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I-PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  

 

1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 

 

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

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

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

pasurive të paluajtshme, si dhe bashkëpunimi institucional midis DVASHK Durrës dhe 

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

 

2.   Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 

 

Gjetja 

Nr. 
Përmbledhje e gjetjes 

Referenca me 

Raportin 

Përfundimtar 

Rëndësia Rekomandimi 

1.  

Nga auditimi i 

dokumentacionit të vënë 

në dispozicion nga 

DVASHK Durrës, 

rezultoi se: 

- në 25 raste 

procesverbali i 

verifikimit në terren nuk 

i përmbahet formatit (në 

5 raste prej tyre ka 

nënshkrimin e vetëm një 

specialisti të terrenit 

ndërkohë që verifikimi 

duhet të kryhet nga jo më 

pak se dy specialistë) 

- Në 4 raste 

procesverbali i 

verifikimit në terren 

është i paplotësuar dhe i 

pa nënshkruar. 

- Në 8 raste 

procesverbali i 

verifikimit në terren nuk 

është nënshkruar nga 

përgjegjësi i sektorit të 

hartografisë. 

Faqet 18-57 E mesme 

1. DVASHK Durrës të 

marrë masa që verifikimi 

në terren të bëhet nga jo më 

pak se dy specialistë dhe të 

evidentohet në 

procesverbalin përkatës, i 

cili duhet të nënshkruhet 

nga personat përgjegjës për 

këtë detyrë. 

2. DVASHK Durrës, të 

marrë masa që në çdo rast 

të hartimit të 

dokumentacionit tekniko-

ligjor (dokumentacioni i 

verifikimit në terren, 

planimetria për secilin kat 

dhe genplani) që shërben 

për lëshimin e lejeve të 

legalizimit, çdo specialist 

të nënshkruajë 

dokumentacionin në 

përputhje me kompetencat 

dhe detyrat e ngarkuara 

sipas përcaktimeve ligjore 

dhe akteve të dala në 

zbatim të tyre. 

2.  
Nga auditimi i 

dokumentacionit të vënë 

në dispozicion nga 

Faqet 18-57 E mesme 

DVASHK Durrës të marrë 

masa që specialistët e 

terrenit të plotësojnë 
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Gjetja 

Nr. 
Përmbledhje e gjetjes 

Referenca me 

Raportin 

Përfundimtar 

Rëndësia Rekomandimi 

DVASHK Durrës, 

rezultoi se: 

- Në 25 raste, skicat 

fushore janë të 

parregullta dhe nuk i 

përmbahen formatit 

ligjor.  

-Në 20 raste, për 

praktikat e legalizimit, 

dokumentacioni i 

verifikimit në terren nuk 

plotësohet nga 

specialistët në kohën e 

evidentimit të objekteve 

në terren 

- Në 27 raste mungojnë 

fotografitë e objekteve. 

procesverbalin e verifikimit 

në terren dhe skicën 

fushore në kohën e 

evidentimit të objekteve në 

terren, për të evituar 

mundësinë e gabimeve në 

pasqyrimin e gjendjes 

faktike ndërtimore, si dhe 

të pasqyrojnë të gjitha të 

dhënat përkatëse përsa i 

përket llojit të konstruktit 

të ndërtimeve informale të 

verifikuara duke 

bashkëngjitur fotografitë e 

bëra gjatë verifikimit në 

terren. 

3.  

Nga auditimi i 

dokumentacionit të vënë 

në dispozicion nga 

DVASHK Durrës për 

praktikat e legalizimit, 

rezultoi se: 

-Në 107 raste, për 

objektet e legalizuara 

janë dhënë parcela 

ndërtimore mbi 3-fishin 

e bazës ndërtimore, kjo 

bazuar mbi Vendimet e 

Këshillit të Ministrave të 

miratuara që në vitet 

2008, 2009 dhe 2010, 

por në disa raste edhe pa 

dalë ende VKM-të 

përkatëse, dhe pa 

kërkesën me shkrim nga 

qytetari për të deklaruar 

që është dakort me 

përfitimin e sipërfaqes 

mbi 3-fishin kundrejt 

pagesës së vlerës së 

truallit të përcaktuar me 

Faqet 18-57 E mesme 

Drejtoria Vendore e 

Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës Durrës për rastet 

e mësipërme të marrë masa 

për të plotësuar dosjen me 

deklaratat përkatëse sipas 

përcaktimeve ligjore, në të 

kundërt korrigjojë 

sipërfaqen e parcelës 

ndërtimore për objektet e 

mësipërme duke i zbritur 

sipërfaqes totale truallin e 

llogaritur mbi 3-fishin e 

bazës ndërtimore. 
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Gjetja 

Nr. 
Përmbledhje e gjetjes 

Referenca me 

Raportin 

Përfundimtar 

Rëndësia Rekomandimi 

VKM. Veprime në 

mospërputhje me ligjin 

nr.9482, datë 3.4.2006 

“Për legalizimin, 

urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve 

pa leje”, të ndryshuar 

dhe ligjin nr. 20/2020, 

datë 05.03.2020 “Për 

përfundimin e proceseve 

kalimtare të pronësisë në 

Republikën e 

Shqipërisë”. 

4.  

Nga auditimi i 

dokumentacionit të vënë 

në dispozicion nga 

DVASHK Durrës, 

rezultoi se: 

-Në 21 raste DVASHK 

Durrës ka legalizuar një 

objekt që është ndërtuar 

pjesërisht jashtë afatit 

ligjor.  

-Në 1 rast nga verifikimi 

i pozicionimit të objektit 

rezulton se objekti i 

legalizuar ndodhet 20m 

pranë Kullës Veneciane 

dhe 10m nga muret 

rrethuese të kalasë së 

Durrësit, në zonën 

arkeologjike A të qytetit 

të Durrësit miratuar me 

VKM Nr. 786, datë 

26.12.2018 “Për 

miratimin e zonave 

arkeologjike “A” dhe 

“B”, të qytetit të Durrësit 

dhe të planit për ruajtjen, 

mbrojtjen dhe 

administrimin e tyre”. 

Faqet 18-57 E mesme 

Drejtoria Vendore e 

Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës Durrës për rastet 

e mësipërme, të vendosë 

masë kufizimi sipas 

kërkesave të ligjit 

nr.111/2018 “Për 

Kadastrën”, të fillojë 

procedurat për shfuqizimin 

e lejeve të legalizimit dhe 

të pasqyrojë këto veprime 

në kartelat (regjistrat) e 

pasurive të paluajtshme. 
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Gjetja 

Nr. 
Përmbledhje e gjetjes 

Referenca me 

Raportin 

Përfundimtar 

Rëndësia Rekomandimi 

-Në 1 rast është 

legalizuar objekti 

“Godinë social 

ekonomike 6-7 kate”, por 

nga verifikimi i gjendjes 

ndërtimore rezulton se ai 

realisht është me 4 kate 

në pjesën e tij të 

përparme ose jug 

perëndimore dhe me 3 

kate në pjesën mbrapa 

ose veri lindore. Ndër të 

tjera rezulton se objekti i 

legalizuar ndodhet rreth 

40m pranë Amfiteatrit të 

Durrësit, në zonën 

arkeologjike A të qytetit 

të Durrësit miratuar me 

VKM Nr. 786, datë 

26.12.2018 “Për 

miratimin e zonave 

arkeologjike “A” dhe 

“B”, të qytetit të Durrësit 

dhe të planit për ruajtjen, 

mbrojtjen dhe 

administrimin e tyre”. 

-Në 9 raste DVASHK 

Durrës ka legalizuar 

objekte që janë ndërtuar 

me llamarinë (material i 

lehtë, i paqëndrueshëm 

dhe provizor). 

-Në 1 rast (Vendimi 

nr.32982, datë 

26.03.2021), DVASHK 

Durrës ka legalizuar 

objektin i cili është 

ndërtuar pranë bregut të 

detit, brenda distancës ku 

nuk lejohen ndërtime 

sipas dokumentit të 

planifikimit të territorit. 
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Gjetja 

Nr. 
Përmbledhje e gjetjes 

Referenca me 

Raportin 

Përfundimtar 

Rëndësia Rekomandimi 

5.  

Me referencë nr.3131 

datë 22.01.2019 sipas 

shënimit në kartelë është 

regjistruar pasuria me 

nr.7/8, vol.12 faqe 98 me 

sipërfaqe 22000m2 arë në 

emër të z.V. P. B., për të 

cilën është lëshuar 

certifikata e pronësisë 

me datë 22.01.2019. Nga 

verifikimi i veprimeve në 

kartelat e pasurive të 

paluajtshme rezulton se 

referenca e  përdorur për 

regjistrim i përket një 

dosjeje të arkivuar në 

vitin 2015 e cila përmban 

një AMTP në formë 

fotokopje, ka mungesë të 

plotë të dokumentacionit 

tekniko-ligjor dhe që nuk 

është regjistruar 

ndonjëherë, pasi për këtë 

pasuri, referuar datës së 

regjistrimit 22.1.2019, 

nuk rezulton të ketë asnjë 

aplikim. Si rrjedhojë, në 

formë dhe përmbajtje, 

referenca nr.3131 nuk 

përbën referencë 

regjistrimi.  Pas këtij 

regjistrimi, me referencë 

nr.6527 datë 11.03.2019 

është bërë regjistrimi i 

një kontrate dhurimi në 

emër te personave te 

tretë, ku në rubrikën e 

datës së lëshimit të 

certifikatës, në seksionin 

C të pronësisë, është 

shënuar se certifikata 

është lëshuar me datë 

Faqet 18-57 E mesme 

DVASHK Durrës të marrë 

masa për të kufizuar 

pasurinë me nr.7/8, vol.12 

faqe 98 me sipërfaqe 

22000m2 arë, duke 

përfshirë pasuritë e 

përfituara me ndarje, deri 

në konfirmimin e Aktit të 

Marrjes së Tokës në 

Pronësi dhe plotësimin e 

dokumentacionit tekniko-

ligjor. 
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Gjetja 

Nr. 
Përmbledhje e gjetjes 

Referenca me 

Raportin 

Përfundimtar 

Rëndësia Rekomandimi 

15.03.2019. Kjo 

referencë nuk ekziston 

në arkivin e DVASHK 

Durrës, pasi praktikat e 

kësaj zone nuk kanë 

arritur në një numër të 

tillë. Me referencë nr. 

3172 datë 26.04.2019 

është bërë ndarja e kësaj 

pasurie me sipërfaqe 

22000 m2 në ku janë 

regjistruar kontrata 

dhurimi në emër të 

personave të tjerë. 

Veprimet e mësipërme 

janë në kundërshtim me 

nenin 193 të Kodit Civil. 

6.  

Nga auditimi i 

dokumentacionit të vënë 

në dispozicion nga 

DVASHK Durrës, në 

rezultoi se: 

-Për rastin e ndërtimit 

“Objekt social ekonomik 

2 kate” me sipërfaqe të 

bazës së ndërtimit 

396.5m2, sipërfaqe e 

parcelës ndërtimore 

792m2, i cili ndodhet në 

njësinë strukturore 

SH001.UB, miratuar me 

Vendim nr.226, datë 

05.05.2021, DVASHK 

Durrës ka kërkuar 

informacion nga Bashkia 

Durrës nëse objekti 

ndodhet apo jo brenda 

vijës së kuqe, në të cilën 

ndalohet zhvillimi, si dhe 

nëse objekti cënon 

projekte të rikualifikimit 

urban të hyrjes së qytetit 

Faqet 18-57 E mesme 

Drejtoria Vendore e 

Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës Durrës për rastin 

e mësipërm, të rikërkojë 

informacion nga Bashkia 

Durrës nëse objekti 

ndodhet apo jo brenda vijës 

së kuqe, në të cilën 

ndalohet zhvillimi dhe deri 

në kthimin e përgjigjes nga 

këto institucione të vendosë 

masë kufizimi sipas 

kërkesave të ligjit 

nr.111/2018 “Për 

Kadastrën”. Në rast se 

Bashkia Durrës konfirmon 

se objekti i legalizuar nuk 

cenon vijën e kuqe të 

përcaktuar në planin 

urbanistik të qytetit, 

atëherë DVASHK Durrës 

duhet të vijojë me heqjen e 

masës së kufizimit, në të 

kundërt të fillojë menjëherë 

procedurat për shfuqizimin 
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Gjetja 

Nr. 
Përmbledhje e gjetjes 

Referenca me 

Raportin 

Përfundimtar 

Rëndësia Rekomandimi 

Durrës dhe parkut për 

pushuesit. Bashkia 

Durrës ka kthyer 

përgjigje se objekti nuk 

cenon projekte të 

rikualifikimit urban të 

hyrjes së qytetit Durrës 

dhe parkut për pushuesit, 

por nuk është shprehur 

nëse objekti ndodhet apo 

jo brenda vijës së kuqe, 

në të cilën ndalohet 

zhvillimi. 

e lejes së legalizimit dhe të 

pasqyrojë këtë veprim në 

kartelat (regjistrat) e 

pasurive të paluajtshme. 

 

3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit 

 

Opinion i kundërt. 

 

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

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

lidhen me procedurat e legalizimit dhe regjistrimin e tyre. 

 

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

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

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

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

profesional të audituesit të pavarur janë materiale dhe të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë 

dhënien e një opinioni të kundërt. 

 

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 25 raste procesverbali i verifikimit në terren nuk i përmbahet formatit (në 5 raste prej tyre ka 

nënshkrimin e vetëm një specialisti të terrenit ndërkohë që verifikimi duhet të kryhet nga jo më 

pak se dy specialistë). 

- Në 4 raste procesverbali i verifikimit në terren është i paplotësuar dhe i pa nënshkruar. 

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

hartografisë. 

- Në 25 raste, skicat fushore janë të parregullta dhe nuk i përmbahen formatit ligjor.  

-Në 20 raste, për praktikat e legalizimit, dokumentacioni i verifikimit në terren nuk plotësohet nga 

specialistët në kohën e evidentimit të objekteve në terren. 
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- Në 27 raste mungojnë fotografitë e objekteve. 

-DVASHK Durrës ka vepruar me 2 standarde, lidhur me procedurat e legalizimit, duke përfunduar 

procedurën e kualifikimit të disa objekteve brenda ditës, ndërsa për disa të tjerë është marrë 

vendimi për kualifikim ose është zbzbardhur leja e legalizimit mbas disa vitesh. 

- në 87 raste praktikat e legalizimit, janë të pa inventarizuara ose të inventarizuara pjesërisht. 

-Në 107 raste, për objektet e legalizuara janë dhënë parcela ndërtimore mbi 3-fishin e bazës 

ndërtimore. 

-Në 21 raste DVASHK Durrës ka legalizuar objekte që janë ndërtuar jashtë afatit ligjor.  

-Në 1 rast DVASHK Durrës ka legalizuar një objekt që është ndërtuar pjesërisht jashtë afatit ligjor.  

-Në 1 rast nga verifikimi i pozicionimit të objektit rezulton se objekti i legalizuar ndodhet 20m 

pranë Kullës Veneciane dhe 10m nga muret rrethuese të kalasë së Durrësit, në zonën arkeologjike 

A të qytetit të Durrësit miratuar me VKM Nr. 786, datë 26.12.2018 “Për miratimin e zonave 

arkeologjike “A” dhe “B”, të qytetit të Durrësit dhe të planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe 

administrimin e tyre”. 

-Në 1 rast është legalizuar objekti “Godinë social ekonomike 6-7 kate”, por nga verifikimi i 

gjendjes ndërtimore rezulton se ai realisht është me 4 kate në pjesën e tij të përparme ose jug 

perëndimore dhe me 3 kate në pjesën mbrapa ose veri lindore. Ndër të tjera rezulton se objekti i 

legalizuar ndodhet rreth 40m pranë Amfiteatrit të Durrësit, në zonën arkeologjike A të qytetit të 

Durrësit miratuar me VKM Nr. 786, datë 26.12.2018 “Për miratimin e zonave arkeologjike “A” 

dhe “B”, të qytetit të Durrësit dhe të planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tyre”. 

-Në 9 raste, DVASHK Durrës ka legalizuar objekte që janë ndërtuar me llamarinë (material i lehtë, 

i paqëndrueshëm dhe provizor). 

-Në 1 rast DVASHK Durrës ka legalizuar objektin i cili është ndërtuar pranë bregut të detit, brenda 

distancës ku nuk lejohen ndërtime sipas dokumentit të planifikimit të territorit. 

-Në 2 raste, është regjistruar një sipërfaqe prej 30 000 m2 në mungesë të titullit të pronësisë. 

-Në 2 raste, në regjistrimin e pasurive me vendim të komisioneve të kthimit dhe kompensimit të 

pronave janë vërejtur mangësi në dokumentacionin ligjor. 

-Në 2 raste, për regjistrimin e vendimeve gjyqësore janë konstatuar regjistrime të pasurive që nuk 

kanë qenë pjesë e këtyre vendime ose që sipas specifikës që trajtojnë nuk janë të regjistrueshme, 

shoqëruar dhe me ndryshime të sipërfaqeve në kartelat e pasurive. 

-Në 1 rast, për kryerjen e veprimeve me bazë të Aktit të Marrjes së Tokës në Pronësi është 

konstatuar se nuk janë zbritur sipërfaqet shtesë mbi titullin e pronësisë. 

-Në 1 rast, është ndryshuar zëri kadastral nga kënetë në arë, përmes veprimeve ndarjeve edhe 

bashkimit të vazhdueshëm të pasurisë, me pasojë edhe fshirjen e regjistrimit të një pasurie. 

-Në 1 rast, për kryerjen e veprimeve me leje ndërtimi është konstatuar regjistrim i parregullt  i një 

pasuri, në mungesë të dokumentacionit tekniko-ligjor që shoqëron lejen e ndërtimit. 

 

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 

Përfundimtar të auditimit. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në 

ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, apo edhe 

çështje të tjera që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një institucioni ndërkombëtar, të 
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 cilat janë përmendur në ISSAI-n 4000 “Standardi i Auditimit të Përputhshmërisë”. Ne i kemi 

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

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

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

Auditimi përfshin kryerjen e procedurave me qëllim marrjen e evidencave të auditimit mbi 

ligjshmërinë. Procedurat janë përzgjedhur mbështetur mbi gjykimin profesional të audituesit. 

Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të 

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

 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të DVASHK-së: 

 

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

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

realizohet veprimtaria e subjektit.  

 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH: 

 

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

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

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

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

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

edhe gjykimin dhe skepticizmin profesional në punën audituese. 

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

procedurat e auditimit që i përshtaten situatës aktuale.  

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

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

është identifikuar gjatë auditimit. 

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

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

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

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

e gjerë. 
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II - HYRJE 
 

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

të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit nr.202/1 prot., datë 03.03.2022,  nga data 

07.03.2022 deri në datën 10.06.2022, në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 

(DVASHK) Durrës, KLSH kreu auditimin e përputhshmërisë “Mbi procedurën e pranimit dhe 

administrimit të dokumentacionit për regjistrimin e pasurive të paluajtshme dhe auditimin e 

ligjshmërisë dhe përputhshmërisë në kryerjen e procedurave të legalizimit për periudhën e 

auditimit”. 

 

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

1. O. L., Përgjegjës grupi 

2. H. M., Auditues 

3. R. A., Auditues 

4. E. G., Auditues 

 

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

nga subjekti i rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve, si dhe auditimin e 

përgjegjësisë financiare dhe procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për pranimin dhe 

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

procedurave të legalizimit. 

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

auditimit. 

3. Identifikimi i çështjes  

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

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

regjistrimit në kompetencë të saj dhe është përgjegjëse për zbatimin e procedurave të parashikuara 

nëlegjislacionin për çështjet e pronësisë. Drejtoria vendore administron: a) kadastrën (regjistrin e 

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

c) vendimet gjyqësore, aktet administrative, kontratat, aktet dhe dokumentet e tjera, të hartuara 

sipas ligjit, që kanë ndikim mbi regjimin juridik të pasurisë së paluajtshme apo të të drejtave reale 

mbi to, të cilat, sipas ligjit, duhet të regjistrohen në regjistrat e pasurive të paluajtshme; ç) plane 

rilevimi, indekse të regjistrimeve në regjistrat e pasurive të paluajtshme, si dhe regjistra të tjerë, të 

krijuar apo të administruar gjatë veprimtarisë së zyrave vendore të pasurive të paluajtshme; d) 

informacion filmik dhe elektronik; dh) dokumentacionin për procedurat administrative, të 

parashikuara në legjislacionin për çështjet e pronësisë. Drejtoria vendore, në përfundim të 

regjistrimit fillestar ose pas regjistrimit të çdo kalimi pronësie nga një pronar te një tjetër, lëshon 

certifikatën e pronësisë. Drejtoria vendore lëshon edhe akte të tjera kadastrale, sipas gjendjes 

ligjore të pasurisë apo shërbimit që ofron, sipas Ligjit nr. 111/2018 “Për kadastrën”. 

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

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

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

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



 

13 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport Përfundimtar i Auditimit i ushtruar në Drejtorinë Vendore të 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Durrës 

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

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

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

përsa i përket besueshmërisë, mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë.  

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

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

procesverbalet e verifikimit në terren, skicat fushore, fotografitë e objekteve, genplan, planimetri, 

hartat fizike dhe dixhitale, ortofotot etj.), kartelat e pasurive të paluajtshme, sipas volumeve në 

zonat kadastrale përkatëse, referencat përkatëse të regjistrimit dhe dokumentacioni bashkëlidhur 

referencave përkatëse, kontrata, plan rilevime, si dhe korrespondencat shkresore me institucionet 

përkatëse, deklarata noteriale, urdhëra etj.  

 

Drejtimet kryesore të auditimit të miratuara në programin e auditimit janë si mëposhtë: 

A. Për zbatimin e procedurave ligjorë të legalizimit  

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

diferencimi në subjektet përfitues ose jo nga procesi i legalizimit.  

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

miratimi i objekteve dhe parcelave ndërtimore. 

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

afateve ligjor për kthim përgjigje. 

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

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

10.8.1991 dhe të truallit funksional të tyre.  

B. Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme  

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

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

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

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

transaksionet e kryera me këto prona.  

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

prona. 

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

kryera me këto prona. 

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

të kërkuar ndaj qytetarëve. 

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

 

4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar  

Strukturat drejtuese dhe punonjësit e subjektit DVASHK Durrës, për problematikat e trajtuara 

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

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

pronësisë dhe të akteve ligjore e nënligjore të dala në zbatim të tyre.  
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 5. Përgjegjësitë e audituesve  

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

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

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

auditimin me qëllim arritjen e nivelit të sigurisë së kërkuar.  

6. Kriteret e vlerësimit  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

datë 03.04.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar; 

Ligj nr. 10186, datë 05.11.2019 “Për rregullimin e pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-289-date-17-5-2006-i-ndryshuar/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-289-date-17-5-2006-i-ndryshuar/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-289-date-17-5-2006-i-ndryshuar/
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 -VKM nr. 465, datë 22.06.2016 “Për përcaktimin e procedurave dhe rregullave për kalimin e së 

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

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

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

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

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

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

pronësisë apo qiradhënien”. 

7. Standardet e auditimit  

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

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

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

Auditimit ISSAI. 

8. Metodat e auditimit  

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

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

konkluzioneve janë: 

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

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

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

procedurave të caktuara.  

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

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

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

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

dhe efiçencën e veprimeve.  

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

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

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

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

besueshmërisë së përfundimeve. 

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

gjendjen fizike të dokumenteve të ndryshme në lidhje me çështjet nën auditim.  

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

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

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

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

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

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

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

Është intervistuar stafi menaxherial dhe operacional gjatë fazës së njohjes së 

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

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

përgjigjeve të dhëna. Audituesit kanë qenë të paanshëm dhe janë munduar të jenë 
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 sa më efektiv duke iu shmangur anshmërisë së informacioneve duke bërë pyetje të 

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

përftohet nga takimi janë mbajtur saktë dhe në mënyrë korrekte.  

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

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

besueshme se sa intervistimi ose në mbështetje të informacioneve të mbledhura 

gjatë intervistimit.  

9. Dokumentimi i auditimit 

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

Përputhshmërisë dhe në Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 

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

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

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

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

evidencat e marra të auditimit, si dhe në çështjet e rëndësishme që dolën gjatë auditimit. 
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III-PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

 

1. Informacioni i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim 

a) DVASHK Durrës  

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

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

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

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

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

kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

edhe penale.  

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

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

juridike, ekskluzivitetit dhe transparencës.  

Raporti i Auditimit synon të identifikojë përmbushjen e rolit të DVASHK Durrës dhe 

përgjegjësive të saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi. 

 

2. Rezultatet e auditimit sipas drejtimeve të auditimit  

 

A. Për zbatimin e procedurave ligjorë të legalizimit  

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

diferencimi në subjektet përfitues ose jo nga procesi i legalizimit.  

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

miratimi i objekteve dhe parcelave ndërtimore. 

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

afateve ligjor për kthim përgjigje. 
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 4. Auditimi mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme sipas 

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

10.8.1991 dhe të truallit funksional të tyre.  

 

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

 

Nga viti 2006 deri në fund të vitit 2021, në DVASHK Durrës (përfshinë Bashkinë e Durrësit dhe 

Bashkinë Shijak) janë vetëdeklaruar gjithsej 75,974 objekte informale të ndërtuara, nga të cilat 

ngelen pa u trajtuar për legalizim 42403 objekte. Nga të dhënat rezulton se nga viti 2006 deri në 

fund të vitit 2021 janë legalizuar gjithsej 33571 objekte. Në këtë afat kohor prej 15 vjetësh, rezulton 

se janë legalizuar mesatarisht 2238 objekte në vit. Për periudhën 2019-2021 janë legalizuar 

mesatarisht 1686 leje në vit. Ritmet në legalizimin e ndërtimeve informale kanë qenë shumë të 

ulëta krahasimisht me tre vitet e mëparshme 2015-2018, ku janë legalizuar mesatarisht 7394 leje 

legalizimi në vit. Me ritmet e tre vjeçarit të fundit duhen edhe 25 vjet që të mbyllet procesi i 

legalizimit, gjë që e vështirëson më shumë dhe e thellon krizën e trajtimit dhe legjitimimit të pronës 

duke mos kryer shërbimin e kërkuar ndaj qytetarëve dhe rrjedhimisht duke mos arritur edhe 

objektivat për përfundimin e procesit të legalizimit të ndërtimeve informale në Qarkun Durrës. 

 

Tabela e e legalizimeve të ndërtimeve informale që nga krijimi i ish-Drejtorisë Rajonale të 

ALUIZNI-t Durrës. 

 

Nr. Viti Nr. Lejeve te legalizimit 2006-2021 

1 2005-2006 0 

2 2007 12 

3 2009 202 

4 2010 326 

5 2011 498 

6 2012 765 

7 2013 620 

8 2014 1432 

9 2015 4887 

10 2016 12450 

11 2017 4847 

12 2018 2473 

13 2019 1365 

14 2020 1539 

15 2021 2155 

 TOTALI 33,571 

  

Referuar informacionit marrë nga auditimi i mëparshëm i kryer nga KLSH në ish-Drejtorinë 

Rajonale të ALUIZNI Durrës dhe nga informacioni i marrë nga Administrata e Zonave te 

Mbrojtura, Durrës, ka rezultuar se janë ndërtuar objekte informale. 

https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
https://www.ashk.gov.al/vkm-nr-442-date-18-7-2018/
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 - pranë zonave dhe/ose nënzonave të mbrojtura, apo zonave të ruajtjes së veçantë, shkalla e 

mbrojtjes të së cilave nuk lejon ndërtime me funksion banimi apo social/ekonomik, në përputhje 

me përcaktimet e ligjit nr. 8906, datë 6.6.2002, “Për zonat e mbrojtura”, të ndryshuar; 

- pranë brigjeve të lumenjve ose brenda sipërfaqeve të baseneve dhe rezervuarëve, të mbrojtura 

sipas ligjit nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, dhe akteve nënligjore 

në zbatim të tij; 

- që mund të jenë ndërtuar mbi trupin e rrugëve ekzistuese sipas përcaktimeve të ligjit nr. 8378, 

datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar dhe të akteve në zbatim të 

tij; 

- që mund të jenë ndërtuar brenda vijës kufizuese të parcelës ndërtimore të ndërtesave publike 

(institucione shtetërore, shkolla e kopshte publike, spitale, qendra shëndetësore publike, kampuse 

studentore etj.); 

- që mund të jenë ndërtuar brenda zonës së sigurisë së centraleve prodhuese të energjisë elektrike, 

nënstacioneve elektrike ose që shkelin brezin mbrojtës të sistemit të linjave ekzistuese të 

interkonjeksionit, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 9072, datë 22.5.2003, “Për sektorin e energjisë 

elektrike”, të ndryshuar; 

- që mund të jenë ndërtuar pa miratimin paraprak të institucioneve përkatëse në zonën mbrojtëse 

të objekteve të trashëgimisë kulturore,  të shpallura në përputhje me ligjin nr. 9048, datë 7.4.2003, 

“Për trashëgiminë kulturore”, të ndryshuar;  

- që mund të jenë ndërtuar brenda territorit/vijës kufizuese të parcelës ndërtimore të ndërtesave 

objekt kulti, përveç rasteve kur posedues/ subjekt ndërtues është vetë institucioni fetar. 

Nga verifikimi i vetëdeklarimeve të qytetarve ka një numër të konsiderushëm objektesh të cilët 

janë ndërtuar në kundërshtim me ligjin në Zonat Kadastrale 8512 dhe 8514 që janë Zona 

Arkeologjike (A). 

 

-Për periudhën subjekt auditimi rezulton se DVASHK Durrës ka marrë masa për skualifikimin e 

vetëm një objekti me posedues R. S. B. i cili nuk plotësontë kriteret për legalizim. 

-Duke qenë se e gjithë baza ligjore për zonat e mbrojtura ka ndryshuar dhe baza ligjore për 

legalizimin ka ndryshuar me hyrjen në fuqi të ligjit nr.20/2020, datë 05.03.2020 “Për përfundimin 

e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, Drejtori i DVASHK Durrës, duhet 

të marrë masa për verifikimin në terren dhe ndjekjen e procedurës së legalizimit deri në marrjen e 

një vendimi përfundimtar në lidhje me kualifikimin apo skualifikimin e këtyre objekteve nga 

legalizimi, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

-Vlerësimi i procedurave për legalizim, përcaktimi dhe shlyerja e detyrimeve financiare për 

legalizim nga subjektet vetëdeklarues, për parcelat ndërtimore.  

Sipas informacioneve të dhëna nga DVASHK Durrës konstatohet se nga viti 2019 dhe në vitin 

2020 dhe 2021, janë legalizuar gjithsej 5,059 objekte.  

Në vitin 2019 rezulton se janë legalizuar 1365 objekte nga këto janë 225 objekte në pronën e vetë, 

dhe  1140 janë ndërtuar në pronë “Shtet” apo në pronësi të të tretëve.  

Nga këto në vitin 2019 rezultojnë se 65 objekte me Vendime të Këshilit të Ministrave të aprovuara 

dhe të dala në gazetat zyrtare për parcelat ndërtimore “të pa likujduara” për të cilët nuk janë 

ndjekur procedurat ligjore të legalizimit brenda afateve ligjore.  
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Nga 5,059 Objekte të legalizuara nga viti 2019 deri në dhjetor 2021 kanë të përfunduar procesin e 

legalizimit 3742 objekte kryesisht në pronat e veta dhe objekte të tretëve dhe nga këto për 1317 

objekte të legalizuara nuk kanë dalë akoma VKM-të përkatëse për miratimin e parcelave 

ndërtimore të objekteve informale për sipërfaqen totale 502,341m2. 

Për periudhën 2019-2021 rezulton se nga poseduesit janë paguar parcelat ndërtimore në 1903 raste 

në vlerën totale prej  541,938, 889 lekë dhe 724,235,000 bono privatizimi (të dhënat janë marrë 

nga sektori i financës). 

 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të dhënies së lejeve të legalizimit nga 

Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Durrës (ish-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-

t Durrës), rezultoi: 

Situata: Për 1317 objekte të legalizuara nuk kanë dalë akoma VKM-të përkatëse për miratimin e 

parcelave ndërtimore të objekteve informale për sipërfaqen totale 502,341m2. 

Kriteri: Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 me ndryshime, neni 17 ( pika 5). 

Impakti: Nisur nga çmimet e tokës truall për këto zona, sipas Vendimit të KM nr. 89, datë 

03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, dhe për 

sipërfaqet e parcelave ndërtimore, rezulton që në rastin e daljes së VKM-ve përkatëse dhe në rast 

se subjektet e paguajnë parcelën ndërtimore do të mblidhej një total prej 964,666,000 lekë.  

Shkaku: Mos dërgimi në afate për miratimin e parcelave ndërtimore që kalojnë në pronësi të 

përfituesëve, si dhe nga mungesa e një regjistri, i cili duhet të azhurnohet në vijimësi, ku të 

pasqyrohen me të dhënat përkatëse, të gjithë poseduesit e lejeve të legalizimit, që janë subjekt i 

miratimit të parcelave ndërtimore me VKM. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Durrës, në bashkëpunim 

me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK të marrë masa dhe të ndjekë të gjitha procedurat për 

kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore deri në daljen e VKM-ve, për 1317 dosje të objekteve 

informale të pajisur me Leje legalizimi të objektit, për të mundësuar brenda afateve ligjore 

likuidimin të vleftës përkatëse të parcelave ndërtimore. 

