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MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË ZYRËN VENDORE TË REGJISTRIMIT TË 
PASURIVE TË PALUAJTSHME LUSHNJE   

 
Raporti Përfundimtar i Auditimit të ushtruar në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive 
të Paluajtshme Lushnje me objekt: “mbi procedurën e  pranimit të dokumentacionit për 
regjistrimin fillestar të pasurive të paluajtshme” për periudhën 01/01/2010-31/12/2011” dhe 
masat për përmirësimin e gjendjes janë miratuar me vendim të Kryetarit të KLSH nr. 132, 
datë 15/9/2012. 
Bazuar në nenet 9 dhe 16 të ligjit nr. 8270, datë 23/12/1997 “Për Kontrollin e Lartë të 
Shtetit” me ndryshimet e bëra me ligjin nr. 8599, datë 01/6/2000, me shkresën nr. 420/13, 
datë 15/9/2012 dërguar z. Saimir KORRESHI, regjistrues i ZVRPP Lushnje, krahas 
Raportit Përfundimtar të Auditimit, Kontrolli i Lartë i Shtetit i ka rekomanduar dhe kërkuar 
zbatimin e masave të mëposhtme: 
 
A. MASA ORGANIZATIVE 
 
Për ZVRPP Lushnjë: 
 
1. Të nxirret urdhër kufizimi, në bazë të nenit 59, pika “b”, të ligjit nr. 33/2012, datë 
21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, për pasurinë nr. 144/29, me 
sipërfaqe 226,000 m2, zëri kadastral “Pyll”, vol. 6, faqja 247, në pronësi të trashëgimtarëve 
......, ndodhur në ZK 2289, duke llogaritur dhe veçuar pasurinë nr. 252 e llojit rrugë vol. 6, 
faqe 93, e cila  bie brenda sipërfaqes së kthyer me vendim të Komisionit të Kthimit dhe 
Kompensimit të Pronave Qarku Fier nr. 52, datë 4.12.2006.  
Ky kufizim të zgjasë deri në plotësimin e praktikës me dokumentacionin e nevojshëm 
ligjor, sipas kritereve të përcaktuara në ligjin nr. 33/2012, datë 21.3.2012.  

                                    menjëherë 
2. Të nxirret urdhër kufizimi, në bazë të nenit 59, pika “b”, të ligjit nr. 33/2012, datë 
21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, për bashkimin e pasurisë nr. 1/60 
me sipërfaqe 1350 m2, e cila është ndarë dhe regjistruar në dy pasuri të veçanta me nr. 
1/437, me sipërfaqe trualli 1020 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 367 m2, regjistruar në vol. 20, 
faqe 168 dhe pasurinë nr. 1/438, e llojit “truall” me sipërfaqe 330 m2 e regjistruar në vol. 
20, faqe 169. Leja e sheshit të ndërtimit është dhënë sipas vendimit të KRRT-së nr. 12, datë 
12.5.2005 për sipërfaqen 1350 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 367 m2 dhe duhej të ishte 
regjistruar për këtë sipërfaqe.  
Ky kufizim të zgjasë deri në plotësimin e praktikës me dokumentacionin e nevojshëm 
ligjor, sipas kritereve të përcaktuara në ligjin nr. 33/2012, datë 21.3.2012. 

                                         menjëherë 
3. Të nxirret urdhër kufizimi, në bazë të nenit 59, pika “b”, të ligjit nr. 33/2012, datë 
21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, për pasurinë nr. 22/116, ZK 8571, 
me sipërfaqe trualli 410 m2, e regjistruar në vol. 17, faqe 152,  në pronësi të shtetasit 
............., pasi mungon dokumentacioni i nevojshëm sipas nenit 24/b të ligjit nr. 7843, datë 
13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” deri në plotësimin e plotë të 
praktikës. 
Ky kufizim të zgjasë deri në plotësimin e praktikës me dokumentacionin e nevojshëm 
ligjor, sipas kritereve të përcaktuara në ligjin nr. 33/2012, datë 21.3.2012. 
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                                     menjëherë 
4. Të bëhet veçimi i sipërfaqeve të zërit kadastral tokë “arë” nga prona nr. 310, ZK 2085, 
me sipërfaqe totale prej 154,991,800 m2 përcaktuar sipas VKM nr. 575, datë 28.5.2009, si 
tokë inproduktive dhe kanale të treta regjistruar në pronësi të komunës Rremas.  

                                     menjëherë 
5. Të mbyllen dhe të arkivohen të gjithë hartat e vjetra dhe azhurnimet e kryera të mbarten 
në hartat e reja, pasi deri më sot rezulton të punohet me 2 -3 kopje hartash, si dhe të 
vazhdohet puna vetëm me hartën e re.  

