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V E N D I M 
 

Nr. 43, Datë 22.05.2020  

 

PËR 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË DREJTORINË VENDORE TË AGJENCISË SHTETËRORE 

TË KADASTRËS SARANDË “MBI MIRATIMIN E KËRKESAVE PËR LEGALIZIMIN TË 

NDËRTIMEVE INFORMALE DHE PROCEDURËN E PRANIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË 

DOKUMENTACIONIT PËR REGJISTRIMIN FILLESTAR TË PASURIVE TË 

PALUAJTSHME DHE EVIDENTIMIN E TRAJTIMIN LIGJOR TË MBIVENDOSJESVE Për 

periudhën 01.07.2017 deri në 31.12.2019 në ish- Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Sarandë dhe 

për periudhën  15.03.2018 deri në 31.12.2019 në ish ZVRPP Sarandë.  
 

Nga auditimi i ushtruar në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë (ish- 

Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Sarandë dhe ish ZVRPP Sarandë) rezultoi që, veprimtaria e subjektit 

të audituar, në drejtim çështjeve që lidhen me: vlerësimin e procedurave të shqyrtimit dhe miratimit të 

kërkesave për legalizim e objekteve informale, dhe procedurën e pranimit dhe administrimit të 

dokumentacionit për regjistrimin fillestar të pasurive të paluajtshme dhe evidentimin e trajtimin ligjor të 

mbivendosjeve nuk ka qenë plotësisht efektive, rrjedhojë e mangësive proceduriale në zbatimin e 

ligjshmërisë dhe në hartimin e dokumentacionit tekniko ligjor. 

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga grupi i auditimit 

të Departamentit të Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit, shpjegimet e dhëna nga subjekti i  audituar, si dhe 

vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori i Departamentit të mësipërm, Drejtori 

i Drejtorisë së Standardeve dhe Sigurimit te Cilësisë, si dhe Sekretari i Përgjithshëm, në mbështetje të 

neneve 10, 15, 25 dhe 30, të ligjit nr.154/2014 miratuar në datën 27.11.2014  “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, 

 

VENDOSA 
    

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Për vlerësimin e aktivitetit ekonomiko financiar, 

procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për legalizimin e ndërtimeve informale” të ushtruar 

në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë të Legalizimit Urbanizimin dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve 

Informale Tirana Rurale, sipas programit të auditimit nr.902/1, datë 14.11.2019, i ndryshuar nr.902/2, 

datë 24.01.2020, për veprimtarinë në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë 

(ish- Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Sarandë për periudhën 01.07.2017 deri në 31.12.2019 dhe ish 

ZVRPP Sarandë për periudhën 15.03.2018 deri në 31.12.2019). 
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II. Të miratoj Opinionin e Auditimit, rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të kërkoj marrjen 

e masave sa vijon: 

 

A. KONKLUZIONI  DHE OPINION I AUDITIMIT  

 

Ne kemi audituar veprimtarinë e Drejtorisë Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë (ish 

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Sarandë dhe ish-ZVRPP Sarandë),  në mbështetje të ligjit nr.154/2014, 

miratuar në datën 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” dhe 

(ISSAI 4100)1 për të cilën do të japim opinion: 

Ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Sarandë  

- në marrjen e vendimeve “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal”, në të gjitha rastet e 

audituara kanë vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” nenin 27 “Dokumentacioni tekniko-ligjor për 

legalizimin e objektit”, pika “ç” –“vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të 

gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi”. 

Në procedurën e kualifikimit të objekteve informale, ka dërguar pranë Bashkive Sarandë, Himarë, Finiq 

dhe Konispol, shkresat për llogaritjen e pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë për 2312 objekte 

ka proceduar me vendim kualifikimi pa marrë konfirmim mbi pagesën e saj duke krijuar një mungesë të 

ardhurash në buxhetin e shtetit në vlerën 804,249,039 lekë për 2312 objekt në total  

- Gjetje nga auditimi: legalizimi i objekteve informale është kryer në kundërshtim me dispozitat e ligjit 

të legalizimit dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, pasi:  

- Në 6 raste, për lejet e legalizimit, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar pa respektuar 

distancat nga brigjet  

- Në 23 raste, sipas dokumentacionit të pronësisë lëshuar nga ZVRPP, parcela ndërtimore e zënë ndodhet 

e regjistruar në pasurinë e llojit “Arë, Pyll, P.F”. Pra legalizimi është kryer në zona “Territore të tjera”, 

për të cilat nuk ka gjetur zbatim të neneve 10, 11, 14, të ligjit nr. 9482, datë  

- Në 2 raste, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si  genplani, harta dixhitale e paraqitur dhe 

pamjes grafike të ASIG rezulton se objektit ndodhet nën linjat e  transmetimit  

- Në 10 raste, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si  genplani, harta dixhitale e paraqitur, fotove 

të objektit dhe pamjes grafike të ASIG rezulton  se 

jashtë fushës së zbatimit së ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006 