 

- Auditimin mbi bazueshmërinë ligjore të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave dhe respektimi i 

afatit ligjor për kthim përgjigje. 

Për periudhën 2019-2021 rezulton se sektori Juridik nuk ka funksionuar si rezultat i ristukturimit, 

si dhe lëvizjeve  të shpeshta të drejtuesve të institucionit. Me urdhërin me nr.3311 datë 25.09.2019 

është pezulluar përgjegjësja e sektorit juridik dhe është kthyer sipas urdhërit nr.1372 ,datë 

13.05.2020 (pasi ka qenë në proces gjyqësor). 

Në afatet kohore të pezullimit nga detyra e përgjegjësit të Sektorit Juridik nuk është marrë ndonjë 

vendim për emërimin e një punonjësi tjetër në ketë pozicion i cili ka qëndruar “vakant”  për muaj 

me radhë. 

1. Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Durrës nuk ka administruar dhe mbajtur 

një regjistër të veçantë në lidhje me ankesat e qytetarëve për periudhën objekt auditimi, nuk ka një 

evidencë të saktë për numrin e ankesave të bëra, problematikat e ngritura, afatet e shqyrtimit si 

dhe mënyrën e zgjidhjes së problemeve të ngritura.  
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 Titullari i DVASHK Durrës duhet të marrë masat për mbajtjen dhe admnistrimin e një regjistri të 

veçantë në lidhje me kërkesë / ankesat e qytetarëve në mënyrë që të monitorohet trajtimi i çështjeve 

nga momenti i paraqitjes së kërkesave deri në zgjidhjen e tyre. Në këtë Regjistër duhet të paraqiten 

data kur është administruar ankesë/kërkesa, numri i protokollit, dërguesi, lënda, përmbledhja e 

përmbajtjes, si dhe data kur është dërguar shkresa, numri i protokollit dalës, lënda dhe përmbledhja 

e përmbajtjes së kthimit të përgjigjes. 

Trajtimi i kërkesë / ankesave të administruara pranë DVASHK Durrës duhet të kryhet në zbatim 

të kuadrit ligjor: Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Kodi i Procedurave Administrative, Ligji 

nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” dhe Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të 

dhënave personale” i ndryshuar. 

 

Nga auditimi i trajtimit të ankesave rezultuan problematikat si: 

 

- Pretendimet e qytetarëve në fqinjësi për moslegalizimin e objekteve/shtesave informale të 

subjekteve vetëdeklaruese. 

- Cënimi i të drejtës së pronësisë nga ndërtimi informal kufitar, cenim nga ana funksionale dhe/ose  

strukturore bazuar kjo 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“, si rrjedhim  pretendohet mos legalizimi i ndërtimit 

informal. 

- Përshpejtimi i procedurave ligjore të legalizimit të ndërtimeve informale që kanë vetëdeklaruar. 

Pjesa më e madhe e kërkesave të paraqitura nga subjektet dhe të administruara pranë ish-Drejtorisë 

Rajonale të AUIZNI-t, kanë të bëjnë me përshpejtimin e procedurave ligjore të legalizimit të 

ndërtimit informal që subjektet kanë aplikuar.  

- Kryerja me prioritet e procedurave për kalimin në  pronësi të truallit dhe vlerës së masës së 

kompensimit, bazuar në Vendimi KM nr. 465, datë 22.06.2016 “Për përcaktimin e procedurave 

dhe rregullave për kalimin e së drejtës së pronësisë mbi parcelën ndërtimore të objekteve 

informale“ dhe Udhëzimit të Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t nr. 1451, datë 22.09.2016  

“Për përcaktimin e procedurave të hartimit të propozimit për kalimin e së drejtës së pronësisë mbi 

parcelën ndërtimore dhe miratimin e masës së vlerës së kompensimit financiar”. 

- Përshpejtimi i procedurave ligjore për kalimin në pronësi të objektit të ngritur para datës 

10.08.1991 dhe të truallit të tij funksional...etj. bazuar në VKM nr. 442, datë 18.07.2018 “Për 

përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë e të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të 

ndërtuara deri më 10.08.1991 dhe truallit funksional të tyre“ dhe Udhëzimit nr. 1791, datë 

26.11.2018 “Për zbatimin e VKM-së Nr. 442, datë 18.07.2018 “Për përcaktimin e procedurës së 

kalimit të pronësisë e të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 10.08.1991 

dhe truallit funksional të tyre”.   

 

Sipas kerkesave të bëra herë pas here nga grupi i auditimit, për vënien në dispozicion nga ana 

dokumentare e të dhenave të ankesave të qytetarve në vitet 2019 deri në vitin 2021 kostatohet se 

nuk janë mbajtur elektronikisht ankesat, nuk ka ndjekje të tyre dhe nuk ka të dhëna mbi personat 

përgjegjes për ndjekjen e ankesës të çdo qytetari, pavarësisht se për periudhë Janar deri në datën 

20.10.2020, periudhe për të cilën sistemi i ankesave  për pritjen e tyre kryej në portalin elektronik.  

Nga dokumentacioni i administruar dhe të dhënat e paraqitura nga DVASHK Durrës, në kërkesat 

e bëra nga qytetarët për legalizimin e objekteve informale apo institucione të ndryshme, 
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 konstatohet se, përgjithësisht kërkesat nuk janë marë në shqyrtim për tju dhënë përgjigje, 

konkretisht: 

  

Nga të dhëat rezultojnë ankesa  të ardhura  në total janë 176 ankesa të adresuar në Platformën e 

Bashkëqeverisjes, nga të cilat: 

- Në 42 raste kanë gjetur zgjidhje janë paisur me  certifikata pronësie, leje legalizimi, dërgim 

dokumentacini tekniko-ligjor për kompesim financiar, dhe shërbime të ndryshme për të cilën kanë 

aplikuar). 

-Në 68 raste nuk kanë gjetur zgjidhje për shkak të mos plotësimit të dokumentacionit të kërkuar 

nga ana e institucionit. 

-Në 22 raste nuk kanë gjetur zgjidhje për shkak të institucioneve të ndryshme dhe 44- ankesa deri 

në datë 20.10.2020 (periudha e karantinimit për shkak të Covid-19 ) kanë qenë në proces shqyrtimi 

nga ana e specialistëve të DVASHK Durrës dhe nuk kanë marrë zgjidhje. 

Këto të dhena janë vënë në dispozicion me shkrese nga Sektori Juridik dhe nuk kanë anën 

dokumentare të printuar nga sistemi, procedurën e ndjekjes si dhe personin përgjegjës për ndjekjen 

e ankesës. 

-Pra sipas të dhënave nga sektori i zyrës juridike konstatohet se nga 176 ankesa kanë gjetur zgjidhje 

vetëm 42 ndërsa  134  ankesa ose  76 % e ankesave nuk kanë gjetur zgjidhje.   

Nga të dhënat nga librat e protokollit për vitin 2019 -2021, u kostatua se në  regjistrimin e ankesave, 

rezolton se ishin formale, rregjistruar në librin e protokollit pa të dhënat për datat e protokollimit 

të kërkeses si dhe kujt i adresohet kjo kerkesë,  nuk kanë shënuar datat e kalimit të ankesës në 

sektorin përkatës. 

Nga rakordimi i librave të protokollit me pasqyrën u kostatua se në vitin 2019 deri në vitin 2021 

kanë berë ankesa 1195 qytetarë dhe nga këto nuk janë  pasqyruar dhe hedhur në sistem dhe nuk 

kanë të argumentuar arsyen e mos kthimit të përgjigjes për të gjitha kërkesat, por vetëm 47 % kanë 

shënimet në librin e protokollit, gjithashtu ka pasur zvarritje të përgjigjeve në mbi 50% të rasteve. 

Në 561 raste regjistrat kanë shënimin “Kthim përgjigje” ndersa pa përgjigje janë 634 ankesa ose 

54% e tyre (shih pasqyren). 

 

Tabela e ankesave te qytetarve të marra nga protokolli: 

Nr. Viti Ankesa gjithsej Kthyer 

Pergjigjet  

Ankesa pa pergjigje  % sipas viteve pa 

pergjigje! 

1 2019 301 148 153 50% 

2 2020 325 101 224 68% 

3 2021 569 312 257 45% 

 Totali 1195 561 634 54% 

      

 

Theksojmë se përveç përgjigjeve të kthyera zyrtarisht brenda afateve ligjore është e domosdoshme 

bashkëpunimi dhe rakordimi ndërmjet sektorëve. 

-Konstatohet se mungon bashkëpunimi në sek e DAVSHK Durrës kostatohet se realisht mungon, 

për dhënien e zgjidhjeve ligjore të problemeve në zbatim të kërkesave ligjore, bashkëpunim dhe 

koordinim i cili duhet të ekzistoj në mnëyrë që të adresohen dhe orientohen qytetarët për zgjidhjen 

në thelb të problematikave të ngritura prej tyre në ankesat e paraqitura, dhe jo duke u mjaftuar 

thjesht me një kthim përgjigje zyrtare brenda afateve. 
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Në ndjekjen e procedurave ligjore  të subjekteve  që ju janë drejtuar organeve gjyqësore gjatë vitit 

2019-2021 kostatohet: 

Nga të dhënat  nga DVASHK Durrës  rezulton se janë 443 procese gjyqësore të ndjekura nga viti 

2019-2021, nga të cilat rezultojnë 173 të përfunduara dhe 270 të papërfunduara sipas procedurave 

ligjore të ndjekura në të gjitha shkallët e gjyqësorit. 

Në dosjet që disponohen rezultojnë se janë mbajtur në sistemin elektronik, por nuk kanë të 

plotësuar të gjitha modalitetet përkatëse datat e fillimit të procesit, afatet kohore, shkallët e 

gjyqësorit etj.   

Në kërkesat nga grupi i auditimit për vënien në dispozicion të disa dosjeve për auditim u konstatua 

se nga DVAVSHK Durrës nuk janë mbajtur dosjet përkatëse për 35 raste si palë përfaqësuese në 

proceset gjyqësore. 

Në ndjekjen e proceseve gjyqësore nuk gjendet në dosje Autorizimi nga titullari  për të marre pjesë 

në procesin gjyqësor, ç’ka tregon mos ndjekje të problematikave si dhe mos përfaqsimin e tyre si 

institucion në proceset gjyqësore të zhvilluara. Nga kërkesat e bërë nga grupi i auditimit, për vënien 

në dispozicion të dosjeve si me poshte pasqyren për 35 procese gjyqësore të cilat nuk kanë dosje: 

 

Në dosjet e audituara të kaluara në procese gjyqësore konstatohet se ka munguar bashkëpunimi 

ndërmjet sektorëve, pasi nuk ka shkresa të nisura sektorit të legalizimit dhe sektorit të regjistrimit 

për të pezulluar procesin e legalizimit për ato objekte të cilët mosmarrëveshjet u jane drejtuar 

Gjykatës Durrës dhe konkretisht: 

- Për subjektet K. shpk (leje legalizimi mr nr.serie 285577, datë 29.05.2020, me nr.serie  296827, 

datë 29.07.2020, me nr. serie 286142, datë 30.09.2020); R. L. (leje legalizimi mr nr.serie 283984, 

datë 29.01.2019), A. B. (leje legalizimi mr nr.serie 295801, datë 28.09.2020); A. P. dhe F. P. (leje 

legalizimi mr nr.serie 269738, datë 27.06.2018) nuk ka dosje dhe ndjekje të procedurave 

gjyqësore, nuk ka shkresë të nisur sektorëve të tjerë që subjekti është në proces gjyqësor. Mungojnë 

të dhenat nga Sektori  Juridik, të dhënat për datat e proceseve gjyqësore, autorizimi për ndjekjen e 

procesit gjyqësor, njoftimet apo vënia në dijeni e sektorëve të tjerë. 

U konstatua se për 83 subjekte nuk kanë përfunduar proceset gjyqësore. Praktikat gjyqësore për 

këto subjekte nuk janë të sistemuara nga  Sektori Juridik. Nga grupi i auditimit herë pas here është 

kërkuar informacion për të dhënat mbi përfaqësimin në proceset gjyqësore, por nga DVASHK 

Durrës, në tabelën e paraqitur, nuk përshkruhen të dhënat për ndjekjen e procesit, shkallët e 

gjykimit, apo çështjet e ndryshme të karakterit juridik, si dhe objektin e padisë. Mungojnë 

autorizimet për përfaqësimin e institucionit në proceset gjyqësore, mungojnë shkresat për 

informimin e sektorëve përkatës të DVASHK Durrës për vënien në dijeni të ekzistencës së 

proceseve gjyqësore në mënyrë që të merreshin masa nga sektorët përkatës për zbatimin e 

dispozitave ligjore të parashikuara në ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar dhe ligjin nr. 20/2020, datë 

05.03.2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

 

Punonjësit e Sektorit Juridik të ngarkuar me detyrën e ndjekjes së proceseve gjyqësore 

(përkatësisht për periudhën kohore që ata kanë qenë në punë) kanë qenë zj.L. K. përgjegjëse, z.I.  

D., z. C. S. 
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 Nga të dhënat e vendosura në dispozicion në DVASHK Durrës, rezulton se  ka zvarritje të procesit 

të legalizimit, shkelje të afateve kohore me muaj dhe raste me vite në lëshimin e lejes legalizimit, 

në mospërputhje me kërkesat e ligjit nr.9482, datë 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, dhe ligjit 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronsisë 

në Republikën e Shqipërisë”.  

Konkretisht rezultojnë: 

-Dosje të pa iventarizuara, pa shkresat përkatëse të hyrjes dhe daljes nga arkiva, pa nënshkrimin e 

dorëzuesit dhe marrësit, si dhe dosje që nuk gjenden në arkivë dhe nuk u vendosën në dispozicion 

(shih pasqyrën për 10 raste). 

-Legalizim të objekteve dhe dhënie e siperfaqeve më tepër se 3-fishi pa bërë më parë kërkesë me 

shkrim, në mospërputhje me nenin 17 të ligjit me nr. 9482 dt. 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizmin, integrimin e ndërtimeve pa leje” të ndryshuar dhe akteve nën ligjore në zbatim të tij 

(Shih pasqyrën si më poshtë) 

 

 

Sipas kërkesës për vendosjen në dispozicion të dosjeve nga arkiva për 107 dosje të kërkuara për 

auditim, 10 dosje nuk u ndodheshin në arkivë, pavarsisht se elektronikisht këto objekte janë 

legalizuar dhe pajisur me leje legalizimi për subjektet si vijon: H. M. M., Z. I. I., N. I. Xh., G. A. 

D., K. N. S., F. A. H., E. S. K., S. I. M., N. G. K., Xh. H. V. 

Në dosjet e paraqitura  kostatohen se në disa raste vendimet janë marrë në vitin 2016 dhe legalizuar 

në vitin 2019 poseduesi S. R. B. dhe A. H. B. Me Vendim nr. 994, datë 05.04.2016 të ish-ALUIZNI 

Durrës është miratuar 253m2 parcele ndërtimore më tepër nga trefishi i ndërtesës. Sipërfaqja e 

parcelës ndërtimore është miratuar me VKM nr. 125, datë 17.02.2010. Leja e legalizimit është 

zbardhur më datë 27.03.2019 me nr. serie 2844555, pra 3 vjet vonesë.  Sipas fotografive të 

paraqitura objekti është 2 (dy) kate dhe i është dhënë leja vetëm për një kat.   
 

 
 

 
 

 

 

 

-Në dosjen e vënë në dispozicion për poseduesin S. I. Ç., konstatohet se objekti është kualifikuar 

me vendim të vitit 2008, ndërsa parcela ndërtimore me sipërfaqe 212 m2 më tepër nga trefishi i 

ndertesës është miratuar me VKM nr.175 të Nëntor 2008. Leja e legalizimit me nr. 256963 është 

zbardhur më datë 30.04.2019. Në dosjen e painventarizuar mugon vetëdeklarimi dhe fotografitë e 

objektit nga të 4 anët.  

 

-Në dosjen e vënë në dispozicion për poseduesin N. K. D., konstatohet se parcela ndërtimore e 

objektit me sipërfaqe 181m2 më tepër nga trefishi i ndertesës është miratuar me VKM nr.549, datë 

07.07.2010. Leja e legalizimit me nr.258459 është zbardhur më datë 31.01.2020. Në dosje mugon 

kërkesa me shkrim e poseduesit të ndërtimit informal. 

 

-Në dosjet e poseduesit T. Q. H. me certifikate pronësie “arë” Sukth, i është dhënë parcelë 

ndërtimore mbi 3-fishin “Truall” me sipërfaqe 95m2. Në lejen e legalizimit me nr.289549, datë 

29.04.2020 citohet se “Parcela ndërtimore do të miratohet me VKM”. Leja e legalizimit është 

nënshkruar nga ish-Përgjegjsi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori A. Ç.. 

 

-Në dosjen e poseduesit V. K. L. i është dhënë parcelë ndërtimore mbi 3-fishin “Truall” me 

sipërfaqe 276m2, ndërkohë që ndërtimi është 32m2, pra 180m2 më tepër. Në lejen e legalizimit me 
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 nr.284263, datë 28.02.2019 citohet se “Parcela ndërtimore do të miratohet me VKM”. Leja e 

legalizimit është nënshkruar nga ish-Përgjegjsi i sektorit të legalizimit A. D. dhe ish-Drejtori A. I.. 

 

-Në dosjen e poseduesit B. Sh. M., sipërfaqe banimi 147.2m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore  

605m2 i është dhënë parcelë ndërtimore 164m2 mbi 3-fishin. Në lejen e legalizimit me nr. 284074, 

datë 21.01.2019 citohet se “Parcela ndërtimore do të miratohet me VKM”. Leja e legalizimit është 

nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit G. A. dhe ish-Drejtori A. I.. Në praktikën e 

legalizimit mungon procesverbali i verifikimit në terren dhe inventari i dosjes. 

 

-Në dosjen e poseduesit E. E. B., sipërfaqe banimi 38m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 227m2 i 

është dhënë parcelë ndërtimore 113m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr.286484, datë 

28.01.2020 nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori A. Ç.  

 

-Në dosjen e poseduesit A. Xh. H. , sipërfaqe banimi 67m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 468m2 

i është dhënë parcelë ndërtimore 267m2 mbi 3-fishin. Vendimi nr.30204 për kualifikimin e objektit 

është marrë më datë 24.01.2018. Në lejen e legalizimit me nr. 285968, zbardhur më datë 

20.01.2019 citohet se “Parcela ndërtimore do të miratohet me VKM”. Leja e legalizimit është 

nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit A. D. dhe ish-Drejtori A. I..  

 

-Në dosjen e poseduesit Gj. N. Gj., sipërfaqe banimi 37m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 300m2 

i është dhënë parcelë ndërtimore 189m2 mbi 3-fishin. Vendimi nr. 30181 për kualifikimin e objektit 

është marrë më datë 23.01.2018. Sipërfaqja e parcelës ndërtimore është miratuar me VKM nr. 167, 

datë 19.02.2009 gjë e cila është paasqyruar në lejen e legalizimit me nr. 283946, zbardhur më datë 

28.01.2019.  

 

-Në dosjen e poseduesit A. R. K., sipërfaqe banimi 86m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 500m2 i 

është dhënë parcelë ndërtimore 242m2 mbi 3-fishin. Sipërfaqja e parcelës ndërtimore është 

miratuar me VKM nr. 167, datë 19.02.2009 gjë e cila është paasqyruar në lejen e legalizimit me 

nr. 283936, zbardhur më datë 28.02.2019.  

 

-Në dosjen e poseduesit P. M. R. , sipërfaqe banimi 97m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 500m2 

i është dhënë parcelë ndërtimore 209m2 mbi 3-fishin. Vendimi nr. 30185 për kualifikimin e objektit 

është marrë më datë 23.01.2018. Në lejen e legalizimit me nr. 285933, zbardhur më datë 

26.01.2019 citohet se “Parcela ndërtimore do të miratohet me VKM”. Leja e legalizimit është 

nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit G. A. dhe ish-Drejtori A. I..  

 

-Në dosjen e poseduesit V. F. K., sipërfaqe 68m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 212m2 i është 

dhënë parcelë ndërtimore 8m2 mbi 3-fishin. Vendimi nr.30163 për kualifikimin e objektit është 

marrë më datë 23.01.2018. Në lejen e legalizimit me nr.283878, zbardhur më datë 26.01.2019 

citohet se “Parcela ndërtimore do të miratohet me VKM”. Leja e legalizimit është nënshkruar nga 

ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit A. D. dhe ish-Drejtori A. I..  

 

-Në dosjen e poseduesit B. H. Z., sipërfaqe banimi 124+16m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

448m2 i është dhënë parcelë ndërtimore 28m2 mbi 3-fishin. Sipërfaqja e parcelës ndërtimore është 
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 miratuar me VKM nr.490, datë 18.06.2013 gjë e cila është paasqyruar në lejen e legalizimit me nr. 

258832, zbardhur më datë 30.04.2019.  

 

-Në dosjen e poseduesit P. N. Gj., sipërfaqe 136m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 500m2 i është 

dhënë parcelë ndërtimore 83m2 mbi 3-fishin. Në lejen e legalizimit me nr. 298805, zbardhur më 

datë 20.07.2020 citohet se “Titulli i pronësisë mbi tokën i vërtetuar me dokumentin”. Në dosje nuk 

ndodhet dokumenti mbi të cilin vërteton pronësinë e parcelës ndërtimore.  

-Vendimi për kualifikimin e objektit me nr.31823, datë 14.07.2020 është nënshkruar vetëm nga A. 

Ç., ndërsa leja e legalizimit e zbardhur ka vetëm nënshkrimin e specialistit J. H.. 

 

-Në dosjen e poseduesit S. T. B., sipërfaqe 129m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 524m2 i është 

dhënë parcelë ndërtimore 137m2 mbi 3-fishin. Në lejen e legalizimit me nr. 298562, zbardhur më 

datë 31.03.2020 citohet se “Parcela ndërtimore do të miratohet me VKM”. Leja e legalizimit është 

nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori A. Ç..  

 

-Në dosjen e poseduesit A. E. O., sipërfaqe banimi 115m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 579m2 

i është dhënë parcelë ndërtimore 234m2 mbi 3-fishin. Sipërfaqja e parcelës ndërtimore është 

miratuar me VKM nr.404, datë 26.05.2010 gjë e cila është pasqyruar në lejen e legalizimit me nr. 

259733, zbardhur më datë 28.02.2020.  

 

-Në dosjen e poseduesit G. F. N., sipërfaqe 20m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 233m2 i është 

dhënë parcelë ndërtimore 173m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 296789, datë 29.07.2020 

është nënshkruar nga specialisti J. H. dhe ish-Drejtori A. Ç..  

Në praktikën e legalizimit mungon inventari i dosjes, mugojnë fotografitë e objektit nga të 4 anët, 

procesverbali nuk përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal, por thjesht emër, 

mbiemër dhe nënshkrimet e specialistëve H. L. dhe E. B.. 

 

-Në dosjen e poseduesit C. H. V., sipërfaqe e objektit 38m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 500m2, 

i është dhënë parcelë ndërtimore 386m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 206776, datë 

29.07.2020 është nënshkruar nga specialisti J. H. dhe ish-Drejtori A. Ç..  

Në praktikën e legalizimit mungon inventari i dosjes, mugojnë fotografitë e objektit nga të 4 anët, 

procesverbali nuk përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor 

dhe as të dhënat dhe nënshkrimet e specialistëve të terrenit. 

 

-Në dosjen e poseduesit P. Q. K., sipërfaqe e objektit 95m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 381m2, 

i është dhënë parcelë ndërtimore 96m2 mbi 3-fishin. Sipërfaqja e parcelës ndërtimore është 

miratuar me VKM, datë 28.07.2009 gjë e cila është paasqyruar në lejen e legalizimit me nr. 

252476, zbardhur më datë 29.07.2020.  

Në praktikën e legalizimit mungon inventari i dosjes, mugojnë fotografitë e objektit nga të 4 anët, 

procesverbali nuk përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor 

dhe as të dhënat dhe nënshkrimet e specialistëve të terrenit. 

 

-Në dosjen e poseduesit I. R. I., sipërfaqe e objektit 66m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 500m2, 

i është dhënë parcelë ndërtimore 302m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 206776, datë 

29.07.2020 është nënshkruar nga ish-specialisti B. S dhe ish-Drejtori R. E.. 
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 -Procesverbali i verifikimit në terren nuk përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit 

informal sipas formatit ligjor dhe as të dhënat dhe nënshkrimet e specialistëve të terrenit. 

 

-Në dosjen e poseduesit Sh. G. D., sipërfaqe e objektit 99m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

500m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 203m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 285595, 

datë 28.05.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori 

A. Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren nuk përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit 

informal sipas formatit ligjor dhe as të dhënat dhe nënshkrimet e specialistëve të terrenit. 

 

-Në dosjen e poseduesit K. B. M., sipërfaqe e objektit 83m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

500m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 251m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 285541, 

datë 28.05.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori 

A. Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren nuk përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit 

informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit J. M. Gj., sipërfaqe e objektit 61m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

500m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 317m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 285542, 

datë 28.05.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori 

A. Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren nuk përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit 

informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit V. N. N., sipërfaqe e objektit 140m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

555m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 135m2 mbi 3-fishin. Sipërfaqja e parcelës ndërtimore 

është miratuar me VKM nr.677, datë 18.06.2009 gjë e cila është paasqyruar në lejen e legalizimit 

me nr. nr. 285491, zbardhur më datë 26.05.2020.  

-Procesverbali i verifikimit në terren nuk përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit 

informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit K. E. Sh., sipërfaqe e objektit 116m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

500m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 152m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr.259669, datë 

27.02.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori A. 

Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren, i nënshkruar nga specialistët e terrenit A. U. dhe A. M., nuk 

përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit E. I. K., sipërfaqe e objektit 56m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 500m2, 

i është dhënë parcelë ndërtimore 332m2 mbi 3-fishin. Sipërfaqja e parcelës ndërtimore është 

miratuar me VKM nr.1481, datë 12.11.2008 gjë e cila është pasqyruar në lejen e legalizimit me nr. 

nr. 285586, zbardhur më datë 28.05.2020.  

-Procesverbali i verifikimit në terren, i nënshkruar nga specialistët e terrenit V. M. dhe A. M., nuk 

përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 
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 -Në dosjen e poseduesit Q. Xh. C., sipërfaqe e objektit 83m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

500m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 251m2 mbi 3-fishin. Sipërfaqja e parcelës ndërtimore 

është miratuar me VKM nr.805, datë 22.07.2009 gjë e cila është pasqyruar në lejen e legalizimit 

me nr. nr. 285347, zbardhur më datë 22.01.2020.  

-Procesverbali i verifikimit në terren, i nënshkruar nga specialistët e terrenit A. K. dhe J. K., nuk 

përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit N. A. G., sipërfaqe e objektit 127m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

660m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 279m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 284308, 

datë 23.03.2019 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit G. A. dhe ish-Drejtori 

A. I..  

-Procesverbali i verifikimit në terren nuk përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit 

informal sipas formatit ligjor. 

Në deklaratën noteriale me nr. 526 rep., nr.88/1 kol., poseduesi i pronës ka deklaruar se disponon  

500m2 truall dhe ka marrë përsipër likujdimin e detyrimit. 

 

-Në dosjen e poseduesit I. O. D., sipërfaqe e objektit 93m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 454m2, 

i është dhënë parcelë ndërtimore 175m2 mbi 3-fishin. Sipërfaqja e parcelës ndërtimore është 

miratuar me VKM nr.549, datë 07.07.2010 gjë e cila është pasqyruar në lejen e legalizimit me 

nr.278789, zbardhur më datë 23.04.2019.  

-Procesverbali i verifikimit në terren, i nënshkruar nga specialisti i terrenit A. M., nuk përmban të 

dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit A. O. D., sipërfaqe e objektit 135m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

500m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 95m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 259640, datë 

27.02.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori A. 

Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren nuk përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit 

informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit A. M. B., sipërfaqe e objektit 46m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

385m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 247m2 mbi 3-fishin. Sipërfaqja e parcelës ndërtimore 

është miratuar me VKM nr.1481, datë 12.11.2008 gjë e cila është pasqyruar në lejen e legalizimit 

me nr. 289592, zbardhur më datë 29.04.2020.  

-Procesverbali i verifikimit në terren, i nënshkruar nga specialistët e terrenit K. L. dhe A. T., nuk 

përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit A. A. O., sipërfaqe e objektit 111m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

492m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 159m2 mbi 3-fishin. Sipërfaqja e parcelës ndërtimore 

është miratuar me VKM nr.1481, datë 12.11.2008 gjë e cila është pasqyruar në lejen e legalizimit 

me nr.288806, zbardhur më datë 18.04.2019.  

-Procesverbali i verifikimit në terren, i nënshkruar nga specialistët e terrenit H. L., K. L. dhe A. 

T., nuk përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 
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 -Në dosjen e poseduesit I. R. D., sipërfaqe e objektit 121m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 485m2, 

i është dhënë parcelë ndërtimore 122m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 296555, datë 

01.03.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori A. 

Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren, i nënshkruar nga specialistët e terrenit L. Gj. dhe A. D. nuk 

përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit M. V. Z., sipërfaqe e objektit 162m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

711m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 225m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 258817, 

datë 18.04.2019 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit A. D. dhe ish-Drejtori 

A. I..  

-Procesverbali i verifikimit në terren, i nënshkruar nga specialistët e terrenit A. K. dhe I. K. nuk 

përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit N. J. C., sipërfaqe e objektit 83m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 500m2, 

i është dhënë parcelë ndërtimore 251m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 259699, datë 

28.02.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori A. 

Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren, i nënshkruar nga specialistët e terrenit A. M. dhe A. D. nuk 

përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit E. D. B., sipërfaqe e objektit 143m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

500m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 71m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 286487, datë 

28.01.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori A. 

Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren, i nënshkruar nga specialistët e terrenit A. M. dhe E. B. nuk 

përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit E. M. O., sipërfaqe e objektit 171m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

865m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 352m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 258438, 

datë 31.01.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori 

A. Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren, i nënshkruar nga specialistët e terrenit I. K. dhe L. Gj. nuk 

përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit K. Sh. N., sipërfaqe e objektit 118m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

500m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 146m2 mbi 3-fishin. Sipërfaqja e parcelës ndërtimore 

është miratuar me VKM nr.125, datë 09.09.2010 gjë e cila është pasqyruar në lejen e legalizimit 

me nr. 258430, zbardhur më datë 31.01.2020. Leja e legalizimit është nënshkruar nga ish-

Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori A. Ç.. Sipas VKM nr.125, datë 

09.09.2010 sipërfaqja e parcelës ndërtimore e miratuar ka qenë 300m2. 

-Procesverbali i verifikimit në terren, i nënshkruar nga specialisti i terrenit A. M., nuk përmban të 

dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 
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 -Në dosjen e poseduesit A. N. B., sipërfaqe e objektit 86m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 538m2, 

i është dhënë parcelë ndërtimore 280m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 286483, datë 

28.01.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori A. 

Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren, i nënshkruar nga specialisti i terrenit H. L. nuk përmban të 

dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit S. M. K., sipërfaqe e objektit 101m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

625m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 332m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 286494, 

datë 29.01.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori 

A. Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren, i nënshkruar nga specialisti i terrenit H. L. nuk përmban të 

dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit A. Sh. K., sipërfaqe e objektit 108m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

520m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 196m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 286348, 

datë 27.01.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori 

A. Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren nuk përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit 

informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit B. E. Sh., sipërfaqe e objektit 128m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

500m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 116m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 259668, 

datë 27.02.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori 

A. Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren nuk përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit 

informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit N. H. Sh., sipërfaqe e objektit 126m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

500m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 122m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 286489, 

datë 28.01.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori 

A. Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren nuk përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit 

informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit G. T. H., sipërfaqe e objektit 129m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

500m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 113m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr.258419, datë 

31.01.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori A. 

Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren nuk përmban të dhënat për gjendjen faktike të ndërtimit 

informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit P. P. S., sipërfaqe e objektit 111m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 500m2, 

i është dhënë parcelë ndërtimore 167m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 286505, datë 
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 29.01.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori A. 

Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren, nënshkruar nga A. K. dhe E. B. nuk përmban të dhënat për 

gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit V. Gj. D., sipërfaqe e objektit 128m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

528m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 144m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 285496, 

datë 26.05.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori 

A. Ç..  

-Mungojnë fotografitë e objektit nga të 4 anët. 

-Procesverbali i verifikimit në terren, nënshkruar nga A. K. dhe E. B. nuk përmban të dhënat për 

gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit A. Gj. P., sipërfaqe e objektit 123m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

500m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 131m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 285502, 

datë 27.05.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori 

A. Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren, nënshkruar nga A. M. dhe E. B. nuk përmban të dhënat për 

gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit I. Gj. Ll., sipërfaqe e objektit 88m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 460m2, 

i është dhënë parcelë ndërtimore 196m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 285616, datë 

28.05.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori A. 

Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren, nënshkruar nga A. K. dhe E. B. nuk përmban të dhënat për 

gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit G. A. A., sipërfaqe e objektit 123m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

500m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 131m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 258456, 

datë 31.01.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori 

A. Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren, nënshkruar nga H. L. dhe A. K. nuk përmban të dhënat për 

gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

-Në dosjen e poseduesit Sh. K. O., sipërfaqe e objektit 134m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 

500m2, i është dhënë parcelë ndërtimore 98m2 mbi 3-fishin. Leja e legalizimit me nr. 259636, datë 

27.02.2020 është nënshkruar nga ish-Përgjegjësi i sektorit të legalizimit M. S. dhe ish-Drejtori A. 

Ç..  

-Procesverbali i verifikimit në terren, nënshkruar nga K. L. dhe E. R. nuk përmban të dhënat për 

gjendjen faktike të ndërtimit informal sipas formatit ligjor. 

 

Titulli: Mbi zbatimin e procedurave ligjore në legalizimin e ndërtimeve informale. 

Situata: Nga auditimi në DVASHK Durrës u konstatua: 
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 - në 25 raste procesverbali i verifikimit në terren nuk i përmbahet formatit (në 5 raste prej tyre ka 

nënshkrimin e vetëm një specialisti të terrenit ndërkohë që verifikimi duhet të kryhet nga jo më 

pak se dy specialistë) 

- Në 4 raste procesverbali i verifikimit në terren është i paplotësuar dhe i pa nënshkruar. 

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

hartografisë. 

- Në 25 raste, skicat fushore janë të parregullta dhe nuk i përmbahen formatit ligjor.  

-Në 20 raste, për praktikat e legalizimit, dokumentacioni i verifikimit në terren nuk plotësohet nga 

specialistët në kohën e evidentimit të objekteve në terren. 

- Në 27 raste mungojnë fotografitë e objekteve. 

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

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

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

ngritura.  

Titullari i Institucionit nuk ka ngarkuar me urdhër asnjë specialist apo grup pune për shqyrtimin e 

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

Në 65 raste, lejet e legalizimit nuk janë lëshuar brenda afatit ligjor të përcaktuar në nenin 28, të 

ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje“  

-DVASHK Durrës ka vepruar me 2 standarde, lidhur me procedurat e legalizimit, duke përfunduar 

procedurën e kualifikimit të disa objekteve brenda ditës, ndërsa për disa të tjerë është marrë 

vendimi për kualifikim ose është zbardhur leja e legalizimit mbas disa vitesh 

-Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DVASHK Durrës, rezultoi se në 87 

raste praktikat e legalizimit, janë të pa inventarizuara ose të inventarizuara pjesërisht, pasi nuk ka 

numerizim sipas fletëve dhe dokumentacionit, nuk ka marrës-dorëzues, në mospëputhje me 

kërkesat e nenit 3 dhe 29 të ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”. 

Referuar informacionit të marrë nga auditimi i mëparshëm i kryer nga KLSH në ish-Drejtorinë 

Rajonale të ALUIZNI Durrës dhe nga informacioni i marrë nga Administrata e Zonave te 

Mbrojtura, Durrës, ka rezultuar se janë ndërtuar objekte informale, por që nuk ka qenë i mundur 

verifikimi nëse këto subjekte kanë bërë kërkesën për përfshirje në procesin e legalizimit, janë 

legalizuar apo jo: 

- ndërtime pranë zonave dhe/ose nënzonave të mbrojtura, apo zonave të ruajtjes së veçantë, 

shkalla e mbrojtjes të së cilave nuk lejon ndërtime me funksion banimi apo 

social/ekonomik, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 8906, datë 6.6.2002, “Për zonat e 

mbrojtura”, të ndryshuar; 

- ndërtime pranë brigjeve të detit, liqeneve, lumenjve, zonat ku nuk lejohet ndërtimi ose 

brenda sipërfaqeve të baseneve dhe rezervuarëve, të mbrojtura sipas ligjit nr. 111/2012, 

“Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; 

- ndërtime që mund të jenë ndërtuar mbi trupin e rrugëve ekzistuese sipas përcaktimeve të 

ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar dhe 

të akteve në zbatim të tij; 

- ndërtime që mund të jenë ndërtuar brenda vijës kufizuese të parcelës ndërtimore të 

ndërtesave publike (institucione shtetërore, shkolla e kopshte publike, spitale, qendra 

shëndetësore publike, kampuse studentore etj.); 

- ndërtime që mund të jenë ndërtuar brenda zonës së sigurisë së centraleve prodhuese të 

energjisë elektrike, nënstacioneve elektrike ose që shkelin brezin mbrojtës të sistemit të 
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 linjave ekzistuese të interkonjeksionit, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 9072, datë 22.5.2003, 

“Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar; 

- ndërtime që mund të jenë ndërtuar pa miratimin paraprak të institucioneve përkatëse në 

zonën mbrojtëse të objekteve të trashëgimisë kulturore,  të shpallura në përputhje me ligjin 

nr. 9048, datë 7.4.2003, “Për trashëgiminë kulturore”, të ndryshuar;  

- ndërtime që mund të jenë ndërtuar brenda territorit/vijës kufizuese të parcelës ndërtimore 

të ndërtesave objekt kulti, përveç rasteve kur posedues/ subjekt ndërtues është vetë 

institucioni fetar. 

-Në 107 raste, për objektet e legalizuara janë dhënë parcela ndërtimore mbi 3-fishin e bazës 

ndërtimore, kjo bazuar mbi Vendimet e Këshillit të Ministrave të miratuara që në vitet 

2008, 2009 dhe 2010, por në disa raste edhe pa dalë ende VKM-të përkatëse, dhe pa 

kërkesën me shkrim nga qytetari për të deklaruar që është dakord me përfitimin e sipërfaqes 

mbi 3-fishin kundrejt pagesës së vlerës së truallit të përcaktuar me VKM. Veprime në 

mospërputhje me ligjin nr.9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar dhe ligjin nr. 20/2020, datë 05.03.2020 “Për 

përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

-Për 1317 objekte të legalizuara nuk kanë dalë akoma VKM-të përkatëse për miratimin e 

parcelave ndërtimore të objekteve informale për sipërfaqen totale 502,341m2 në 

mospërputhje me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar dhe ligjin nr. 20/2020, datë 05.03.2020 “Për 

përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

-Nga grupi i auditimit i’u kërkua DVASHK Durrës vënia në dispozicion e praktikave të 

legalizimit nga ku rezultoi së në 10 raste nuk u gjendën në arkivë. 

Kriteri: 

- Ligji nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 

leje” të ndryshuar me ligjin nr. 50/2014 dhe nr. 62/2015; 

- Ligji nr. 111/2018 “Për Kadastrën”; 

- Ligji nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare te pronësisë ne RSH”; 

- VKM Nr. 280, datë 01.04.2015 i ndryshuar “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

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

lartësi, në ndërtime me leje” i ndryshuar dhe pikën 2 të VKM nr.954, datë 25.11.2015 “Për 

përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit”, i ndryshuar; 

 -Vendimi nr. 1040 date 25.11.2020 “Për  përcaktimin e rregullave te zbatimit kritereve te 

legalizimit dhe miratimin e modelit te aktit legalizimit, për ndërtimet pa leje”; 

-VKM nr.954, datë 25.11.2015 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të formularit të 

lejes së legalizimit”. 

- Urdhrin nr. 846, datë 11.10.2012 “Për miratimin e manualit të hartimit dhe paraqitjes së 

materialeve grafike (gen-plani dhe planimetri) të objektit që legalizohet” shfuqizuar me Udhëzimin 

nr. 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (genplan dhe 

planimetri) të objektit që legalizohet”. 

Efekti: Mospërjashtim nga legalizimi, legalizime të padrejta, mosrespektim i afateve ligjore për 

kualifikimin/skualifikimin e objekteve dhe mosmbajtje e rregullt e dokumentacionit ligjor. 

Shkaku: Nga mozbatimi i akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, gabime njerëzore, interpretime të 

ndryshme të rasteve si pasojë e hapësirave ligjore. 

Rëndësia: E mesme. 
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 Rekomandime: 11 rekomandime (masa organizative). 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar janë 

paraqitur observacionet, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 

1. Me shkresën nr.202/27 datë 30.08.2022 nga specialisti i zyrës juridike z.I. D. është përcjellë 

observacioni se në DVASHK Durrës ka patur ngarkesë me proceset gjyqësore për shkak të 

bashkimit të institucioneve dhe ndryshimit të njëpasnjëshëm të drejtuesvee si dhe për shkak të 

transferimit të zyrave nga Durrësi në Tiranë, të cilat kanë krijuar vështirësi. Për dosjet gjyqësore 

me objekt gjykimi që kanë të bëjnë me regjistrimin, ju bëj me dije se kemi marrë pjesë pothuajse 

rregullisht, si dhe kemi dërguar aktet. Gjithashtu në shumicën e çështjeve, DVASHK Durrës ka 

qenë palë e tretë dhe në këto raste detyrimin e kanë palët me njëra tjetrën. Nga lista e dosjeve 

përmendur në Projektraport,  objekti i padisë nuk ka të bëjë me ndërtimin pa leje, por me zgjidhje 

kontrate, njohje pronar etj. 

- Me shkresën nr.202/12 datë 22.06.2022 nga z.Ç. S. është përcjellë observacioni se në rastin e 

çështjeve gjyqësore me palë paditësi A. dhe F. P. dhe të paditur DVASHK Durrës si dhe çështjen 

Domi, dosjet gjyqësore janë të plota  me të gjitha aktet që duhen për shqyrtim gjyqësor. Është 

plotësuar deklarata e mbrojtjes së të paditurit, sipas formatit të kërkuar nga gjykata. 

- Me shkresën nr.202/27 datë 30.08.2022 nga përgjegjësi i zyrës juridike zj.L. P. (K.) është 

përcjellë observacioni se ka qenë e pezulluar për periudhën 20 shtator 2019-15 maj 2020 dhe kur 

ka përfunduar pezullimi është rikthyer në pozicionin e përgjegjëses së sektorit juridik dhe të 

bashkëqeverisjes. Më pas me urdhërin nr.1123, datë 02.07.2021 të Drejtorit të Përgjithshëm është 

ndërprerë marrëdhënia financiare me DVASHK Durrës. Për periudhën maj 2020-02.07.2021 kam 

qenë në detyrë, por është provuar me vendim gjykate nr.193, datë 22.02.2022 që nuk jam personi 

që jam marrë me ankesat, kërkesat e qytetarëve dhe vijimësinë e proceseve gjyqësore. Për 

konstatimet e bëra nga ana e grupit tuaj nuk jam personi të cilit i atribuohen ato shkelje për arsye 

e përmendura në observacion (dokumentacioni justifikues i observacioneve bashkëlidhur). 

- Me shkresën nr.202/27 datë 30.08.2022 nga znj.A. A. është përcjellë observacioni se në mungesë 

të përgjegjëses së sektorit, në cilësinë e specialistes kam qenë personi i kontaktit për pritjen e 

ankesave në portalin e bashkëqeverisjes nga ana ime janë trajtuar të gjitha ankesat e adresuara 

në këtë platformë. Të gjitha ankesat kanë marrë përgjigje në rrugë elektronike., përfshirë çdo 

shkresë e ardhur në tavolinën time të punës ka marrë përgjigje në zbatim të ligjit dhe akteve 

nënligjore. 

-Me shkresën nr.202/27 datë 30.08.2022 nga zj. E. M. është përcjellë observacioni se nuk ka 

punuar asnjëherë në rolin e specialistes pranë Sektorit Juridik dhe nuk ka qenë detyrë e saj 

përfaqësimi i institucionit në gjykatë. 

- Me shkresën nr.202/27 datë 30.08.2022 nga z.V. M. është përcjellë observacioni se lidhur me 

procesverbalin  e verifikimit në terren, për subjektin E. K. është kryer procedura në zbatim të VKM 

nr.589/2014 dhe se nga subjekti nuk janë vënë në dispozicion pasi nuk i njeh kufitarët, ndërsa 

numrat e pasurisë janë vendosur sipas hartës vektor që posedon institucionit.  

- Me shkresën nr.202/27 datë 30.08.2022 nga z.V. M. është përcjellë observacioni se lidhur me 

procesverbalin  e verifikimit në terren, për subjektin E. K. është kryer procedura në zbatim të VKM 

nr.589/2014 dhe se nga subjekti nuk janë vënë në dispozicion pasi nuk i njeh kufitarët, ndërsa 

numrat e pasurisë janë vendosur sipas hartës vektor që posedon institucionit.  
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 - Me shkresën nr.202/27 datë 30.08.2022 nga z.Xh. N. është përcjellë observacioni se lidhur me 

procesverbalin e verifikimit në terren është kryer procedura në zbatim të VKM nr.589/2014 dhe 

se nga subjekti nuk janë vënë në dispozicion pasi nuk i njeh kufitarët, ndërsa numrat e pasurisë 

janë vendosur sipas hartës vektor që posedon institucionit.  

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit:  

1. Në lidhje me observacionet e bëra nga specialistë apo drejtues të ndryshëm të institucionit të 

DVASHK, grupi i auditimit sqaron se nuk mbajnë përgjegjësi personat sa herë është pëmendur 

emri i tyre në akt konstatimet përkatëse. Emrat janë përmendur edhe për efekt të evidentimit të 

mbajtjes apo hartimit të dokumentacionit nga punonësit përkatës. Por në rast se në pjesët e 

trajtuara nga audituesit nuk ka patur shkelje apo devijime ligjore gjatë procedurave të legalizimit 

apo regjistrimit, atëherë ata nuk mbajnë apo janë ngarkuar me përgjegësi në një kohë që ata kanë 

zbatuar ligjin.  

-Observacioni i z. Ç. S.  nuk do të merret në konsideratë për shkak se nuk është i argumentuar me 

dokumentacionin përkatës.  

-Observacioni i zj. A. A. dhe E. M. do të merret në konsideratë.  

-Përsa i përket rastit të zj.L. P. dhe periudhës kur ajo ka qenë e pezulluar apo e larguar nga puna 

është marrë në konsideratë që në fazën e hartimit të Projektraportit.  

-Në lidhje me observacionin e z. V. M. dhe Xh. N. do të merret në konsideratë. 

 

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

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

 

- M. K. 

Në dosje ndodhet kërkesa me nr.8569 prot., datë 12.05.2021, për legalizim të ndërtimit pa leje. 

-Procesverbali i verifikimit në terren pa datë,  është nënshkruar vetëm nga specialisti i terrenit I. 

K.. Procesverbali i verifikimit në terren është i pavlefshëm për shkak se verifikimi në terren kryhet 

nga jo më pak se dy specialistë dhe nënshkruhet nga përgjegjësi i sektorit të hartografisë sipas 

formatit ligjor të këtij dokumenti. 

- Skica fushore është nënshkruar nga I. K.. 

- Genplani është nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe regjistrimit vetëm nga ish-specialisti 

E. B., për sektorin e çështjeve të pronësisë nga specialisti E. P. dhe nga J. H.. Genplani nuk ka 

nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit ligjor të cilët janë të ngarkuar me këtë detyrë. 

-Vendimi nr.33991, datë 19.05.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

A. M. dhe J. H.. Objekti i legalizuar “Godinë social-ekonomike 1 kat” me sipërfaqe ndërtimi 

1718m2, nuk është përcaktuar sipërfaqja e parcelës ndërtimore, ZK3339, pasuri nr.15/9. 

 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale rezulton se objekti është legalizuar jashtë afatit ligjor 

në mospërputhje me  nenin 17 të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 

pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

Për sa më lartë është vepruar në mospërputhje me përcaktimet e ligjit nr. 20/2020 “Për 

përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në republikën e shqipërisë”, VKM nr.280, datë 

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

kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar, 
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 dhe Rregulloren e Brendshme, datë 14.07.2015 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë 

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

Vendimi për legalizimin e ndërtimit informal në emër të M. K. është nxjerrë në mospërputhje me 

procedurën e legalizimit. 

 

- Xh. 

Në dosje ndodhet kërkesa me nr.727 prot., datë 16.03.2021, për legalizim të ndërtimit pa leje. 

-Mungon procesverbali i verifikimit në terren. 

-Në dosje ndodhen skica fushore, por të panënshkruara dhe pa datë. Në këto kushte mungon 

dokumentacioni ligjor që do të vërtetonte kryerjen e verifikimit në terren. 

- Genplani është nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe regjistrimit vetëm nga ish-specialisti 

E. B., për sektorin e çështjeve të pronësisë nga specialisti E. P. dhe nga J. H.. Genplani nuk ka 

nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit ligjor të cilët janë të ngarkuar me këtë detyrë. 

-Planimetria nuk ka nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit ligjor të cilët janë të 

ngarkuar me këtë detyrë, por ka vetëm nënshkrimin e ish-specialistit E. B.. 

-Vendimi nr.92879, datë 19.03.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

A. M. dhe J. H.. Objekti i legalizuar “Godinë social-ekonomike 2 kat” me sipërfaqe ndërtimi 

220m2, sipërfaqe të parcelës ndërtimore 220m2, ZK 8512, pasuri nr.24/658. 

 

-Nga verifikimi i pozicionimit të objektit rezulton se objekti i legalizuar ndodhet 20 m pranë 

Kullës Veneciane dhe 10 m nga muret rrethuese të kalasë së Durrësit, në zonën arkeologjike A të 

qytetit të Durrësit miratuar me VKM Nr. 786, datë 26.12.2018 “Për miratimin e zonave 

arkeologjike “A” dhe “B”, të qytetit të Durrësit dhe të planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe 

administrimin e tyre”. Vendimi për legalizimin e ndërtimit është marrë në kundërshtim me pikën 

15/ë të VKM nr.1040, datë 25.11.2020 “Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të 

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

“Ndërtimi pa leje i llojit “objekt”, i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të miratuar 

ose të zonës urbane, i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr.20/2020, “Për përfundimin e 

proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë, nuk legalizohet nëse verifikohet se 

në bazë të vlerësimit të autoriteteve përgjegjëse sipas ligjit nr.27/2018, “Për trashëgiminë 

kulturore dhe muzetë”, cenon integritetin e pasurive kulturore të paluajtshme të grupuara, të 

shpallura sipas kategorive të mëposhtme: i. Kompleks; ii. Ansambël-arkitektonik/urban; iii. 

Qendër historike; iv. Zonë arkeologjike “A”.” 

Për sa më lartë Vendimi për legalizimin e ndërtimit informal në emër të Xh. është nxjerrë në 

mospërputhje me procedurën e legalizimit. 

 

- Shoqëria V. 

Në dosje ndodhet kërkesa me nr.4640 prot., datë 09.04.2021, për legalizim të ndërtimit pa leje. 

-Procesverbali i verifikimit në terren datë 12.04.2021, është nënshkruar nga specialistët e terrenit 

H. Xh. dhe I. K.. Ndërsa për sektorin e hartografisë është nënshkruar nga E. B.. 

- Genplani është nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe regjistrimit vetëm nga ish-specialisti 

E. B., për sektorin e çështjeve të pronësisë nga specialisti E. P. dhe nga J. H.. Genplani nuk ka 

nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit ligjor të cilët janë të ngarkuar me këtë detyrë. 

-Planimetria nuk ka nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit ligjor të cilët janë të 

ngarkuar me këtë detyrë, por ka vetëm nënshkrimin e ish-specialistit E. B.. 
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 -Vendimi nr.33474, datë 19.04.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar vetëm 

nga J. H.. Objekti i legalizuar “Godinë social-ekonomike 1 kat” me sipërfaqe ndërtimi 742m2, 

sipërfaqe të parcelës ndërtimore 4943m2, ZK 3852, pasuri nr.19/32.  

Në dosje gjendet certifikata e pronësisë mbi të cilin është ndërtuar objekti informal. 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale rezulton se objekti është legalizuar jashtë afatit ligjor 

në mospërputhje me  nenin 17 të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 

pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

-Në dosje nuk ndodhen fotografi të objektit, por nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale të 

Google Earth duket sikur objekti të jetë konstruksion me llamarinë (material i lehtë, i 

paqëndrueshëm dhe provizor). 

Vendimi për legalizimin e ndërtimit informal në emër të shoqëria V. është nxjerrë në 

mospërputhje me procedurën e legalizimit. 

 

- M. 

Në dosje ndodhet kërkesa me nr.3186 prot., datë 01.04.2021, për legalizim të ndërtimit pa leje. 

-Procesverbali i verifikimit në terren datë 20.04.2021, është nënshkruar nga specialistët e terrenit 

A. U. dhe A. M.. Ndërsa për sektorin e hartografisë nuk është nënshkruar. 

- Genplani është nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe regjistrimit vetëm nga ish-specialisti 

E. B., për sektorin e çështjeve të pronësisë nga specialisti E. P. dhe nga J. H.. Genplani nuk ka 

nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit ligjor të cilët janë të ngarkuar me këtë detyrë. 

-Planimetria nuk ka nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit ligjor të cilët janë të 

ngarkuar me këtë detyrë, por ka vetëm nënshkrimin e ish-specialistit E. B.. 

-Vendimi nr.33754, datë 23.04.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

ish-specialisti A. M. dhe J. H.. Objekti i legalizuar “Godinë social-ekonomike 1 kat” me sipërfaqe 

ndërtimi 544m2, sipërfaqe të parcelës ndërtimore 1057.5m2, ZK 8515, pasuri nr.1/119.  

Në dosje gjendet certifikata e pronësisë mbi të cilin është ndërtuar objekti informal. 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale rezulton se objekti është legalizuar jashtë afatit ligjor 

në mospërputhje me  nenin 17 të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 

pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

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

mospërputhje me procedurën e legalizimit. 

 

- F. R. 

Në dosje ndodhet deklarata me nr.7027 prot., datë 06.06.2017, për përfshirje në procedurat e 

legalizimit të ndërtimit pa leje. 

-Procesverbali i verifikimit në terren datë 02.02.2021, është nënshkruar nga specialistët e terrenit 

A. L. dhe H. L.. Ndërsa për sektorin e hartografisë është nënshkruar nga E. B.  

- Skica fushore është nënshkruar nga specialistët e terrenit. 

-Planimetria e katit përdhe është nënshkruar nga ish-specialisti E. B. dhe nga J. H.. 

- Genplani është nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe regjistrimit vetëm nga ish-specialisti 

E. B., për sektorin e çështjeve të pronësisë nga specialisti E. P. dhe nga J. H. për Drejtorin. 

Genplani nuk ka nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit ligjor të cilët janë të ngarkuar 

me këtë detyrë. 

-Vendimi nr.32982, datë 26.03.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga F. 

R., A. M. dhe J. H.. Objekti i legalizuar “Godinë banimi 1 kat” me sipërfaqe ndërtimi 73m2, 
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 sipërfaqe të parcelës ndërtimore 220m2, ZK 1574, pasuri nr.26/9. Sipërfaqja mbi të cilën është 

ndërtuar objekti rezulton në pronësi të përfituesit të lejes së legalizimit 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale rezulton se objekti nuk figuron i ndërtuar brenda 

afatit ligjor. Ndër të tjera nga verifikimi në hartën e AKPT objekti ndodhet në njësinë strukturore 

DR_N_N1_185/14, Kategoria N-Tokë natyrore, pranë bregut të detit, ky nuk lejohet legalizimi i 

ndërtimeve. Objekti është legalizuar jashtë afatit në mospërputhje me nenin 17 të ligjit nr. 20/2020 

“Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë” dhe brenda 

distancës nga bregu i detit ku nuk lejohen ndërtime, në mospërputhje me pikën 18/dh të VKM 

nr.1040, datë 25.11.2020 “Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe 

miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtimet pa leje” ku citohet “Ndërtimi informal i 

llojit “objekt”, i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr.20/2020, “Për përfundimin e proceseve 

kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, dhe që është ngritur jashtë vijës kufizuese të 

zonës informale të miratuar dhe jashtë zonës urbane, nuk legalizohet kur: është ngritur përbri 

brigjeve të deteve, liqeneve, lumenjve, rezervuareve apo çdo sipërfaqeje tjetër ujore, kur këto janë 

territore ku nuk lejohen ndërtime, në bazë të planit të përgjithshëm vendor në fuqi. Kur në PPV 

është përcaktuar brezi mbrojtës nëpërmjet “vijës blu”, atëherë drejtoritë vendore të ASHK-së 

mbështeten në këtë të fundit.”. 

 

- P. 2007 SH.A. 

-Në dosje mungon kërkesa për legalizim të ndërtimit pa leje. 

-Mungon procesverbali i verifikimit në terren dhe skica fushore.  

-Në dosje ndodhet planimetria e përpunuar nga ing. L. Sh. për katet -1 deri në katin e 2të teknik.  

- Genplani është nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe regjistrimit vetëm nga ish-specialisti 

E. B., për sektorin e çështjeve të pronësisë nga specialisti E. P. dhe nga J. H. për Drejtorin. 

Genplani nuk ka nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit ligjor të cilët janë të ngarkuar 

me këtë detyrë. 

-Vendimi nr.33326, datë 13.04.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

A. M. dhe J. H.. Objekti i legalizuar “Godinë social-ekonomike 7 kat + 1 kat” me sipërfaqe të 

bazës së ndërtimit 873m2, sipërfaqe të parcelës ndërtimore 2180m2, ZK 8513, pasuri nr.2/629/1. 

Sipërfaqja mbi të cilën është ndërtuar objekti rezulton në pronësi të përfituesit të lejes së 

legalizimit sipas kartelës së pasurisë dë paluajtshme. 

-Në dosje ndodhet leja e ndërtimit nr.471, datë 24.06.2019 me nr.2111/4 prot., datë 24.06.2019. 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale rezulton se është ndërtuar 1 kat shtesë tej lejes së 

ndërtimit, por që nuk rezulton afatit ligjor. Objekti është legalizuar jashtë afatit në mospërputhje 

me nenin 17 të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në 

Republikën e Shqipërisë”. 

 

- Shoqëria H. 

Në dosje ndodhet kërkesa me nr.515 prot., datë 12.03.2021, për legalizim të ndërtimit pa leje. 

-Procesverbali i verifikimit në terren datë 16.03.2021, është nënshkruar nga specialistët e terrenit 

A. U. dhe A. M.. Ndërsa për sektorin e hartografisë është nënshkruar nga E. B.. 

- Genplani është nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe regjistrimit vetëm nga ish-specialisti 

E. B., për sektorin e çështjeve të pronësisë nga specialisti E. P. dhe nga J. H.. Genplani nuk ka 

nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit ligjor të cilët janë të ngarkuar me këtë detyrë. 

- Në dosje ndodhet planimetria e katit. 
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 -Vendimi nr.32885, datë 19.03.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar vetëm 

nga J. H.. Objekti i legalizuar “Godinë social-ekonomike 1 kat” me sipërfaqe ndërtimi 1260m2, 

sipërfaqe të parcelës ndërtimore 2865m2, ZK 8517, pasuri nr.106/8/1.  

Në dosje gjendet certifikata e pronësisë mbi të cilin është ndërtuar objekti informal. 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale të Google Earth rezulton se objekti nuk figuron i 

ndërtuar brenda afatit ligjor. Objekti është legalizuar jashtë afatit ligjor në mospërputhje me nenin 

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

Shqipërisë”. 

 

- Shoqëria D. 

-Në dosje mungon kërkesa për legalizim të ndërtimit pa leje. 

-Mungon procesverbali i verifikimit në terren dhe skica fushore.  

- Genplani është nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe regjistrimit vetëm nga ish-specialisti 

E. B., për sektorin e çështjeve të pronësisë nga specialisti E. P. dhe nga J. H.. Genplani nuk ka 

nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit ligjor të cilët janë të ngarkuar me këtë detyrë. 

- Në dosje ndodhet planimetria e katit, por e panënshkruar nga të gjithë specialistët përkatës. 

-Vendimi nr.34018, datë 20.05.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar vetëm 

nga J. H.. Objekti i legalizuar “Godinë social-ekonomike 1 kat” me sipërfaqe ndërtimi 9540m2 + 

3570m2 + 41m2 + 40m2 + 32m2, sipërfaqe të parcelës ndërtimore 25825m2, ZK 2574, pasuri 

nr.156/1/1.  

-Në dosje ndodhet një fotokopje me ngjyra “Leje zhvillimore ndërtimi” nr.1496/2, datë 

23.06.2015, por pa dokumentacion shoqërues si planvendosja e miratuar sheshit, Projekti 

arkitektonik të miratuar në lejen e ndërtimit, Formulari nr.2, “Për miratimin e sheshit të 

ndërtimit”, Formulari nr.4, “Për miratimin e lejes së ndërtimit”, Vendimi për leje ndërtimi, 

Vendimi për shesh ndërtimi dhe planimetria e kateve. 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale të Google Earth rezulton se objekti nuk figuron i 

ndërtuar brenda afatit ligjor. Objekti është legalizuar jashtë afatit ligjor në mospërputhje me nenin 

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

Shqipërisë”. 

 

- G. M. 

Në dosje ndodhet kërkesa me nr.1741 prot., datë 24.03.2021, për legalizim të ndërtimit pa leje. 

-Procesverbali i verifikimit në terren datë 19.04.2021, është nënshkruar nga specialistët e terrenit 

A. U. dhe A. M.. Ndërsa për sektorin e hartografisë është nënshkruar nga E. B.. 

-Genplani, datë 21.04.2021 është i nënshkruar vetëm nga J. H.. Genplani nuk ka nënshkrimin e 

specialistëve dhe përgjegjësave përkatës sipas formatit ligjor. 

-Planimetria, datë 21.04.2021 nuk përmban nënshkrimet përkatëse sipas formatit ligjor, por është 

nënshkruar vetëm nga ish-specialisti E. B. dhe J. H..  

-Vendimi nr.33839, datë 23.04.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

ish-specialisti A. M. si për kualifikuesin dhe për përgjegjësin e sektorit të legalizimit, ndërsa për 

drejtorin është nënshkruar nga specialisti J. H.. Objekti i legalizuar “Godinë banimi 1 kat” me 

sipërfaqe ndërtimi 65m2, sipërfaqe të parcelës ndërtimore 200m2, ZK 3374, pasuri nr.98/8/1. 

-Vendimi për legalizimin e objektit është zbardhur, pa dokumentacionin e detyrueshëm tekniko-

ligjor të parashikuar për procedurën e legalizimit. 
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 -Trualli mbi të cilin është ngritur ndërtimi informal rezulton në pronësi “Shtet”, por është blerë 

nga përfituesi i lejes së legalizimit pas miratimit të vendimit për legalizimin e objektit. 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale të Google Earth rezulton se objekti nuk figuron i 

ndërtuar brenda afatit ligjor, në mospërputhje me nenin 17 të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin 

e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

 

- Shoqëria F. 

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

legalizimit nuk është futur ndonjëherë në arkivë. Për këtë arsye u verifikua nëse është regjistruar 

dhe rezultoi se është regjistruar me ref. 6769, ZK 3339 pasuri nr.264/40/ND1, ND2.  

- Në praktikën e regjistrimit ndodhet genplani i nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe 

regjistrimit vetëm nga ish-specialisti E. B., për sektorin e çështjeve të pronësisë nga specialisti E. 

P. dhe për drejtorin nga J. H.. Genplani nuk ka nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit 

ligjor të cilët janë të ngarkuar me këtë detyrë. 

-Vendimi nr.34102, datë 21.05.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

ish-specialisti A. M. për përgjegjësin e sektorit të legalizimit, ndërsa për drejtorin është 

nënshkruar nga specialisti J. H.. Objekti i legalizuar “Godinë social ekonomike1 kat” me sipërfaqe 

ndërtimi 2300m2 + 276m2, ZK 3339, pasuri nr.264/33/1. 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale rezulton se objekti është legalizuar pjesërisht (rreth 

1000m2) jashtë afatit ligjor në mospërputhje me  nenin 17 të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin 

e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

 

- H. K., A. K., I. K., A. M. 

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

legalizimit nuk është futur ndonjëherë në arkivë. Për këtë arsye u verifikua nëse është regjistruar 

dhe rezultoi se është regjistruar me ref. 24245, datë 29.06.2021, ZK 8512 pasuri nr.29/293, vol.71 

faqe 70. Certifikata e pronësisë është lëshuar më datë 29.06.2021. Veprimet në kartelë janë kryer 

nga juristja J. M. dhe certifikata e pronësisë është lëshuar nga ish-Drejtori V. H.. 

- Në praktikën e regjistrimit ndodhet genplani i nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe 

regjistrimit vetëm nga ish-specialisti E. B., për sektorin e çështjeve të pronësisë nga specialisti E. 

P. dhe për drejtorin nga J. H.. Genplani nuk ka nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit 

ligjor të cilët janë të ngarkuar me këtë detyrë. 

-Planimetria e katit përdhe nuk ka nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit ligjor të 

cilët janë të ngarkuar me këtë detyrë. 

-Vendimi nr.34111, datë 24.05.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

ish-specialisti A. M. për përgjegjësin e sektorit të legalizimit, ndërsa për drejtorin është 

nënshkruar nga specialisti J. H.. Objekti i legalizuar “Shtesë anësore social ekonomike 1 kat në 

objektin ekzistues 1 kat” me sipërfaqe ndërtimi 532m2 + 26m2 + 28m2 + 30m2, ZK 8512, pasuri 

nr.29/3. 

