet ka lëshuar certifikatë pronësie në favor të përfituesit të AMTP-së 

pavarësisht faktit se ai ka hequr dorë nga ajo pronë. 

- Në 4 raste, nga verifikimi i hartës dixhitale nëpërmjet portalit ASIG, rezulton se objektet e 

legalizuar ndodhen brenda zonës së mbrojtur Hotovë-Dangëlli (ndalohen kategorikisht ndërtimet 

për qëllime banimi apo socio-ekonomike), shpallur me VKM nr.1631 datë 17.12.2008, Kategoria 

II IUCN: Park Kombëtar.   

- Në 6 raste, nga verifikimi i hartës dixhitale nëpërmjet portalit ASIG, rezulton se objektet e 

legalizuara ndodhen në bregun e lumit Vjosë, pa respektuar distancën e përcaktuar në dispozitat 

ligjore dhe nënligjore që rregullojnë veprimtarinë në brigje. 

- Në 5 raste ish-ZVRPP Përmet, ka regjistruar pasuri të paluajtshme me mangësi në 

dokumentacion pasi nuk janë verifikuar elementet e formës dhe të përmbajtjes së Akteve 

Noteriale. 

                                                
1 Sipas Manualit të Auditimit Përputhshmërisë të KLSH-së, kapitulli V, pika 5.4, Konkluzionet/ opinionet e kualifikuara: Audituesi shpreh 

një konkluzion me rezervë kur në gjykimin profesional të tij, efekti ose efektet e mundshme të një çështjeje, nuk janë aq materiale sa që të 

justifikojnë një konkluzion të kundërt ose një refuzim të konkluzionit. Kur auditimi i përputhshmërisë kryhet së bashku me pasqyrat financiare, 

audituesi mund të shpreh një opinion me rezervë kur devijimet janë materiale por jo të përhapura, ose n.q.s. audituesi nuk është në gjendje të 

sigurojë evidencë auditimit të përshtatshme dhe të mjaftueshme dhe, efektet e mundshme, janë materiale por jo të përhapura. 
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- Në 6 raste ish-ZVRPP Përmet, ka regjistruar pasuri të paluajtshme me mangësi në 

dokumentacion pasi nuk ka verifikuar elementet e formës dhe të përmbajtjes, dhe në 3 raste ndër 

tyre, për më tepër mungon deklarata e përputhshmërisë bashkëlidhur Lejes së Përdorimit, e cila 

kofirmon kryerjen e punimeve në përputhje me normat e standardet e sigurisë në fuqi, si dhe nuk 

është bërë shënimi në lidhje me marrëdhëniet me truallin në seksionin përkatës në kartelën e 

pasurisë. 

- Në 12 raste është konstatuar se gentplani që ka shërbyer për lëshimin dhe regjistrimin e lejes së 

legalizimit është firmosur për 3 pozicione pune nga i njëjti person, konkretisht për përgjegjësin e 

Sektorit të Hartografisë, për Specialistin e Hartografisë si dhe për pozicionin përgjegjësit të 

Sektorit të Çështjeve të Pronësisë. 

- Nga verifikimi i paktikave të arkivuara është konstatuar një numër i konsiderushëm i praktikave 

të përfunduara dhe që kanë marrë numër reference me vulë të kuqe, por nuk është bërë 

inventarizimi dhe nuk janë dorëzuar në arkivë që prej 5 vitesh. 

- Në 6 raste, ish-ZVRPP Përmet ka regjistruar lejet e ndërtimit pa llogaritur dhe pa arkëtuar 

kamatë vonesën për regjistrimin me vonesë të aktit administrativ në vlerën totale prej 1,713,200 

lekë që përbën të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit. 

 

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 

raportit tonë përfundimtar. 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 edhe Kodin e Etikës së KLSH-së, miratuar me Vendimin nr. 27, datë 20.04.208, të Kryetarit 

të KLSH-së. Auditimi ynë përfshin kryerjen e procedurave me qëllim marrjen e evidencave të 

auditimit mbi ligjshmërinë. Procedurat janë përzgjedhur mbështetur mbi gjykimin profesional të 

audituesit, 

Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e mara gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të 

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

 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të AMVV-së: 

Drejtimi i ZVASHK 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 

ZVASHK -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. 
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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 

ne kemi identifikuar gjatë auditimit tonë. 

Ne identifikojmë çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin dhe i përshkruajmë ato 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 ne  vendosim 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI- ANEKSE 
                                                                                                     

Tabela nr. 1 “Përmbledhje e praktikave  me AV” 

NR. 

 

Z.K. 

 

EMRI I Z.K. 

 

NR. I 

APLIKI

MIT 

DATA E 

APLIKIMIT 

 

APLIKANTI 

 

LLOJI I DOKUMENTIT 

 

AKT VERIFIKIMI 

 

1 1231 BODAR 301 13/02/17 V.K. REGJISTRIM PASURIE NR 301 DT 24/02/17 

2 2917 PERMET 371 21/02/2017 F. H. REGJISTRIM PASURIE NR 371 DT 21/02/2017 

3 2917 PERMET 454 16/03/2017 Th. L. REGJISTRIM PASURIE NR 454 DT 29/03/2017 

4 2917 PERMET 738 15/05/17 R. F. REGJISTRIM NR  738 DT 15/05/2017 

5 2917 PERMET 64 25/02/2015 B. S. R.LEGALIZIM 

NR 42/1 PROT DT 

28/03/17 

6 2917 PERMET 819 17/08/18 S. P. REGJISTRIM PASURIE 

AKT VERIFIKIMI 

NR.819 DT.17/08/2018 

7 2917 PERMET 957 14/09/2015 A. A. REGJISTRIM PASURIE 

AKT VERIFIKIMI 

NR.1107 DT.29/07/2016 

8 2917 PERMET 391 27/02/2019 M. M. REGJISTRIM PASURIE 

AKT VERIFIKIMI 

NR.391 DT.27/02/2018 

9 2917 PERMET 1280 14/08/2017 A. H. REGJISTRIM PASURIE 

AKT VERIFIKIMI 

NR.128 0 DT.25/08/2017 

10 2917 PERMT 736 07/05/2019 V. F. REGJISTRIM PASURIE DERG GJIROKASTER 

11 1292 BUAL 89 18/01/2019 R. A. REGJISTRIM PASURIE 

AKT VERIFIKIMI NR89 

DT.18/01/2019 

12 1154 BENJE 586 11/05/2016 K. U. REGJISTRIM PASURIE 

AKT VERIFIKIMI 

NR.586 DT.20/10/2016 

13 2917 PERMET 455 18/04/2016 F. K. REGJISTRIM 

AKT VERIFIKIMI NR. 

322 DT. 26/04/2016 

14 2917 PERMET 243 06/02/2017 M. Z. K.DHURIMI 

AKT VERIFIKIMI NR. 

243 DT. 26/04/2017 

15 2972 PISKOVE 280 07/02/2017 S. S. D.TRASHG 

AKT VERIFIKIMI NR. 

280 DT. 15/03/2017 

16 2917 PERMET 1128 03/08/2017 D. C. ÇERTIFIKAT PRONËSIE 

AKT VERIFIKIMI NR. 