- Në 8 raste, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si vetëdeklarimi (i regjistruar edhe në faqen 

zyrtare të ALUIZNI-t) fotografitë e objektit si dhe imazhet satelitore konstatohet se objektet informale të 

vetëdeklaruara janë ndërtuar jashtë afatit ligjor  

- Në 25 raste, janë kryer legalizime të objekteve pa respektuar distancat nga rrugët,  

- Në 3 raste, janë kryer legalizime për objekte shërbimi dhe banimi, në kushtet  ku parcelat ndërtimore 

ndodhen ne zona me zëra kadastralë “Pyll”, duke  ndryshuar automatikisht edhe zërin kadastral dhe 

regjimin e  tokës në “Truall”, ose në zona ku PPV parashikon zona të pyllëzuara.  

- Në 1 rast, objekti i legalizuar ndodhet në Zonën Arkeologjike  

- Në 1 rast është lëshuar leje legalizimi mbi depon e ujit  

ish-ZVRPP Sarandë 

- Në 55 raste, u  konstatua se dokumentacioni për pranimin e AMTP dhe regjistrimit të tokës bujqësore 

të përfituar nga ligji nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për tokën” i ndryshuar; nuk përmbante elementët e 

formës dhe përmbajtjes; nuk mund të identifikohet organi që e ka lëshuar dokumentin;  

ka AMTP të ndryshme për të njëjtën pasuri; përpilimi i dokumentacionit për regjistrimin e akteve të 

marrjes së tokës në pronësi dhe plan vendosjen e pronave është bërë pa dokumentin certifikatë e gjendjes 

                                                             
1 ISSAI 4100 - Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje 

të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi behet veçmas me auditimin e 

pasqyrave financiare. 
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familjare të përfaqësuesit të familjes me datë 1.08.1991 dhe pa u llogaritur sipërfaqja totale e përfitimit 

të pronës duke u bazuar në numrin e frymëve të familjes me normativën e tokës për fryme. 

- Në 3 raste janë pranuar aplikime për regjistrimin e  pasurive të paluajtshme të përfituara nga 

privatizimi në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, 

- Në 4 raste pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e objekteve me leje ndërtimi mbi troje publike 

dhe private, është bërë në kundërshtim me ligjin “Për kadastrën”, ligjin  nr.8402, datë 10.9.1998 “Për 

kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndërtimit”, 

- Në 47 raste  janë regjistruar objekte informale: në zonën e mbrojtur, “Parku Kombëtar Butrint”, ku 

përjashtohet njeriu nga shfrytëzimi; ka ndryshime të zërit kadastral; regjistrim objekteve informale  mbi 

pasuritë e objekteve kulti etj. 

- Në 1 rast, në Zonën Kadastrale 2963, Piqeras vendimi gjyqësor nr. 600, datë 24.10.2017 nuk ka 

bashkëlidhur plan-vendosjen, 

- Në 3 raste, në Zonën Kadastrale nr. 8641 Sarandë mungesës së elementit të qenësishëm për justifikimin 

e fitimit të pronësisë, siç është “Dokumenti zyrtar, i lëshuar nga organet e pushtetit vendor brenda 

kompetencave të tyre, që provon se ndërtimi është bërë para vitit 1991”,   

- Nga 40 praktikat e shqyrtuara në 20 prej tyre është konstatuar se nga veprimet dhe mosveprimet e 

punonjësve të ish-ZVRPP Sarandë, është  shkaktuar dëm ndaj buxhetit të shtetit në vlerën 5,436,194 lekë: 

Nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të 

Auditimit, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe në Manuali e Auditimit të 

Përputhshmërisë, i kryer në subjektin Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë 

(ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Sarandë dhe ish-ZVRPP Sarandë),  u konstatuan devijime/shkelje 

nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të rëndësisë materiale por jo të përhapura për të cilën japim 

opinion me rezervë2. 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

 

1- Gjetje nga auditmi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë (ish- Drejtoria 

Rajonale e ALUIZNI-t Sarandë) në marrjen e vendimeve “Për kualifikimin për legalizim të objektit 

informal”, në të gjitha rastet e audituara kanë vepruar në kundërshtim me ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” nenin 27 “Dokumentacioni tekniko-

ligjor për legalizimin e objektit”, pika “ç” –“vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe 

legjislacionit në fuqi”. Në procedurën e kualifikimit të objekteve informale, ka dërguar pranë Bashkive 