Pasuria me nr.29/293, vol.71 faqe 70, vijon nga vol.12 faqe 199, vol.28 faqe 67, vol 35 faqe 90 

dhe vol.49 faqe 150. Nga verifikimi rezultoi se në vol.49 faqe 150 është regjistruar pasuria 

nr.29/180 me sipërfaqe totale 9039.64m2 e llojit “Ranishte”. 

-Vendimi nr.34111, datë 24.05.2021 për legalizim i nënshkruar nga A. M. dhe J. H. është nxjerrë 

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

Republikën e Shqipërisë”. 
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 Në zbatim të nenit 32 të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në 

Republikën e Shqipërisë” me urdhër nr.810 prot., datë 29.06.2021 të ish-Drejtorit V. H. (shkresa 

konceptuar nga juristja J. M.) është regjistruar Vendimi nr.34111, datë 24.05.2021 për legalizimin 

e ndërtimit informal. Në urdhër, ndër të tjera citohet “Në bazë të vendimit nr.34111, datë 

24.05.2021....pasuria me nr.29/180, vol.49 faqe 150, ZK8512 e llojit ranishte nga sipërfaqe 

9039.64m2 do të saktësohet me sipërfaqe 8870.1m2.” Prona ka kaluar në pronësi të “D. C.” shpk 

më datë 27.08.2021. 

 

- E. D. 

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

legalizimit nuk është futur ndonjëherë në arkivë. Për këtë arsye u verifikua nëse është regjistruar 

dhe rezultoi se është regjistruar me ref. 24083, ZK 8512, pasuri nr.23/390, vol.70 faqe 245. Ky 

legalizim është regjistruar me urdhër nr.676, datë 03.06.2021. Urdhëri nuk është nënshkruar nga 

ish-Drejtori V. H., por është nëndshkruar nga specialisti J. H.. 

- Në praktikën e regjistrimit ndodhet genplani i nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe 

regjistrimit vetëm nga ish-specialisti E. B., për sektorin e çështjeve të pronësisë nga specialisti E. 

P. dhe për drejtorin nga J. H.. Genplani nuk ka nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit 

ligjor të cilët janë të ngarkuar me këtë detyrë. 

-Vendimi nr.32932, datë 25.03.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

ish-specialisti A. M. për përgjegjësin e sektorit të legalizimit, ndërsa për drejtorin është 

nënshkruar nga specialisti J. H.. Objekti i legalizuar “Godinë social ekonomike 6-7 kate” me 

sipërfaqe ndërtimi 372m2, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 899m2. 

-Parcela mbi të cilën është ngritur objekti ka qenë pjesërisht në pronësi shtet, e cila është blerë 

nga përfituesi i lejes së legalizimit E. D. 

-Nga verifikimi i gjendjes ndërtimore të objektit rezulton se ai realisht është me 4 kate në pjesën 

e tij të përparme ose jug perëndimore dhe me 3 kate në pjesën mbrapa ose veri lindore. Pra objektit 

i janë shtuar fiktivisht 3 kate më tepër nga gjendja reale ndërtimore e tij. 

-Nga verifikimi i pozicionimit të objektit rezulton se objekti i legalizuar ndodhet rreth 40m pranë 

Amfiteatrit të Durrësit, në zonën arkeologjike A të qytetit të Durrësit miratuar me VKM Nr. 786, 

datë 26.12.2018 “Për miratimin e zonave arkeologjike “A” dhe “B”, të qytetit të Durrësit dhe të 

planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tyre”. Vendimi për legalizimin e ndërtimit është 

marrë në kundërshtim me pikën 15/ë të VKM nr.1040, datë 25.11.2020 “Për përcaktimin e 

rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për 

ndërtimet pa leje” ku citohet “Ndërtimi pa leje i llojit “objekt”, i ngritur brenda vijës kufizuese të 

zonës informale të miratuar ose të zonës urbane, i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit 

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

legalizohet nëse verifikohet se në bazë të vlerësimit të autoriteteve përgjegjëse sipas ligjit 

nr.27/2018, “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, cenon integritetin e pasurive kulturore të 

paluajtshme të grupuara, të shpallura sipas kategorive të mëposhtme: i. Kompleks; ii. Ansambël-

arkitektonik/urban; iii. Qendër historike; iv. Zonë arkeologjike “A”.” 

Për sa më lartë objekti është legalizuar në mospërputhje me ligjin nr. 20/2020 “Për përfundimin 

e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

 

- E., J. G. 

Në dosje ndodhet kërkesa me nr.5710 prot., datë 15.04.2021, për legalizim të ndërtimit pa leje. 
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 -Procesverbali i verifikimit në terren pa datë, është nënshkruar nga specialistët e terrenit A. U. dhe 

A. M..  

-Në dosje ndodhet planimetria e katit përdhe e nënshkruar vetëm nga specialisti E. B. dhe nga J. 

H. për Drejtorin. 

- Genplani është nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe regjistrimit vetëm nga ish-specialisti 

E. B., për sektorin e çështjeve të pronësisë nga specialisti E. P. dhe nga J. H. për Drejtorin. 

Genplani nuk ka nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit ligjor të cilët janë të ngarkuar 

me këtë detyrë. 

-Vendimi nr.33734, datë 22.04.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

A. M. dhe J. H.. Objekti i legalizuar “Godinë social-ekonomike 1 kat” me sipërfaqe ndërtimi 

4346m2, sipërfaqe të parcelës ndërtimore 10840m2, ZK 3339, pasuri nr.25/7. Sipërfaqja mbi të 

cilën është ndërtuar objekti rezulton në pronësi të përfituesit të lejes së legalizimit. 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale rezulton se objekti është legalizuar jashtë afatit ligjor 

në mospërputhje me  nenin 17 të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 

pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

-Nga verifikimi i fotografive që gjenden në dosje rezulton se objekti ka konstruksion dhe kollona 

metalike, pra është një objekt i ndërtuar me materiale të lehta dhe provizor i cili nuk përmbush 

kushtet për legalizim. 

Për sa më lartë objekti është legalizuar në mospërputhje me ligjin nr. 20/2020 “Për përfundimin 

e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

 

- I. V. 

-Mungon kërkesa për legalizimin e objektit. 

-Në dosje ndodhet procesverbali i verifikimit në terren datë 23.07.2020, si dhe skica fushore në të 

cilën pasqyrohen përmasat e objektit, ku është përshkruar konstruksioni i tij prej druri. 

Procesverbali i verifikimit në terren është nënshkruar nga L. Gj. dhe A. U., ndërsa për sektorin e 

hartografisë është nënshkruar nga E. B.. Nga fotografitë bashkëngjitur rezulton se objekti është 

konstruksion druri. 

-Në dosje mungon genplani. 

-Planimetritë e katit, datë 30.09.2020 është nënshkruar vetëm nga E. B. dhe A. Ç., por nuk është 

nënshkruar nga specialistët e tjerë sipas formatit ligjor. 

-Në dosje mungon vendimi për kualifikimin e objektit për legalizim. 

-Leja e Legalizimit me nr.286143, datë 30.09.2020 për objektin “Godinë social ekonomike 1 kat”, 

parcela ndërtimore 150m2, sipërfaqja e ndërtimit 51m2, ZK 1522, nr. i pasurisë 152/49/1 është 

lëshuar në emër të shoqërisë I. V.. Leja është nënshkruar nga J. H. për përgjegjësin e sektorit të 

legalizimit dhe nga ish-Drejtori A. Ç.. 

- Leja e Legalizimit me nr.286138, datë 30.09.2020 për objektin “Godinë social ekonomike 1 

kat”, parcela ndërtimore 1780m2, sipërfaqja e ndërtimit 550m2, ZK 1522, nr. i pasurisë 152/49/2 

është lëshuar në emër të shoqërisë I. V.. Leja është nënshkruar nga J. H. për përgjegjësin e sektorit 

të legalizimit dhe nga ish-Drejtori A. Ç.. 

- Nga verifikimi në hartën e AKPT objekti dhe parcela ndodhen në njësinë strukturore të emërtuar 

DR_UB_S1_52/5, Zonë Urbane, Kategoria S.Shërbime.  

-Toka mbi të cilën është ndërtuar objekti rezulton në pronësi të shoqërisë I. V. 
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 - Xh., Sh. K. 

Në dosje ndodhet kërkesa me nr.20097 prot., datë 23.09.2021, për legalizim të ndërtimit pa leje 

dhe vetëdeklarimi i printuar nga databaza elektronike. 

-Procesverbali i verifikimit në terren datë 21.09.2021, është nënshkruar nga specialistët e terrenit 

A. K. dhe I. K., nënshkruar për sektorin e hartografisë.  

-Në dosje ndodhet planimetria e kateve. 

- Genplani është nënshkruar për sektorin e hartografisë nga specialisti H. Xh. dhe ish-përgjegjësja 

M. H. ndërsa për sektorin e procedurave të kalimit të pronësisë nga ish-specialisti E. B. dhe 

specialisti E. P., si dhe ish-Drejtori R. D..  

-Vendimi nr.34228, datë 30.09.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

A. L. në cilësinë e kualifikuesit, M. S. në cilësinë e përgjegjësit të legalizimit dhe R. D. në cilësinë 

e Drejtorit. Objekti i legalizuar “Godinë banimi 2 kate” me sipërfaqe ndërtimi 108m2, sipërfaqe 

të parcelës ndërtimore 500m2, ZK 3241, pasuri nr.1019/30.  

-Për sa më lartë është miratuar 173m2 truall mbi 3-fishin e lejuar nga ligji, në mospërputhje me 

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

Shqipërisë”. 

 

- A. F. 

Në dosje ndodhen kërkesa me nr.5741 prot., datë 15.04.2021, kërkesa me nr.5708 prot., datë 

15.04.2021 dhe kërkesa me nr.5734 prot., datë 15.04.2021 për legalizim të ndërtimit pa leje. 

- Nuk administrohen vetëdeklarimet në databazën elektronike të të dhënave. 

-Mungon procesverbali i verifikimit në terren. Skica fushore është nënshkruar vetëm nga 

specialisti i terrenit A. L. më datë 16.04.2021. Skica fushore e verifikimit në terren është e 

pavlefshme për shkak se verifikimi në terren kryhet nga jo më pak se dy specialistë dhe 

procesverbali nënshkruhet nga përgjegjësi i sektorit të hartografisë sipas formatit ligjor të këtij 

dokumenti. 

-Në dosje ndodhet planimetria e katit përdhe e nënshkruar vetëm nga specialisti E. B. dhe nga J. 

H. për Drejtorin. 

- Genplani është nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe regjistrimit vetëm nga ish-specialisti 

E. B., për sektorin e çështjeve të pronësisë nga specialisti E. P. dhe nga J. H. për Drejtorin. 

Genplani nuk ka nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit ligjor të cilët janë të ngarkuar 

me këtë detyrë. 

-Vendimi nr.33512, datë 19.04.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

A. M. dhe J. H.. Objekti i legalizuar “Godinë social-ekonomike 1 kat” me sipërfaqe ndërtimi 

1440m2, sipërfaqe të parcelës ndërtimore 1440m2, ZK 8515, pasuri nr.8/490/1. Sipërfaqja mbi të 

cilën është ndërtuar objekti rezulton në pronësi të përfituesit të lejes së legalizimit. 

-Vendimi nr.33513, datë 19.04.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

A. M. dhe J. H.. Objekti i legalizuar “Godinë social-ekonomike 1 kat” me sipërfaqe ndërtimi 

1180m2, sipërfaqe të parcelës ndërtimore 1180m2, ZK 8515, pasuri nr.8/493/1.  

-Sipërfaqja mbi të cilën është ndërtuar objekti rezulton në pronësi të përfituesit të lejes së 

legalizimit 

-Vendimi nr.33514, datë 19.04.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

A. M. dhe J. H.. Objekti i legalizuar “Godinë social-ekonomike 1 kat” me sipërfaqe ndërtimi 

1108m2, sipërfaqe të parcelës ndërtimore 1108m2, ZK 8515, pasuri nr.8/449/1. Sipërfaqja mbi të 

cilën është ndërtuar objekti rezulton në pronësi të përfituesit të lejes së legalizimit. 
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 -Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale rezulton se objekti është legalizuar jashtë afatit ligjor 

në mospërputhje me  nenin 17 të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 

pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

-Nga verifikimi i fotografive që gjenden në dosje rezulton se objekti ka konstruksion llamarinë, 

pra është një objekt i ndërtuar me materiale të lehta dhe provizor i cili nuk përmbush kushtet për 

legalizim. 

 

- M., E. M. 

Në dosje ndodhet vetëdeklarimi për legalizim të ndërtimit pa leje. 

-Procesverbali i verifikimit në terren datë 24.09.2021, është nënshkruar nga specialistët e terrenit 

A. M. dhe I. K., konfirmuar për sektorin e hartografisë nga M. H..  

-Në dosje ndodhet planimetria e katit përdhe. 

- Genplani është nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe regjistrimit nga specialisti H. Xh. dhe 

ish-përgjegjësja M. H., ndërsa për sektorin e procedurave të kalimit të pronësisë nga ish-specialisti 

E. B. dhe ish-përgjegjësi E. P. dhe nga ish-Drejtori R. D.. Genplani ka nënshkrimin e specialistëve 

përkatës sipas formatit ligjor të cilët janë të ngarkuar me këtë detyrë. 

-Vendimi nr.34233, datë 30.09.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

A. L. në cilësinë e kualifikuesit, nga M. S. në cilësinë e përgjegjësit dhe nga R. D. në cilësinë e 

Drejtorit. Objekti i legalizuar “Godinë social-ekonomike 1 kat” me sipërfaqe ndërtimi 1128m2, 

sipërfaqe të parcelës ndërtimore 1225m2, ZK 1198, pasuri nr.22/5/2. Sipërfaqja mbi të cilën është 

ndërtuar objekti rezulton në pronësi të përfituesit të lejes së legalizimit. 

-Nga verifikimi i fotografive që gjenden në dosje rezulton se objekti ka konstruksion llamarinë, 

pra është një objekt i ndërtuar me materiale të lehta dhe provizor i cili nuk përmbush kushtet për 

legalizim. 

Për sa më lartë objekti është legalizuar në mospërputhje me ligjin nr. 20/2020 “Për përfundimin 

e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

 

- A. B. 

Në dosje ndodhet kërkesa me nr. aplikimi, 8850, datë 17/05/2021 për legalizimin e ndërtimit pa 

leje. Nga shqyrtimi i dosjes, mungon proçesverbali i verifikimit në terren, por në dosje gjendet 

skica fushore e matuar në terren dhe planimetria e katit përdhe, nënshkruar nga H. Xh. dhe A. L.. 

Genplani është nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe regjistrimit vetëm nga ish-specialisti E. 

B., për sektorin e proçedurave të kalimit të pronësisë dhe nga specialisti E. P.. 

Vendimi nr. 33989, datë 19.05.2021 për legalizimin e ndërtimit pa leje, me sipërfaqe ndërtimore 

1008 m² është nënshkruar nga A. M. dhe mban firmën e J. H., i deleguar nga R. E.. 
 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale të Google Earth, objekti nuk është ndërtuar brenda 

afatit ligjor, ndërkohë që në vendimin e legalizimit specifikohet se objekti është ndërtuar me 

materiale të qëndrueshme, i ngritur në strukturë dhe plotëson kushtet dhe kriteret sipas vendimit 

të Këshillit të Ministrave. Objekti është legalizuar jashtë afatit ligjor në kundërshtim me  nenin 

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

Shqipërisë”. 
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 - F. M. 

Në dosje nuk ndodhet kërkesa për aplikimin e legalizimit të ndërtimit pa leje. Mungon 

proçesverbali i verifikimit në terren, por në dosje gjendet vetëm genplani i matuar në terren dhe 

planimetria e katit përdhe dhe katit të parë, nënshkruar nga H. Xh.. Genplani është nënshkruar 

për sektorin e hartografisë dhe regjistrimit vetëm nga ish-specialisti E. B., për sektorin e 

proçedurave të kalimit të pronësisë dhe nga specialisti E. P.. 

Vendimi nr. 33075, datë 02.04.2021 për legalizimin e ndërtimit pa leje, sipërfaqja ndërtimore 

ndarë sipas funksionit, kati përdhe 1390 m² dhe kati i parë, me sipërfaqe ndërtimi 1390 m², është 

nënshkruar nga A. M. dhe mban firmën e J. H., i deleguar nga R. E.. 
 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale të Google Earth rezulton se objekti nuk është 

ndërtuar brenda afatit ligjor, ndërkohë që në vendimin e legalizimit specifikohet se objekti është 

ndërtuar me materiale të qëndrueshme, i ngritur në strukturë dhe plotëson kushtet dhe kriteret 

sipas vendimit të Këshillit të Ministrave. Objekti është legalizuar jashtë afatit ligjor në 

kundërshtim me nenin 17 të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë 

në Republikën e Shqipërisë”. 

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

e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

 

- A. P. 

Në dosje ndodhet kërkesa për aplikimin e legalizimit, me objekt me shkelje të lejes së ndërtimit 

me adresë: kërkesë për legalizimin e shtesës mbi projektin e miratuar në lagjen nr. 14, rruga Asti 

Gogoli, Shkozet Durrës. Genplani është nënshkruar nga H. Xh., M. H., E. B., E. P. dhe nënshkruar 

nga Drejtori R. D..  

Vendimi nr. 34342, datë 22.10.2021 për legalizimin e ndërtimit pa leje, me sipërfaqe ndërtimore 

e ndarë sipas funksionit, kati përdhe me sipërfaqe ndërtimi aktivitet 1200 m² dhe sipërfaqe e 

parcelës ndërtimore 2500 m², është konceptuar nga A. L., e miratuar nga M. S. dhe nënshkruar 

nga R. D.. 
 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale të Google Earth, objekti nuk është ndërtuar brenda 

afatit ligjor, ndërkohë që në vendimin e legalizimit specifikohet se objekti është ndërtuar me 

materiale të qëndrueshme, i ngritur në strukturë dhe plotëson kushtet dhe kriteret sipas vendimit 

të Këshillit të Ministrave. Në aktin e ekspertimit teknik i cili gjendet në dosje thuhet se objekti ka 

përfunduar në Korrik të vitit 2014. Objekti është legalizuar jashtë afatit ligjor në kundërshtim me 

nenin 17 të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën 

e Shqipërisë”. 

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

e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

 

- A. P. (A. B.) 

Në dosje ndodhet kërkesa për aplikimin e legalizimit, me objekt  me shkelje të lejes së ndërtimit, 

me nr.aplikimi, 11590, datë 17/06/2021. Genplani është nënshkruar nga E. B. dhe E. P. dhe 

nënshkruar nga J. H..  

Vendimi nr. 34054, datë 21.05.2021 për legalizimin e ndërtimit pa leje, sipërfaqja ndërtimore e 

ndarë sipas funksionit, sipërfaqe podrumit 343 m², sipërfaqe e katit përdhe 354 m², sipërfaqe e 

katit tip 1-2-3 me sipërfaqe 354 m², sipërfaqe e katit të katërt 354 m², sipërfaqe e katit të pestë 
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 140 m², me numrin e kateve 5-6 kat + Podrum, me sipërfaqe të parcelës ndërtimore 414 m², 

konceptuar (pa emër, mbiemër, miratoi pa emër, mbiemër) dhe nënshkruar me urdhër dhe delegim 

nga J. H.. 
 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale të Google Earth rezulton se objekti nuk është 

ndërtuar brenda afatit ligjor, ndërkohë që në vendimin e legalizimit specifikohet se objekti është 

ndërtuar me materiale të qëndrueshme, i ngritur në strukturë dhe plotëson kushtet dhe kriteret 

sipas vendimit të Këshillit të Ministrave. Në aktin e ekspertimit teknik i cili gjendet në dosje 

thuhet se objekti ka përfunduar në Korrik të vitit 2014. Objekti është legalizuar jashtë afatit ligjor 

në kundërshtim me nenin 17 të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 

pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

 

- G.H. 

Në dosje ndodhet kërkesa për aplikimin e legalizimit, me objekt legalizimin e ndërtimit pa leje, 

me nr.aplikimi, 4362, datë 08/04/2021. Genplani është nënshkruar nga E. B. dhe E. P. dhe 

nënshkruar nga J. H..  

Vendimi nr. 33515, datë 19.04.2021 për legalizimin e ndërtimit pa leje, sipërfaqja ndërtimore e 

ndarë sipas funksionit, godinë soc-ekonomike, kati përdhe sip.social ekonomike 74 m², me 

numrin e kateve 1 dhe sipërfaqe e parcelës ndërtimore 497 m². Vendimi për legalizimit është 

nënshkruar nga A. M. dhe nënshkruar nga J. H. 
 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale të Google Earth rezulton se objekti nuk është 

ndërtuar brenda afatit ligjor, i ngritur me materiale jo të qëndrueshme (kioskë), i ngritur në zonën 

e sigurisë të centraleve prodhuese të energjisë elektrike dhe nënstacionit elektrik dhe i është dhënë 

truall mbi 3-fish, ndërkohë që në vendimin e legalizimit specifikohet se objekti është ndërtuar me 

materiale të qëndrueshme, i ngritur në strukturë dhe plotëson kushtet dhe kriteret sipas vendimit 

të Këshillit të Ministrave.  

Objekti është legalizuar jashtë afatit ligjor në kundërshtim me nenin 17 të ligjit nr. 20/2020 “Për 

përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

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

e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

 

- L. S. 

Në dosje nuk ndodhet kërkesa për aplikimin e legalizimit, por vetëm faturat bankare të paguara, 

procesverbal i verifikimit në terren. Genplani është nënshkruar nga E. B. dhe E. P. dhe nënshkruar 

nga J. H..  

Vendimi nr. 33843, datë 30.04.2021 për legalizimin e ndërtimit pa leje, sipërfaqja ndërtimore e 

ndarë sipas funksionit aktivitet 32 m² dhe sipërfaqe ndërtimore 144 m². Vendimi për legalizimin 

është nënshkruar vetëm nga J. H.. 
 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale të Google Earth rezulton se objekti nuk figuron i 

ndërtuar deri në Maj të vitit 2020, i ngritur me materiale jo të qëndrueshme, i ngritur në zonë të 

gjelbër, ndërkohë që në vendimin e legalizimit specifikohet se objekti është ndërtuar me materiale 

të qëndrueshme, i ngritur në strukturë dhe plotëson kushtet dhe kriteret sipas vendimit të Këshillit 

të Ministrave.  

Objekti është legalizuar jashtë afatit ligjor në kundërshtim me nenin 17 të ligjit nr. 20/2020 “Për 

përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 
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 Sa më sipër, është vepruar në mospërputhje me përcaktimet e ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin 

e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

 

- A. K. 

Në dosje ndodhet kërkesa për aplikimin e legalizimit, me nr. aplikimi, 7657, datë 30.04.2021. 

Genplani është nënshkruar nga E. B., E. P. dhe nënshkruar nga J. H..  

Vendimi nr. 33940, datë 12.05.2021 për legalizimin e ndërtimit pa leje, sipërfaqja ndërtimore e 

ndarë sipas funksionit aktivitet 60 m² dhe sipërfaqe ndërtimore 470 m². Vendimi për legalizimin 

është nënshkruar nga A. M. dhe nënshkruar nga titullari J. H.. 
 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale të Google Earth rezulton se objekti nuk është 

ndërtuar brenda afatit ligjor, i ngritur me materiale jo të qëndrueshme, ndërkohë që në vendimin 

e legalizimit specifikohet se objekti është ndërtuar me materiale të qëndrueshme, i ngritur në 

strukturë dhe plotëson kushtet dhe kriteret sipas vendimit të Këshillit të Ministrave.  

Objekti është legalizuar jashtë afatit ligjor në kundërshtim me nenin 17 të ligjit nr. 20/2020 “Për 

përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

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

e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 
 

- A. A. 

Në dosje ndodhet kërkesa për aplikimin e legalizimit, me nr. aplikimi, 9492, datë 27.04.2019. 

Genplani është nënshkruar nga I.K., me p/ F. R., E. P. dhe nënshkruar nga A. I..  

Vendimi nr. 31036, datë 26.04.2019 për kualifikimin e ndërtimit informal, nuk janë nënshkruar 

nga përgjegjësat dhe në të mungon firma dhe vula e titullarit. 

Leja e legalizimit me nr. 278758, datë 25.04.2019, nënshkruar nga G. A. (me emër mbiemër dhe 

nënshkrim tjetër) dhe nënshkruar nga titullari A. I.. 
 

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

figuron i ndërtuar me numrin e kateve mbi tokë 1 kat, i ngritur me materiale jo të qëndrueshme, 

ndërkohë që në vendimin e legalizimit specifikohet se objekti është ndërtuar me 2 kate banimi, i 

ndërtuar me materiale të qëndrueshme, i ngritur në strukturë dhe plotëson kushtet dhe kriteret 

sipas vendimit të Këshillit të Ministrave.  

Sa më sipër, është vepruar në mospërputhje me përcaktimet e ligjit nr. 9482/2006 “Për 

legalizimin” , i ndryshuar”, VKM nr.280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, 

procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore 

dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar dhe Rregulloren e Brendshme, datë 

14.07.2015 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe 

Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale”. 

Vendimi për legalizimin e ndërtimit informal në emër të A. A, është nxjerrë në kundërshtim me 

procedurën e legalizimit. 
 

- F. K. 

Nga shqyrtimi i dosjes, rezulton se ndodhet kërkesa për aplikimin e legalizimit, funksioni godinë 

social ekonomike 1 kate, me nr.Aplikimi, 15891, datë 06.07.2020. Skica fushore është nënshkruar 

nga A. M. dhe E. R.. Në skicë janë përcaktuar kordinatat, pronari, adresa dhe një skicë e thjeshtë 

e objektit. Genplani është nënshkruar nga E. B., E. P. dhe nënshkruar nga titullari A. Ç.. 



 

48 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport Përfundimtar i Auditimit i ushtruar në Drejtorinë Vendore të 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Durrës 

 Vendimi për kualifikimin e ndërtimit informal Nr. 31801, datë 30.06.2020, nënshkruar nga M. S. 

dhe titullari A. Ç.. 

Leja e legalizimit me nr. 296628, datë 30.06.2020, nënshkruar nga M. S. dhe titullari A. Ç. dhe 

në të është pasqyruar titulli i pronësisë mbi tokën i vërtetuar me dokument. 
 

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

ndodhet buzë kanalit.  

Për sa më lartë nga ana e specialistëve të terrenit është vepruar në mospërputhje me ligjin nr. 

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

shkak se në skicën fushore nuk kanë pasqyruar që objekti ndodhet buzë kanalit dhe distancën e 

saktë nga brezi hekurudhor. 

 

- N. A. 

Nga shqyrtimi i dosjes, rezulton se ndodhet kërkesa për aplikimin e legalizimit, funksioni 

aktivitet, 1 kat, me nr.aplikimi, 23059, datë 08.06.2021. Në dosje mungon skica fushore. Genplani 

është nënshkruar nga E. B., E. P. dhe nënshkruar nga titullari J. H.. 

Vendimi për legalizim nr. 33847, datë 06.04.2020, nënshkruar nga A. M. dhe titullari J. H., me 

sipërfaqe të parcelës ndërtimore 300 m². 
 

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

nuk është ndërtuar brenda afatit ligjor. 

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

e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

 

- M. 

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

legalizimit nuk është futur ndonjëherë në arkivë. Për këtë arsye u verifikua nëse është regjistruar 

dhe rezultoi se është regjistruar me ref. 9861, ZK 8515, pasuri nr.1/846-ND.  

- Në praktikën e regjistrimit ndodhet genplani i nënshkruar për sektorin e hartografisë dhe 

regjistrimit vetëm nga ish-specialisti E. B., për sektorin e çështjeve të pronësisë nga specialisti E. 

P. dhe për drejtorin nga J. H.. Genplani nuk ka nënshkrimin e specialistëve përkatës sipas formatit 

ligjor të cilët janë të ngarkuar me këtë detyrë. 

-Në dosje ndodhet planimetria e katit përdhe. 

-Vendimi nr.34099, datë 21.05.2021 për legalizimin e ndërtimit informal është nënshkruar nga 

A. M. në cilësinë e kualifikuesit dhe përgjegjësit dhe nga J. H. në cilësinë e titullarit. Objekti i 

legalizuar “Godinë social-ekonomike 1 kat” me sipërfaqe ndërtimi 2985m2, sipërfaqe të parcelës 

ndërtimore 2985m2, ZK 8515, pasuri nr1/554/1.  

 

-Nga verifikimi i objektit në hartën dixhitale rezulton se objekti është legalizuar jashtë afatit ligjor 

në mospërputhje me  nenin 17 të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 

pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

-Nga verifikimi i fotografive që gjenden në dosje rezulton se objekti ka konstruksion llamarinë, 

pra është një objekt i ndërtuar me materiale të lehta dhe provizor i cili nuk përmbush kushtet për 

legalizim. 

Për sa më lartë objekti është legalizuar në mospërputhje me ligjin nr. 20/2020 “Për përfundimin 

e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 
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Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar, 

përkatësisht specialistët A. M., A. L., E. B., H. Xh., I. K., J. H., M. H., M. S., dhe ish-Drejtorët A. 

Ç., R. D. dhe V. H. janë paraqitur observacionet me nr.5734/1, datë 29.08.2022, të protokolluar në 

KLSH me nr.202/27, datë 30.08.2022 ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

 

Pretendimi i subjektit: 

- Me shkresën nr.202/27 datë 30.08.2022 nga z. I. K. është përcjellë observacioni se e ka 

nënshkruar procesverbalin për punën që ka kryer gjatë verifikimit në terrn për subjektin M. K. 

ndërsa kolegu tjetër ka harruar për shkak të volumit të punës. 

-Në lidhje me konstatimet e audituesve përsa i përket rasteve M. K., M., P. 2007 sh.a., Shoqëria 

H., G. M., Shoqëria F., A. B., F. M., AD P., A. B., G. H., L. S. dhe A. K., të konstatuara si legalizime 

për objekte të ndërtuara jashtë afatit ligjor, sqarojmë se afatet ligjore të përfshirjes në procesin e 

legalizimit nuk është vetëm neni 17 i ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 

pronësisë në Republikën e Shqipërisë” të cilit ju i referoheni, por është edhe neni 69, pika 9 e po 

këtij ligji dhe pika 14 e VKM nr.1178, datë 24.12.2020 ku citohet “Nëse nga evidentimi në terren 

rezulton se ndërtimi ka ndryshime të sipërfaqes, shtesa apo ndryshime të konfigurimit, në raport 

me gjendjen e pasqyruar në “ortofoto”, atëherë i gjithë ndërtimi konsiderohet i përfshirë në fushën 

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

e Shqipërisë”, bashkë me shtesat, sipas gjendjes faktike të evidentuar në terren.” 

-Në lidhje me konstatimet e audituesve përsa i përket rasteve V., E. (J.) G., A. F., M., M. dhe E. M. 

të konstatuara si legalizime për objekte të ndërtuara me materiale të paqëndrueshme dhe 

provizore, sqarojmë se verifikimi në terren bëhet nga specialistët e terrenit dhe referuar akt-

konstatimit tuaj ky verifikim është bërë sipas parashikimeve të VKM nr.1178, datë 24.12.2020 

“Për përcaktimin e dokumentacionit dhe të rregullave tëhollësishme të evidentimit të ndërtimeve 

pa leje”. Referuar nenit 4, pika 12 e ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 

pronësisë në Republikën e Shqipërisë” përcaktohet qartë se kush cilësohet “ndërtim pa leje, 

ndërsa pika 1/a dhe b e VKM nr.1178, datë 24.12.2020 “Për përcaktimin e dokumentacionit dhe 

të rregullave tëhollësishme të evidentimit të ndërtimeve pa leje” përcakton mënyrën e evidentimit 

në terren. 

- Për rastin e legalizimit në favor të subjektit I. V., sqarojmë se nga verifikimi i rastit rezultoi se 

vendimi nr.13, datë 14.07.2013 i KRRTRSH nuk mund të përdoret si referencë pasi është 

shfuqizuar sipas pikës 45 të VKM nr.408, datë 13.05.2013 “Për miratimin e rregullores së 

zhvillimit të territorit”, e ndryshuar. Zona në fjalë deri në miratimin e PPV Bashkia Durrës, nuk 

ka PPV në fuqi e cila mund të përdorej në momentin që është bërë legalizimi. 

- Për rastin e legalizimit në emër të subjektit F. R. sqarojmë se objekti nuk është ndërtuar jashtë 

afatit ligjor pasi rezulton i ndërtuar në ortofoton e vitit 2018 ndërsa në lidhje me konstatimin e 

bërë nga audituesit për legalizimin e objektit në kundërshtim me pikën 18/dh të VKM nr.1040, datë 

25.11.2020 sqarojmë se kjo pikë i referohet vetëm objekteve informale jashtë zonave informale ose 

urbane të miratuara me Vendim nr.5 të 29.12.2014 ndërsa objekti në fjalë ndodhet brenda zonës 

urbane (bashkëlidhur ortofoto asig 2018) ku evidentohet qartë objekti dhe fakti që ndodhet brenda 

zonës urbane. 