1128 DT. 03/08/2017 

17 1829 

GRABOVE 

ARGOVE 954 06/06/2017 S. D. D.TRASGH NR 954 DT 10/08/2017 

18 2235 KOSINE 988 14/06/2017 Dh. Sh REGJISTRIM PASURIE NR. 988 PROT, DT. 
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02/07/2017 

19 3967 NB PERMET 1 - - P. Sh REGJISTRIM PASURIE 

NR. - PROT, DT 

19/11/2019 

20 3524 STRENBEC 580 12/05/2016 S. K. REGJISTRIM PASURIE 

AKT VERIFIKIMI 

DATE 20/05/2016 

21 2899 PELLUMBAR 9 04/01/2018 Ll. Dh. D.TRASHG NR 9 DT 15/01/2018 

22 3928 ZHEPOVE 931 01/06/2017 L. A. D.TRASHG 

AKT VERIFIKIMI NR 

931 DT. 01/06/2017 

23 2946 PETRAN 622 23/05/2016 B. D. D.TRASHG 

AKT VERIFIKIMI NR 

622 DT 23/05/2016 

24 2917 PERMET 631 06/07/2018 J. S. C+H 

AKT VERIFIKIMI NR 

631 DT 14/02/2019 

25 1292 BUAL 531 08/04/2019 F. J. D.TRASHG 

AKT VERIFIKIMI DT. 

26/06/2019 

26 2917 PERMET 386 17/03/2017 H. P. REGJISTRIM PASURIE 

AKT VERIFIKIMI DT. 

17/03/2017 

27 2917 PERMET 601 26/04/2017 Xh. M. C+H+KK 

AKT VERIFIKIMI DT. 

08/06/2017 

28 2917 PERMET 1235 03/08/2017 L. S. REGJISTRIM PASURIE 

AKT VERIFIKIMI DT. 

07/11/2017 

29 2917 PERMET 590 26/06/20018 D. N. C+H 

AKT VERIFIKIMI DT. 

10/11/2018 

30 2917 PERMET 906 30/05/2017 S. M. RVP 

AKT VERIFIKIMI 

DT.25/07/2017 

31 2917 PERMET 921 31/05/2017 V. A. C+H 

AKT VERIFIKIMI 

DT.07/08/2017 

32 2917 PERMET 511 28/05/2018 A. C. C+H 

U.KUFIZIMI NR 4239 

DT  03/11/2016 

33 2917 PERMET 1496 04/12/2017 P. N. D.TRASHG 

AKT VERIFIKIMI DT. 

14/02/2017 

34 2917 PERMET 558 24/04/2017 Z. M. C+H 

AKT VERIFIKIMI DT. 

29/05/2017 

35 2917 PERMET 1102 21/06/2017 M. D. D.TRASHG 

AKT VERIFIKIMI DT. 

04/08/2017 

36 2917 PERMET 1221 02/08/2017 L. P. C+H 

AKT VERIFIKIMI DT. 

06/11/2017 

37 2917 PERMET 1285 31/10/2016 F. S. VKKP 

AKT VERIFIKIMI DT. 

08/11/2016 

38 2132 KELCYRE 1747 05/11/2019 Th. P. C+H U.KUFIZIMI 03/11/2016 

39 2132 KELCYRE 505 22/05/2017 Gj. D. C+H 

U.KUFIZIMI DT 

03/11/2016 

40 3524 STREMBEC 7559 27/06/2016 V. P. D.TRASHG 

AKT VERIFIKIMI DT 

04/07/2016 

41 2917 PERMET 1577 13/12/2017 M. M. REGJISTIM 

U.KUFIZIMI DT 

03/11/2016 

42 1071 BADELONJ 557 20/06/2018 Dh. P. C+H 

AKT VERIFIKIMI DT 

11/01/2019 

43 2972 PISKOVE 559 25/05/2016 I. K. KALIM REGJISTRIMI 

AKT VERIFIKIMI NR 

559/1 DT 25/05/2016 

44 1988 ILJAR 274 09/03/2016 V. Xh. REGJSITRIM PASURIE 

AKT VERIFIKIMI DT 

07/04/2016 

45 2850 PACOMIT 1264 26/08/2019 D.A . D.TRASHG 

AKT VERIFIKIMI DT 

27/08/2019 

46 3115 QILARISHT 421 06/03/0217 Z. N. KORIGJIM 

AKT VERIFIKIMI DT 

15/03/2017 

47 2917 PERMET 492 02.04.2019 E. Z. 

REGJISTRIM 

PERFUNDIMTAR I 

NDERTIMEVE TE REJA 

AKT VERIFIKIMI  

NR.492/1 DT. 

04/07/2019 

48 2917 PERMET 1746 05.11.2019 M. L. 

REGJISTRIM KALIM 

PRONESIE 

URDHER KUFIZIMI 

NR.4218 PROT. 

03.11.2016 

49 2132 KELCYRE 1125 03.07.2017 K. M. 

CERTIFIKATE 

PRONESIE 

URDHER KUFIZIMI 

2016 

50 2131 

KELCYRE 

FSHAT 901 30.05.2017 F. Ç. 

KALIM NGA 

REGJISTRAT 

HIPOTEKORE NE 

AKT VERIFIKIMI   DT. 

03/08/2017 
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SISTEM 

51 2917 PERMET 395 28.02.2017 Th. Sh. 

CERTIFIKATE 

PRONESIE 

AKT VERIFIKIMI   DT. 

28/02/2017 

52 2635 MBREZHDAN 781 17.05.2017 A.  Gj. REGJISTRIM PRONESIE 

AKT VERIFIKIMI   DT. 

04/06/2017 

53 3713 VARIBOP 463 19.04.2016 R. O. 

REGJISTRIM/FSHIRJE 

HIPOTEKE LIGJORE 

AKT VERIFIKIMI   DT. 

20/04/2016 

54 2917 PERMET 1597 18.12.2017 M. Th. 

CERTIFIKATE 

PRONESIE 

NJOFTIM PEZULLIM 

REGJISTRIMI 

DT.26.12.2017 

55 2972 PISKOVE 769 17.05.2017 H. M. KOPJE KARTELE 

AKT VERIFIKIMI   DT. 

26.05.2017 

56 2917 PERMET 470 01.04.2019 D. K. 

REGJISTRIM 

KONTRATE SHITJE 

AKT VERIFIKIMI  

NR.470/1 DT.07.04.2019 

57 2348 KUTAL 44 30.11.2016 I. P. 

REGJISTRIM AKT 

TRASHEGIMIE 

AKT VERIFIKIMI  

NR.44/1 DT.15.12.2016 

58 2132 KELCYRE 487 18.05.2018 K. T. 

REGJISTRIM KALIM 

PRONESIE 

AKT VERIFIKIMI   

DT.25.01.2019 

59 2917 PERMET 1232 03.08.2017 F. M. 

CERTIFIKATE 

PRONESIE 

AKT VERIFIKIMI   

DT.08.11.2017 

60 1356 ÇARÇOVE 882 02.08.2016 D. M. 

REGJISTRIM AKT 

TRASHEGIMIE 

AKT VERIFIKIMI   

NR.882 DT.10.08.2016 

61 3928 ZHEPOVE 527 11.04.2017 P. S. 

REGJISTRIM AKT 

TRASHEGIMIE 

AKT VERIFIKIMI   

DT.19.04.2017 

62 2917 PERMET 713 14.06.2016 V. Sh. 

CERTIFIKATE 

PRONESIE 

AKT VERIFIKIMI   

DT.28.06.2016 

63 2126 KATUNDISHT 447 15.03.2017 L. A. 

REGJISTRIM AKT 

TRASHEGIMIE 

AKT VERIFIKIMI   

DT.15.03.2017 

64 3179 RIBAN 679 08.05.2017 Q. M. 

KALIM NGA 

REGJISTRAT 

HIPOTEKORE NE 

SISTEM 

AKT VERIFIKIMI   

DT.08.05.2017 

65 2132 KELCYRE 218 22.02.2018 S. Ç. 

REGJISTRIM 

PERFUNDIMTAR I 

NDERTIMEVE TE REJA 

AKT VERIFIKIMI   

DT.15.03.2018 

66 1356 ÇARÇOVE 1289 16.08.2017 K. M. 