Sarandë, Himarë, Finiq dhe Konispol, shkresat për llogaritjen e pagesës së taksës së ndikimit në 

infrastrukturë për 2312 objekte ka proceduar me vendim kualifikimi pa marrë konfirmim mbi pagesën e 

saj duke krijuar një mungesë të ardhurash në buxhetin e shtetit në vlerën 804,249,039 lekë për 2312 

objekt në total (Më hollësisht trajtuar në, faqet 37-93, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1- Rekomandimi: Drejtorit Vendore të ASHK Sarandë, për nevoja të plotësimit të dokumentacionit 

tekniko-ligjor të objekteve me leje legalizimit të lëshuara, t’i kërkojë Bashkive Sarandë, Himarë, Finiq 

dhe Konispol, vërtetimet mbi llogaritjen dhe pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë në vlerën prej 

804,249,039 lekë, si dhe të kërkojë që të bëhet regjistrimi në sektorin përkatës të kartelës në Drejtorinë 

Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë, në refuzim të vendosen masë për kufizimin deri 

në arkëtimin e plotë të detyrimeve të papaguara. 

 Brenda datës 30.07.2020 

 

2- Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë (ish- 

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Sarandë) për periudhën objekt auditimi, janë lëshuar 3130 leje 

                                                             
2 Audituesi shpreh një konkluzion me rezerve kur në gjykimin profesional të tij, efekti ose efektet e mundshme të një çështjeje, nuk janë aq materiale sa që 

të justifikojnë një konkluzion të kundërt ose një refuzim të konkluzionit. 
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legalizimi për objektet informale të  legalizuara. Nga 3130 leje legalizimi të lëshuara, 2035 leje legalizimi 

janë lëshuar vetëm për objektin me shënimin në lejen e legalizimit “Kalimi i pronësisë për parcelën 

ndërtimore do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave”, 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 një shumë që duhej paguar 

prej subjekteve informale prej 135,327,500 lekë veprime këto në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 

03.04.2006 me ndryshime, neni 17 ( pika 5 ) (Trajtuar në faqet 37-93, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

2.1- Rekomandimi: Drejtoria Vendore të ASHK  Sarandë, 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 2035 dosje të objekteve informale të pajisur me Leje 

legalizimi të objektit, për të mundësuar brenda afateve ligjore likuidimin të vleftës përkatëse të 

parcelave ndërtimore. 

        Brenda datës 30.06.2020 

 

3- Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë (ish- 

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Sarandë) për periudhën objekt auditimi ka lëshuar gjithsej 3130 leje 

legalizimi për objekte informale, ndërsa sipas të dhënave konstatohet se periodikisht brenda periudhës 

objekt auditimi, kanë dalë nga arkiva e institucionit për tu punuar 6029 dosje të objekteve informale, për 

një pjesë të të cilave është kryer edhe kualifikimi i objekteve informale për të vazhduar procedurat deri 

në lëshimin e lejes së legalizimit, ndërkohë sipas pasqyrave të paraqitura konstatohet se janë kthyer 2928 

dosje dhe nuk ka asnjë të dhënë apo dokument për administrimin e tyre, veprime këto në kundërshtim 

me përcaktimet ligjore për administrimin dhe arshivimin e dokumentacionit. Gjithashtu theksojmë se për 

këto subjekte janë kryer matjet, gent planet, planimetritë dhe nuk kanë marrë vendime duke shkelur të 

gjitha afatet ligjore dhe deri tani nuk janë legalizuar duke e zgjatur këtë afat me vite, veprime në 

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

ndërtimeve pa leje” i ndryshuar,  neni 27, 28, ligjin Nr. 9154, date 06.11.2003, “Për Arkivat” si dhe VKM 

nr.589, datë 10.09.2014, pika 10 i ndryshuar me VKM nr.634, datë 07.09.2016  si dhe VKM nr.280, datë 

01.04.2015 i ndryshuar, kreu i IV, pika (8) , si dhe VKM nr.1095, datë 28.12.2015 pika 2, si dhe me 

nenin 15 pika 4 e  Rregullores me nr.117, datë 14.07.2015(Trajtuar në faqet 37-93, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

3.1- Rekomandimi: Drejtoria Vendore të ASHK  Sarandë, të marrë masa që në vazhdimësi për objekte 

informalë të pajisur me leje legalizimi të evidentojë respektimin e afateve të matjeve në terren, 

kualifikimin e tyre deri në lëshimin e lejes së legalizimit, si dhe për objektet informalë për të cilat kanë 

përfunduar evidentimin faktik në terren të ndërtimeve pa leje, evidentimi i gjendjes juridike të truallit, si 

dhe hartimi i genplanit dhe planimetrive, por pa përfunduar procesi i legalizimit. Të operojë me 

vazhdimin e procedurave të legalizimit, duke i trajtuar në funksion të afatit kohor të qëndrimit në arkivë 

si dhe të bëhet dokumentimi i vazhdueshëm i lëvizjes së dosjeve që futen dhe nxirren nga arkiva për 

punë.   