- Në lidhje me rastin Xh. Sh. K. përsa i përket konstatimit se është dhënë parcelë ndërtimore mbi 

3-fishin, sqarojmë se konfiguracioni dhe sipërfaqja e parcelës ndërtimore (genplani) hartohet 

sipas matjeve të terrenit duke mos krijuar funksionalitetin apo krijuar sipërfaqe në formë rripash. 
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 Referuar ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e 

Shqipërisë”, neni 22, pika 3/a përcaktohet qartë se sipërfaqja e parcelës ndërtimore mund të jetë 

deri në 500m2, pra si shprehet qartë në këtë nen jemi brenda limitit prej 500m2. 

-Në lidhje me rastin e legalizimit të objekteve në emër të shoqërisë D. , për objektet në shkelje të 

lejes së ndërtimit si është rasti konkret “Leja zhvillimore nr.1496/2, datë 23.06.2015” është neni 

69, pika 9/b e ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën 

e Shqipërisë”. 

- Ish-Drejtori V. H. ka bërë prezent pretendimet e saj për rastin e regjistrimit të shtesës në objektin 

e legalizuar në favor të H. K., A. K., I. K. dhe A. M. Ne kemi regjistruar vendimin për legalizim të 

dërguar me shkresën nr.5713, datë 25.05.2021 i cili ka si lëndë “shtesë anësore në objektin 

ekzistues 1 kat+1 kat+1 kat”. Faturat për parcelën ndërtimore janë paguar nga përfituesit e lejes 

së legalizimit. Mbi bazën e nenit 32 të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare 

të pronësisë në Republikën e Shqipërisë” ku përcaktohet se “Legalizimi i ndërtimeve pa leje 

ndryshon automatikisht llojin e pasurisë në regjistrat publikë të pasurive të paluajtshme, duke e 

kthyer sipërfaqen e parcelës ndërtimore në “truall”.” dhe mbi bazën e Urdhërit nr.70, datë 

31.01.2013 të Kryeregjistruesit në të gjitha rastet kur në zyrat tona titull pronësie që nuk 

korrespondon me llojin e pasurisë në kartelë, atëherë vijohet me regjistrimin e titullit të pronësisë 

duke bërë korrigjimin përkatës në kartelë. Regjistrimi i këtij vendimi është bërë konform ligjit nr. 

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

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit:  

-Observacioni i z.I. K. do të merret në konsideratë, por theksojmë se nuk jeni ngarkuar me 

përgjegjësi për pjesën që procesverbali është nënshkruar vetëm nga ju. Ky fakt është përmendur 

si mangësi proceduriale e cila duhet të rregullohet në të ardhmen. 

-Përsa i përket observacioneve tuaja për rastet e konstatuara nga audituesit si legalizime për 

objekte të ndërtuara jashtë afatit ligjor, nuk do të merren në konsideratë rastet e paargumentuara 

nga ana ligjore dhe dokumentare, e për pasojë nuk do të merren në konsideratë.  

-Përsa i përket observacioneve tuaja për rastet e konstatuara nga audituesit si legalizime të 

objekteve të ndërtuara me materiale të paqëndrueshme dhe provizore, nuk do të merren në 

konsideratë rastet e paargumentuara nga ana ligjore dhe dokumentare, e për pasojë nuk do të 

pasqyrohen në këtë Raport Përfundimtar Auditimi. 

-Për rastin e legalizimit në favor të subjektit I. V., nga verifikimi i bërë në hartën dixhitale të 

Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit rezulton se objekti pozicionohet në njësinë 

strukturore DR_UB_S1_52/5, Zonë Urbane. Në vendndodhjen e objektit nuk parashikohet projekt 

i infrastrukturës rrugore. Për pasojë, observacioni është i argumentuar dhe do të merret në 

konsideratë. 

- Për rastin F. R., argumentimi juaj nuk do të merret në konsideratë, për shkak se nga verifikimi 

në hartën e AKPT objekti ndodhet në njësinë strukturore DR_N_N1_185/14, Kategoria N-Tokë 

natyrore, pranë bregut të detit, ky nuk lejohet legalizimi i ndërtimeve. Pra, objekti nuk ndodhet në 

zonë urbane, sikundër pretendoni ju. Për këtë arsye, observacioni nuk do të merret në konsideratë. 

Përsa i përket pretendimit tuaj se objekti është ndërtuar brenda afatit ligjor nuk do të merret në 

konsideratë për shkak se nga ortofoto që ju keni bashkëngjitur nuk mund të kuptohet që bëhet fjalë 

për të njëjtin objekt. Ju lutem që të paraqisni genplanin përkatës në mënyrë që të verifikohen 

koordinatat. 

- Për rastin e Xh. Sh. K. është e vërtetë që nuk është tejkaluar limiti prej 500m2, por është miratuar 
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 sipërfaqja e parcelës ndërtimore mbi 3-fishin e bazës pa patur paraprakisht kërkesë nga subjekti 

përfitues për përfitimin e sipërfaqes mbi 3-fishin e bazës. Observacioni nuk do të merret në 

konsideratë dhe për të gjitha rastet e ngjashme mund të jepet sipërfqe mbi 3-fishin, por jo mëshumë 

se 500m2 për objektet me funksion banimi, vetëm nëse subjekti shpreh më parë pëlqimin e tij me 

shkrim për përfitimin e një sipërfqeje të tillë dhe vetëm nëse e lejon konfiguracioni i parcelës duke 

marrë parasysh gjendjen ndërtimore të kufitarëve në mënyrë që mos të krijohen boshlliqe të 

pashfrytëzueshme të tokës. 

- Pretendimi juaj në lidhje me legalizimin e objekteve në favor të shoqërisë D., nuk do të merret 

në konsideratë për shkak se në praktikën e legalizimit të vënë në dispozicion mungon 

dokumentacioni i plotë dhe origjinal i lejes së ndërtimit, por ndodhet një fotokopje me ngjyra “Leje 

zhvillimore ndërtimi” nr.1496/2, datë 23.06.2015, por pa dokumentacion shoqërues si 

planvendosja e miratuar sheshit, Projekti arkitektonik të miratuar në lejen e ndërtimit, Formulari 

nr.2, “Për miratimin e sheshit të ndërtimit”, Formulari nr.4, “Për miratimin e lejes së ndërtimit”, 

Vendimi për leje ndërtimi, Vendimi për shesh ndërtimi dhe planimetria e kateve. Për pasojë, nuk 

mund të vërtetohet (konfirmohet) plotësia e dokumentacionit të lejes së ndërtimit të ndodhur në 

dosje (fotokopje me ngjyra).  

- Përsa i përket observacioneve të dërguara nga ish-Drejtori V. H. sqarojmë se për këtë pjesë 

është marrë në konsideratë që në fazën e Raportit Përfundimtar. 

 

 

B. PËR REGJISTRIMIN E PASURIVE TË PALUAJTSHME  

 

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

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

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

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

transaksionet e kryera me këto prona.  

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

prona. 

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

kryera me këto prona. 

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

të kërkuar ndaj qytetarëve. 

 

-Me referencë nr.3131 datë 22.01.2019 sipas shënimit në kartelë është regjistruar pasuria me 

nr.7/8, vol.12 faqe 98 në zk 3184 “Rinia”, me sipërfaqe 22000m2 arë në emër të z.V. P. B., për të 

cilën është lëshuar certifikata e pronësisë me datë 22.01.2019. Nga verifikimi i veprimeve në 

kartelat e pasurive të paluajtshme rezulton se: 

Referenca e përdorur për regjistrim i përket një dosjeje të arkivuar në vitin 2015 e cila përmban 

një AMTP në formë fotokopje, ka mungesë të plotë të dokumentacionit tekniko-ligjor dhe që nuk 

është regjistruar ndonjëherë, pasi për këtë pasuri, referuar datës së regjistrimit 22.01.2019, nuk 

rezulton të ketë asnjë aplikim. Si rrjedhojë, në formë dhe përmbajtje, referenca nr.3131 nuk përbën 

referencë regjistrimi, por është hedhur në kartelë në mënyrë fiktive për të ligjëruar në dukje një 

regjistrim pasurie.  
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 Pas këtij regjistrimi, me referencë nr.6527 datë 11.03.2019 është bërë regjistrimi i një kontrate 

dhurimi në emër të z.J. D., ku në rubrikën e datës së lëshimit të certifikatës, në seksionin C të 

pronësisë, është shënuar se certifikata është lëshuar me datë 15.03.2019. Kjo referencë nuk 

ekziston në arkivin e DVASHK Durrës, pasi praktikat e kësaj zone nuk kanë arritur në një numër 

të tillë. Certifikata e pronësisë, për transaksionin e dhurimit është lëshuar nga zv.Regjistruesi L. 

K.. Certifikata  e pronësisë, për regjistrimit fillestar të pronës është nënshkruar nga ish-regjistruesi. 

A. I., sipas dokumentacionit të përcjellë nga observacioni, pasi referenca e regjistrimit fillestar nuk 

ndodhet në arkivën e DVASHK Durrës. 

Me referencë nr. 3172 datë 26.04.2019 është bërë ndarja e kësaj pasurie me sipërfaqe 22000 m2 

në: 

-Pasurinë me nr.7/11, vol.12 fq.115 me sipërfaqe 5000 m2 arë, në të cilën me referencë nr.3189 

datë 25.06.2019 është regjistruar një kontratë dhurimi në emër të z.S. B. A.; 

-Pasurinë me nr.7.12, vol.12, fq.116 me sipërfaqe 10.000 m2 arë, në të cilën me referencë nr.3193 

datë 01.07.2019 është regjistruar kontrata e dhurimit në emër të K. T.; 

-Pasurinë me nr.7/13, vol.12, fq.117 me sipërfaqe 7000 m2 arë, në të cilën është regjistruar kontrata 

e dhurimit në emër të z.S. B. A. me referencë nr.3189 datë 26.06.2019; 

Praktika e ndarjes është punuar nga juristi z.M. Z. dhe zv/regjistruesi z.L. K.. Sa më sipër, është 

tjetërsuar në mënyrë të paligjshme një pasuri me sipërfaqe 22 000m2 arë. 

Pretendimi i subjektit: Me shkresën nr.202/13 datë 24.06.2022 nga z.L. K. është përcjellë 

observacioni se “kam kërkuar që të më vihet në dispozicion por nuk kam arritur ta kem dhe si 

rrjedhim unë nuk kujtoj të kem bërë ndonjë regjistrim fillestar për këtë pronë. Referenca që ju keni 

përmendur në akt  i përket një dosjeje të arkivuar që prej 2015, kohë për cilën nuk kam qenë pjesë 

e ZVRPP-së Durrës dhe nuk kam patur dijeni për dokumentacionin që është ndodhur në dosje. 

Gjithashtu shtoj se hedhja në kartelë e kësaj pasurie nuk është bërë nga ana ime, pra e 

zv.Regjistruesi por juristit përkatës që ka patur praktikën në punim. Unë në dijeninë time nuk kujtoj 

të kem firmosur ndonjë certifikate në emër të z.I. 

-Me shkresën nr.369/5 datë 29.06.2022 nga ish-punonjësi z.M. Z. është përcjellë observacioni se 

“...audituesit nuk kanë paraqitur asnjë dokumentacion ligjor që të vërtetojnë se praktika me 

referencë nr.3131do të jetë punuar nga M. Z., pasi nuk është punuar nga unë regjistrimi i kësaj 

pasurie, kjo tregon se grupi i auditimit nuk ka shqyrtuar dokumentet e të cilave i referohet duke 

ngritur pretendimin e pavërtetë dhe të kundraligjshme në akt konstatim. Ndërkohë rezulton e 

provuar me dokumentacion ligjor që kam kryer veprimet me referencën nr.3171. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Certifikata e nënshkruar me datë 15.03.2019 në emër të z.J. D. 

nga z.L. K., është e administruar në referencën nr. 3172 datë 26.04.2019. Është pikërisht kjo 

referencë që dëshmon se transaksioni mes z.V. P. B. dhe z.J. D. është certifikuar nga ana juaj, në 

mungesë të dokumentacionit tekniko-ligjor që ligjëron pronësinë e z.I. dhe të kontratës së dhurimit.  

Lidhur me pretendimet e z.M.Z., sqarojmë se konstatimet vijnë pikërisht prej shqyrtimit të 

referencës nr.3131 e vitit 2015, e cila nuk është referencë regjistrimi sikurse është theksuar më 

sipër, por është hedhur në mënyrë fiktive në vitin 2019, për të ligjëruar në dukje veprimet me 

referencën nr.3172, të kryer nga ana juaj. Referenca me nr.3172  përbën hallkën lidhëse me 

veprimin e regjistrimit të paligjshëm të referencave nr.3131(të regjistrimit fillestar) dhe nr.6527(të 

kontratës së dhurimit), referencë kjo që nuk ekziston por është lëshuar certifikata në emër të z. J. 

D.. Në këtë kuadër, ju në cilësinë e juristit keni punuar për të ndarë një pasuri, të përfituar pa 

asnjë dokumentacion shoqërues(referenca 6527), duke administruar madje dhe certifikatën në 

emër të z.D.. Edhe nëse do të pranonim hipotetikisht që kjo pasuri, në regjistrimin fillestar, nuk 



 

53 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport Përfundimtar i Auditimit i ushtruar në Drejtorinë Vendore të 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Durrës 

 është hedhur nga ju (firma në kartelë rezulton e juaja), punimi i referencës së ndarjes, përfshirë 

certifikatën, ju vendos automatikisht në dijeni të problematikave të regjistrimit të kësaj 

pasurie,pasi në asnjë mënyrë nuk mund të punohet kjo praktikë e ndarjes pa iu referuar 

dokumentacionit paraardhës. Në bazë të nenit 17, pika 5 të ligjit nr.111/2018 “Certifikata e 

pronësinë, bashkëpronësisë lëshohet mbi bazën e një dokumenti ligjor origjinal që përcakton 

krijimin e këtyre të drejtave. Një certifikatë e lëshuar në kundërshtim me këtë parashikim 

konsiderohet absolutisht e pavlefshme”. 

Pretendimi i subjektit: Me shkresën nr.202/25 datë 29.08.2022 nga z.L. K. është përcjellë 

observacioni se “nga ana ime është lëshuar certifikata në emër të J. D. pikërisht sa është 

parashikuar në titullin e pronësisë, kontratë dhurimi nr.1002 rep, 544 kol datë 04.03.2019, kopje 

e njësuar. Nga shqyrtimi i këtij akti noterial rezulton se regjistrimi fillestar i kësaj pasurie është 

kryer nga regjistruesi A. I. datë 21.09.2019(e provuar nga certifikata e pronësisë bashkëlidhur). 

Për sa u parashtrua, edhe pse nuk është konstatuar kontrata e dhurimit në arkivën e institucionit 

nga ana juaj, akti i kalimit të pronësisë nga V. I. te J. D., ekziston në formën e kërkuara nga ligji 

pranë noterit dhe tjetërsimi i pasurisë nga ana ime është kryer konform nenit 193 të Kodit Civil. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Observacioni do të merret në konsideratë vetëm sa i përket 

përgjegjësisë lidhur me regjistrimin fillestar. Lidhur me regjistrimin e transaksionit, grupi i 

auditimit u qëndron  komenteve të parashtruar sa më sipër. 

Pretendimi i subjektit:Me shkresën nr.202/27 datë 30.08.2022 nga z.M. Z. se “rezulton e provuar 

me dokumentacion ligjor që janë kryer nga unë veprimet e mëposhme, referenca nr.3172, vol.12 

faqe 98 në të cilën ndodhet kërkesa e datës 07.04.2022 për ndarje pasurie. Detyra ime si jurist 

është të kryejë veprimet e kryera në bazë të aplikimit të bërë nga qytetari, në bazë të aplikimit të 

bërë nga qytetari, në bazë të dokumenteve të dorëzuara nga qytetari.  Pra nuk qëndron argumenti 

i bërë nga grupi i auditimit lidhur me ligjërimin e veprimeve të referencës nr.3172, pasi nuk ka 

asnjë lidhje midis dy referencave, sepse referenca nr.3172 është punuar nga unë në bazë të 

dokumenteve ligjore të përmendura më lart dhe në bazë të rregullores, kjo referencë është punuar 

në përputhje me ligjin. Për referencën nr.6527. Grupi i auditimit nuk përcakton se në cilën kartelë 

rezulton firma ime si dhe nuk përcakton se në cfarë mënyrë e vërteton grupi i auditit që është firma 

ime? Të pretendosh që unë si jurist gjatë punimit të një praktikë të re vihem në dijeni për praktikat 

e mëparshme të punuara nga punjës të tjerë. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Grupi i auditimit u qëndron parashtrimeve të mëparshme dhe duke 

qenë se mungojnë referencat e regjistrimit fillestar, përgjegjësitë do t’i referohen praktikës së 

ndarjes dhe certifikimit të transaksionit. 

 

-Me referencë nr.3132 datë 22.01.2019  është bërë regjistrimi i pasurisë me nr.7/9, vol.12 fq.99 

me sipërfaqe 8000 m2 arë në emër të znj.M. D., me datë lëshimi certifikate 22.01.2019. 

Referenca e përdorur për regjistrim i përket një dosjeje të arkivuar në vitin 2015 e cila përmban 

një AMTP në formë fotokopje dhe ka mungesë të plotë të dokumentacionit tekniko-ligjor dhe që 

formalisht nuk është regjistruar ndonjëherë, pasi për këtë pasuri, referuar datës së regjistrimit 

22.1.2019, nuk rezulton të ketë asnjë aplikim. Si rrjedhojë, në formë dhe përmbajtje, referenca 

nr.3132 nuk është referencë regjistrimi, por është hedhur në mënyrë fiktive për të ligjëruar në dukje 

një regjistrim pasurie.  

Pas këtij regjistrimi, me referencë nr.6528 datë 11.03.2019 është bërë regjistrimi i një kontrate 

dhurimi në emër të z.I. M. ku në rubrikën e datës së lëshimit të certifikatës, në seksionin C të 

pronësisë, është shënuar se certifikata është lëshuar me datë 15.03.2019. Kjo referencë nuk 
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 ekziston në arkivin e DVASHK Durrës, pasi praktikat e kësaj zone nuk kanë arritur në një numër 

të tillë.  

Nga shqyrtimi i kartelave, rezultojnë se praktikat janë punuar nga: juristi z.M. Z. dhe ish-

zv/regjistruesi z.L. K.. Certifikata e pronësisë për regjistrimin fillestar është lëshuar nga ish-

regjistruesi z.A. I., sipas dokumentacionit të përcjellë përmes observacionit, pasi referenca e 

regjistrimit fillestar nuk ndodhet në arkivën e DVASHK Durrës. 

Pretendimi i subjektit: Me shkresën nr.202/13 datë 24.06.2022 nga z.L. K. është përcjellë 

observacioni se “ një nga kompetencat e deleguara ka qenë për të firmosur të gjitha kalimet e 

pronësisë si shitje, dhurim etj. Kjo praktikë si çdo praktike rutine e radhës është aplikuar në sistem 

nga qytetari, është bërë ndarja e punës nga shefja e zonës dhe i ka kaluar për punë juristit dhe 

hartografit përkatës të cilët kanë patur për detyrë të kontrollojnë burimin e pronësisë, pra 

regjistrimin fillestar dhe çdo veprim tjetër kontrolli tekniko-juridik para se të kalonte për kontroll 

te shefi i zonës dhe më pas ky i fundit e sjell te zv.regjistruesi. Unë në rolin e zv.regjistruesit, me 

kompetenca të deleguara të Regjistruesi, për këto shërbime kam firmosur me mirëbesim si 

zv.titullar institucioni të juristit, hartografit dhe shefit të zonës që kanë kontrolluar praktikën që 

nga aplikimi deri në firmosje finale. Për shkak të volumit dhe ngarkesës ditore mbi 200 praktika 

që duheshin mbyllur brenda afateve ligjore, ishte pamundur që të kontrollohej çdo praktike një me 

një nga ana tekniko-ligjore për të parë gjithë historikun e veprimeve të pronës. 

Me shkresën nr.369/5 datë 29.06.2022 nga ish-punonjësi z.M. Z. është përcjellë observacioni se 

“...audituesit nuk kanë paraqitur asnjë dokumentacion ligjor që të vërtetojnë se praktika me 

referencë nr.3131do të jetë punuar nga M. Z., pasi nuk është punuar nga unë regjistrimi i kësaj 

pasurie, kjo tregon se grupi i auditimit nuk ka shqyrtuar dokumentet e të cilave i referohet duke 

ngritur pretendimin e pavërtetë dhe të kundraligjshme në akt konstatim. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Sqarojmë se emri juaj rezulton nga firma e hedhur në kartelat e 

pasurive të paluajtshme.  

Pretendimi i subjektit: Me shkresën nr.202/25 datë 29.08.2022 nga z.L. K. është përcjellë 

observacioni se “nga ana ime është lëshuar certifikata në emër të I. M.t  pikërisht sa është 

parashikuar në titullin e pronësisë, kontratë dhurimi nr.1017 rep, 552 kol datë 05.03.2019, kopje 

e njësuar. Nga shqyrtimi i këtij akti noterial rezulton se regjistrimi fillestar i kësaj pasurie është 

kryer nga regjistruesi A. I. datë 21.09.2019(e provuar nga certifikata e pronësisë bashkëlidhur). 

Për sa u parashtrua, edhe pse nuk është konstatuar kontrata e dhurimit në arkivën e institucionit 

nga ana juaj, akti i kalimit të pronësisë ekziston në formën e kërkuara nga ligji pranë noterit dhe 

tjetërsimi i pasurisë nga ana ime është kryer konform nenit 193 të Kodit Civil. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Observacioni do të merret në konsideratë vetëm sa i përket 

përgjegjësisë lidhur me regjistrimin fillestar. Lidhur me regjistrimin e transaksionit, grupi i 

auditimit u qëndron  komenteve të parashtruar sa më sipër. 

 

-Me referencë nr.41249 datë aplikimi 16.10.2020 është bërë regjistrimi i pasurisë nr.44/189, 

vol.138 faqe 76 në zonën kadastrale 8518 Plazh Durrës, me sipërfaqe 500 m2. Nga verifikimi i 

dokumentacionit rezulton se dokumentacioni i pronësisë i administruar për kryerjen e këtij 

regjistrimi është një Vendim i Kthimit të Kompensimit të Pronave nr. 522/1 datë 10.01.1994 të 

ish-KKKP Durrës, ku në dispozitivin e vendimit është përcaktuar se me vendimin nr.314 datë 

03.03.1994 të njohë të drejtën e pronësisë së trashëgimtarëve të S. A. të një toke, parcela 113 me 

sipërfaqe 500m2 . Me urdhrin nr.1230 datë 19.10.2020 është bërë ndarja e pasurisë nr.44/4, vol.97 
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 faqe 106 me sipërfaqe 748  m2, me qëllim regjistrimin e pasurisë nr.44/189 vol.138 faqe 76 në 

emër të trashëgimtarëve të familjes së S. S.  

Me shkresën nr.3104/1 datë 19.08.2019 të DVASHK Durrës i është kthyer përgjigje znj.S. S. se 

në bazë të shkresën nr.934/1 prot, datë 19.07.2019 të Drejtorisë së Drejtimit të Pronës publike, 

administruar në ASHK Durrës me nr.3104 prot, datë 22.0.2019, me objekt dërgim dokumentacioni 

në korrespondencë në lidhje me aplikimin tuaj nr.14741 datë 15.07.2018 për pajisje me certifikatë 

pronësie për pasurin vila 10/1, pas verifikimit të dosjes së përcjellë nga Drejtoria e Drejtimit të 

Pronës Publike, znj.S. S. është njoftuar se mund të pajiset me certifikatë pronësie vetëm për 

ndërtesën. 

Praktika është punuar nga juristja B. D. dhe Drejtori A. Ç.. 

Pretendimi i subjektit: Me shkresën nr. 202/4 datë 22.06.2022 nga specialistja znj.B. D. është 

përcjellë observacioni se VKKP nr.314 datë 030.03.1994 dhe pse nuk ka të shprehur në mënyrë 

eksplicite fjalën kthim prone, është shoqëruar me dokumentacionin teknik të miratuar nga KKP. 

Duke qenë se mbi pronën e familjes Asllani ka qenë ndërtuar një objekt bazuar në nenin 21 të ligjit 

nr.7698/1993 dhe bazuar në shkresën nr.431 prot, datë 13.10.2010 e ish-Zyrës së Regjistrimit të 

Pasurive të Paluajtshme, ku për raste të ngjashme ka referuar Vendimin Unifikues nr.23 datë 

13.03.2002 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, në të cilën gjykata shprehet se pas 

ushtrimit të së drejtës së parablerjes së objektit, u kthen automatikisht edhe pronësisë mbi truallin. 

Në këtë rast, trashëgimtarët Sereqi janë pajisur me certifikate pronësie. 

Qëndrimi i grupit të auditimit. Observacioni do të merret pjesërisht në konsideratë sa i përket 

arsyetimit të paraqitur,në referim të vendimit unifikues nr.23 datë 13.03.2002 të Kolegjeve të 

Bashkuara dhe urdhrit nr.431/2010 të ZQRPP. Megjithatë, kjo praktikë ka nevojë të plotësohet me 

një relacion tekniko-ligjor, përfshirë hartografik, ku të bëhet lidhja e referencës së regjistrimit të 

truallit me praktikat e privatizimit dhe vendimit unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës 

së Lartë, duke qenë se ky rast përmban specifikën e privatizimit të objektit mbi truallin e përfituar 

me vendim njohjeje. 

 

-Me referencë nr.37186 me nr. 2357 aplikimi datë 04.02.2019 në zonën kadastrale 8518 Plazh-

Durrës, në emër të z.N. R. është bërë regjistrimi i pasurisë me nr.27/324, vol.133, fq.128 me 

sipërfaqe trualli 500 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 162 m2, origjina e së cilës është pasuria me nr.27/77 

e cila nuk figuron në kartelat manuale të pasurive të paluajtshme. Në aspektin juridik, nga 

verifikimi i dokumentacionit rezulton se: 

Vendimi nr.734 datë 21.07.2016 me paditës N. R. dhe N. N. dhe të paditur Zyrën Vendore të 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Durrës ka si objekt “detyrimin e palës së paditur të bëjë 

regjistrimin e pronës sipas aktit të fitimit të pronësisë me origjinë Vendimin e Komisionit të 

Kthimit të Pronave nr.170/1993 dhe akt marrëveshjen e pjesëtimit vullnetar nr.2247 rep dhe nr.563 

kol. Detyrimin e palës së paditur të lëshojë certifikatë pronësie për këtë pronë në emër të 

bashkëpronarëve sipas vendimit nr.170/1993 me përshkrimet përkatëse dhe të akt marrëveshjes së 

pjesëtimit vullnetar nr.2247 rep dhe nr.563 kol.  

Në përfundim të gjykimit, Gjykata në dispozitivin e këtij vendimi ka vendosur “detyrimi i palës 

së paditur, Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Durrës të regjistrojë pjesën 

“C” sipas pjesëtimit vullnetar, me sipërfaqe ndërtimi 40.7m2 dhe sipërfaqe 110 m2 në parcelën 

nr.92, me kufizimet përkatëse sipas aktit të ekspertimit, pasuri e cila sipas aktit të ekspertimit 

ndodhet në zonën kadastrale 8518, në lagjen 13 plazh Durrës duke i pajisur paditësit me certifikatë 

pronësie. Vendimi të shoqërohet me planvendosjen e pasurisë së përgatitur nga eksperti ku janë të 
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 përcaktuara dhe kufizimet e pasurisë. Me vendimin nr.46339 datë 19.12.2018 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë është vendosur lënia në fuqi e vendimit nr.734 datë 21.07.2016 të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës. 

Në vendimin nr.170 datë 5.11.1993, Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave u ka njohur 

8 trashëgimtarëve një vend banjosh në plazhin e Durrësit, parcela nr.92 prej 400 m2 dhe godina e 

ngritur mbi të, vila 17. 

-Një vend banjosh në plazhin e Durrës, parcela nr.69, prej 500 m2, mbi këtë truall është ngritur një  

godinë, sot vila nr.11 

Sa më sipër, këto vendime nuk shprehen për kthim por për njohje të pronësisë.  Për më tepër, 

regjistrimi i pasurisë nr.27/324, vol.133, fq.128 me sipërfaqe trualli 500 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 

162 m2 nuk është pjesë e dispozitivit dhe vendimit të gjykatës, mbi të cilën është bazuar ky 

regjistrim, por shprehet vetëm për pasurinë nr.27/47, vol.35, fq.92 me sipërfaqe 110 m2 truall dhe 

40.7 m2 ndërtesë, me datë regjistrimi 17.03.2005 me referencën nr.5316, përmes kontratës së 

pjesëtimit.  

Konkretisht në dispozitivin e vendimit gjykata ka vendosur: 

-Detyrimin e palës së paditur, Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Durrës të 

regjistrojë pjesën “C” sipas pjesëtimit vullnetar, me sipërfaqe ndërtimi 40.7m2 dhe sipërfaqe trualli 

110m2 në parcelën nr.92, me kufizimet përkatëse sipas aktit të ekspertimit, pasuri e cila ndodhet 

në zonën kadastrale 8518, në lagjen 13 plazh Durrës, duke i pajisur paditësit me certifikatë 

pronësie; 

-Vendimi të shoqërohet me planvendosjen e pasurisë të përgatitur nga eksperti ku janë të 

përcaktuar kufizimet e pasurisë. 

Ky vendim ka marrë formë të prerë me vendimin nr.4639 datë 19.12.2018 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë e cila ka vendosur lënien në fuqi të vendimit nr.734 datë 

12.07.2016. 

Në këto kushte, regjistrimi i kryer për sipërfaqe trualli 500 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 162 m2 është 

bërë pa administruar titullin e pronësisë. Vendimit të gjykatës i mungon akti i ekspertimit dhe 

planvendosja e pasurisë nuk ka vulë gjykate, por vetëm të përmbaruesit. Po ashtu, mungon edhe 

akti i pjesëtimit. Praktika është punuar nga juristi E. R., hartografi I. Gj. dhe Drejtori F. A. i cili ka 

lëshuar certifikatën e pronësisë me datë 14.02.2019. 

Pretendimi i subjektit: Me shkresat nr.202/2 datë 21.06.2022 dhe 202/17 nga ish-drejtori z.F. A. 

është përcjellë observacioni se  konstatimi se pasuria nr.27/77 nuk figuron në kartelat manuale 

nuk është i vërtetë pasi është afishuar publikisht për herë të fundit me datë 28.11.2012... Referuar 

shembullit të evidentuar nga ju,ju informojmë se ekziston një pasuri në to(kartela) që ka nr. 27/77, 

por ka të dhëna komplet të tjera në kartelë dhe harta treguese nga të dhënat që ka pasuria me 

nr.27/77 në sistemin IPS dhe hartën treguese që lidhet me këto të dhëna pasurie. Theksoj se dosja 

ka të bëjë vetëm me certifikimin e pasurisë pasi regjistrimi i saj ka qenë dhe ka ekzistuar në 

regjistrat kadastral dhe hipotekor të kohës përkatësisht regjistri hipotekor nr.50 datë 03.01.1947 

së bashku me të gjitha materialet e tjera hartografike dhe plotësuese të ndodhura në dosjen e 

Komisionit te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave nr.2 në emër P. S. date 19.08.1993,Bashkia 

Durrës (dokumentacion bashkëlidhur) . 

Konstatimi i grupit auditues nuk qëndron pasi titulli i pronësisë ekziston dhe është i administruar 

gjithashtu ka edhe material hartografik përkatës mjaft të qartë që e shoqëron. Fakt është që nga 

dokumentacioni i ndodhur në referencën nr.37186 mungon e theksuar qartë dhe të bëhet e 

kuptueshme për çdo palë të tretë lidhja me origjinën e regjistrimit dhe me numrin hipotekor ku 
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 ndodhet dokumentacion origjinal i administruar në arkivën e ZVRPP Durrës për titullin e 

pronësisë, skicat, regjistrimet hipotekore paraardhëse. 

Në cilësinë time si drejtues i komanduar i ZVRPP Durrës dhe mundësinë për të kontrolluar 

ekzistencën e këtij dokumentacioni në arkiva në momentin e nënshkrimit të aktit për aktin  

përmbyllës të kësaj praktike, certifikatën e pronësisë, kam pasur bindjen e plotë se është në 

përputhje me kërkesat formale tekniko ligjore te ligjeve dhe rregulloreve mbi te cilat ushtronte 

detyrën drejtuesi i ZVRPP. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Sikurse konstatohet, regjistrimi i pasurisë nr.27/324, vol.133, 

fq.128 me sipërfaqe trualli 500 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 162 m2 nuk është pjesë e dispozitivit dhe 

vendimit të gjykatës, mbi të cilën është bazuar ky regjistrim, por shprehet vetëm për pasurinë 

nr.27/47, vol.35, fq.92 me sipërfaqe 110 m2 truall dhe 40.7 m2 ndërtesë, me datë regjistrimi 

17.03.2005 me referencën nr.5316, përmes kontratës së pjesëtimit. Në regjistrimin e kësaj pasurie 

vërehen se janë kapërcyer një sërë hallkash. Konkretisht, vendimet e KKKP-ve janë në formën e 

njohjes dhe jo kthimit dhe në sistemin kadastral(jo atë hipotekor) nuk rezulton që këto vendime të 

jenë regjistruar gjatë regjistrimit fillestar(ose të kenë kaluar nga sistemi i vjetër hipotekor në 

sistemin e regjistrimit).  Referenca e regjistrimit fillestar me nr.37215 për pasurinë me nr.27/324, 

me sipërfaqe  trualli 500m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 162 m2 nuk ekziston në arkivën e DVASHK 

Durrës, por është kryer me referencën me nr.37186, e cila si titull pronësie administron një vendim 

të gjykatës administrative, në dispozitivin e të cilit nuk shprehet për pasurinë me nr.27/77, e cila 

në fakt sipas kartelës në sistem është hapur në  vitin 2012 me pronësi shtet dhe e pa ndërtesë në 

seksionin B. 