                                     menjëherë 
6. Të evidentohet nga ZVRPP Lushnjë, përgjegjësia e organit që ka shkaktuar vonesat e 
konstatuara në regjistrimin e pasurive nr. 24/53 dhe 24/54  në vol. 22, faqe 41, në bazë të 
vendimit nr. 109, datë 22.9.2000, të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave të 
ish-Pronareve pranë ish-Këshillit të Rrethit Lushnjë, ku për pasojë nga mos aplikimi për 
kamatëvonesat në zbatim të nenit 12 të ligjit nr. 7843 datë 13.7.1994 me ndryshimet, është 
evidentuar një e ardhur e munguar në vlerë 954,600 lekë dhe të kërkohet nga personi 
përgjegjës shlyerja e detyrimit të mësipërm.  

                 deri më datën 31.12.2012 
 
B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI  
 
1. Të rivlerësohet dhe të kërkohet në rrugë administrative dhe ligjore në zbatim të ligjit nr. 
33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” detyrimi prej 100,049 
lekë që përfaqëson kamatëvonesat e rrjedhura nga aplikimi për 978 ditë vonesa në 
regjistrimin fillestar të lejes së ndërtimit nr. 12, datë 26.7.2005, për objektin godinë banimi 
+ shërbime 10 kat, me investitor “.........” sh.p.k. në zbatim të nenit 12 të ligjit nr. 7843 datë 
13.7.1994 me ndryshime për pasurinë nr. 1/437, të kryera nga nëpunësi pritës ......  

                 deri më datën 31.12.2012 
 
 
C. MASA DISIPLINORE 
 
 Mbështetur në nenet 37, të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës” i ndryshuar, 
kërkojmë të fillojnë procedurat për dhënien e masës disiplinore: “Vërejtje me shkrim” 
për: 
 
1.  z. ..... me detyrë hartograf, 
Për veprime dhe mos veprime në azhurnimet e kryera në sistemin e hartografisë gjendja 
fizike e të cilave rezulton e dëmtuar, të vjetra e pjesërisht të grisura, në kundërshtim me  
Rregulloren nr. 184, datë 8.4.1999 “Për punën e zyrës së Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme”, të ndryshuar, pika 10. 
2. znj. ..... me detyrë hartografe.  
Për veprime dhe mos veprime në azhurnimet e kryera në sistemin e hartografisë gjendja 
fizike e të cilave rezulton e dëmtuar, të vjetra e pjesërisht të grisura, në kundërshtim me  
Rregulloren nr. 184, datë 8.4.1999 “Për punën e zyrës së Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme”, të ndryshuar, pika 10. 
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3. z. ...... me detyrë jurist, 
Për veprimet e regjistrimit të lejes së ndërtimit nr. 12, datë 26.7.2005, për objektin godinë 
banimi + shërbime 10 kat, me investitor “.......... në kundërshtim me ligjin nr. 7843, datë 
13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar, nenin 46, 44, UKM 
nr. 1, datë 31.01.2007, pika 1 dhe 6, Rregulloren nr. 184, datë 08.04.1999 “Për punën e 
zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, të ndryshuar. 
 
4. Për z. .... nga ZQRPP Tiranë të fillojnë procedurat për pezullim nga detyra për shkak të 
kallëzimit penal të bërë ndaj tij. 
 
Shënim: Për punonjësit e mëposhtëm:  
-z. ..... me  detyrë ish-Regjistrues,  
-znj. ..... me detyrë ish-pritëse, 
-z. ....  me detyrë ish-inxhinier hartograf,  
-znj. ..... me detyrë ish-juriste (hipotekuese), 
- z. ..... me detyrë ish-Regjistrues. 
-znj. ...... me detyrë ish- specialiste  
-z. ..... me detyrë ish-specialist, (hartograf) dhe zv-Regjistrues  
-z. .... me detyrë ish- Regjistrues. 
-znj. ...... me detyrë ish-juriste. 
nuk rekomandojmë masa disiplinore pasi mangësitë e konstatuara janë në nivel të ulët në 
raport me pasojën (materialiteti i ulët). Raporti mes mangësisë të konstatuar dhe 
përgjegjësisë, i përgjigjet rekomandimit të një mase të vogël disiplinore “Vërejtje me 
shkrim” nëse këta nëpunës do të ishin në marrëdhënie pune. 
Meqenëse në rastin konkret rezulton që të sipërpërmendurit të kenë shkëputur 
marrëdhëniet me ZVRPP Lushnjë atëherë masa ndaj tyre quhet e ezauruar. 
 
D. KALLËZIM PENAL 
 
Bazuar në nenin 281 të K.Pr.P. kërkojmë, nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lushnjë, 
fillimin e procedimit penal për konsumin e veprës penale shpërdorim detyre, të parashikuar 
nga neni 248 i Kodit Penal, në ngarkim të .... ish-regjistrues në ZVRPP Lushnjë i cili për 
periudhën nga 17.11.2009 deri 26.02.2010, në përmbushje të detyrave dhe funksioneve 
publike, ka kryer veprime dhe mosveprime në kundërshtim me ligjin. 
 
Shënim: Për ish-punonjësit e ZVRPP Lushnje, ...... me detyrë ish-jurist, ...... me detyrë ish-
jurist dhe .... me detyrë ish-hartograf, të bëhet vlerësimi i veprimtarisë tyre nga ana e 
Prokurorisë në lidhje me zbatimin e procedurave të sipërpërmendura nëse ka elementë të 
shpërdorimit të detyrës. 
 
Shënim: Auditimi u krye nga audituesit Qemal Meta, Dorino Meço, Aleksandër 
Papadhimitri, Përparim Gjuzi, Miranda Haxhia, Qemal Shehu dhe Selfo Zeneli. Më tej u 
shqyrtua nga Kryeaudituesi i Departamentit, Drejtori i Departamentit Pullumb Beqiraj dhe 
Drejtori Juridik dhe Kontrollit të Cilësisë Ermal Yzeiraj, si dhe u verifikua si praktikë nga 
Drejtori i Përgjithshëm Helga Vukaj. 

                                                                                 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
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