Në vijimësi  

 

4- Gjetje nga auditimi: Gjatë periudhës së auditimit  në Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Sarandë 

sipas të dhënave të paraqitura evidentohet se 62 objekte informale, janë me problematika të ndryshme 

afërsi të zonën historike, arkeologjike apo turistike etj. në të gjitha rastet nuk janë ndjekur procedurat 

ligjore për përjashtimin nga procesi i legalizimit, për njoftimin e institucioneve përkatëse veprim në 

kundërshtim me nenin 38 dhe 39, të  ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 me ndryshime (Trajtuar në faqet 37-

93, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1- Rekomandim: Drejtoria Vendore të ASHK Sarandë, të marrë masa dhe të vijojë me procedurat e 

marrjes së vendimit të shkualifikimit apo kualifikimit të objekte informale sipas Tabelës “Objekte me 



5 
 

problematika”, duke respektuar afatet ligjore dhe në zbatim të nenin 38 dhe 39, të ligjit nr.9482, datë 

03.04.2006 me ndryshime. 

Brenda datës 30.07.2020 

 

5- Gjetje nga auditimi: Legalizimi i objekteve informale është kryer në kundërshtim me dispozitat e 

ligjit të legalizimit dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, pasi:  

- Në 6 raste, për lejet e legalizimit, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar pa respektuar 

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

ujit, PPV, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacion justifikues për këtë qëllim. Veprime këto në 

kundërshtim me përcaktimet e Ligjit nr.9482, datë 03.04.2006, të ndryshuar, Ligjin nr.111/2012, datë 

07.02.2019 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, i ndryshuar me nr. 6/2018; VKM nr. 280, 

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

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

VKM nr.756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr.280, datë 01.04.2015, pika 2  
- Në 23 raste, sipas dokumentacionit të pronësisë lëshuar nga ZVRPP, parcela ndërtimore e zënë ndodhet 

e regjistruar në pasurinë e llojit “Arë, Pyll, TPF”. Pra legalizimi është kryer në zona “Territore të tjera”, 

për të cilat nuk ka gjetur zbatim të neneve 10, 11, 14, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar dhe VKM nr. 589, datë 10.09.2014, “Për 

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

me leje, të organeve e të dokumentacionit, për propozimin e miratimin e zonave informale” i ndryshuar 

gjatë procedurave të legalizimit të objekteve informale”, duke ndryshuar zërin kadastral, regjimin e tokës 

në llojin e pasurisë “Truall”; 

- Në 2 raste, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si  genplani, harta dixhitale e paraqitur dhe 

pamjes grafike të ASIG rezulton se objektit ndodhet nën linjat e  transmetimit të energjisë elektrike, 

por nga ALUIZNI nuk është marrë konfirmim nga OSHE apo OST për vazhdimin e procedurave të 

legalizimit veprime këto që bien në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar dhe pika 2, germa “ç” dhe “g” të VKM 

nr.280, datë 01.04.2015, e ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016;  

- Në 10 raste, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si  genplani, harta dixhitale e paraqitur, fotove 

të objektit dhe pamjes grafike të ASIG rezulton  se: objektet janë ndërtuar me objekte jo të qëndrueshme 

(llamarinë etj.) dhe pa lidhur pazgjidhshmërisht me tokën, si dhe në aftin e përcaktuar ligjërisht 

konstatoheshin  të prishur. Në çdo rast mungon akti ekspertimit, pra jashtë fushës së zbatimit së ligjit 

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

ndryshuar. Veprimet në kundërshtim me: nenit 2, të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006; VKM nr.280, datë 

01.04.2015  ndryshuar pika 1 e 7.  