 

-Me referencë nr.041383  me datë aplikimi 10.10.2020, në zonën kadastrale 8518 Plazh-Durrës 

,për shërbimin e bashkimit/ndarjes së pasurisë në emër të subjektit F.” është bërë ndarja e pasurisë 

nr.55/6, vol.13, fq.197 me sipërfaqe 4779m2 e llojit “Rrugë” në dy pasuri: 

 Pasuria me nr.55/114, vol.138 fq.192 me sipërfaqe 949 m2 me datë lëshimi certifikate 

29.10.2020. 

 Pasuria me nr.55/13 vol.138, fq.1 me sipërfaqe 4285 m2 me datë lëshimi certifikate 

29.10.2020. 

Në total, rezulton se nga ndarja, rezulton një sipërfaqe 455 m2 më tepër se pasuria “mëmë”,për 

shkak të gabimeve në përllogaritjen e ndarjes. Praktika është punuar nga juristi z.A. I. dhe Drejtori 

z.A. Ç.. 

Pretendimi i subjektit: Me shkresën nr.202/10 datë 22.06.2022 nga specialisti z.A. I. është 

përcjellë observacioni se në cilësinë e juristit që ka regjistruar kërkesën për ndarje  dhe as nga 

hartografi nuk është nuk është konstatuar fakti i gabimit në përllogaritjen aritmetike të sipërfaqeve 

që janë ndarë. Në këtë rast, kemi të bëjmë me një gabim, i cili në referim të pikës 1, nenit 16 të 

ligjit nr.111/2018 “Për kadastrën” është i korrigjueshëm. ASHK do të njoftojë në mënyrë 

shkresore subjektin mbi këtë gabim, menjëherë pasi të jetë kryer korrigjimi i gabimit në regjistrat 

e pasurive të paluajtshme. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Observacioni do të merret në konsideratë, por do të lihet 

rekomandim për korrigjim. 

 

-Me referencë nr. 037621, datë 11.04.2019 bazuar në një leje legalizimi me nr.220620 datë 

25.07.2016 është bërë regjistrimi i sipërfaqes së truallit prej 2000m2 dhe sipërfaqes së ndërtimit 

400+150 m2 në emër të E. P. A. dhe R. H. H.. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se: 
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 -Leja e legalizimit është fotokopje dhe gen-plani që shoqëron këtë leje përmban koordinata të 

pasakta. VKM-ja nr.359 datë 04.05.2011 “Për miratimin e kalimit të pronësisë së disa parcelave 

ndërtimore në favor të poseduesve të objekteve informale” mban korrigjime ku është shtuar me 

germa kapitale në numrin rendor nr.15 emrat e E. R. P.-H., A. H.. Nga sistemi IPS rezulton se  

aplikim nr.8121 ka mbetur në fazën e arkës. 

Me datë 09.06.2021 është marrë vendimi për sekuestrimin e provave materiale, mbi bazën e 

materialit referues nga Departamenti i Policisë Kriminale, pranë DPPSH-Tiranë përcjellë me 

shkresën nr.8334/1 prot., datë 12.05.2021, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës. Referuar 

materialit kallëzues rezulton se në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës është 

regjistruar pasuria me nr.53/126, në zk 8518 me numër referencë 037621 me indeks harte DR-RS-

16,17, me vol. 134, faqe 23 në emër të shtetasin E. A.. Kjo pasuri është regjistruar në bazë të lejes 

së legalizimit me nr.220620 datë 25.07.2016 në emër të shtetasve E. A. dhe R. H.. Nga të dhënat 

në sistemin e lejeve të legalizimit, kjo leje me këtë numër i përket një subjekti tjetër. Në këto 

kushte, prokuroria pranë Gjykatës së Shkallë së Parë Durrës ka bërë sekuestrimin e volumit nr.134 

ku pasqyrohet kartela të cilat janë plotësuar nga ish-juristi M. Z.. 

Përballë këtyre rrethanave, nga ana e DVASHK Durrës nuk janë marrë masa për mbylljen e 

pasurisë përkatëse, e cila vijon të jetë e lirë nga kufizimet, në kushtet kur për këtë regjistrim 

mungon titulli i pronësisë dhe veprimi i regjistrimi është kryer në shkelje të dispozitave ligjore. Në 

kartelë është pasqyruar vetëm shënimi se “origjina e pronës është sekuestruar në origjinal në 

kuadër të hetimeve të hetimeve për procedimin penal 480/2021”, por në seksionin E, së paku nuk 

është pasqyruar asnjëlloj kufizimi. 

 

-Me referencë nr.4322 me numër aplikimi 24314 datë 16.06.2021 për shërbimin e bashkimit dhe 

ndarjes së pasurisë dhe lëshimit të certifikatës së pronësisë në emër të subjektit “V C.” është bërë 

regjistrimi i pasurisë me nr.27/350 në volumin 140 fq.101 me sipërfaqe trualli 544.04m2 dhe 

sipërfaqe ndërtimi 247.3m2 në zk 8518 Plazh Durrës. Kjo pasuri është përfituar përmes bashkimit 

të dy pasurive si mëposhtë: 

-Pasuria me nr.27-224+1-20, lloji apartament me sipërfaqe 274.30m2, në vol.137 fq.47; 

-Pasuria me nr.27/348, vo.140, fq.59 me sipërfaqe 206 m2 truall e përfituar si oborr në përdorim 

përmes vendimit nr.110 datë 16.04.2021 për kalimin e pronësisë për objektet e ndërtuara para datës 

10.08.1991. 

Origjina e objektit është pasuria me nr.27/179, vol.82 faqe 30 ku në pronësi të Entit Kombëtar të 

Banesave është regjistruar pallati me sipërfaqe ndërtimi 280 m2 me datë 09.04.2012. Ky pallat 

është ndarë në disa apartamente, të blera nga subjekte të ndryshme, ku këto të fundit kanë kryer 

transaksione të kalimit të pronësisë me subjektin V C., i cili është bërë pronar i vetëm i të gjitha 

apartamenteve:  

-Vol.82 faqe 35 me sipërfaqe apartamenti 18.4 

-Vol.82, fq.36 me sipërfaqe apartamenti 20.3 m2 

-Vol.82, fq.37 me sipërfaqe apartamenti 20.3 m2 

-Vol.82, fq.38 me sipërfaqe apartamenti 20.3 m2 

-Vol.82, fq.39 me sipërfaqe apartamenti  20.3 m2 

-Vol.82, fq.40 me sipërfaqe apartamenti 20.3 m2 

-Vol.82, fq.41 me sipërfaqe apartamenti 20.3 m2 

-Vol.82, fq.42 me sipërfaqe apartamenti 18.4 m2 

-Vol.82, fq.43 me sipërfaqe apartamenti 21.7 m2 
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 -Vol.82, fq.44 me sipërfaqe apartamenti 18.4 m2 

-Vol.82, fq.45 me sipërfaqe apartamenti 20.6 m2 

Këto pasuri janë bashkuar në një të vetme, së bashku me pasurinë nr.27/332 vol.136 faqe 1 për të 

përfituar pasurinë nr.27-33441-20 në vol.137 faqe 47 me sipërfaqe 247.3 m2 pasuri e llojit 

apartament me datë lëshimi certifikate 10.07.2020. Me referencën nr.43222 është bërë bashkimi i 

këtij apartamenti në volumin 140 fq.101, duke e pasqyruar edhe si truall sipërfaqen prej 247.3 m2 

apartament, për të formuar pasurinë me nr.27/350 me sipërfaqe trualli 544.04 m2 truall dhe 247.3 

m2 ndërtesë. Praktika është punuar nga juristja J.M., hartografi I. Gj. ndërsa certifikata e pronësisë 

është datë 15.06.2021 nga regjistruesja V. H.. 

Pretendimi i subjektit: Me shkresat nr.202/21, nr.202/22 datë 24.06.2022  nga ish Drejtori 

znj.V.H. dhe specialistja znj.J. M. është përcjellë observacioni se me referencë nr.17130 datë 

11.04.2012, kur është bërë regjistrimi i pallatit në pronësi të EKB me shkresën nr.32 datë 

20.02.2012 nga Enti i Banesave përcjellë në ZRPP me shkresën nr.735 datë 22.02.2012, sqarohet 

se sipërfaqja e përgjithshme e objekteve është 560 m2 dhe e truallit 768m2. Secili apartament, sipas 

listës me anë të tabelës përmbledhëse, ka në pjesë takuese sipërfaqe trualli në bashkëpronësi të të 

gjitha apartamenteve. Subjekti V.C. në momentin e privatizimit të apartamenteve, trualli është në 

funksion të tij si pronar i të gjithë godinës. 

Qëndrimi i grupit të auditimit. Observacioni do të merret pjesërisht në konsideratë, pasi do të 

kërkohet që praktikën e këtij regjistrimit të plotësohet me shkresën e EKB dhe tabelën 

përmbledhëse që shoqëron kontratat e shitjes, që lidh pjesët takuese të apartamenteve me truallin 

nën objekt. 

 

-Me referencë nr.36971, me numër aplikimi 25266 datë 12.12.2018 është bërë regjistrimi fillestar 

i pasurisë nr.54/106, vol.137 fq.17 me sipërfaqe prej 268 m2 truall në emër të z.I. Xh.. 

Në praktikën përkatëse është administruar: 

-Një deklaratë noteriale nr.1845 rep, nr.885/1 kol datë 07.12.2018, ku deklaruesi z.I. Xh. shprehet 

se është pronar i pasurisë me sipërfaqe 790m2. Nga përgjigja me nr.7565 prot, datë 03.12.2018 e 

ZVRPP Durrës, rezulton që kjo pasuri krijon mbivendosje me pasurinë nr.54/45 në pronësi të 

familjes Hersi dhe pjesa e lirë është sipërfaqja 268 m2. 

-Në shkresën nr.7565 datë 03.12.2018 nga zv.Regjistruesi L. K. është hartuar përgjigja se nga 

verifikimi i dokumentacionit tekniko ligjor rezulton se pasuria prej 790m2 në pronësi të I. Xh. 

krijon mbivendosje me pasurinë me nr.54/45. Sikurse konstatohet, në këtë kthim përgjigje nuk 

identifikohet se çfarë numri pasurie dhe kartele mban sipërfaqja prej 790 m2 në emër të I. Xh.. 

Në këtë dosje është administruar: 

-Kontratë dhurimi me numër 235 rep. nr. 097 kol  datë 23.04.1997, ku z.I. Xh. është një nga 10 

pranuesit e dhurimit të një sipërfaqeje 5000m2 që ndodhet në plepa Durrës dhe një figure në formë 

trapezi me përmasa: bazë e vogël 75m; bazë e madhe 100m dhe lartësia 16 m, një truall me 

sipërfaqe 246 m2 dhe një truall S2 baraz 2884 m2, ku I. Xh. rezulton se ka marrë në posedim 

parcelën me sipërfaqe 76.5 m2, parcelën me sipërfaqe 790m2, e cila nuk është e transkriptuar në 

regjistrat hipotekorë. 

-Vërtetim pronësie e datës 29.03.1994 në favor të E. Xh., V. Xh., P. Xh., në bazë të vendimit të 

komisionit të kompensimi të pronave nr.315 datë 03.03.1994 figuron e regjistruar një sipërfaqe 

toke prej 20.4 dyn, nga këto i njihen 5000m2 të lirë në natyrë me sipërfaqe 3600m2 dhe një figurë 

në formë trapezi. E drejta e pronësisë mbi këtë pronë vërtetohet me numër 187 regjistri datë 
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 19.03.1994. Nga verifikimi rezultoi se regjistri hipotekor me nr.187 datë 19.03.1994 nuk është 

administruar në dosjen përkatëse. 

-Vërtetim pronësie datë  6 shkurt 1997, në favor të të njëjtëve trashëgimtarë,  se në bazë të vendimit 

të komisionit të kthimit dhe kompensimit të pronave nr.1788 datë 28 nëntor 1996 figuron kjo 

pronë: një truall S1 246 m2, S2 2884 m2 truall , S3 1870 m2 me mbivendosje. E drejta e pronësisë 

mbi këtë pronë vërtetohet me regjistrin nr.1253 datë 6 shkurt 1997. Nga verifikimi rezultoi se 

regjistri hipotekor me nr. 1253 është në emër tjetër. 

Me urdhrin e regjistruesit A. I. me nr.17 prot, datë 09.01.2019 arsyetohet se në bazë të aplikimit 

nr.25226 datë 12.12.2018 të z.A. Xh. për pajisje me certifikatë pronësie për pasurinë e regjistruar 

me nr.hipotekor 9773 datë 25.04.1994, truall me sipërfaqe 970 m2 në emër të z.I. Xh., nga 

verifikimi i dokumentacioni tekniko ligjor si dhe planin të rilevimit rezulton se jo pasuri nuk është 

afishuar pas përfundimit të procesit të regjistrimit fillestar, pra është afishuar shtet si dhe krijon 

mbivendosje me pasurinë e familjes H.  E  azhurnuar sipas HTR kjo pasuri bie mbi pasurinë nr.54/9 

vol. 89 faq.31. Për këtë arsye, nga Drejtori është bërë korrigjimi i seksionit B të sipërfaqes për 

pasurinë nr.54/9, vol.89 fq.31 me sipërfaqe 4112 m2 shtet në 3844 m2 me qëllim hapjen e kartelës 

së pasurisë nr.54/106 vol.132 fq.127 me sipërfaqe trualli 268m2. Dokumenti me nr. 9773 hipotekor 

datë 25.04.1997 është në mungesë në dosjen përkatëse. Mungojnë vendimet e kthimit dhe 

kompensimit të pronave. Praktika është punuar nga juristi B. T. dhe Regjistruesi A. I.. 

 

-Me referencë nr. 781 me nr.aplikimi 3398 datë 11.02.2020 është bërë lëshimi i certifikatës me 

datë 11.03.2020 për pasurinë me nr.59/22, vol.1, fq.183 me sipërfaqe 22738 m2 arë në emër të A., 

D., E. D., I. Z., S.Z., në zk.3365.  Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se origjina e kësaj 

pasurie është Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi me nr.49 datë 25.2.1992 në emër të A. D. Z., e 

cila përmban katër ngastra: S1 pasuria me nr. 95/1 me sipërfaqe 9500m2 arë, S2 me nr.59/16 me 

sipërfaqe 22000m2 arë dhe ngastra me nr.206 me sipërfaqe 2200 m2 arë dhe 400 m2 truall. 

Nga verifikimi i veprimeve në kartelë rezulton se pasuria me nr.59/22, vol.1 fq.183 ka diferencë 

fakt-dokument, ku sipas LN-së sipërfaqja e kësaj pasurie është 22738m2 ndërsa në AMTP 

22000m2, pra rezulton një sipërfaqe më tepër sesa AMTP prej 738 m2. Praktika e referencës nr.781 

datë 11.03.2020 është punuar nga juristi A. I.. Në praktikë është administruar një deklaratë 

noteriale me nr.539 repertori dhe nr.285 koleksioni me datë 17.02.2020 ku në bazë të AMTP 

bashkëpronarët kanë përfituar disa pasuri të llojit “are, pemëtore, truall”, por që sipas AMTP-së 

rezultojnë se ka disa parcela të tjera për të cilat i është kërkuar rakordimi i sipërfaqeve, por është 

pranuar që rakordimin do ta bëjë në një kohë tjetër. Në këto kushte, është kërkuar që të pajiset me 

certifikate pronësie për pasurinë me nr.59/22, vol.1 faqe 183 me sipërfaqe 22000m2. 

Por, me referencën nr.788 është bërë edhe ndarja e pasurisë me sipërfaqe 22738 m2, në: 

-Pasurinë nr.59/64 me sipërfaqe 20738 m2 arë vol.6, fq.193 me datë lëshimi certifikate 01.06.2020 

-Pasurinë nr.59/65, me sipërfaqe 2000 m2 arë, për të cilën me datë 08.06.2020 është regjistruar 

transaksioni i shitjes te persona të tretë.  

Si përfundim,  është regjistruar një sipërfaqe prej 738 m2 më shumë sesa përcakton akti i pronësisë, 

duke mos e zbritur kësaj faqe tepër nga sipërfaqet e ngastrave të tjera. 

 

-Me referencë nr.1363, me nr. 7783 aplikimi datë 08.04.2019 për shërbimin e regjistrimit të 

bashkimit të pasurisë është bërë bashkimi i pasurive si vijon: 
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 -Pasuria me nr. 211/5,.Vol.7, fq.84 me sipërfaqe 106m2 e llojit “kënetë” në emër të znj.F. N., 

certifikatë datë 16.08.2018. Origjina e kësaj pasurie është pasuria me nr.211/3, vol.6 faqe 124 me 

sipërfaqe 3005 m2 kënetë. 

-Pasuria me nr.211/6, vol.7 faqe 85, me sipërfaqe 2125 m2 (2343 m2 në kartelë) me zë kadastral 

“kënetë” në emër të znj.F. N., me datë lëshimi certifikate 16.08.2018. Në seksionin C të pronësisë 

me reference nr.1324, pronësia e kësaj pasurie është regjistruar ne emër të z.N. N. me datë 

regjistrimi 19.19.2018. Në seksionin E ka kufizim me përshkrim se ka mbivendosje mes titujve të 

pronësisë. Ky regjistrim është fshirë me përshkrimin se është hedhur gabim, sipas pasqyrimit në 

kartelë por nuk ka urdhër Drejtori për këtë veprim apo referencë përkatëse për të arsyetuar pse 

është hedhur gabim. Origjina e kësaj pasurie është pasuria me nr.211/3, vol.6 faqe 124 me 

sipërfaqe 3005 m2 kënetë. 

-Pasuria me nr.211/7,vol.7 faqe 86, me sipërfaqe 732 m2 kënetë në emër të znj.F. N.. 

-Pasuria me nr.211/8 , vol. 7 faqe 87 me sipërfaqe 42m2 arë, ku është ndryshuar zëri kadastral pasi 

të tre këto pasuri kanë si origjinë pasurinë me nr.211/3, vol.6 faqe 124 me sipërfaqe kënete 3005m2 

me ndryshim zëri kadastral nga kënete në arë.  

-Pasuria me nr.148/21, vol.7 faqe 88, me sipërfaqe 367 m2  arë në emër të znj.F. N., në të cilën 

është bashkuar pasuria me nr.211/8 vol 7  faqe 87 me sipërfaqe 42 m2 dhe pasuria me nr.148/19, 

vol.6 faqe 126 me sipërfaqe 325 m2 are. 

Nga veprimet e bashkimit është përfituar pasuria me nr.211/9 në volumin  7 faqe 174,  me sipërfaqe 

3330 m2 arë, sipas certifikatës së pronësisë së lëshuar me datë 28.04.2019, me ndryshim të zërit 

kadastral nga “kënetë” në arë” për sipërfaqen 3003m2. Certifikata është lëshuar nga Drejtori F. A. 

ndërsa praktika është punuar nga juristi T. B.. Referenca nr.1363 nuk ka firmë juristi dhe nuk është 

e inventarizuar. Kjo pasuri ka pësuar transaksion të subjekti “P. F. I.”. 

Po ashtu, nga veprimet rezulton se është fshirë regjistrimi i pasurisë në vol.7 faqe 85 me sipërfaqe 

2123m2, me datë regjistrimi 19.09.2018 i kryer me referencën nr. 1324, ku është administruar 

vendimi nr.10-2018-1216/457 datë 12.06.2018 i cili ka vendosur ndër të tjera njohjen e të drejtës 

së pronësisë dhe kthimin në natyrë të trashëgimtarëve të subjekti të shpronësuar N. M. të sipërfaqes 

prej 3370m2 e ndodhur në pasurinë nr.211, zonë kadastrale nr.1522 fshati Draç. Me urdhrin e 

regjistruesit z.A. I. është urdhëruar kryerja e regjistrimit të vendimit të gjykatës për pasuritë 

nr.221/6, 152/47 dhe 150/5 dhe lëshimi i certifikatës së pronësisë sipas vendimit të gjykatës, i 

shoqëruar me kufizim në seksionin përkatës për pasuritë e mësipërme me arsye të mbivendosjes 

së titujve të pronësisë. Nga veprimet në kartelë, konstatohet se ky vendim është regjistruar dhe 

fshirë në: 

-vol.7 faqe 85 me nr.211/6 pasurie me sipërfaqe 2123 m2 e llojit kënetë, regjistruar në emër të N.  

M., e cila është fshirë me shënimin se është hedhur gabim, ku në seksion ka dhe kufizim për shkak 

të mbivendosjes së titujve të pronësisë. 

-vol.7, faqe 90 me nr. pasurie 152/47 me sipërfaqe 219 m2 ranishte, regjistruar në emër të z.N.  M., 

e cila është fshirë me shënimin  se është hedhur gabim, ku në seksion e ka dhe kufizim për shkak 

të mbivendosjes së titujve të pronësisë. 

-vol.7 faqe 150/5 me nr. pasurie 150/5 me sipërfaqe 808 m2 ranishte, regjistruar në emër të N.  M., 

e cila është fshirë me shënimin se është hedhur gabim, ku në seksion e ka dhe kufizim për shkak 

të mbivendosjes së titujve të pronësisë. 

Si konkluzion, është tjetërsuar në mënyrë të paligjshme një sipërfaqe prej 3370m2, e regjistruar në 

emër të N. M. dhe është lëshuar certifikate pronësie me ndryshim zëri kadastral nga “kënetë” në 

“arë” për sipërfaqen 3003m2. Praktikat janë punuar nga juristi T. B. dhe Drejtori F. A.. 
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 Pretendimi i subjektit: Me shkresën nr.202/2 datë 21.06.2022 nga ish-Drejtori z.F. A. janë 

përcjellë observacionet se “gjatë punës time për një periudhe rreth 4 mujore në këtë institucion 

para me shume se 3 viteve nuk sillja në memorie veprime me prona në këtë zonë megjithatë pasi u 

konsultova me dosjen (dokumentacion bashklidhur) rezulton se një pjese e konstatimeve të bëra 

nga ju qëndrojnë dhe konkretisht: Praktika dhe referenca në fjalë nuk kanë inventar dhe datë se 

kur janë depozituar në arkivin e ZVRPP Durrës dhe si rrjedhoje nuk është mundur as nga ju dhe 

as nga unë qe lexova se fundmi dosjen të evidentohet specialist jurist apo specialist hartograf që 

të ketë punuar praktikën. Në kartën e volumit fizik (vol.7 fq 174)nuk rezulton e nënshkruar nga 

asnjë specialist realizimi i bashkimit të pasurive të cilësuara në aktin e konstatimit objekt 

diskutimi. Nëse referenca e regjistrimit do të ishte e plotë dhe në formën e duhur në arkivë apo 

nëse unë do te kisha ne memorie këtë bashkim pasurish do të isha i qartë për personat përgjegjës 

dhe për përmbajtjen tekniko ligjore te saj. Të gjitha veprimet me këto kartela janë kryer ne vitin 

2018,pra një vit me para se unë te komandohem ne drejtimin administrative te ZVRPP Durrës. 

Unë kundërshtoj me vendosmëri konkluzionin e katiti të konstatimit se praktika është punuar prej 

meje dhe se është tjetërsuar ne mënyre të paligjshme një sipërfaqe 3370 m2 e regjistruar në emër 

të z.N. M. për faktet se regjistrimi i pasurive në emër të z.N. M. është bërë  me datë 19.09.2018: 

Çregjistrimi i pasurive të regjistruara si më sipër është bërë me datë 20.11.2018, komandimi im 

në drejtimin e ZVRPP Durrës ka ndodhur në vitin 2019 (dokumentacion bashkëlidhur). Gjatë 

gjithë kësaj periudhe pasuria nuk ka pasur masa kufizuese apo parandaluese, aq me pak mase 

sigurim padie nga gjykata. Ne këto kushte pronaret e regjistruar ne pasuri ne momentin e 

paraqitjes për regjistrim të vendimit të gjykatës së apelit në favor të z.N. M. nuk kane pasur dijeni 

dhe nuk janë pale të thirrura në proces gjyqësor të sipershenuar. ZVRPP ndodhur në këto kushte  

nuk mendoj se duhet te realizonte regjistrimin e kalimit të pronësisë nga një pronar që nuk është 

palë ndërgjyqëse ne proces tek një pronar qe ka fituar procesin gjyqësor kundër një pale të tretë 

që ndërkohë nuk është më pronare e pasurisë objekt gjykimi. Në të gjitha rastet veprimet për 

regjistrim të pasurisë ne favor te z.N. M. apo të fshirjes së këtij regjistrimi nuk lidhen fare me 

emrin tim dhe me periudhën e ushtrimit të detyrës nga ana ime dhe për me tepër nuk mund të 

konkludohet se nga ana ime është tjetërsuar në mënyrë të paligjshme një sipërfaqe 3370 m2 e 

regjistruar në emër të Z.N. M.. Dëshiroj gjithashtu të theksoj se në të gjitha rastet drejtori qoftë i 

komanduar apo jo i ZVRPP nuk punon praktike por administron procesin e përpunimit të një 

praktike nëpërmjet personave te deleguar si p.sh ZV Regjistruesi,Përgjegjësit e zonave ,grupi IT 

etj dhe në përfundim miraton dhe shprehet me firmosje te praktikes nëse ajo i plotësin elementet 

formal të përcaktuar nga kuadri ligjor i kohës.  Punimi i praktikes behet nga specialist përkatës 

sipas rastit dhe citimi i bere ne akt konstatim se praktikat janë punuar nga drejtori nuk e gjej te 

qenësishëm dhe te pranueshëm. 

Me shkresën nr 202/3 datë 21.06.2022 nga ish-specialisti z.T. B. është përcjellë observacioni 

ngjashëm me sa është trajtuar më sipër, ku thekson se veprimet për fshirjen e regjistrimit të z.N. 

M.. 

Qëndrimi i grupit të auditimit. Ndonëse fshirja e regjistrimit është bërë pa lënë gjurmë auditimi, 

konkretisht pa një referencë përkatëse, praktika e shërbimit për ndarje/bashkim është bërë për 

pasuri që në seksionin E kanë shënimin e kufizimit për shkak të mbivendosjes së titujve të 

pronësisë. 
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 -Me referencë nr.01359 datë 22.02.2019 është bërë regjistrimi i një sipërfaqeje 1,110,283 m2  

pyll,e ndarë në disa pasuri sipas vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës nr.10-2018-2311(820) 

përcjellë me anë të shkresës nr.140 prot dt.28.12.2018, në zonat kadastrale Shetaj dhe Draç. 

Ky regjistrim është bërë me urdhrin nr.256 datë 22.02.2019 të Regjistruesit F. A. me titull “Mbi 

saktësimin e pasurive të bllokut nr.129,128,118,123 në zk.1522 Draç dhe nr.282,243 3365 Shetaj, 

në pronësi shtet që kalojnë në emër të trashëgimtarëve T.”.  

 

Në aspektin juridik 

Për këtë çështje, në Gjykatën e Lartë është regjistruar rekursi, me datë regjistrimi 07.03.2019 me 

dorëzues Agjencia e Trajtimit të Pronës dhe Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës. 

Mbi këto pasuri janë regjistruar disa transaksione te persona të tretë: 

-Me referencë nr.1407 datë 04.10.2019 është regjistruar një tjetër kontratë dhurimi; 

-Me referencë nr.1664 datë 18.05.2021 mbi këto pasuri është regjistruar një kontratë shitje; 

-Me referencë nr.1665 datë 19.05.2021 është regjistruar një tjetër kontratë shitje. 

Në aspektin hartografik 

Akti i ekspertimit nuk përputhet me sipërfaqet e kartelave të pasurive të paluajtshme të DVASHK 

Durrës. Po ashtu, nga sipërfaqja prej 1,102,022 m2 e përcaktuar në vendimin e Gjykatës së Apelit 

është regjistruar një sipërfaqe prej 1,110, 283 m2  ose 8261m2 më shumë. 

Në bazë të dokumentacionit tekniko-ligjor referuar skicës së aktit të ekspertimit, në hartat 

kadastrale rezulton se preken pasuritë si më poshtë: 

I-Parcela e ndodhur në fshatin Shetaj, në hartën e kadastrës prek pasurinë nr.243/6 vol.4, fq.110 

zk.3365 , me sipërfaqe 22 854m2 në emër shtet. Sipas matjeve grafike të kryera në planvendosjen 

e aktit të ekspertimit rezulton se pjesa veriore e sipërfaqes së sipërshënuar përfshin një sipërfaqe 

pyll prej 33000m2, e cila i përket pasurisë nr.243/6, vol.4,fq.110 dhe një sipërfaqe pyll 150 631 m2 

e cila i përket pasurisë nr.282/3, vol.4,fq.116 zk3365 dhe trajtohen në favor të trashëgimtarëve T.. 

*Nga verifikimi rezulton se pasuria e përfituar me sipërfaqe 33000m2 ka si origjinë pasurinë me 

nr.243/6, vol.4, fq.110 e cila ka sipërfaqe 22 854m2 e llojit pyll dhe pasurinë në vol.4, fq.116 me 

sipërfaqe 261933m2 pyll e cila është ndarë: 

-10146 m2 i janë bashkuar pasurisë me nr.243/12 për të përfituar sipërfaqen 33 000m2 e llojit pyll, 

me nr.243/12, vol.6 faqe 166. 

-Pasuria me nr.243/13, vol.6 fq.147 është hapur me sipërfaqe 3050 m2,  e cila sipas shënimit në 

kartelë vjen nga vol.4, fq.110 me sipërfaqe 22854 m2,si diferencë e cila aritmetikisht nuk qëndron 

pasi sipërfaqja e pasurisë vol.4, fq.110 është 22,854m2. 

-Pasuria me nr.282/5 me sipërfaqe 270 m2 pyll regjistruar shtet në vol.6 faqe 168 e cila vjen nga 

vol.4 fq.116. 

Në total, rezulton një sipërfaqe prej 10155m2 më shumë në regjistrimin e pasurisë  

-Pasuria me nr.282/6, vol.6 faqe 169 me sipërfaqe 150631m2 regjistruar në emër të trashëgimtarëve 

T., e cila ka pësuar 4 transaksione. 

-Pasuria me nr.282/7 me sipërfaqe 11032 m2 pyll është regjistruar shtet. 

Në total, nga veprimet në kartelë rezulton se është ndarë pasuria me sipërfaqe 22845  m2 shtet dhe 

janë përfituar dy pasuri, me sipërfaqe 33000 m2 në emër të trashëgimtarëve dhe 3050 m2 pyll. 

 II.Parcelë e ndodhur në fshatin Shetaj, në hartën e kadastrës prek pasurinë nr.128 vol. 3 Fq.126 

zk.3365 me sipërfaqe 184 350m2 pyll, në emër shtet. Sipas matjeve të kryera në planvendosjen e 

aktit të akt-ekspertimit rezulton se në total 188 800m2 trajtohen në favor të trashëgimtarëve T., 

pjesa tjetër vijon shtet. Nga verifikimi i sipërfaqeve të shënuara në kartela të pasurive të 
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 sipërshënuara rezulton se ka mospërputhje mes sipërfaqeve të kartelave dhe faktit të miratuar 

gjyqësish .Si rrjedhojë është bërë ndarja e pasurisë me sipërfaqe 184350 m2 pyll në: 

-Pasurinë me nr.128/1, vol.6 faqe 171, pyll me sipërfaqe 2450m2 në emër shtet;  

-Pasurinë me nr.128/2, vol.6, faqe 172 me sipërfaqe 188 800m2 në emër të trashëgimtarëve. 

Si pasojë, rezulton se është regjistruar në emër të trashëgimtarëve një sipërfaqe prej 4450 m2 si 

pasuri e përfituar nga ndarja, më shumë se sipërfaqja e pasurisë bazë. 

III. Parcelë e ndodhur në fshatin Draç, në hartën e kadastrës prek pasurinë nr.118/5, vol. 7 faqe 39 

zk.1522 pyll me sipërfaqe 286158 m2 sipas KKP në emër shtet. Sipas matjeve grafike (sikurse 

përshkruhet në relacion), është bërë ndarja e kësaj pasurie në: 

-Pasuria me nr.118/7, vol.7 fq.146 pyll me sipërfaqe 350m2 në emër shtet 

-Pasuria me nr.118/8, vol.7, fq.147 pyll me sipërfaqe 380 m2 në emër shtet 

-Pasuria me nr.118/ 9, vol.7, fq.148 pyll me sipërfaqe 275 550m2 në emër të trashëgimtarëve 

Nga përllogaritja e veprimeve të ndarjes konstatohet se nga ndarja e pasurisë me nr.118/5 me 

sipërfaqe 284 158 m2 (350+380+275 550=276280 m2), pra rezulton se nuk është hapur kartela me 

pasurinë shtet me një sipërfaqe prej 9878 m2 pyll. 