REGJISTRIM 

PERFUNDIMTAR I 

NDERTIMEVE TE REJA 

AKT VERIFIKIMI   

DT.28.12.2018 

67 2132 KELCYRE 203 03.02.2019 K. Sh. 

REGJISTRIM 

PERFUNDIMTAR I 

NDERTIMEVE TE REJA 

AKT VERIFIKIMI   

DT.25.02.2019 

 68 2917 PERMET 682 08.05.2017 S. M 

CERTIFIKATE 

PRONESIE 

AKT VERIFIKIMI   

DT.10.07.2017 

 69 2917 PERMET 696 09.05.2017 G. T. 

CERTIFIKATE 

PRONESIE 

AKT VERIFIKIMI   

DT.11.09.2017 

70  2917 PERMET 650 04.05.2017 D. F. 

CERTIFIKATE 

PRONESIE 

AKT VERIFIKIMI   

DT.14.06.2017 

71  2330 KUQAR 966 30.08.2016 R. R. 

CERTIFIKATE 

PRONESIE 

AKT VERIFIKIMI   

DT.08.09.2016 

72  2917 PERMET 813 22.05.2017 D. M. 

CERTIFIKATE 

PRONESIE 

AKT VERIFIKIMI   

DT.27.06.2017 

 

 

 

Tabela nr. 2  “Përmbledhje e praktikave në proces të gjetura në ZVASHK Përmet dhe 

dhëne për kontroll  KLSH ” 

Nr. Z.K. Emri i Z.K. 

Nr. I 

Aplikimit Data e Aplikimit Aplikanti Lloji i Dokumentit 

1 3928 ZHEPOVE 5 03/01/2018 A. A. D.TRASHG 

2 2348 KUTAL 12 08/01/2018 V. C. K.SHITJE 

3 3967 NB PERMET 1 87 25/01/2018 Y. Dh. D.TRASHG 

4 3928 ZHEPOVE 56 17/01/2018 I. S. D.TRASHG 

5 2917 PERMET 80 24/01/2018 M. M. LEJE NDERTIMI 
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6 2235 KOSINE 102 30/01/2018 S. G. 

KORIGJIM 

GABIMI 

7 2917 PERMET 181 15/02/2018 Q. F. K.SHITJE 

8 2131 KELCYRE FSHA 205 20/02/2018 I. S. D.TRASHG 

9 2917 PERMET 215 22/02/2018 M. SHPK K.SHITJE 

10 3153 RAPCKE 312 26/03/2018 Y. G. D.TRASHG 

11 2239 BENJE 316 27/03/2019 Sh. K. D.TRASHG 

12 2917 PERMET 417 25/04/2018 S. K. REGJIST AKTI AD 

13 2917 PERMET 368 12/04/2016 M. M. D.TRASHG 

14 2917 PERMET 243 06/02/2017 M. Z. K.DHURIMI 

15 1356 CARCOVE 352 10/04/2018 N. L. D.TRASHG 

16 3967 NB PERMET 420 26/04/2018 A. P. D.TRASHG 

17 1154 BENJE 451 03/05/2018 A. D. D.TRASGH 

18 2131 KELCYRE F 454 04/05/2018 T. H. K.DHURIMI 

19 2131 KELCYRE F 460 07/05/2018 R. Q. D.TRASHG 

20 2917 PERMET 519 29/05/2018 F. B. FSHIRJE HIP 

21 2946 PETRAN 489 18/05/2018 G. M. D.TRASHG 

22 2132 KELCYRE 536 01/06/2018 V. V. K.SHITJE 

23 2131 KELCYRE F 591 26/06/2018 Gj. K. D.TRASHG 

24 2917 PERMET 613 29/06/2018 Y. K. F.HIPOTEKE 

25 2194 KODRISHTE 586 26/06/2018 K. K. D.TRASHG 

26 2131 F.KELCYRE 718 27/07/2018 K. B. K.DHURIMI 

27 2348 KUTAL 699 24/07/2018 K. D. C+H+KK 

28 1523 DRACOVE 672 16/07/2018 V. P. D.TRASHG 

29 2635 MBREZHDAN 663 11/07/2018 S. C. D.TRASHG 

30 2461 LIPE 726 30/07/2018 H. D. H.DORE 

31 2132 KELCYRE 634 09/07/2018 F. T. AKT ADMIN 

32 2330 KUQAR  680 18/07/2018 G. H. D.TRASHG 

33 3540 SUKE 773 10/08/2018 A. M. F.HIPOTEKE 

34 2917 PERMET 839 24/08/2018 I. P. D.TRASHG 

35 2131 F.KELCYRE 859 29/08/2018 G. L. D.TRASHG 

36 1071 BADELONJE 1071 14/08/2018 A. B. D.TRASHG 

37 2917 PERMET 941 24/09/2018 A. L. K.SHKEBIMI 

38 3179 RIBAN 911 13/09/2018 A. D. D.TRASHG 

39 2348 KUTAL 952 25/09/2018 D. M. AKT ADMINIST 

40 3604 TOLAR 887 06/09/2018 F. l. D.TRASHG 

41 2917 PERMET 920 17/09/2018 A. S. F.HIPOTEKE 

42 3540 SUKE 895 10/09/2018 H. K. F.HIPOTEK 

43 2917 PERMET 903 11/09/2018 Ll. T. F.HIPOTEK 

44 3540 SUKE 881 04/09/2018 M. K. D.TRASHG 

45 2419 LESHICE 962 03/10/2018 P. P. K.PJESTIMI 

46 2917 PERMET 1026 12/10/2018 F. Z. D.TRASHG 

47 2132 KELCYRE 1022 11/10/2018 A. Q. K.GABIMESH 

48 1188 IOVIZHDE 1063 23/10/2018 R. N. F.HIPOTEKE 

49 2972 PISKOVE 1027 12/10/2018 J. T. D.TRASHG 

50 2917 PERMET 2917 01/10/2018 E. P. F.HIPOTEKE 

60  3927 ZHEPE 1170 15/11/2018 A. D. K.QERASE 

61 2126 KATUNDISHTE 1148 12/11/2018 A. B. K.GABIMESH 

62 2126 KATUNDISHTE 1208 22/11/2018 F. S. KGABIMESH 

63 2348 KUTAL  1127 05/11/2018 P. Ll. D.TRASHG 

64 2917 PERMET 1173 15/11/2018 A. D. F.HIPOTEKE 

65 3524 STREMBEC 1222 27/11/2018 J. P. KORIGJIM 

66 1014 ALIPOSTIVAN 1136 07/11/2018 Y. M. D.TRASHG 

67 1829 

GRABOVE 

AROVE 1138 07/11/2018 A. K. 