- Në 7 raste, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si vetëdeklarimi (i regjistruar edhe në faqen 

zyrtare të ALUIZNI-t) fotografitë e objektit si dhe imazhet satelitore konstatohet se objektet informale 

të vetëdeklaruara janë ndërtuar jashtë afatit ligjor të përcaktuar, veprime në kundërshtim me nenin 2 

“Fusha e zbatimit”; pika 1 dhe 4 të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, me 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” i ndryshuar, pika 3 e 

3/1; 

- Në 25 raste, janë kryer legalizime të objekteve pa respektuar distancat nga rrugët, madje është 

cënuar trupi i rrugës ku sipas Gen Planit të administruar në dosje rezulton se objektet bien mbi rrugë a 

trotuar, në kundërshtim me Ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin 

e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi” me VKM nr.280, datë 

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

ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” kreu III. “Kriteret për 

legalizimin e ndërtimeve jashtë zonave informale të miratuara”, pika 4/b, Ligjin  Nr.8378,  datë  
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22.07.1998 i ndryshuar “Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 “Përcaktime dhe klasifikime 

rrugësh” dhe neni 4, “Përcaktimi i qendrave të banuara” , VKM nr.153, date 07.04.2000 “Për miratimin 

e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë” neni 25, pika 2; ndërkohë që në 

dosje nuk ka korrespodencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nëse parcela 

ndërtimore bie në rrugë apo mbi projektin infrastrukturor; 

- Në 3 raste, janë kryer legalizime për objekte shërbimi dhe banimi, në kushtet  ku parcelat ndërtimore 

ndodhen në zona me zëra kadastralë “Pyll”, duke  ndryshuar automatikisht edhe zërin kadastral dhe 

regjimin e  tokës në “Truall”, ose në zona ku PPV parashikon zona të pyllëzuara. Veprime në 

kundërshtim me neneve 14 e 17,  të ligjit nr.9385, datë  04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i 

ndryshuar,  

- Në 1 rast, objekti i legalizuar ndodhet në Zonën Arkeologjike Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme 

janë në kundërshtim me Ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 

ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi” dhe neni 42 “Procedura dhe 

kritere të zbatueshme”, VKM nr.280, datë 01.04.2015, e ndryshuar nr.756, datë 26.10.2016, Kapitulli II. 

“Kriteret për legalizimin e ndërtimeve në zonat informale të miratuara” Pika 3.a, e 4. 
- Në 20 raste për ndërtimit pa leje dhe/ose shtesën në ndërtim me leje, Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t 

Sarandë ka pranuar Deklarata për përfshirjen në procesin e legalizimit, pa u shoqëruar me 

dokumentacionin e kërkuar në kundërshtim me Udhëzimin e Drejtorit të Përgjithshëm nr.767, date 

10.09.2014 “Për miratimin e formës dhe mënyrës së plotësimit dhe administrimit te deklaratës për 

përfshirjen ne procesin e legalizimit të ndërtimit pa leje” dale ne zbatim te nenit 4 te ligjit nr. 9482, data 

03.04.2006, i ndryshuar s dhe pikës 2 të VKM nr. 589, date 10.09.2014 i ndryshuar. Pika 3.b.  

- Në 1 rast është lëshuar leje legalizimi mbi depon e ujit duke vepruar në kundërshtim me ligjin nr.9482, 

datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar Neni 39 

“Përjashtimi nga legalizimi” (Trajtuar në faqet 37-93, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1 Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë:  

1. Në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë, për objektet informale të pajisura me 

leje legalizimi në rastet si më lart në kundërshtim, me dispozitat e ligjit dhe akteve nënligjore të dala në 

zbatim të tij, dhe të fillojë procedurat për shfuqizimin e lejes së legalizimit.  

2. Për pasuritë e regjistruar sipas lejeve legalizimi konstatuar të lëshuara me shkelje në raste e mësipërme 

të marrë masa në bazë të neni 27 pika 1 e 4 të ligjit 111, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën” të nxjerrë 

urdhër kufizimi deri në plotësimin e dokumentacionit të kërkuar ligjor. 

 -Të marrë masa dhe të vendoset masë kufizimi për këto pasuri deri në rikthimin e ligjshmërisë 

për këto pasuri.  

Deri më datë 31.7.2020 

 

6-Gjetje nga auditimi: Në 1 rast, leje nr. 1042112, datë 16.07.2018, sipas dokumentacionit disponibël 

në dosje, si vetëdeklarimi (i regjistruar edhe në faqen zyrtare të ALUIZNI-t) fotografitë e objektit si dhe 

imazhet satelitore konstatohet se objekti informal i vetëdeklaruar nuk dokumentohet që është në afatit 

ligjor të përcaktuar, veprime në kundërshtim me nenin 2 “Fusha e zbatimit”; pika 1 dhe 4 të ligjit nr.9482, 

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

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” i ndryshuar, pika 3 e 3/1(Trajtuar në faqet 37-93, të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit). 

6.1- Rekomandim: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Sarandë, të marren masa 

për plotësimin e dosjes me dokumentacionin e kërkuar ligjor për objektin informalë të pajisur me leje 

legalizimi si më lart. 