IV. Parcela e ndodhur në fshatin Draç në hartën e kadastrës prek pasurinë nr.123/5, vol.5 faqe 153 

zk.1522, sipërfaqe 359 408m2  në emër shtet. Sipas matjeve grafike kryera në planvendosjen e 

aktit të ekspertimit rezulton se ka mospërputhje mes sipërfaqeve të kartelave dhe faktit të miratuara 

gjyqësish. Si rrjedhojë është bërë ndarja e pasurisë me nr.123/5, vol.5 fq.153 në: 

-Pasurinë me nr.123/13, vol.7 fq.149  me sipërfaqe 70808m2 pyll në emër shtet 

-Pasurinë me nr.123/14, vol.7 fq.150 me sipërfaqe 288 000 m2 pyll në emër të trashëgimtarëve 

-Pasurinë me nr.123/15, vol.7 fq.151 me sipërfaqe  600 m2 pyll në emër shtet 

Në total nga ndarja e pasurisë me sipërfaqe 359 408m2 janë përfituar pasuritë (70808+288 

000+600 m2). 

 V. Parcela e ndodhur në fshatin Draç në hartën e kadastrës prek pasurinë nr.127/2 vol.4, fq.102 

pyll(në kartelë është kullotë me sipërfaqe 18260 m2 në emër shtet dhe pasurinë me nr.129/46, 

vol.7 fq.122 me sipërfaqe pyll 161 223m2.  

Si rrjedhojë, është bërë ndarja e pasurisë nr.172/2, vol.4, fq.102 me zë kadastral kullotë me 

sipërfaqe 18260 m2 në: 

-Pasuria me nr.127/3, vol.7, fq.152 pyll me sipërfaqe 984 m2 pyll në emër të trashëgimtarëve T. 

-Pasuria me nr.127/4, vol.7 fq.153 pyll me sipërfaqe 140 m2  pyll në emër të trashëgimtarëve T. 

-Pasurinë me nr.127/, vol.7, fq.154 pyll me sipërfaqe 17136 m2 pyll në emër shtet. 

Është bërë ndarja e pasurisë me nr.129/46, vol.7 fq.22 me sipërfaqe 161 223 m2 pyll duke krijuar 

pasuritë: 

-Pasurinë me nr.129/58 vol 7, fq.155 me sipërfaqe 173 178 m2 në emër të trashëgimtarëve T.; 

-Pasurinë me nr. 129/59, vol.7, fq.156 me sipërfaqe 4574 m2 në emër shtet; 

-Pasurinë me nr.129/60, vol.7, fq.157 me sipërfaqe 8585 m2 pyll në  emër shtet; 

(Sipas relacionit, të dyja këto pasuri janë parashikuar për shpronësim sipas ligjit  nr.133/2015). 

Sa më sipër, nga një pasuri me sipërfaqe 161 223 m2 është përfituar nga ndarja një pasuri me 

sipërfaqe 186 337 m2 ose 25 114m2  më shumë se pasuria bijë, ku 11 955 m2 janë regjistruar në 

emër të trashëgimtarëve. 

Praktika është përpunuar nga Drejtori F. A. dhe  juristi T. B.. Urdhri  i saktësimit të kartelave është 

nënshkruar nga T. B., M. T. dhe Drejtori F. A.. 

Pretendimi i subjektit: Me shkresën nr.202/10 datë 22.06.2022 nga z.M. T. se “emri im në urdhrin 

nr.256 datë 19.02.2019 duhet të jetë vendosur gabimisht pa ndonjë qëllim të caktuar. Nga 



 

65 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 

Raport Përfundimtar i Auditimit i ushtruar në Drejtorinë Vendore të 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Durrës 

 verifikimi i dokumentacionit rezulton se nuk kam punuar këtë praktikë dhe nuk e kam nënshkruar 

urdhrin nr.256 datë 22.02.2019. Fakti sa më sipër deklaruar nga unë konfirmohet edhe nga 

Raporti Mjekësor i paaftësisë së përkohshme për punë, për periudhën nga 15.02.2019 deri më datë 

22.02.2019 dhe nga 22.02.2019 deri më datë 01.03.2019. Gjatë periudhës sa më sipër nuk kam 

qenë prezent në ish-ZVRPP Durrës, ndaj dhe nuk kam si të kem nënshkruar urdhër regjistruesi 

dhe as nuk kam punuar këtë praktikë”. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Observacioni do të merret në konsideratë. 

Pretendimi i subjektit:Me shkresën nr.202/26 datë 30.08.2022 nga nga ish-Drejtori z.F. A. janë 

përcjellë observacionet se “Vendimi i Gjykatës së Apelit mbi të cilin është bërë ky regjistrim vjen 

pasi për këtë dosje më parë janë shprehur institucionet përkatëse (rasti konkret ATP) dhe dosja ka 

kaluar te dy shkallet e gjyqësorit, edhe Gjykatën e Shkalles së Parë Durrës edhe Gjykatën e Apelit 

Durrës dhe kjo dosje është paraqitur për regjistrim ne protokollin e ZVRPP Durrës me nr.11194 

prot datë 31.12.2018 ndërsa certifikatat janë lëshuar me datë 28.02.2019,pra dy muaj pasi ishte 

protokolluar vendimi i formës se prere i Gjykatës së Apelit Durrës. Deri në atë moment referuar 

këtij vendimi nuk ka pasur vendim të ndërmjetëm të Gjykatës së Lartë që pezullonte ekzekutimin e 

këtij vendimi edhe pse te gjitha afate procedural ishin ezauruar dhe edhe sot pas me shume se 3 

viteve kundër këtij vendimi nuk ekziston asnjë vendim i Gjykatës së Lartë edhe pse në të është 

regjistruar rekurs me date 07.03.2019. 

Seria e vendimeve,konkretisht ATP, Gjykatën e Shkallës së Parë Durrës, edhe Gjykatës së Apelit 

Durrës edhe në atë moment edhe sot mendoj se janë të regjistrueshëm dhe përbëjnë detyrim për 

ZVRPP të regjistrojë ato në regjistrat përkatës. Kjo pasuri ka pësuar transaksione në kohë të 

ndryshme dhe qëndrimi i  gjithë specialistëve të fushues që kanë qenë pasardhës në postin tim në 

atë zyrë ka qenë konsisten dhe i njëjte me atë te mbajtur nga zyra si me lart. 

Në pikëpamje të përmbushjes së detyrave funksionale të mia ne atë zyre, kam trajtuar me 

rigorozitet dhe përkushtim regjistrimin e akteve te sipërshënuara dhe pasi janë regjistruar prej 

meje ne vijim kalojnë ne filtrime përgjegjësit të zonës si person me eksperiencë dhe me njohuri te 

larta ne trajtimin e praktikave te regjistrimit dhe me pas nëse i plotëson te gjitha elementet formal 

kalon për miratim tek drejtori. 

Konkluzioni se praktika është përpunuar nga drejtori dhe nga juristi nuk është i vërtetë bazuar në 

të gjithë elementet e ndodhur në dosje dhe bazuar në të gjithë rregulloren dhe praktiken e punës 

të ZVRPP. 

Situata në kartelat dhe hartat treguese të regjistrimit për zonat kadastrale dhe planshetet ku 

shtrihet pasuria objekt gjykimi në Gjykatën e Apelit Durrës është trajtuar mjaft qartë në aktin e 

ekspertimit që është pjese integrale e këtij vendimi. Për fat të mirë ky akt ekspertimi ka të gjitha të 

dhënat e regjistrave te ZVRPP ,ka statusin juridik të pasurive objekt gjykimi,ka sipërfaqet e tyre 

si dhe shoqërohet me një hartë të bazuar në matjet faktike dhe te konturuar mbi hartat e punës të 

ZVRPP të kohës. 

Fakt i provuar gjyqësish është se sipërfaqet e shënuara në kartelat e pasurive, të nxjerra nga LN 

(Libri I Ngastrave) për metodologjinë inxhinierie se si janë nxjerrë në të ashtuquajturat matje 

faktike te realizuara ne fund te viteve 1990,dhe marzhit të lartë të gabimit të vërejtur në to kanë 

diferenca ndërmjet matjeve faktike të bëra nga eksperti i ngarkuar nga gjykata në funksion të 

vendimit të sipërshënuar dhe matjeve të bëra në funksion të ndërtimit të kartelave shënuar LN si 

më lart. Në disa raste LN shënon sipërfaqe më të vogël në raste te tjera sipërfaqe më të madhe se 

matjet faktike te ekspertit të ngarkuar nga gjykata. 
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 Në momentin e vendimmarrjes gjykata ka marrë në konsideratë edhe sipërfaqet e vënë në 

dispozicion si status juridik nga ZVRPP edhe matjet e kryera nga eksperti i caktuar nga kjo e 

fundit dhe ka vendosur kthimin e pasurisë bazuar në matjet faktike të bëra nga eksperti i caktuar 

prej saj. 

Lapsuset e ndodhura nuk janë evidentuar në asnjë nga transaksionet pasardhëse me pasuritë e 

dala nga procesi i sipërshënuar pasi janë shumë sipërfaqe të vogla në raport me totalin e trajtuar 

gjyqësish dhe për çdo rast nuk cenojnë pasuritë kufitare por krijojnë diferenca të vogla dokument-

fakt për vete pasurinë ku ka ndodhur kjo pasaktësi. 

Situata me mosrakordimn e sipërfaqeve mes pasurive bija dhe pasurisë mëmë në momentin e 

ndarjes së saj në pamje të pare duket absurditet matematik por në realitet vjen si produkt i 

mosrakordimit të sipërfaqeve mes matjeve të supozuara të bëra në terren LN në vitet 1990 dhe 

matjeve të bëra në terren nga ekspertja e ngarkuar nga gjykata. Kjo situate paradoksale është 

trajtuar edhe në gjykatë dhe kjo e fundit ka vendosur për regjistrim të sipërfaqeve te konstatuara 

si reale nga matjet e ekspertes. Në këto kushte ZVRPP është e detyruar te konstatoje gjetjet e 

gjykatës,ti konfirmoje ato dhe të regjistroje vendimin e saj. 

Në konstatimin e tyre, audituesit pretendojnë se vendim përfundimtar quhet vendimi i marrë sipas 

ligjit nr.155/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave” 

dhe i cili është gjykuar nga Gjykata e Shkallës së Lartë. Vendimi i i regjistruar nga ana ime është 

marrë sipas ligjit nr.9235 datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimi e pronës” dhe jo sipas 

ligjit nr.155/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”. 

Në dosjen në fjalë trajtohet VKKKP nr.898 datë 20.06.2013, pra një vendim i marrë me herët se 

miratimi i ligjit nr.155/2015. Në zbatim të nenit 193 të Kodit Civil përcaktohet se duhet të 

regjistrohen në regjistrimin e pasurive të paluajtshme: Vendimet e gjykata ose organeve 

kompetente shtetërore që përkatësisht përmbajnë fitimin ose njohjen e pronësisë mbi pasuritë e 

paluajtshme...Sipas Kodit të Procedurës Civile, neni 451, pika ç, cilësohet si vendim i formës së 

prerë: “Vendimi  i gjykatës është lënë në fuqi, ndryshuar ose është pushuar gjykimi në shkallë të 

dytë”, në rastin objekt observacioni ekzistojnë të gjitha shkallët e vendimmarrjes. Në kuptim të 

nenit 451 të Kodit të Procedurës Civile dhe nenit 193 të Kodit Civil, vendimi i gjykatës së apelit 

përbën detyrim për regjistrim për DVASHK. Për sa më sipër vendimet e mia në cilësinë e drejtuesit 

të komanduar në drejtimin e ish-ZVRPP Durrës, në të gjitha rastet e konstatuara më sipër i cilësoj 

si të drejta dhe në përmbushje të të detyrës funksionale të ngarkuar nga ligji. 

Qëndrimi i grupit të auditimit:Lidhur me dispozitat ligjore për regjistrimin e vendimit të formës, 

sikurse e trajton Kodi Civil dhe Kodi i Procedurës Civile, observacioni do të merret në 

konsideratë. Për çështje të tjera të trajtuara, grupi i auditimi u qëndron argumenteve sa më sipër. 

 

-Me referencë nr.3590 në zk.3184, me aplikim  nr.24696 datë 17.06.2021 në emër të subjektit R. 

P. është bërë regjistrimi i pasurisë me  nr.6/nd1 me sipërfaqe ndërtese 3480m2, vol.12 fq.246 me 

datë lëshimi certifikate 23.06.2021. Për regjistrimin e kësaj pasurie janë administruar: 

-Vendimi nr.3 datë 01.06.2006 i Këshillit të Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë 

për “Miratimin e sheshit dhe lejes së ndërtimit për Pontilin e Shkarkimit të naftës dhe 

nënprodukteve të saj si dhe gazit të lëngshëm në Porto Romano-Durrës për Shoqërinë “R. P.” ku 

është miratuar sheshi i ndërtimit me sipërfaqe 6000m2 (pjesa në tokë) dhe 42000m2 (pjesa në det) 

-Leje ndërtimi miratuar me vendimin e KRRT të Komunës Katund i Ri për R. P. Sh.a. me objekt 

ndërtimin  e kalatës veriore në portin e shkarkimit të lëndëve djegëse në Porto Romano, miratuar 

me vendimin e KRRT nr.8 datë 26.11.2009. 
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 -Akt kontrolli datë 03.12.2009, vulosur nga njësia administrative Katund i Ri dhe e njësuar me 

origjinalin me akt noterial. 

-Akt kontrolli datë 07.12.2009 ,vulosur nga Njësia administrative Katund i Ri dhe e njësuar me 

origjinalin me akt noterial. 

-Leje shfrytëzimi nga urbanistika e Komunës Katund i Ri, në formë fotokopje e rivulosur nga 

Njësia Administrative Katund i Ri, e pa njësuar me origjinalin. 

-Procesverbal  kolaudimi fotokopje, vulosur nga njësia administrative e Katundit të Ri. 

Sa më sipër, në aspektin juridik nga verifikimi i dokumentacionit që shoqëron këtë praktikë 

rezulton se: 

-Vendimi nr.3 datë 01.06.2006 i Këshillit të Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë 

nuk përfshin ndërtimin e kalatave veriore por lidhet me  “Miratimin e sheshit dhe lejes së ndërtimit 

për Pontilin e Shkarkimit të naftës dhe nënprodukteve të saj si dhe gazit të lëngshëm në Porto 

Romano-Durrës për Shoqërinë “R. P.” ku është miratuar sheshi i ndërtimit me sipërfaqe 6000m2 

(pjesa në tokë) dhe 42000m2 (pjesa në det). Po ashtu, në këtë praktikë nuk administrohet studimi 

i miratuar nga KRRTRSH. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit për Pontilin, me referencë nr.01548 rezulton se në planimetrinë 

e sheshit të ndërtimit, firmosur nga Kryetari i KRRTR të Republikës së Shqipërisë, Ministri i 

Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Kryetari  i KRRT-së Katundi i Ri, objekti 

“kalata veriore” nuk është pjesë e këtij vendimi dhe planimetrisë që shoqëron këtë vendim. Si 

konkluzion, mungon vendimi i Këshillit të Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë 

për miratimin e sheshit dhe lejes së ndërtimit për kalatat veriore, sipas ligjit nr.8405, datë 17.9.1998 

“Për urbanistikën”, i ndryshuar. 

-Planimetria e Sheshit të Ndërtimit për Objektin “Kalata veriore” nuk është e nënshkruar nga 

Kryetari i KRRTRSH dhe nga Kryetari i KRRT-së së Komunës Katund i Ri, por është vulosur  

nga njësia administrative Katund i Ri, e për pasojë rezulton se mungon vula e Komunës që përkon 

me kohën e dhënies së lejes, duke qene se njësitë administrative janë krijuar pas reformës 

territoriale të vitit 2014, ndërkohë që i gjithë dokumentacioni i administruar i përket viteve 2006-

2009. 

-Dokumentacion nuk është përcjellë me shkresë nga autoriteti vendor, sipas ligjit nr.111/2018 “Për 

kadastrën” dhe ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit. 

-Kalatat veriore janë regjistruar si ndërtesë. 

Veprimet në kartelë janë kryer nga juristja J. M.. Certifikata e pronësisë është lëshuar nga Drejtor 

znj.V. H.. 

Pretendimi i subjektit: Me shkresat nr.202/27, datë 30.08.2022 nga ish-Drejtori znj.V. H. dhe 

specialistja znj.J. M. është përcjellë observacioni se me leje ndërtimi nr.8 datë 26.11.2019 është 

vendosur ndërtimi i Kalatës Veriore në portin e shkarkimit të lëndëve djegëse në Porto Romano 

me sipërfaqe shesh ndërtimi 3480 m2 dhe sipas lejes së shfrytëzimit leja e ndërtimit është e 

firmosur dhe vulosur nga Kryetari i KRRT Komuna Katund  i R. H. P. dhe Sekretari R. O., duke 

patur të gjitha vulat përkatëse, sipas ligjit “Për urbanistikën” nr. 805 datë 17.09.1998, shesh i 

ndërtimit nën sipërfaqe 5000m2 ishte kompetencë e komunës dhe jo e bashkisë, duke qenë tagër 

ligjor i komunës katund i ri. Leja e shfrytëzimit është përcjellë në bazë të ligjit “Për  urbanistikën”, 

nr.8405 data 17.09.1998. Gjithashtu në seksionin e përshkrimit të veçantë është specifikuar që 

objekti është kalata veriore”. 
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 Qëndrimi i grupit të auditimit: Për sa është trajtuar më sipër, nuk keni argumentuar me bazë 

konkrete ligjore mangësitë e trajtuara gjatë trajtimit të çështjes nga auditimi. 

 

Titulli i gjetjes: Nga auditimi i procedurave për regjistrimin e pasurive të paluajtshme u 

konstatuan regjistrime në mungesë të titullit të pronësisë, të dokumentacionit tekniko-ligjor, 

ndryshime të zërit kadastral dhe veprime të parregullta në kartelat e pasurive të paluajtshme, të 

cilat kanë rezultuar në tjetërsime të paligjshme të pasurive. 

Situata: Nga auditimi i referencave, me bazë risku janë konstatuar, ndër të tjera: 

-Në 2 raste, është regjistruar një sipërfaqe prej 30 000 m2 në mungesë të titullit të pronësisë 

-Në 2 raste, në regjistrimin e pasurive me vendim të komisioneve të kthimit dhe kompensimit të 

pronave janë vërejtur mangësi në dokumentacionit ligjor. 

-Në 2 raste, për regjistrimin e vendimeve gjyqësore janë konstatuar regjistrime të pasurive që nuk 

kanë qenë pjesë e këtyre vendime ose që sipas specifikës që trajtojnë nuk janë të regjistrueshme, 

shoqëruar dhe me ndryshime të sipërfaqeve në kartelat e pasurive. 

-Në 1 rast, për kryerjen e veprimeve me bazë Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi është konstatuar 

se nuk janë zbritur sipërfaqet shtesë mbi titullin e pronësisë. 

-Në 1 rast, është ndryshuar zëri kadastral nga kënetë në arë, përmes veprimeve ndarjeve edhe 

bashkimit të vazhdueshëm të pasurisë, me pasojë edhe fshirjen e regjistrimit të një pasurie. 

-Në 1 rast, për kryerjen e veprimeve me leje ndërtimi është konstatuar regjistrim i parregullt  i një 

pasuri, në mungesë të dokumentacionit tekniko-ligjor që shoqëron lejen e ndërtimit. 

Kriteri: Neni 193 i Kodit Civil, ligji nr.111/2018 “Për Kadastrën”, ligji nr.20/2020 “Për 

përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë etj. 

Rëndësia: E lartë. 

Ndikimi: Regjistrime të parregullta, me pasojë tjetërsime të pasurive në mungesë të 

dokumentacionit tekniko-ligjor. 

Shkaku: Veprime qëllimisht në kundërshtim me ligjin për disa raste, ndërsa në situata të tjera për 

shkak të zbatimit të gabuar të kuadrit rregullator. 

Rekomandime: Për adresimin e problematikave janë lënë 12 rekomandime. 

 

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

 

-Me shkresën nr.562 datë 17.05.2021 është administruar në KLSH ankesa e z.A. Sh. i cili shpreh 

shqetësimin se “janë kryer veprime të paligjshme nga ZVRPP Durrës në lidhje me regjistrimin e 

një sipërfaqe trualli në lagjen e Plazhit të Durrësit. Pasuria është regjistruar me datë 24.07.1995 

me nr. 730 regjistri. Nga kjo zyrë në vitin 2002 është lëshuar certifikata për vërtetim pronësie 

sipas HTR 286. Pas kësaj periudhe, nga personat që kishin ndërtuar pa leje në vitin 1997 mu 

paraqit një padi civile me dokumente te falsifikuar nga një kundërvajtës për ndërtim pa leje në 

gjykatë, me objekt kundërshtimin e vendimit të KKK Pronave nr.919 datë 22.06.1995. Kjo çështje 

mbasi u gjykua në gjykatë civile u pushua me vendim të formës së prerë sepse dokumentet ishin të 

falsifikuara. Në vitin 2004 ish-ZVRPP Durrës sipas urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të ZQRPP 

Tiranë pas bllokimit të dhënies së certifikatës së pronësisë u detyrua ta lëshojë atë por të ndryshuar 

nga 2868 m2 që ishte në vitet 1995 në 2530 m2 që do të thotë 338 m2 truall më pak. E refuzova 

këtë dokument të ndryshuar dhe kërkova korrigjimin e tij por ishte e pamundur. 

Nga verifikimi i të dhëna të vëna në dispozicion nga DVASHK Durrës rezulton se: 
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 -Me vendimin e komisionit të kthimit të pronave nr.919 datë 22.06.1195 është e regjistruar me 

nr.hipotekor 730 datë 24.07.1995 për sipërfaqen e truallit 2868.75 m2, vol.13 fq.229; 

-Me vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë nr.1227 datë 07.07.2003 dhe vendimin e gjykatës së 

apelit nr.255 datë 22.04.2004 vendoset zhvendosja e  pasurisë; 

-Me vendimin e gjykatës së rrethit Durrës nr.1974 datë 18.07.2007 dhe me vendimin e gjykatës së 

apelit nr.10-2008-162 datë 29.05.2008 me palë paditëse A. Sh. dhe E. Sh. dhe të paditur banorët e 

drejtorisë komunale  është vendosur anulimi pjesërisht i VKKP nr.91 datë 22.06.1995 me pronar 

A.Sh. dhe E.Sh.; 

-Me vendimin e Gjykatës së Lartë nr.255 datë 11.07.2008 është vendosur pezullimi i vendimit të 

gjykatës nr.1974 datë 18.07.2007.; 

-Me vendim të formës së prerë, Gjykatë e Apelit Durrës nr.10-2017-79 ka vendosur lënien në fuqi 

të vendimit civil nr.1974 datë 18.07.2007 të Gjykatës së Durrësit me ndryshimin që sipërfaqja e 

zënë e truallit e ndërtim banesa nga 440.08m2 bëhet në 490.97 m2. 

 

-Me shkresën nr.77 datë 12.07.2021 dhe nr.396 prot datë 11.04.2022 janë administruar ankesat e 

znj.L. M. ku shprehet shqetësim për tjetërsimin e një sipërfaqeje prej 890.66m2 të z.B. A., në të 

cilën është ndërtuar një pallat. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se : 

-Në emër të z.B. A. me nr.2/791, vol.48, fq.22  në zk.8513 me sipërfaqe trualli 792 m2 dhe 

sipërfaqe ndërtimi 568 m2. 

-Trualli i lejes së pallatit të ndërtuar nga P. 2007 është i pozicionuar në pasurinë me nr.2/118, 

vol.81 fq.96 me sipërfaqe 2039 m2, në emër të vet subjektit ndërtues. 

Me shkresën nr.6904 prot., datë 14.09.2021 nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe 

krimit të Organizuar është përcjellë vendimi i prokurorit nr.13.09.2021, në kuadër të procedimit 

penal nr.230/2021, ku nga hetimi i deritanishëm i këtij procedimi, dyshohet të jenë kryer veprime 

në kundërshtim me ligjin vetëm për lejen e legalizimit, për shtesat e kryera nga subjekti mbi lejen 

e ndërtimit. 

  

-Me shkresën nr.248 prot., datë 11.02.2021 është administruar ankesa e Z. L. K., ku shprehet se 

ka marrë një leje ndërtimi në vitin 1992, për një objekt të cilën nuk ka patur mundësi ta regjistrojë. 

Nga verifikimi i dokumentacionit të përcjellë nga znj.K. rezulton se: 

-Leja e ndërtimit është për një objekt të përkohshëm. 

-Vendimi nr. datë 13.0.1995 i Këshillit të Rregullimit të Territorit të Bashkisë Durrës ku është 

miratuar leje provizore për znj.Z. K.  me sipërfaqe 18m2 . 

Në këto rrethana, për Z. L. K. mungon dokumentacioni i plotë tekniko-ligjor për regjistrimin e 

objektit.  
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Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 

 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

  

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DVASHK 

Durrës, rezultoi se: 

- në 25 raste procesverbali i verifikimit në terren nuk i përmbahet formatit (në 5 raste prej tyre ka 

nënshkrimin e vetëm një specialisti të terrenit ndërkohë që verifikimi duhet të kryhet nga jo më 

pak se dy specialistë). 

- Në 4 raste procesverbali i verifikimit në terren është i paplotësuar dhe i pa nënshkruar. 

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

hartografisë. 

Veprimet e mësipërme janë në mospërputhje me Urdhrin nr. 846, datë 11.10.2012 “Për miratimin 

e manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen-plani dhe planimetri) të objektit 

që legalizohet” shfuqizuar me Udhëzimin nr.30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe 

paraqitjes së materialeve grafike (genplan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”. (Më 

hollësisht trajtuar nё pikën II-A, faqet 18-57 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

1.1. Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa që verifikimi në terren të bëhet nga jo më 

pak se dy specialistë dhe të evidentohet në procesverbalin përkatës, i cili duhet të nënshkruhet nga 

personat përgjegjës për këtë detyrë. 

1.2. Rekomandimi: DVASHK Durrës, të marrë masa që në çdo rast të hartimit të dokumentacionit 

tekniko-ligjor (dokumentacioni i verifikimit në terren, planimetria për secilin kat dhe genplani) që 

shërben për lëshimin e lejeve të legalizimit, çdo specialist të nënshkruajë dokumentacionin në 

përputhje me kompetencat dhe detyrat e ngarkuara sipas përcaktimeve ligjore dhe akteve të dala 

në zbatim të tyre. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DVASHK 

Durrës, rezultoi se: 

- Në 25 raste, skicat fushore janë të parregullta dhe nuk i përmbahen formatit ligjor.  

-Në 20 raste, për praktikat e legalizimit, dokumentacioni i verifikimit në terren nuk plotësohet nga 

specialistët në kohën e evidentimit të objekteve në terren. 

- Në 27 raste mungojnë fotografitë e objekteve. 

Për sa më lart është vepruar në mospërputhje me VKM Nr. 280, datë 01.04.2015 i ndryshuar “Për 

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

pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” i ndryshuar dhe pikën 2 të VKM 

nr.954, datë 25.11.2015 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të formularit të lejes së 

legalizimit” dhe VKM nr.1040, datë 25.11.2020 “Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të 

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

hollësisht trajtuar nё pikën II-A, faqet 18-57 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

2.1. Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa që specialistët e terrenit të plotësojnë 

procesverbalin e verifikimit në terren dhe skicën fushore në kohën e evidentimit të objekteve në 
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 terren, për të evituar mundësinë e gabimeve në pasqyrimin e gjendjes faktike ndërtimore, si dhe të 

pasqyrojnë të gjitha të dhënat përkatëse përsa i përket llojit të konstruktit të ndërtimeve informale 

të verifikuara duke bashkëngjitur fotografitë e bëra gjatë verifikimit në terren. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit dhe informacionit të vënë në dispozicion 

në lidhje me trajtimin e ankesave të qytetarëve nga DVASHK Durrës, rezultoi se: 

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

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

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

ngritura.  

Titullari i Institucionit nuk ka ngarkuar me urdhër asnjë specialist apo grup pune për shqyrtimin e 

ankesave dhe trajtimin e tyre brenda afateve ligjore në shërbim të qytetarëve. (Më hollësisht 

trajtuar nё pikën II-A, faqet 18-57 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

3.1. Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa për të krijuar një regjistër të veçantë për 

administrimin e ankesave, i cili duhet detyrimisht të përmbajë kredencialet e ankimuesit, objektin 

e kërkesës/ankesës, datën, afatet e shqyrtimit të tyre dhe bazueshmërinë ligjore për zgjidhjen e 

tyre, duke krijuar në këtë mënyrë një praktikë shkresore dhe dixhitale për ankesat.  

3.2. Rekomandimi: Titullari i institucionit të caktojë, me urdhër një grup të veçantë për shqyrtimin 

e ankesave të cilët do administrojnë dhe databazën e ankesave, ku në përbërje të ketë 

domosdoshmërisht një jurist, një specialist hartograf dhe një specialist nga Sektori i Legalizimit. 

Menjëherë 

 

4. Gjetje nga auditimi: Në 65 raste, lejet e legalizimit nuk janë lëshuar brenda afatit ligjor të 

përcaktuar në nenin 28, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje“  

-DVASHK Durrës ka vepruar me 2 standarde, lidhur me procedurat e legalizimit, duke përfunduar 

procedurën e kuaklifikimit të disa objekteve brenda ditës, ndërsa për disa të tjerë është marrë 

vendimi për kualifikim ose është zbzbardhur leja e legalizimit mbas disa vitesh. (Më hollësisht 

trajtuar nё pikën II-A, faqet 18-57 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

4.1. Rekomandimi: DVASHK Durrës, të marrë të gjitha masat që të hartojë programe pune të 

mirë studiuara, si dhe përcaktimin e ngarkesës së plotë të stafit teknik, për të bërë të mundur që 

lejet e legalizimit të lëshohen brenda afatit ligjor dhe të aplikojë një standard, për pranimin e 

praktikave dokumentare lidhur me legalizimin e objekteve. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DVASHK 

Durrës, rezultoi se në 87 raste praktikat e legalizimit, janë të pa inventarizuara ose të inventarizuara 

pjesërisht, pasi nuk ka numerizim sipas fletëve dhe dokumentacionit, nuk ka marrës-dorëzues, në 

mospëputhje me kërkesat e nenit 3 dhe 29 të ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”. (Më 

hollësisht trajtuar nё pikën II-A, faqet 18-57 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

5.1. Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa për inventarizimin e dosjeve të legalizimit.  

Menjëherë dhe në vijimësi 
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 6. Gjetje nga auditimi: Referuar informacionit të marrë nga auditimi i mëparshëm i kryer nga 

KLSH në ish-Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI Durrës dhe nga informacioni i marrë nga 

Administrata e Zonave te Mbrojtura, Durrës, ka rezultuar se janë ndërtuar objekte informale, por 

që nuk ka qenë i mundur verifikimi nëse këto subjekte kanë bërë kërkesën për përfshirje në 

procesin e legalizimit, janë legalizuar apo jo: 

- ndërtime pranë zonave dhe/ose nënzonave të mbrojtura, apo zonave të ruajtjes së veçantë, shkalla 

e mbrojtjes të së cilave nuk lejon ndërtime me funksion banimi apo social/ekonomik, në përputhje 

me përcaktimet e ligjit nr. 8906, datë 6.6.2002, “Për zonat e mbrojtura”, të ndryshuar; 

- ndërtime pranë brigjeve të detit, liqeneve, lumenjve, zonat ku nuk lejohet ndërtimi ose brenda 

sipërfaqeve të baseneve dhe rezervuarëve, të mbrojtura sipas ligjit nr. 111/2012, “Për menaxhimin 

e integruar të burimeve ujore”, dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; 

- ndërtime që mund të jenë ndërtuar mbi trupin e rrugëve ekzistuese sipas përcaktimeve të ligjit 

nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar dhe të akteve në 

zbatim të tij; 

- ndërtime që mund të jenë ndërtuar brenda vijës kufizuese të parcelës ndërtimore të ndërtesave 

publike (institucione shtetërore, shkolla e kopshte publike, spitale, qendra shëndetësore publike, 

kampuse studentore etj.); 

- ndërtime që mund të jenë ndërtuar brenda zonës së sigurisë së centraleve prodhuese të energjisë 

elektrike, nënstacioneve elektrike ose që shkelin brezin mbrojtës të sistemit të linjave ekzistuese 

të interkonjeksionit, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 9072, datë 22.5.2003, “Për sektorin e energjisë 

elektrike”, të ndryshuar; 

- ndërtime që mund të jenë ndërtuar pa miratimin paraprak të institucioneve përkatëse në zonën 

mbrojtëse të objekteve të trashëgimisë kulturore,  të shpallura në përputhje me ligjin nr. 9048, 

datë 7.4.2003, “Për trashëgiminë kulturore”, të ndryshuar;  

- ndërtime që mund të jenë ndërtuar brenda territorit/vijës kufizuese të parcelës ndërtimore të 

ndërtesave objekt kulti, përveç rasteve kur posedues/ subjekt ndërtues është vetë institucioni fetar. 