AKT 

ADMINISTRTIV 

68 2972 PISKOVE 1229 03/12/2018 G. D. F.HIPOTEKE 

69 2917 PRMET 1296 17/12/2018 S. M. K.DHURIMI 

70 3524 STREMBEC 1290 14/12/2018 A. J. K.KREDIE 

71 2126 KATUNDISHTE 1272 11/12/2018 A. G. D.TRASHG 

72 3967 NB PERMET 1267 11/12/2018 K. K. F.HIPOTEKE 

73 2917 PERMET 1321 20/12/2018 J. C. F.HIPOTEKE 

74 2917 PERMET 1356 28/12/2018 P. M. K.SHITJE 

75 1292 BUAL 1266 11/12/2018 K. K. D.TRASHG 

76 2917 PERMET 79 06/01/2018 F. C. F.HIPOTEKE 

77 2131 F.KELCYRE 159 29/01/2019 A. Q. D.TRASHG 
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78 3967 NB PERMET 1 36 09/01/2019 A. I. D.TRASHG 

79 3802 

VLLAHO-

PSILLOTER 258 19/02/2019 I. K. K.PJEST 

80 2126 KATUNDISHT 224 13/02/2019 I. B. D.TRASHG 

81 2330 KUQAR 225 13/02/2019 M. H. D.TRASHG 

82 2126 KATUNDISHTE 253 19/02/2019 Sh. Xh. K.GABIMESH 

83 3179 RIBAN 190 04/02/2019 L. S. K.PJESTIMI 

84 1014 ALIPOSTIVAN 230 13/02/2019 F. H. K.DHURIMI 

85 1154 BENJE 353 13/03/2019 B. F. D.TRASHGIMIE 

86 1071 BADELONJE 396 20/03/2019 B. M. D.TRASHG 

87 2917 PERMET  454 29/03/2019 S. C. F.HIPOTEKE 

88 1154 BENJE 433 26/03/2019 M. M. KORIGJIM 

89 1589 NB PERMET 2 429 25/03/2019 A. M. K.QIRAJE 

90 1071 BADELONJE 713 30/04/2019 F. I. D.TRASHG 

91 1292 KODRISHTE 698 25/05/2018 A. J. D.TRASHG 

92 1292 BUAL 544 08/04/2019 S. Z. K.GABIMI 

93 2917 PERMET 665 23/04/2019 V. S. F.HIPOTEKE 

94 3564 RAPCKE 584 22/04/2019 T. H. D.TRASHG 

95 2917 PERMET  658 19/04/2019 Gj. T. F,HIPOTEKE 

96 2131 F.KELCYRE 703 26/04/2019 B. B. F.HIPOTEKE 

97 2972 PISKOVE 471 02/04/2019 F. G. D.TRASHEG 

98 1071 BADELONJE 520 04/04/2019 E. G. D.TRASHG 

99 2491 LESHICE 694 25/04/2019 A. J. D.TRASHG 

100 2419 TARONINE 585 12/04/2019 Th. A. D.TRASHG 

101 2131 F.KELCYRE 468 01/04/2019 A. A. D.TRASHG 

102 2132 KELCYRE 655 19/04/2019 G. Sh. F.HIPOTEKE 

103 2330 KUQAR 738 07/05/2019 M. S. K.DHURIMI 

104 2972 PISKOVE 760 09/05/2019 A. I. K.GABIMI 

105 2972 Piskove 760 09/05/2019 A. I. k.gabimi 

106 2132 KELCYRE 800 20/05/2019 Sh. H. D.TRASHG 

107 1071 BADELONJE 767 13/05/2019 K. K. K.DHURIMI 

108 2917 PERMET 770 13/05/2019 P. M. F.HIPOTEKE 

109 1071 BADELONJE 835 28/05/2019 V. N. AT ADMINISTR 

110 2131 F.KELCYRE 727 03/05/2019 E. H. D.TRASHG 

111 2917 PERMET 820 23/05/2019 R. J. LEJE NDERTMI 

112 2899 NB PERMET 2 774 14/05/2019 A. K. D.TRASHG 

113 2132 KELCYRE 824 27/05/2019 L. H. LEJE NDERTIMI 

114 2850 PACOMIT 825 27/05/2019 V. Xh. AKT ADMINIST 

115 3540 SUKE 860 06/06/2019 A. H. K.GABIMESH 

116 1741 GJINKAR 911 21/06/2019 F. N. K.DHURIMI 

117 2972 PISKOVE 1066 25/07/2019 A. L. D.TRASHG 

118 2330 KUQAR 1022 15/07/2019 T. M. F.HIPOTEKE 

119 2917 PERMET 1049 22/07/2019 A. K. L.NDERTIMI 

120 2917 PERMET 1006 10/07/2019 Gj. Xh. F.HIPOTEKE 

121 3967 NB PERMET 1 1030 19/07/2019 V. M. K.GABIMI 

122 2917 PERMET 1045 22/07/2019 V. K. F.HIPOTEKE 

123 1071 BADELONJE 1074 30/07/2019 E. J. D.TRASHG 

124 1523 DRACOVE 1008 10//07/2019 J. K. K.PJESTI 

125 2073 KANIKOL 1043 22/07/2019 F. K. D,TRASHG 

126 2899 PELLUMBAR 1063 24/07/2019 J. S. D.TRASHG 

127 2132 KELCYRE 1148 15/08/2019 M. T. K.DHURIMI 

128 3153 QILARISHT 1113 06/08/2019 H. S. D.TRASHG 

129 2917 PERMET 1270 28/08/2019 I. B. K.GABIMI 

130 2132 KELCYRE 1237 22/08/2019 E. Sh. K.PJEST 

131 2917 PERMET 1181 19/08/2019 L. B. K.SHITJE 

132 2917 PERMET 1135 13/8/2019 A. K. F.HIPOTEKE 

133 2330 KUQAR 1095 05/08/2019 N. Rr. D.TRASHG 

134 2235 KOSINE 1266 27/08/2019 L. Sh. D.TRASHG 

135 1292 BUAL  1268 27/08/2019 G. C. D.TRASHG 

136 1188 BIOVIZHDE 1064 24/07/2019 J. Ll. D.TRASHG 

137 2073 KANIKOL 1183 20/08/2019 P. P. K.GABIMESH 

138 1523 DRACOVE 1220 22/08/2019 N. K. D.TRASHG 

139 3115 QILARISHT 1144 15/08/2019 K. Q. KORIGJIM 

140 2132 KELCYRE 1088 02/08/2019 F. M. AKT 
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ADMINISTRATIV 

141 3524 STREMBEC 1087 02/08/2019 O. Q. 