       Deri më datë 30.07.2020  
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7. Gjetje nga auditimi: Në 70 raste “Proces verbalin e verifikimit në terren” i të dhënave të ndërtimit 

pa lejë/shtesë në ndërtimin me leje”, pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë vetëm me numrin 

pasurie pa përshkrim, nuk janë përcaktuar largësitë e bazës së objektit  nga kufijtë e parcelës. Skicat 

fushore pasqyrojnë përmasat e objektit informal, por nuk kanë të pasqyruara: ndërtimin në raport me 

kufizimet dhe situatën ndërtimore rreth tij; largësitë nga objekti te kufiri i pronës; largësitë nga pikat 

ekstreme të pronës dhe objekteve. Veprime e mësipërme bien në kundërshtim me manualin “Hartimi dhe 

paraqitja e materialeve grafike (genplan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin 

e Drejtorit të Përgjithshëm nr.30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së 

dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri) (Trajtuar në faqet 37-93, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

7.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë të marrë masa për 

70 rastet e konstatuara e në vijim, për të plotësuar “Proces verbalin e verifikimit në terren të dhënave 

të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje”, me të dhënat e kërkuara edhe me largësitë  e bazës së 

objektit nga kufijtë  e parcelës ndërtimin në raport me kufizimet dhe situatën ndërtimore rreth tij. Në 

rastin e mos plotësimit, të bashkëpunojë me Drejtorinë e Përgjithshme të Agjencisë të Kadastrës 

Shtetërore për objektet informale të pajisura me leje legalizimi për të filluar procedurat për shfuqizimin 

e lejeve të legalizimit. 

Deri më datë 30.07.2020 

 

8. Gjetje nga auditimi:  Në periudhën objekt auditimit,  ish-Drejtoria  Rajonale e ALUIZNI-t Sarandë, 

(DV ASHK) në 1 rast, është kryer legalizimi i objektit, në kushtet e mungesës së  akt-ekspertizës  për 

qëndrueshmërinë e objektit, në kundërshtim me nenin 27, germa “e”, të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar (Trajtuar në faqet 37-

93, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1. Rekomandimi:  Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë bazuar në nenin 27, 

pika 1 e 4, të ligjit nr.111, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”,, të kërkojë nga subjekti plotësimin e dosjes 

së lejes së legalizimit me akt-ekspertizës  për qëndrueshmërinë e objekti,  në të kundërt në bashkëpunim 

me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë, të fillojë procedurat për shfuqizimin e lejes së 

legalizimit duke nxjerrë urdhër kufizimi deri në plotësimin e dokumentacionit të kërkuar ligjor.  

Deri më datë 30.07.2020 

 

9. Gjetje nga auditimi: Në 16  raste, në ZK 8641 dhe 2297, sipas referencave: nr.18112 FQ dhe FB; 

nr. 17139 VN; nr.17194 NC, nr.18035 PF; nr.17662 SZ; nr.17604 MB, nr.17568 IK, OK; nr.17567 LT; 

nr.17670 SV; nr.17357 BM, nr.02555 GA; nr.02747 FO, nr.02749 EK, nr.02682 HI, nr.02651 SM, 02660 

FZ, është kryer  regjistrimi i objekteve të përfituara me leje legalizimi, bazuar në kërkesat e subjekteve 

informale, relacionet hartografike, urdhrat e brendshëm, në të cilët citohet zbatimi i VKM nr.1095 mbi 

vendosjen e hipotekës ligjore për regjistrimin e objekteve Social-Ekonomikë ose të Kombinuar,  për 

pjesën e parcelës ndërtimore  të pa likuiduar në favor të ALUIZNI-t Sarandë. Ky veprim është në 

kundërshtim me ligjin nr.9482, datë 03.04.2006, i ndryshuar, neni 17, pika 5 dhe neni 30, pika 2/1, me  

pikën nr. 8 të VKM nr.488, datë 22.7.2014, të ndryshuar dhe të Kreu III  në VKM nr.1095, datë 28.12.2015. 

Bazuar në Vendimin të KM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në 

Republikën e Shqipërisë”, llogaritja e vlerës së pronës në zonat kadastrale nr.8641, 2297, Sarandë,  për 

sipërfaqen e parcelave ndërtimore “Shtet”, prej 2867 m2 , rezulton një shumë që duhej paguar prej 

subjekteve informal  në vlerë prej  19,158,879 lekë,  si e ardhur e munguar për Buxhetin e shtetit dhe 

fondin e kompensimit të ish-pronareve.. 