(Më hollësisht trajtuar nё pikën II-A, faqet 18-57 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

6.1 Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Durrës, duhet të marrë masa për ngritjen e grupit të punës 

për të kryer verifikimet përkatëse, duke bashkëpunuar edhe me institucionet e tjera shtetërore, 

nëse për 1471 objektet (të evidentuar nga auditimi i mëparshëm i KLSH dhe nga institucionet e 

tjera si ndërtime pa leje) janë bërë vetëdeklarimet për përfshirjen në procesin e legalizimit. Nëse 

këto subjekte kanë bërë vetëdeklarimin për legalizim të ndërtimeve informale, atëherë të merren 

masat për verifikimin në terren dhe ndjekjen e procedurës së legalizimit deri në marrjen e një 

vendimi përfundimtar në lidhje me kualifikimin apo skualifikimin e këtyre objekteve nga 

legalizimi, në përputhje me kriteret e legjislacionit në fuqi. 

Vazhdimisht 

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DVASHK 

Durrës për praktikat e legalizimit, rezultoi se: 

-Në 107 raste, për objektet e legalizuara janë dhënë parcela ndërtimore mbi 3-fishin e bazës 

ndërtimore, kjo bazuar mbi Vendimet e Këshillit të Ministrave të miratuara që në vitet 2008, 2009 

dhe 2010, por në disa raste edhe pa dalë ende VKM-të përkatëse, dhe pa kërkesën me shkrim nga 

qytetari për të deklaruar që është dakort me përfitimin e sipërfaqes mbi 3-fishin kundrejt pagesës 

së vlerës së truallit të përcaktuar me VKM. Veprime në mospërputhje me ligjin nr.9482, datë 

3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar dhe 
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 ligjin nr. 20/2020, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në 

Republikën e Shqipërisë”. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-A, faqet 18-57 të Raportit 

Përfundimtar tё Auditimit). 

7.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Durrës për rastet e 

mësipërme të marrë masa për të plotësuar dosjen me deklaratat përkatëse sipas përcaktimeve 

ligjore, në të kundërt korrigjojë sipërfaqen e parcelës ndërtimore për objektet e mësipërme duke i 

zbritur sipërfaqes totale truallin e llogaritur mbi 3-fishin e bazës ndërtimore. 

Menjëherë 

 

8. Gjetje nga auditimi: Për 1317 objekte të legalizuara nuk kanë dalë akoma VKM-të përkatëse 

për miratimin e parcelave ndërtimore të objekteve informale për sipërfaqen totale 502,341m2 në 

mospërputhje me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 

ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar dhe ligjin nr. 20/2020, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e 

proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-

A, faqet 18-57 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

8.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Durrës, në 

bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK të marrë masa dhe të ndjekë të gjitha 

procedurat për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore deri në daljen e VKM-ve, për 1317 

dosje të objekteve informale të pajisur me leje legalizimi, për të mundësuar likuidimin e vlerës 

përkatëse të parcelave ndërtimore. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga grupi i auditimit i’u kërkua DVASHK Durrës vënia në dispozicion 

e praktikave të legalizimit nga ku rezultoi së në 10 raste nuk u gjendën në arkivë praktikat e 

legalizimit. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-A, faqet 18-57 të Raportit Përfundimtar tё 

Auditimit). 

9.1. Rekomandimi: Drejtori i DVASHK Durrës, të marrë masa për ngritjen e një grupi pune për 

verifikimin dhe invetarizimin e dokumentacionit që ndodhet në arkivën e DVASHK Durrës, me 

qëllim evidentimin, ruajtjen dhe administrimin e saktë të dokumenteve ligjorë.  

Menjëherë 

 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DVASHK 

Durrës për praktikat e legalizimit, rezultoi se: 

-Në 21 raste (Vendimi nr. 33515, datë 19.04.2021; Vendimi nr.33512, datë 19.04.2021; Vendimi 

nr.33513, datë 19.04.2021; Vendimi nr.33514, datë 19.04.2021; Vendimi nr.33734, datë 

22.04.2021; Vendimi nr.33474, datë 19.04.2021; Vendimi nr.33991, datë 19.05.2021; Vendimi 

nr.33754, datë 23.04.2021; Vendimi nr.33326, datë 13.04.2021; Vendimi nr.32885, datë 

19.03.2021; Vendimi nr.34018, datë 20.05.2021; Vendimi nr.33839, datë 23.04.2021; Vendimi 

nr. 33989, datë 19.05.2021; Vendimi nr. 33075, datë 02.04.2021; Vendimi nr. 34342, datë 

22.10.2021; Vendimi nr. 34054, datë 21.05.2021; Vendimi nr. 33515, datë 19.04.2021; Vendimi 

nr. 33843, datë 30.04.2021; Vendimi nr. 33940, datë 12.05.2021; Vendimi për legalizim nr. 

33847, datë 06.04.2020; Vendimi nr.34099, datë 21.05.2021), DVASHK Durrës ka legalizuar 

objekte që janë ndërtuar jashtë afatit ligjor.  

-Në 1 rast (Vendimi nr.34102, datë 21.05.2021), DVASHK Durrës ka legalizuar një objekt që 

është ndërtuar pjesërisht jashtë afatit ligjor.  
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 -Në 1 rast (Vendimi nr.92879, datë 19.03.2021;) Nga verifikimi i pozicionimit të objektit rezulton 

se objekti i legalizuar ndodhet 20 m pranë Kullës Veneciane dhe 10 m nga muret rrethuese të 

kalasë së Durrësit, në zonën arkeologjike A të qytetit të Durrësit miratuar me VKM Nr. 786, datë 

26.12.2018 “Për miratimin e zonave arkeologjike “A” dhe “B”, të qytetit të Durrësit dhe të planit 

për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tyre”. 

-Në 1 rast (Vendimi nr.32932, datë 25.03.2021) është legalizuar objekti “Godinë social 

ekonomike 6-7 kate”, por nga verifikimi i gjendjes ndërtimore rezulton se ai realisht është me 4 

kate në pjesën e tij të përparme ose jug perëndimore dhe me 3 kate në pjesën mbrapa ose veri 

lindore. Ndër të tjera rezulton se objekti i legalizuar ndodhet rreth 40m pranë Amfiteatrit të 

Durrësit, në zonën arkeologjike A të qytetit të Durrësit miratuar me VKM Nr. 786, datë 

26.12.2018 “Për miratimin e zonave arkeologjike “A” dhe “B”, të qytetit të Durrësit dhe të planit 

për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tyre”. 

-Në 2 raste (Vendimi nr.34233, datë 30.09.2021; Leja e legalizimit me nr. 278758, datë 

25.04.2019), DVASHK Durrës ka legalizuar objekte që janë ndërtuar me llamarinë (material i 

lehtë, i paqëndrueshëm dhe provizor). 

-Në 1 rast (Vendimi nr.32982, datë 26.03.2021), DVASHK Durrës ka legalizuar objektin i cili 

është ndërtuar pranë bregut të detit, brenda distancës ku nuk lejohen ndërtime sipas dokumentit të 

planifikimit të territorit. 

Veprimet e mësipërme janë në mospërputhje me përcaktimet e ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin 

e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, VKM nr.1178, datë 24.12.2020 

“Për përcaktimin e dokumentacionit dhe të rregullave tëhollësishme të evidentimit të ndërtimeve 

pa leje” dhe  VKM nr.1040, datë 25.11.2020 “Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve 

tëlegalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit,për ndërtimet pa leje”. (Më hollësisht 

trajtuar nё pikën II-A, faqet 18-57 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

10.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Durrës për rastet e 

mësipërme, të vendosë masë kufizimi sipas kërkesave të ligjit nr.111/2018 “Për Kadastrën”, të 

fillojë procedurat për shfuqizimin e lejeve të legalizimit dhe të pasqyrojë këto veprime në kartelat 

(regjistrat) e pasurive të paluajtshme. 

Menjëherë 
 

11. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.3131 datë 22.01.2019 sipas shënimit në kartelë është 

regjistruar pasuria me nr.7/8, vol.12 faqe 98 me sipërfaqe 22000m2 arë në emër të z.V. P. B., për 

të cilën është lëshuar certifikata e pronësisë me datë 22.01.2019. Nga verifikimi i veprimeve në 

kartelat e pasurive të paluajtshme rezulton se referenca e  përdorur për regjistrim i përket një 

dosjeje të arkivuar në vitin 2015 e cila përmban një AMTP në formë fotokopje, ka mungesë të 

plotë të dokumentacionit tekniko-ligjor dhe që nuk është regjistruar ndonjëherë, pasi për këtë 

pasuri, referuar datës së regjistrimit 22.1.2019, nuk rezulton të ketë asnjë aplikim. Si rrjedhojë, në 

formë dhe përmbajtje, referenca nr.3131 nuk përbën referencë regjistrimi.  Pas këtij regjistrimi, 

me referencë nr.6527 datë 11.03.2019 është bërë regjistrimi i një kontrate dhurimi në emër te 

personave te tretë, ku në rubrikën e datës së lëshimit të certifikatës, në seksion C të pronësisë, është 

shënuar se certifikata është lëshuar me datë 15.03.2019. Kjo referencë nuk ekziston në arkivin e 

DVASHK Durrës, pasi praktikat e kësaj zone nuk kanë arritur në një numër të tillë. Me referencë 

nr. 3172 datë 26.04.2019 është bërë ndarja e kësaj pasurie me sipërfaqe 22000 m2 në ku janë 

regjistruar kontrata dhurimi në emër të personave të tjerë. Veprimet e mësipërme janë në 
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 kundërshtim me nenin 193 të Kodit Civil. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 58-75 të 

Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

11.1 Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa për të kufizuar pasurinë me nr.7/8, vol.12 

faqe 98 me sipërfaqe 22000m2 arë, duke përfshirë pasuritë e përfituara me ndarje, deri në 

konfirmimin e Aktit të Marrjes së Tokës në Pronësi dhe plotësimin e dokumentacionit tekniko-

ligjor. 

Menjëherë 

 

12. Gjetje nga auditimi: Në 1 rast, me referencë nr.3132 datë 22.01.2019 është bërë regjistrimi i 

pasurisë me nr.7/9, vol.12 fq.99 me sipërfaqe 8000 m2 arë në emër të znj.M. D., me datë lëshimi 

certifikate 22.01.2019. Referenca e përdorur për regjistrim i përket një dosjeje të arkivuar në vitin 

2015 e cila përmban një AMTP në formë fotokopje dhe ka mungesë të plotë të dokumentacionit 

tekniko-ligjor dhe që nuk është regjistruar ndonjëherë, pasi për këtë pasuri, referuar datës së 

regjistrimit 22.1.2019, nuk rezulton të ketë asnjë aplikim. Si rrjedhojë, në formë dhe përmbajtje, 

referenca nr.3132 nuk është referencë regjistrimi. Pas këtij regjistrimi, me referencë nr.6528 datë 

11.03.2019 është bërë regjistrimi i një kontrate dhurimi në emër të z. z.I. M., ku në rubrikën e datës 

së lëshimit të certifikatës, në seksion C të pronësisë, është shënuar se certifikata është lëshuar me 

datë 15.03.2019. Kjo referencë nuk ekziston në arkivin e DVASHK Durrës, pasi praktikat e kësaj 

zone nuk kanë arritur në një numër të tillë. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 

193 të Kodit Civil dhe ligjin nr.111/2018 “Për Kadastrën”. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, 

faqet 58-75 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

12.1 Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa për të kufizuar pasurinë me nr.7/9, vol.12 

fq.99 me sipërfaqe 8000 m2 are, deri në konfirmimin e Aktit të Marrjes së Tokës në Pronësi dhe 

plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor, përfshirë kontratat e dhurimit që provojnë kalimin e 

pronësisë te personat e tretë. 

Menjëherë 

 

13. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.41249 datë aplikimi 16.10.2020 është bërë regjistrimi i 

pasurisë nr.44/189, vol.138 faqe 76 në zonën kadastrale 8518 Plazh Durrës, me sipërfaqe 500m2. 

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se dokumentacioni i pronësisë i administruar për 

kryerjen e këtij regjistrimi është një Vendim i Kthimit të Kompensimit të Pronave nr. 522/1 datë 

10.01.1994 të ish-KKKP Durrës, ku në dispozitivin e vendimit është përcaktuar njohja e të drejtës 

së pronësisë të trashëgimtarëve të S. A. të një toke, parcela 113 me sipërfaqe 500m2, mbi të cilën 

shtrihet edhe objekti i privatizuar nga z.A. Me urdhrin nr.1230 datë 19.10.2020 është bërë ndarja 

e pasurisë nr.44/4, vol.97 faqe 106 me sipërfaqe 748  m2, me qëllim regjistrimin e pasurisë 

nr.44/189 vol.138 faqe 76 në emër të trashëgimtarëve. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 

58-75 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

13.1 Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa për të plotësuar referencën me nr. 41249 

me praktikat e privatizimit të objektit, duke e shoqëruar me një relacion se subjekti përkatës ka 

kryer procedurën e privatizimit të objektit, për pjesën e truallit për të cilën ka vendim njohjeje nga 

Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. 

Menjëherë 

 

14. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.041383, me datë aplikimi 10.10.2020, në zonën 

kadastrale 8518 Plazh-Durrës, për shërbimin e bashkimit/ndarjes së pasurisë në emër të subjektit 
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 FT M.” është bërë ndarja e pasurisë nr.55/6, vol.13, fq.197 me sipërfaqe 4779m2 e llojit “Rrugë” 

në dy pasuri: 

•Pasuria me nr.55/114, vol.138 fq.192 me sipërfaqe 949 m2 me datë lëshimi certifikate 29.10.2020 

•Pasuria me nr.55/13 vol.138, fq.1 me sipërfaqe 4285 m2 me datë lëshimi certifikate 29.10.2020. 

Në total, nga ndarja rezulton një sipërfaqe 455m2 më tepër se pasuria “mëmë”, për shkak të 

gabimeve në përllogaritjen e ndarjes. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 58-75 të Raportit 

Përfundimtar tё Auditimit). 

14.1 Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa për korrigjimin e pasurive të përfituara nga 

ndarja e pasurisë me nr.55/6, fq.197, duke zbritur sipërfaqen prej 455m2. 

Menjëherë 

 

15. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.37186 me nr. 2357 aplikimi datë 04.02.2019 në zonën 

kadastrale 8518 Plazh-Durrës, në emër të z.N. R. është bërë regjistrimi i pasurisë me nr.27/324, 

vol.133, fq.128 me sipërfaqe trualli 500 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 162 m2. 

Kjo pasuri është regjistruar me vendimin nr.734 datë 21.07.2016 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Durrës, lënë në fuqi me vendimin e gjykatës së apelit, ku në dispozitivin është 

vendosur “detyrimi i palës së paditur, Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Durrës të regjistrojë pjesën “C” sipas pjesëtimit vullnetar, me sipërfaqe ndërtimi 40.7m2 dhe 

sipërfaqe 110 m2 në parcelën nr.92, me kufizimet përkatëse sipas aktit të ekspertimit, pasuri e cila 

sipas aktit të ekspertimit ndodhet në zonën kadastrale 8518, në lagjen 13 plazh Durrës duke i 

pajisur paditësit me certifikatë pronësie”.  Sikurse konstatohet, regjistrimi i pasurisë nr.27/324, 

vol.133, fq.128 me sipërfaqe trualli 500 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 162 m2 nuk është pjesë e 

dispozitivit dhe vendimit të gjykatës, mbi të cilën është bazuar ky regjistrim, por shprehet vetëm 

për pasurinë nr.27/47, vol.35, fq.92 me sipërfaqe 110 m2 truall dhe 40.7m2 ndërtesë, me datë 

regjistrimi 17.03.2005 me referencën nr.5316, përmes kontratës së pjesëtimit. Vendimit të gjykatës 

i mungon akti i ekspertimit dhe planvendosja e pasurisë nuk ka vulë gjykate, por vetëm të 

përmbaruesit. Po ashtu, mungon edhe akti i pjesëtimit.  Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim 

me nenin 193 të Kodit Civil dhe ligjin 111/2018 “Për kadastrën”. (Më hollësisht trajtuar nё pikën 

II-B, faqet 58-75 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

15.1 Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa për të kufizuar pasurinë nr.27/324, vol.133, 

fq.128 me sipërfaqe trualli 500 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 162 m2, deri në plotësimin e 

dokumentacionit tekniko-ligjor, përfshirë dokumentin e aktit të pjesëtimit dhe planvendosjen e 

konfirmuar nga gjykata përkatëse. 

Menjëherë 

 

16. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.037621 datë 11.04.2019 bazuar në një leje legalizimi 

me nr.220620 datë 25.07.2016 është bërë regjistrimi i sipërfaqes së truallit prej 2000m2 dhe 

sipërfaqes së ndërtimit 400+150 m2. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se leja e legalizimit 

është fotokopje dhe gen-plani që shoqëron këtë leje përmban koordinata të pasakta. VKM-ja nr.359 

datë 04.05.2011 “Për miratimin e kalimit të pronësisë së disa parcelave ndërtimore në favor të 

poseduesve të objekteve informale” mban korrigjime ku janë shtuar, me germa kapitale në numrin 

rendor nr.15, emrat e E. R. P.-H., A. H. Nga sistemi IPS rezulton se  aplikim nr.8121 ka mbetur në 

fazën e arkës. Me datë 09.06.2021 është marrë vendimi për sekuestrimin e provave materiale, mbi 

bazën e materialit referues nga Departamenti i Policisë Kriminale, pranë DPPSH-Tiranë përcjellë 

me shkresën nr.8334/1 prot., datë 12.05.2021, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës. Përballë 
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 këtyre rrethanave, nga ana e DVASHK Durrës nuk janë marrë masa për kufizimin e pasurisë 

përkatëse, e cila vijon të jetë e lirë nga kufizimet, në kushtet kur për këtë regjistrim mungon titulli 

i pronësisë dhe veprimi i regjistrimi është kryer në shkelje të dispozitave ligjore. Veprimet e 

mësipërme janë kundërshtim me nenin 193 të Kodit Civil dhe ligjin nr. 111/2018 “Për kadastrën”. 

(Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 58-75 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

16.1 Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa për të kufizuar pasurinë në vol.134, faqe 23, 

regjistruar me lejen  nr.220620 datë 25.07.2016 në emër të shtetasve E. A. dhe R. H.. 

Menjëherë 

 

17. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.4322 me numër aplikimi 24314 datë 16.06.2021 për 

shërbimin e bashkimit dhe ndarjes së pasurisë dhe lëshimit të certifikatës së pronësisë në emër të 

subjektit “V C.” është bërë regjistrimi i pasurisë me nr.27/350 në volumin 140 fq.101 me sipërfaqe 

trualli 544.04m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 247.3m2 në zk 8518 Plazh Durrës. Këto pasuri janë 

bashkuar në një të vetme,duke qenë se janë blerë nga një subjekt, së bashku me pasurinë nr.27/332 

vol.136 faqe 1 për të përfituar pasurinë nr.27-33441-20 në vol.137 faqe 47 me sipërfaqe 247.3 m2 

pasuri e llojit apartament me datë lëshimi certifikate 10.07.2020. Me referencën nr.43222 është 

bërë bashkimi i këtij apartamenti në volumin 140 fq.101, duke e pasqyruar edhe si truall sipërfaqen 

prej 247.3 m2 apartament, për të formuar pasurinë me nr.27/350 me sipërfaqe trualli 544.04 m2 

truall dhe 247.3 m2 ndërtesë. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 58-75 të Raportit 

Përfundimtar tё Auditimit). 

17.1 Rekomandimi: DVASHK Durrës, në kushtet kur apartamentet janë blerë nga një subjekt i 

vetëm, të marrë masa për të plotësuar dosjen përkatëse me shkresën e EKB dhe tabelën 

përmbledhëse që shoqëron kontratat e shitjes, që lidh pjesët takuese të apartamenteve me truallin 

nën objekt.  

Menjëherë 

 

18. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.36971, me numër aplikimi 25266 datë 12.12.2018 është 

bërë regjistrimi fillestar i pasurisë nr.54/106, vol.137 fq.17 me sipërfaqe prej 268 m2 truall në emër 

të z.I. Xh.. Nga verifikimi rezulton se mungon dokumentacioni tekniko-ligjor për kryerjen e 

regjistrimit, si vendimet e komisionit dhe kthimit dhe kompensimit të pronave dhe dokumentacioni 

hipotekor. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 193 të Kodit Civil. (Më hollësisht 

trajtuar nё pikën II-B, faqet 58-75 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

18.1 Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa për kufizimin e pasurisë me nr. nr.54/106, 

vol.137 fq.17 me sipërfaqe prej 268 m2, deri në plotësimin e dokumentacionit me vendimet 

përkatëse të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. 

Menjëherë 

 

19. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr. 781 me nr.aplikimi 3398 datë 11.02.2020 është bërë 

lëshimi i certifikatës me datë 11.03.2020 për pasurinë me nr.59/22, vol.1, fq.183 me sipërfaqe 

22738 m2 arë në emër të A., D., E. D., I. Z., S. Z., në zk.3365. Nga shqyrtimi i dokumentacionit 

rezulton se origjina e kësaj pasurie është Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi me nr.49 datë 

25.2.1992 në emër të A. D. Z.. Nga verifikimi i veprimeve në kartelë rezulton se pasuria me 

nr.59/22, vol.1 fq.183 ka diferencë fakt-dokument, ku sipas LN-së sipërfaqja e kësaj pasurie 

përkatëse është 22738m2 ndërsa në AMTP 22000m2, pra një sipërfaqe tepër prej 738 m2. Si 

përfundim, nuk është bërë zbritja e sipërfaqes prej 738m2 , si diferencë mes AMTP-së dhe librit të 
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 ngastrave. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 193 të Kodit Civil. (Më hollësisht 

trajtuar nё pikën II-B, faqet 58-75 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

19.1 Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa për të rillogaritur sipërfaqet e ngastrave 

sipas AMTP nr.49 datë 25.02.1992 dhe të bëjë zbritjen e sipërfaqes 738m2, si sipërfaqe shtesë mbi 

titullin e pronësisë. 

 Menjëherë 

 

20. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.1363, me nr. 7783 aplikimi datë 08.04.2019, zona 

kadastrale nr.1522 fshati Draç, nga veprimet e bashkimit është përfituar pasuria në volumin  7 faqe 

174  me nr.211/9 me sipërfaqe 3330 m2 arë, sipas certifikatës së pronësisë së lëshuar me datë 

28.04.2019, me ndryshim të zërit kadastral nga “kënetë” në arë” për sipërfaqen 3003m2. Kjo pasuri 

ka pësuar transaksion të subjekti P. F. I.. 

Po ashtu, nga veprimet rezulton se është fshirë regjistrimi i pasurisë në vol.7 faqe 85 me sipërfaqe 

2123m2, me datë regjistrimi 19.09.2018 i kryer me referencën nr. 1324, ku është administruar 

vendimi nr.10-2018-1216/457 datë 12.06.2018 i cili ka vendosur ndër të tjera njohjen e të drejtës 

së pronësisë dhe kthimin në natyrë të trashëgimtarëve të subjekti të shpronësuar N. M. të sipërfaqes 

prej 3370m2 e ndodhur në pasurinë nr.211. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 58-75 të 

Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

20.1 Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa për korrigjimin e zërit kadastral për 

certifikatën e lëshuar ndaj personit të tretë, nga arë në kënetë për sipërfaqen 3003m2, duke i 

plotësuar kartelat përkatëse me shënimin e kufizimit dhe rikthyer në gjendjen fillestare regjistrimin 

e pasurive në emër të z.N. M. 

Menjëherë 

 

21. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.01359 datë 22.02.2019 është bërë regjistrimi i një 

sipërfaqe 1,110,283 m2  pyll, mes zonës Shetaj dhe Draç, e ndarë në disa pasuri sipas vendimit të 

Gjykatës së Apelit Durrës nr.10-2018-2311(820) përcjellë me anë të shkresës nr.140 prot 

dt.28.12.2018. Lidhur me aspektin hartografik, akti i ekspertimit nuk përputhet me sipërfaqet e 

kartelave të pasurive të paluajtshme të DVASHK Durrës. Po ashtu, nga sipërfaqja prej 1,102,022 

m2 e përcaktuar në vendimin e gjykatës së apelit është regjistruar një sipërfaqe prej 1,110, 283 m2  

ose 8261m2 më shumë. Sakaq, në bazë të dokumentacionit tekniko-ligjor referuar skicës së aktit 

të ekspertimit, konstatohet se është regjistruar një sipërfaqe prej rreth 39719m2 më shumë sesa 

përcaktojnë kartelat e pasurive të paluajtshme, ku nga veprimet e ndarjes pasuritë “bija” janë hapur 

me sipërfaqe më të mëdha se pasuria “mëmë” . Po ashtu, nuk është çelur kartela në pronësi shtet 

me sipërfaqe 9878 m2 pyll, gjatë veprimeve të kryera mbi pasurinë me nr.118/5, vol. 7 faqe 39 

zk.1522 me sipërfaqe 286158 m2 pyll. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 58-75 të Raportit 

Përfundimtar tё Auditimit). 

21.1 Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa për korrigjimin e sipërfaqeve të regjistruara 

me vendimin e Gjykatës së Apelit Durrës nr.10-2018-2311 (820), për pjesët që mbartin 

mospërputhje me sipërfaqet e kartelave, duke zbritur edhe sipërfaqet shtesë mbi sipërfaqen e 

përcaktuar në këtë vendim, si dhe të bëjë shënimin në seksionin përkatës të kartelave se për këtë 

çështje është ushtruar rekurs në Gjykatën e Lartë. 

Menjëherë 

22. Gjetje nga auditimi: Me referencë nr.3590 në zk.3184, me aplikim  nr.24696 datë 17.06.2021 

në emër të subjektit “R. P.” është bërë regjistrimi i pasurisë me  nr.6/nd-1 me sipërfaqe ndërtese 
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 3480m2, vol.12 fq.246 me datë lëshimi certifikate 23.06.2021. Sa më sipër, në aspektin juridik nga 

verifikimi i dokumentacionit që shoqëron këtë praktikë rezulton se Vendimi nr.3 datë 01.06.2006 

i Këshillit të Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë nuk përfshin ndërtimin e kalatave 

veriore por lidhet me “Miratimin e sheshit dhe lejes së ndërtimit për Pontilin e Shkarkimit të naftës 

dhe nënprodukteve të saj si dhe gazit të lëngshëm në Porto Romano-Durrës për Shoqërinë “R. P.” 

ku është miratuar sheshi i ndërtimit me sipërfaqe 6000m2 (pjesa në tokë) dhe 42000m2 (pjesa në 

det). Po ashtu, në këtë praktikë nuk administrohet studimi i miratuar nga KRRTRSH . 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit për Pontilin, me referencë nr.01548 rezulton se në planimetrinë 

e sheshit të ndërtimit, firmosur nga Kryetari i KRRTR të Republikës së Shqipërisë, Ministri i 

Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Kryetari  i KRRT-së Katundi i Ri, objekti 

“kalata veriore” nuk është pjesë e këtij vendimi dhe planimetrisë që shoqëron këtë vendim. Si 

konkluzion, mungon vendimi i Këshillit të Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë 

për miratimin e sheshit dhe lejes së ndërtimit për kalatat veriore, sipas ligjit nr.8405, datë 17.9.1998 

“Për urbanistikën”, i ndryshuar. Planimetria e Sheshit të Ndërtimit për Objektin “Kalata veriore” 

nuk është e nënshkruar nga Kryetari i KRRTRSH dhe nga Kryetari i KRRT-së së Komunës Katund 

i Ri, por është vulosur  nga njësia administrative Katund i Ri, e për pasojë rezulton se mungon vula 

e Komunës që përkon me kohën e dhënies së lejes, duke qene se njësitë administrative janë krijuar 

pas reformës territoriale të vitit 2014, ndërkohë që i gjithë dokumentacioni i administruar i përket 

viteve 2006-2009. Dokumentacion nuk është përcjellë me shkresë nga autoriteti vendor, sipas ligjit 

nr.111/2018 “Për kadastrën” dhe ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit”. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 58-75 të Raportit Përfundimtar 

tё Auditimit). 

22.1 Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa për kufizimin e pasurisë nr.6/nd1, vol.12 

faqe 246 me sipërfaqe ndërtese 3480m2 deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor. 

Menjëherë 

 

23. Gjetje nga auditimi: Me shkresën nr.562 datë 17.05.2021 është administruar në KLSH ankesa 

e z.A. Sh. i cili shpreh shqetësimin se “janë kryer veprime të paligjshme nga ZVRPP Durrës në 

lidhje me regjistrimin e një sipërfaqe trualli në lagjen e Plazhit të Durrësit. Pasuria është 

regjistruar me datë 24.07.1995 me nr. 730 regjistri. Në vitin 2004 ish ZVRPP Durrës sipas urdhrit 

të Drejtorit të Përgjithshëm të ZQRPP Tiranë pas bllokimit të dhënies së certifikatës së pronësisë 

u detyrua ta lëshojë atë por të ndryshuar nga 2868 m2 që ishte në vitet 1995 në 2530 m2 që do të 

thotë 338 m2 truall më pak. E refuzova këtë dokument të ndryshuar dhe kërkova korrigjimin e tij 

por ishte e pamundur”. 

Nga verifikimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DVASHK Durrës rezulton se: 

-Me vendimin e komisionit të kthimit të pronave nr.919 datë 22.06.1195 është e regjistruar me 

nr.hipotekor 730 datë 24.07.1995 për sipërfaqen e truallit 2868.75 m2, vol.13 fq.229; 

-Me vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë nr.1227 datë 07.07.2003 dhe vendimin e Gjykatës së 

Apelit nr.255 datë 22.04.2004 vendoset zhvendosja e  pasurisë; 

-Me vendimin e gjykatës së rrethit Durrës nr.1974 datë 18.07.2007 dhe me vendimin e Gjykatës 

së Apelit nr.10-2008-162 datë 29.05.2008 me palë paditëse A. Sh. dhe E. Sh. dhe të paditur banorët 

e drejtorisë komunale është vendosur anulimi pjesërisht i VKKP nr.91 datë 22.06.1995 me pronar 

A.Sh. dhe E.Sh.; 

-Me vendimin e Gjykatës së Lartë nr.255 datë 11.07.2008 është vendosur pezullimi i vendimit të 

gjykatës nr.1974 datë 18.07.2007; 
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Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Durrës 

 -Me vendim të formës së prerë, Gjykatë e Apelit Durrës nr.10-2017-79 ka vendosur lënien në fuqi 

të vendimit civil nr.1974 datë 18.07.2007 të Gjykatës së Durrësit me ndryshimin që sipërfaqja e 

zënë e truallit e ndërtim banesa nga 440.08m2 bëhet në 490.97m2 . (Më hollësisht trajtuar nё pikën 

II-B, faqet 58-75 të Raportit Përfundimtar tё Auditimit). 

23.1 Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa për ngritjen e një grupi pune për verifikimin 

në terren të pretendimit të z.Sh., duke e informuar përmes një shkresë, ku të arsyetohet në mënyrë 

ligjore dhe hartografike, mbi shkaqet e diferencës në sipërfaqe. 

Menjëherë 

 

24. Gjetje nga auditimi: Me shkresën nr.77 datë 12.07.2021 dhe nr.396 prot datë 11.04.2022 janë 

administruar ankesat e znj.L. M. ku shprehet shqetësim për tjetërsimin e një sipërfaqeje prej 

890.66m2 të z.B. A., në të cilën është ndërtuar një pallat. Nga verifikimi i dokumentacionit 

rezulton se: 

-Në emër të z.B. A. me nr.2/791, vol.48, fq.22  në zk.8513 me sipërfaqe trualli 792 m2 dhe 

sipërfaqe ndërtimi 568 m2. 

-Trualli i lejes së pallatit të ndërtuar nga P. 2007 sha është i pozicionuar në pasurinë me nr.2/118, 

vol.81 fq.96 me sipërfaqe 2039 m2, në emër të vet subjektit ndërtues. 

Me shkresën nr.6904 prot., datë 14.09.2021 nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe 

Krimit të Organizuar është përcjellë vendimi i prokurorit nr.13.09.2021, në kuadër të procedimit 

penal nr.230/2021, ku nga hetimi i deritanishëm i këtij procedimi, dyshohet të jenë kryer veprime 

në kundërshtim me ligjin vetëm për lejen e legalizimit, për shtesat e kryera nga subjekti mbi lejen 

e ndërtimit. (Më hollësisht trajtuar nё pikën II-B, faqet 58-75 të Raportit Përfundimtar tё 

Auditimit). 

24.1 Rekomandimi: DVASHK Durrës të marrë masa për të verifikuar pretendimet e znj.L. M., 

duke e informuar zyrtarisht, ku të arsyetohet në mënyrë ligjore dhe hartografike për pronësinë e 

pretenduar me sipërfaqe prej 890.66 m2 në emër të z.B. A.. 

Menjëherë 
 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 

 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 