KORIGJIM 

GABIMI 

142 2126 KATUDNIDHTE 1160 16/08/2019 S. K. K.DHURIMI 

143 2235 KOSINE 1258 26/08/2019 E. I. D.TRASHG 

144 2131 F.KELCYRE 1235 22/08/2019 S. Sh. K.DHURIMI 

145 2917 PERMET 1121 08/08/2019 A. M. V.GJYKATE 

146 2132 KELCYRE 1317 06/09/2019 F. V. F.HIPOTEKE 

147 2917 PERMET 1311 04/09/2019 A. T. D.TRASHG 

148 2917 PERMET 1307 04/09/2019 M. D. F.HIPOTEKE 

149 1356 CARCOVE 1333 11/09/2019 N. A. D.TRASHG 

150 3604 TOLAR 1309 04/09/2019 N. Xh. D.TRASHG 

151 2917 PERMET 1422 24/09/2019 I. V. K.DHURIMI 

152 2946 PETRAN 1433 26/09/2019 P. H. F.HIPOTEKE 

153 1536 CARCOVE 1443 30/09/2019 A. P. F.HIPOTEKE 

154 1356 CARCOVE 1437 26/09/2019 M. Dh. K.PJESTIMI 

155 2917 PERMET 1425 24/09/2019 Gj. C. K.DHURIMI 

156 2917 PERMET 1441 30/09/2019 A. G. L.NDERTIMI 

157 1154 

BENJE 

NOVOSEL 1350 12/09/2019 A. R. D.TRASHG 

158 2917 PERMET 1357 16/09/2019 L. T. D.TRASHG 

159 2917 PERMET 1676 30/10/2019 L. F. D.TRASHG 

160 2917 PERMET 1670 26/10/2019 O. B. F.HIPOTEKE 

161 1071 BADELONJE 1617 22/10/2019 N. P. KORIGJIM 

162 2635 MBREZHDAN 1592 16/10/2019 A. C. F.HIPOTEKE 

163 3115 QILARISHT 1615 21/10/2019 A. C. K.DHURIMI 

164 2235 KOSINE 1645 24/10/2019 F. S. D.TRASHG 

165 2917 PERMET 1628 22/10/2019 J. Th. F.HIPOTEKE 

166 2131 F.KELCYRE 1625 22/10/2019 R. M. D.TRASHG 

167 3967 NB PERMET 1 1622 22/10/2019 G. C. DTRASSHG 

168 2132 KELCYRE 1566 15/10/2019 M. B. F.SHIPOTEKE 

169 2917 PERMET 1663 25/10/2019 V. P. K.DHURIMI 

170 3115 QILARISHT 1696 31/10/2019 A. N. K.DHURIMI 

171 2853 PAGRI 1528 07/10/2019 A. S. KORIGJIM 

172 2853 PAGRI 1530 07/10/2019 Sh. S. D.TRASHG 

173 2917 PERMET 1675 30/10/2019 P. Q. F.HIPOTEKE 

174 2461 LIPE 1680 30/10/2019 P. Dh. K.DHURIMI 

175 2917 PERMET 1548 10/10/2019 M. D. D.TRASGH 

176 2917 PERMET 1556 11/10/2019 R. M. D.TRASHG 

177 2131 KELCYRE 1583 15/10/2019 K. H. F.HIPOTEKE 

178 2461 LIPE 1666 28/10/2019 P. Dh. 

AKT 

ADMINISTRA 

179 1981 ILJARE 1527 07/10/2019 A. I. K.DHURIMI 

180 2917 PERMET 1454 01/10/2019 E. P. AKT ADMISNI 

181 1292 BUAL 1812 /18/11/2019 F. J. K.DHURIMI 

182 2917 PERMET 1842 22/11/2019 B. V. K.DHURIMI 

183 2917 PERMET 1814 18/11/2019 D. B. F.HIPOTEKE 

184 3967 NB PERMET 1762 06/11/2019 E. Gj. K.DHURIMI 

185 2132 KELCYRE 1783 12/11/2019 A. K.  F.HIPOTEKE 

186 2461 NB PERMET 2 1828 20/11/2019 D. V. K.DHURIMI 

187 2917 PERMET 1844 22/11/2019 Sh. Xh. D.TRASHG 

188 2917 PERMET 1826 19/11/2019 P. C. 

KALIM NE 

SISTEM 

189 3967 NB PERMET 1 1706 04/11/2019 L. Dh. D.TRASHG 

190 2131 F.KELCYRE 1861 27/11/2019 K. Y. K.DHURIMI 

191 2917 PERMET 1863 27//11/2019 E. K. D.TRASHG 

192 2917 PERMET 1721 05/11/2019 V. T. D.TRASHG 

193 2235 KOSINE 1907 10/12/2019 M. B. D.TRASHG 

194 2132 KELCYRE 1908 10/12/2019 R. M. K.SHITJE 

195 2917 PERMET 1944 19/12/2019 L. Z. F.HIPOTEKE 

196 1231 BODAR 1961 19/12/2019 E. T. K.DHURIMI 

197 2917 PERMET 1943 18/12/2019 I. M. D.TRASHG 

198 2917 PERMET 1905 10/12/2019 S. P. L.NDERTIMI 

199 2021 STREMBEC 2021 27/12/2019 V. N. KORIGJIM 

200 2131 F.KELCYRE 2018 26/12/2019 S. V. NDARJE PAS 
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201 3967 NB PERMET 1 1978 23/12/2019 F. G. KORIGJIM 

202 2917 PERMET 2008 24/12/2019 V. A. K.DHURIMI 

203 3604 TOLAR 1899 03/12/2019 S. Xh. K.PJEST 

204 2057 KALUDH 1869 02/12/2019 T. L. D.TRASHG 

205 2461 LIPE  1903 05/12/2019 L. L. F.HIPOTEKE 

206 2348 KUTAL 1932 16/12/2019 V. C. NDARJE PAS 

207 2131 F.KELYRE 1921 13/12/2019 Dh. A. K.DHURIMI 

208 2917 PERMET 1918 12/12/2019 L. P. D.TRASHG 

       

 

Tabela nr. 3 “Procese gjyqësore viti 2018” 
Nr 

Objekti i 

kërkesë padisë 

Kodi 

identifikues 
Paditës 

I paditur/person i 

tretë 

Personi i 

autorizuar 

Faza ku 

ndodhet 

çështja / 

Shënime 

1 
Kontest per  pyje 

e kullota 
Nj.pr V. M. 

1. M. C. pale e trete 

zvrpp permet 

V. P. Rrezimin e 

padise te pales 

paditese 

2 
Kontest per tokat 

bujqesore 
Nj.pr Xh. L. 

  familja D. person i 

trete zvashk permet 

V. P. Rrezimin e 

padise te pales 

paditese 

3 

Kontest per tokat 

bujqesore  
Nj.pr K. P. 

L. P. person i trete 

zvashk përmet,  

V. P. Fituar nga 

koco poci    

apeluar ne 

gjyk. Apelit 
administrativ 

tirane 

4 
Kontest per tokat 

bujqesore 
Nj.pr M. H. 

B. kelcyre, person i 

trete zvashk permet 
V. P. 

Fituar nga 

bashkia 

kelcyre 

5 

Per pronat dhe 

truall 
Nj.pr M. L. 

Y. N. person i trete 

zvashk përmet,  

V. P. Fituar nga 

moza lipe       

ankimuar nga 

ylli nasi ne 

apelin 

administrativ 

6 

Ndryshim emri Nj.pr L. Gj. 

B. permet, pale e 

trete zvashk 

permet(perjashtuar 

nga procesi) 

V. P. 
Perjashtuar 

zvrpp permet 

nga procesi 

7 

Ndryshimin 

pjeserisht te 

amtp-se 

Ndr. Pjes. 

Amtp-je 
Ç. J. 

H. T. kom. Vendor i 

vl. Te tit. Te pron., 

qarku gjirok.,zvrpp 

permet, bashkia 

kelcyre,zyra e 

admin. + mbrojtjes 

se tokes, zyra 

kadastres permet 

V. P. Anullim te 
pjesshem te 

amtp-se, detyr. 

E zvrpp 

permet te 

çrregjistroje 

kete pasuri, 

shpenzimet 

gjyqesore 

pales se 

paditur 

8 Kundershtim i 

titujve te 
pronesise, 

detyrim fshirje 

regjistrimi 

Detyr. Fsh. 
K. mb.rep. U. 

4001 
Sh. V. pale e trete 

zvrpp permet 

V. P. Kaluar gjyk. 

Apelit gjirok. 
Per mos 

kompetence 

lendore 
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9 

Detyr. Likuidim 

kredie, lirim 

prone  

Detyr. 

Likuidim 

kredie, lirim 
prone  

A.T.K Agj. 

trajt. K. 

Gj. M.   N. D. Pale 

e trete zvrpp permet 

V. P. Fituar nga pala 

e paditur, 

ankimuar ne 

gjyk. Te apelit 
gjirok. 

10 Per tokat 

bujqesore 

(vreshta) 

Per toka 

bujq.  
N. D. 

S. D. pale e trete 

zvrpp permet 

V. P. 
Fituar nga pala 

e paditur 

11 Ndryshim titujsh 

pronesie per 

pronat ne permet 

Nd. Tit. 

Pron. 
A. K. 

Th. T. person i trete 

zvrpp permet 

V. P. 
Pushuar 

12 Detyrim korigjim 

kartele pasurie 

Det. Kor. 

Kart. 
V. M. Zvrpp permet V.P.   S. Z. 

Rrezimin e 

padise 

13 Konstatim 

pavlefshm. 

Absolute e 

certifikates se 

pron. Dhe detyr. 

Korigjimi 

Det. Kor. 

Çertif. 

Korigj. 

Vert. Pron. 