Sa sipër nga ana e ZVRPP Sarandë nuk janë verifikuar si duhet elementët e formës dhe përmbajtjes, 

mangësi të cilat kanë sjellë pavlefshmëri të titujve të pronësisë, duke vepruar në kundërshtim me: ligjin 

nr.33/2012,datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”,  neni 25, germa “a”, me UKM 

nr.2, datë 12.09.2012 , pika 5, me shtojcën nr.3 , bashkëlidhur  udhëzimit nr.2, datë 19/09/2012, pika 
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10.7 dhe me ligjin nr.44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative të Republikës së 

Shqipërisë”, Pjesa V, neni 107 (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1.Rekomandim: Drejtoria Vendore të ASHK  Sarandë, 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 16 dosje të objekteve informale të pajisur me Leje legalizimi të objektit, 

për të mundësuar brenda afateve ligjore likuidimin të vleftës përkatëse të parcelave ndërtimore 

dhe të mos kryejë asnjë transaksion pronësie pa u plotësuar ligjshmëria e tyre. 

                                Deri më datë 30.09.2020 

 

10 -Gjetje nga auditimi: Në 29 raste, në ZK 2297, Ksamil, sipas referencave: nr. 2968 EA; nr.02555 

GA; nr.02554 KM dhe AM; nr.02557 XHO, nr.02564 AM, nr.02566 NSH, nr.02596 PT, nr.02586 KA, 

nr.02578 AP, nr.02567 PD, nr.02761 ED, nr.02747 FO, nr.02749 EK, nr.02699 IH dhe EH, nr.02714 

NV, nr.02710 SHM, nr.02704 ER, nr.2833 DD, nr.02553 II, nr.02562 ED, nr.02609 AS, nr.02709 XHD, 

, nr.2746 AS, nr.2647 KL, nr.02674 HI, nr.02682 HI, nr.02651 SM, nr.02659 EG, nr. 02660 FZ, nga 

verifikimi i kryer me sistemin zyrtar dixhital geoportal-albania, sipas hartës bashkëlidhura vendimit 

nr.134, datë 20.2.2013, u konstatua se janë regjistruar objekte informale në zonën e mbrojtur, “Parku 

Kombëtar Butrint”, në Kategorinë e II të zonave të mbrojtura, ku përjashtohet njeriu nga shfrytëzimi ose 

zënia me aktivitete intensive (godinat e banimit dhe social-ekonomike), ndalohet ndërtimi i zonave urbane, 

veprimtaritë lejohen vetëm pasi të jetë marrë leja e mjedisit dhe në përputhje me vendimin e KKT.   

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: Vendimin e KM nr.280, datë 

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

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

vendimin e KM nr.56, datë 26.10.2016, pika 2, germa “ë”; Ligjin nr.81/2017, datë 04.05.2017 “Për zonat e 

mbrojtura”, në nenin 16 te të cilit, “Parku kombëtar” (kategoria II), pika 2, germa “a”, nenin 33, nenin 57, 

pika 3. 

Sa sipër nga ana e ZVRPP Sarandë nuk janë verifikuar si duhet elementët e formës dhe përmbajtjes, 

mangësi të cilat kanë sjellë pavlefshmëri të titujve të pronësisë, duke vepruar në kundërshtim me: ligjin 

nr.33/2012,datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”,  neni 25, germa “a”, me UKM 

nr.2, datë 12.09.2012 , pika 5, me shtojcën nr. 3 , bashkëlidhur  udhëzimit nr. 2, datë 19/09/2012, pika 

10.7 dhe me ligjin nr.44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative të Republikës së 

Shqipërisë”, Pjesa V, neni 109 (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

10.1-Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë të marrë masa dhe 

të rivlerësojë gjendjen juridike të pronave për subjektet: nr.2968 EA; nr.02555 GA; nr.02554 KM dhe 

AM; nr.02557 XHO, nr.02564 AM, nr.02566 NSH, nr.02596 PT, nr.02586 KA, nr.02578 AP, nr.02567 

PD, nr.02761 ED, nr.02747 FO, nr.02749 EK, nr.02699 IH, nr.02714 NV, nr.02710 SHM, nr.02704 ER, 

nr.2833 DD, nr.02553 II nr.02562 ED, nr.02609 AS, nr.02709 XHD, , nr.2746 AS, nr.2647 KL, nr.02674 

HI, nr.02682 HI, nr.02651 SM, nr.02659 EG, nr. 02660 FZ dhe të veprojë me përgjegjësi duke rikthyer 

ligjshmërinë e tyre. 

Deri më datë 30.09.2020 

10.2 Rekomandim: Për të ardhmen të mos kryhen regjistrime si akte administrative, (përfshirë leje 

legalizimi) për objektet informale, në kushtet e mosrespektimit të PPV të miratuar dhe të Zonës së 

Mbrojtur të miratuar me akte ligjore e nënligjore. 