  Zvrpp permet S. Z. 
Rrezimin e 

padise 

14 Ndryshim titujsh 

pronesie per 
pronat ne permet 

Ndr. Tituj 
pron. 

  
T. T. person i trete 

zvrpp permet 
V. P. Ne proces 

15 Detyrim 

regjistrim prone 

Det. Regj. 

Prone 
M. K. 

Zvrpp permet, 

Ba.K. 
V.P.   S. Z. Ne proces 

 

Tabela nr. 4 “Procese gjyqësore viti 2019”  

 
Nr. Objekti I 

kërkesë 

padisë 

Paditës I paditur/person I tretë Personi i autorizuar Faza ku ndodhet çështja/ 

Shënime 

Gjykata 

1 Kundershtim 

akti 

Administrati

v 

Dh. L.  M. A. pale e trete 

Z.V.R.P.P. Përmet 

S. Z. Në proces  Gjykata 

Administrati

ve e Shkalles 

se Pare 

Gjirokaster 

2 Detyrim 

korrigjim 

kartele dhe 

H.T.R 

V. M.   ZVASHK Përmet S. Z. Rrëzimin  e padisë të palës 

paditëse  

Gjykata 

Administrati

ve e Shkalles 

se Pare 

Gjirokaster 

3 Detyrim 

korrigjimi te 

Hartes 

Treguese  

Xh. E. ZVASHK Përmet,  S. Z. Rrëzimin  e padisë të palës 

paditëse  

Gjykata 

Administrati

ve e Shkalles 

se Pare 

Gjirokaster 

4 Detyrimin e 

ZVRPP 

Permet te 

Regjistroje 

237 m2 

M. K. ZVRPP Permet, person  i 

trete Bashkia Kelcyre etj. 

S. Z. Detyrimin e ZVRPP Permet te 

regjistroje 237 m2 ne emer te 

pales paditese.                              

ankimuar nga ZVRPP Permet 

Gjykata 

Administrati

ve e Shkalles 

se Pare 

Gjirokaster 

5 Detyrimin e 

ZVRPP 

Permet te 

Regjistroje 

pasurine 

Truall dhe 

V. T. ZVASHK Përmet, person 

I tretë ALUIZNI 

Gjirokaster 

S. Z. Detyrimin e ZVRPP Permet te 

Regjistroje Pasurine Trualldhe 

Ndertese                                 

ankimuar nga ZVRPP Permet 

Gjykata 

Administrati

ve e Shkalles 

se Pare 

Gjirokaster 
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Ndertese 

6 Ndryshimin 

Pjeserisht te 

Vendimeve 

te 

K.K.K.Prona

ve 

A. G. Th. T. etj, pale e trete 

ZVASHK Permet 

S. Z. Rrëzimin  e padisë të palës 

paditëse  

Gjykata e 

Shkalles se 

Pare Permet 

7 Njohje 

pronesie me 

parashkrim 

fitues 

A. H. Min e Financave, 

Drejtoria e Prones Publike 

S. Z. Rrëzimin  e padisë të palës 

paditëse  

Gjykata e 

Shkalles se 

Pare Permet 

8 Detyrim 

Korrigjimi te 

Harte 

Treguese 

B. H. ZVASHK Permet,  

Bashkia Kelcyre Av. E 

Shtetit 

S. Z. Rrëzimin  e padisë të palës 

paditëse  

Gjykata 

Administrati

ve e Shkalles 

se Pare 

Gjirokaster 

9 Saktesim 

vendimi 

gjyqesor  

ZVRPP 

Permet 

Shoqeria Permbarimore 

"B. O." I.  D. 

S. Z. Detyrim per pagesen e 

shpenzimeve gjyqesore nga 

bashkia kelcyre 

Gjykata 

Administrati

ve e Shkalles 

se Pare 

Gjirokaste 
    S. Z.  

10 Kundershtim 

akti 

Administrati

v 

Dh. L. 1. M. A. pale e trete 

Z.V.R.P.P. Përmet 

S. Z. Rrezimin e padise   Gjykata 

Administrati

ve e Shkalles 

se Pare 

Gjirokaster 

11 Detyrim 

korrigjim 

H.T.R 

M. B.      

Th. C. 

  S. S. ZVASHK Permet S. Z. Proces Gjykata 

Administrati

ve e Shkalles 

se Pare 

Gjirokaster 

12 Detyrim 

korrigjimi te 

Hartes 

Treguese  

B. H. ZVASHK Përmet, 

Bashkia Kelcyre 

S. Z. Rrëzimin  e padisë të palës 

paditëse  

Gjykata 

Administrati

ve e Shkalles 

se Pare 

Gjirokaster 

13 Detyrimin e 

pales se 

paditur te 

liroje 

pronen, 

zvrpp permet 

te 

cregjistroje 

lejen e 

ndertimit 

dhe truallin  

Ll. Q. A. Xh. ZVRPP Permet, 

ALUIZNI Gjirokaster 

S. Z. Rrëzimin  e padisë të palës 

paditëse  

Gjykata 

Administrati

ve e Shkalles 

se Pare 

Gjirokaster 

14 Anullimin e 

pjesshem te 

AMTP-se, 

detyrimin e 

zvashk 

permet per 

rregjistrimin  

e  pasurise 

truall+ 

ndertese ne 

emer te 

paditeses 

P. S. Th. S., ZVASHK Përmet, S. Z. NE PROCES                      Gjykata 

Administrati

ve e Shkalles 

se Pare 

Gjirokaster 
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15 Ndryshimin 

Pjeserisht te 

Vendimeve 

te 

K.K.K.Prona

ve 

A. G. Th. T. etj, pale e trete 

ZVASHK Permet 

S. Z. Rrëzimin  e padisë të palës 

paditëse  

Gjykata e 

Shkalles se 

Pare Permet 

16 Njohje 

pronesie me 

parashkrim 

fitues 

A. H. Min e F.         D. P. P. S. Z. Rrëzimin  e padisë të palës 

paditëse  

Gjykata e 

Shkalles se 

Pare Permet 

17 Detyrim per 

njohje 

pronesie, 

kthimi fizik 

te pjeses se 

liredhe 

kompensim 

te prones se 

zene 

M. G. AGJ.T.Pronave Tirane, 

ZVASHK Permet,  

Bashkia Kelcyre Av. E 

Shtetit 

S. Z. Proces Gjykata e 

Shkalles se 

Pare Permet 

18 Njohje 

pronesie  

R. L. Agj.t. pronave Tirane, av. 

e shtetit, person i trete 

ZVASHK Permet 

S. Z. Perjashtuar zvashk permet nga 

proc. gjyq. 

Gjykata 

Apelit 

Gjirokaster 

19 Detyrim 

njohje te 

pronesise 

L. Ç. Agj. tr. pronave tirane, av. 

e shtetit, person i trete 

ZVASHK permet 

S. Z. Ne proces Gjykata 

Apelit 

Gjirokaster 

20 Detyrim 

njohje te 

pronesise 

L. H. AG. TR. Pronave Tirane, 

AV. E Shtetit, person i 

trete ZVASHK Permet 

S. Z. Rrezimin e padise Gjykata 

Apelit 

Gjirokaster 

21 Njohje 

pronesie me 

parashkrim 

fitues 

A. K. Ministria e Financave, 

AV. E Shtetit, Bashkia 

Permet, person i trete 

ZVASHK Permet 

S. Z. Njohjen e pronesise, ankimuar  Gjykata e 

Shkalles se 

Pare Permet 

22 Pavlefshmeri 

e pjesshme e 

kontrat shit-

blerje, 

detyrim te 

zvashk 

permet te 

rregjistroje 

pronen ne 

emer te pales 

paditese 

J. C. G. J. Familja. L.     

ZVAshk Permet, Bashkia 

Permet person i trete 

S. Z. Ne proces Gjykata e 

Shkalles se 

Pare Permet 

23 Detyrim per 

njohje 

pronesie, 

kthimi fizik 

te pjeses se 

liredhe 

kompensim 

te prones se 

zene 

S. D. AG. TR. Pronave Tirane, 

AV. E Shtetit, person i 

trete ZVASHK Permet 

S. Z. Ne proces Gjykata e 

Shkalles se 

Pare Permet 

24 Detyrim per 

njohje 

pronesie, 

kthimi fizik 

te pjeses se 

liredhe 

kompensim 

te prones se 

zene 

P. F. AG. TR. Pronave Tirane, 

AV. E Shtetit, person i 

trete ZVASHK Permet 

S. Z. Ne proces Gjykata e 

Shkalles se 

Pare Permet 

  

25 

Detyrim per 

njohje 

pronesie, 

L. K. A.T.Pronave 

Tirane,Keshilli 

Ministrave, Bashkia 

S. Z. Ne proces Gjykata e 

Shkalles se 

Pare Permet 
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kthimi fizik 

te pjeses se 

liredhe 

kompensim 

te prones se 

zene 

Kelcyre,  persona te trete 

AV, E Shtetit, ZVASHK 

Permet 

26 Detyrim per 

njohje 

pronesie, 

kthimi fizik 

te pjeses se 

liredhe 

kompensim 

te prones se 

zene 

Gj. Th. A.T.Pronave Tirane, 

persona te trete AV, E 

Shtetit, ZVASHK Permet 

S. Z. Ne proces Gjykata e 

Shkalles se 

Pare Permet 

27 Detyrim per 

njohje 

pronesie, 

kthimi fizik 

te pjeses se 

liredhe 

kompensim 

te prones se 

zene ne vlere 

monetare 

M. Sh. A.T.Pronave Tirane, 

Bashkia Permet,persona te 

trete AV. E Shtetit, 

ZVashk Permet 

S. Z. Njohjen e pronesise, ankimuar  Gjykata e 

Shkalles se 

Pare Permet 

28 Detyrim per 

njohje 

pronesie, 

kthimi fizik 

te pjeses se 

liredhe 

kompensim 

te prones se 

zene ne vlere 

monetare 

A. T. A.T.Pronave Tirane, 

Bashkia Permet,persona te 

trete AV. E Shtetit, 

ZVashk Permet 

S. Z. Njohjen e pronesise, Gjykata e 

Shkalles se 

Pare Permet 

29 Kundershim 

te vendimit 

te kkkp 

qarku 

gjirokaster, 

kompensim 

fizik te 

prones 

E. M. A.T.Pronave TIrane, 

person i trete ZVASHK 

Permet 

S. Z. Perjashtuar nga procesi Gjykata 

Apelit 

Gjirokaster 

30 Kundershim 

te titujve te 

pronesise, 

detyrim 

fshirje 

rregjistrimi 

K. mb. rep. 

4001 

S. V. etj, pale e trete 

ZVASHK Permet 

S. Z. Ne proces Gjykata 

Apelit 

Gjirokaster 

 

 

Tabela nr. 6 – “Lista e AMTP-ve të konstatuara me mangësi” 

 
 

Nr. 

 

Emër mbiemër 

 

ZK 

 

Vol. 

 

Faqe 

Pasuri 

Nr. 

AMTP nr. Sip. Tokë 

bujqësore 

në m2 

Regjistruar datë 

(Certifikatë 

pronësie datë) 

Shënime Mangësia 

1 H. J. 3928 7 

 

 

 

9 

 

 

11 

232 

237 

239 

 

212 

214 

 

36 

1732 

1737 

1739 

 

22/2 

2214 

6116 617 

2166 

256 

 

466 

320 

 

2487 

01.08.2001 Regjistrimi  

fillestar është 

bërë nga 

Njësia e 

Menaxhimit të 

Projektit 

AMTP është 

pa vulë 

2 B. S. 3928 7 

 

34 

101 

1534 

1601 

6074 413 

781 

01.08.2001 

 

Regjistrimi  

fillestar është 

AMTP është 

pa vulë, pa 
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8 

 

11 

65 

141 

103 

 

 

 

130 

1815 

1891 

2603 

 

 

 

2630 

1298 

219 

2158 

 

 

 

5514 

 

 

05.05.08, ish-

regjistruesi A. K. 

 

18.06.2003 ish-

regjistruesi K. P. 

bërë nga 

Njësia e 

Menaxhimit të 

Projektit 

firmë 

 

3 F. S. 3928 7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

11 

35 

103 

129 

135 

142 

199 

217 

38 

41 

70 

131 

 

239 

 

78 

152 

1535 

1603 

1629 

1635 

1642 

1699 

1717 

1788 

1791 

1820 

1881 

 

2239 

 

2578 

2652 

6072 307 

206 

902 

37 

2031 

1296 

838 

861 

282 

125 

704 

 

5500 

 

5527 

5062 

01.08.2001 

 

Regjistrimi  

fillestar është 

bërë nga 

Njësia e 

Menaxhimit të 

Projektit 

AMTP është 

pa vulë, pa 

firmë 

4 D. A. 3928 8 

8 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

24 

25 

232 

 

210 

 

111 

 

5121 

1774 

1775 

1982 

 

2210 

 

2361 

 

2585 

6069 2505 

327 

2130 

 

563 

 

1793 

 

5121 

01.08.2001 Regjistrimi  

fillestar është 

bërë nga 

Njësia e 

Menaxhimit të 

Projektit 

AMTP është 

pa vulë 

5 D. R. 3928 2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

5 

6 

7 

9 

111 

112 

185 

186 

234 

 

65 

52 

15 

179 

139 

361 

362 

435 

436 

484 

 

 

1052 

1265 

1679 

2139 

6052 225 

223 

939 

156 

984 

 

1069 

620 

346 

2816 

652 

01.08.2001 Regjistrimi  

fillestar është 

bërë nga 

Njësia e 

Menaxhimit të 

Projektit 

AMTP është 

pa vulë, pa 

firmë 

6 G. Sh. (kalua 

pronësi të 

trashëgimtarëve 

me dëshmi 

trashëgimie) 

3928 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

136 

 

 

 

 

 

 

 

165 

189 

250 

81 

145 

51 

131 

164 

136 

 

 

 

 

 

 

 

165 

939 

1000 

1081 

1145 

1301 

1381 

1664 

5996 3017 

 

 

 

 

 

 

 

1653 

1165 

1745 

423 

424 

276 

2011 

1215 

15.02.2016 A. B. 

kryer veprimet në 

KPP, G. K. 

lëshuar CP 

Regjistrimi  

fillestar është 

bërë nga 

Njësia e 

Menaxhimit të 

Projektit 

AMTP është 

pa vulë 

7 Gj. G. 3928 1 

4 

4 

4 

4 

72 

49 

99 

100 

111 

72 

799 

849 

850 

861 

 

6048 8220 

561 

644 

469 

218 

01.08.2001 Regjistrimi  

fillestar është 

bërë nga 

Njësia e 

Menaxhimit të 

Projektit 

AMTP është 

pa vulë 

8 Ç. Sh. 3928 2 

2 

3 

18 

200 

146 

268 

450 

646 

6001 4645 

3031 

3191 

01.08.2001 Regjistrimi  

fillestar është 

bërë nga 

AMTP është 

pa vulë, pa 

firmë 



 

124 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “ish-Zyrën Vendore të 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (aktualisht ZVASHK), Përmet” 

 

 

 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

 

12 

84 

177 

108 

116 

117 

119 

155 

1012 

1084 

1177 

1358 

1366 

1367 

1369 

1405 

1156 

779 

427 

281 

345 

170 

146 

516 

Njësia e 

Menaxhimit të 

Projektit 

9 M. R. 3928 2 

2 

2 

3 

5 

5 

6 

7 

9 

113 

187 

192 

232 

50 

51 

60 

148 

143 

 6118 962 

218 

867 

3763 

527 

843 

498 

2029 

837 

01.08.2001 Regjistrimi  

fillestar është 

bërë nga 

Njësia e 

Menaxhimit të 

Projektit 

AMTP është 

pa vulë, pa 

firmë 

10 P. M. 2131 2 

 

 

 

 

 

 

5 

7 

7 

38 

 

 

 

 

 

 

98 

45 

139 

74/164 

 

 

 

 

 

 

211/1 

324/9 

346/25 

3530 80m arë + 

300m truall 

+ 113m 

ndërtesë 

 

 

 

6800 

5800 

1800 

 

08.08.08 A. K. Regjistrimi  

fillestar është 

bërë nga 

Njësia e 

Menaxhimit të 

Projektit 

AMTP është 

pa vulë, 

Lista e trojeve 

dhe 

ndërtesave 

001 është pa 

vulën e 

kryeplakut të 

fshatit 

11 Sh. B.       16.09.2005 D. D.  AMTP është 

pa vulë 

 

Tabela nr. 7 “ Diferenca në siperfaqe për m2 ndërmjet sipërfaqes së regjistruar dhe asaj në 

AMTP” 

Emer/Mbiemër 

 

 

Z.K 

 

 

Emri 

 

 

AMTP 

nr 

 

Sip 

AMTP në 

m2 

 

 

Sip 

Regj/m2 

 

Dif. Sip/ 

m2 

 

 

Data 

 

 

Data2 

 

 

Regjistruesi 

 

 

L. T. 3976 NB1 Permet 5444 3030 3237 207   13-Jul-05 Projekti 

K. S. 3976 NB1 Permet 
5449-
5588/1 4000 4555 555   13-Jul-05 Projekti 

V. M. 3976 NB1 Permet 5462 4950 5370 420   13-Jul-05 Projekti 

D. C. 3976 NB1 Permet 5491 10350 10675 325   18-Aug-09 A. B. 

S. M. 3976 NB1 Permet 5497 4740 5225 485   22-Nov-10 
A. B. 

L. T. 3976 NB1 Permet 5533 3160 3575 415   22-Dec-09 A. B. 
A. B. 3976 NB1 Permet 5538 2420 2740 320   22-Dec-09 A. B. 
L. R. 3976 NB1 Permet 5549 3700 4160 460   22-Dec-09 A. B. 
P. P. 3976 NB1 Permet 5637 6000 6700 700   6-Jun-07 A. K. 
Ll. P. 3976 NB1 Permet 5619 2500 2800 300   13-Nov-08 A. K. 
B. R. 3976 NB1 Permet 5641 2000 16885 14885   13-Jul-05 Proyekti 

M. S. 3976 NB1 Permet 5651 3000 3350 350   21-Sep-06 N. P. 

V. S. 3976 NB1 Permet 5666 4000 4420 420   5-Sep-13 A. B. 

H. R. 3976 NB1 Permet 5667 4000 4310 310   26-Apr-06 N. P. 

M. D. 3976 NB1 Permet 5691 3000 3450 450   3-Jul-06 A. B. 

A. K. 3976 NB1 Permet 5694 4700 5020 320   27-Apr-06 D.D. 

Xh. M. 3564 Taronin 6257 8460 10760 2300   15-Aug-01 Projekti 

Xh. H. 3564 Taronin 6215 13150 15000 1850   15-Aug-01 Projekti 

Z. D. 3564 Taronin 6207 18610 20379 1769   15-Aug-01 Projekti 

M. M. 3564 Taronin 6246 5800 6975 1175 6/1/2007 13-Sep-07 A. K. 
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A. S. 3564 Taronin 6209 10800 12640 1840   15-Aug-01 Projekti 

A. H. 3564 Taronin 6213 8900 10160 1260   15-Aug-01 Projekti 

A. M. 3564 Taronin 6221 16080 17979 1899   15-Aug-01 Projekti 

A. Sh. 3564 Taronin 6245 6670 8460 1790   10-Feb-09 A. K. 

B. H. 3564 Taronin 6229 10340 14530 4190   15-Aug-01 Proyekti 

B. D. 3564 Taronin 6266 9100 10850 1750   15-Aug-01 Proyekti 

B. D. 3564 Taronin 6274 9930 11040 1110 12/24/2010 15-Aug-01 A. B. 

B. S. 3564 Taronin 6220 6430 8700 2270   15-Aug-01 Projekti 

D. D. 3564 Taronin 6275 9200 11950 2750   15-Aug-01 Projekti 

D. P. 3564 Taronin 6261 7350 8930 1580   15-Aug-01 Projekti 

E. D. 3564 Taronin 6240 7880 10720 2840   15-Aug-01 Projekti 

F. Sh. 3564 Taronin 6217 8840 11720 2880   15-Aug-01 Projekti 

P. Sh. 3564 Taronin 6244 10100 12350 2250   24-Dec-10 A. B. 

S. M. 3564 Taronin 6258 3150 8040 4890 

V1       

F168 11-Feb-10 A. B. 

Y. H. 3564 Taronin 6230 2410 3300 890   15-Aug-01 Proyekti 

F. M. 3564 Taronin 6267 11320 16810 5490 4-Dec-12 15-Aug-01 Proj/A.B. 

Ll. P. 1154 Benje/Novosel 483 11400 18700 7300   12-Jan-07 A. K. 

 

VII. DOKUMENTACIONI SHOQËRUES   

Pjesë përbërëse e Raportit Përfundimtar është dhe dokumentacioni i mbajtur si më poshtë:  

a. Akt Konstatime: 

Akt Konstatimi Nr. 1, datë 12.02.2020 “Mbi procedurat e regjistrimit nga EKB” 

Akt Konstatimi Nr. 2, datë 13.02.2020 “Mbi procedurat e regjistrimit të 25/b”   

Akt Konstatimi Nr. 3, datë 13.02.2020 “Mbi ankesat dhe proceset gjyqësore” 

      Akt Konstatimi Nr. 4, datë 14.02.2020 “Mbi procedurat e legalizimit dhe lejeve të ndërtimit” 

      Akt Konstatimi Nr. 5, datë 12.02.2020 “Mbi regjistrimin sipas ligjit nr. 7501” 

Akt Konstatimi Nr. 6, datë 12.02.2020 “Mbi regjistrimin e lejeve të legalizimit” 

Akt Konstatimi Nr. 7, datë 13.02.2020 “Mbi regjistrimin e lejeve të ndërtimit” 

Akt Konstatimi Nr. 8, datë 14.02.2020 “Mbi kthimin dhe kompensimit e pronave” 

Akt Konstatimi Nr. 9, datë 14.02.2020 “Mbi kufizimet e KLSH dhe ZQRPP” 

Akt Konstatimi Nr. 10, datë 14.02.2020 “Mbi mbivendosjet” 

      Akt Konstatimi Nr. 11, datë 14.02.2020 “Mbi regjistrimin sipas ligjit nr. 7501” 

 

b. Akt Verifikime: 

Akt Verifikim Nr. 1,  datë 11.02.2020 “Mbi praktikat me AV dhe në proces”  

Akt Verifikim Nr. 2,  datë 13.02.2020 “Të ndryshme dhe indiciet e ardhura në KLSH” 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi.      

 

     GRUPI I AUDITIMIT 

 

                      O. L. 

                     B. P. 

                             A. V. 
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Drejtori i Departamentit 

        Bajram Lamaj 