                                        Në vijimësi 

 

11-Gjetje nga auditimi: Në 15 raste, në ZK 2297, Ksamil, sipas referencave: nr. 1713 AT; nr.1699 

GH; nr.1700 ED; nr. 1702 NV; nr. 1703 RSH; nr. 1689 ZV; nr. 1626 FZ; nr. 2006 KP; nr. 2055 KC; nr. 

01595  IH; nr. 01594 SH; nr. 01571 EH; nr. 01601 FH; nr. 01600 AN; nr.1580 DM, sipas materialit 

dixhital e hartografik, gen- plan, etj., rezulton se objekti është ndërtuar brenda zonës së mbrojtjes 

mjedisore “A”, Parku Kombëtar i Butrintit miratuar me VKM nr. 693, datë 10.11.2005 “ Për shpalljen 

kompleksit ligatinor të Butrintit- Park Kombëtar” ndryshuar me VKM nr. 134, datë 20.02.2013, veprime 
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në kundërshtim me VKM nr.280, datë 01.04.2015   “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

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

ndërtime me leje” kreu II. pika 2/d si dhe Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin 

dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, nenin 27. 

Sa sipër, nga ana e ZVRPP Sarandë nuk janë verifikuar si duhet elementët e formës dhe përmbajtjes, 

mangësi të cilat kanë sjellë pavlefshmëri të titujve të pronësisë, duke vepruar në kundërshtim me: ligjin 

nr.33/2012,datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”,  neni 25, germa “a”, me UKM 

nr.2, datë 12.09.2012, pika 5, me shtojcën nr. 3 , bashkëlidhur  udhëzimit nr. datë 19/09/2012, pika 10.7 

dhe me ligjin nr.44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë”, 

Pjesa V, neni 109 (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

11.1- Rekomandim:  Drejtoria Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, bazuar në nenin 27, të ligjit 

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

sipas referencave nr.1713 AT; nr.1699 GH; nr.1700 ED; nr.1702 NV; nr.1703 RSH; nr.1689 ZV; nr. 

1626 FZ; nr.2006 KP; nr.2055 KC; nr.01595  IH; nr.01594 SH; nr.01571 EH; nr.01601 FH; nr.01600 

AN; nr.1580 DM, deri në shqyrtimin dhe rivlerësimin edhe një herë nga sektori i legalizimit, të 

dokumentacionit tekniko ligjor, mbi bazën e të cilit janë lëshuar 15 lejet e legalizimit, duke njoftuar 

subjektet për fillimin e procedurave përkatëse sipas kërkesave të ligjit nr.111/2018 “Për 

Kadastrën”.  

Deri më datë 30.07.2020 

 

12-Gjetje nga auditimi: Në 7 raste, në ZK 2297, Ksamil, sipas referencave: nr.2833 DD, nr.02553 II 

nr.02562 ED, nr.02609 AS, nr.02709 XHD, nr.2746 AS, nr.2647 KL, konstatohet se është miratuar për 

regjistrim leje legalizimi për godinë social-ekonomike dhe banimi ne tokë “Kullotë” dhe përveç kësaj 

është ndryshuar edhe zëri kadastral dhe regjimi i  tokës në “Truall”, në një kohë që kompetenca për 

ndryshimin e zërit kadastral nga “Kullotë” në “Truall”, për kullotat, me sipërfaqe deri një 1 ha  i takon 

Ministrit  të Mjedisit dhe PPV të miratuar. Veprime janë në kundërshtim me ligjin nr.9693, datë 

19.3.2007 “Për fondin kullosor”, nenin 10, pika 1, dhe nenin 17 dhe ligjin nr.33/2012, datë 29.04.2012 

“Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”,  neni 25, germa “a”, me UKM nr.2, datë 12.09.2012 , pika 

5, me shtojcën nr. 3 , bashkëlidhur  udhëzimit nr. 2, datë 19/09/2012, pika 10.7 dhe me ligjin nr.44/2015, 

datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë”, Pjesa V, neni 109 

(Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

12.1 Rekomandim: Drejtoria Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, bazuar në nenin 27, të ligjit 

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

sipas referencave nr.2833 DD, nr.02553 II nr.02562 ED, nr.02609 AS, nr.02709 XHD, nr.2746 AS, 

nr.2647 Kristina Vasil,deri në paraqitjen e dokumentacionit tekniko ligjor dhe rikthimin e 

ligjshmërisë 

Deri më datë 30.07.2020 
12.2 Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK Sarandë të marrë masa për të ardhmen duke 

mos regjistruar në asnjë rast akte administrative, (përfshirë leje legalizimi) për objekte informale, në 

kushtet e mosrespektimit të PPV të miratuar dhe për raste të tjera të ndryshimit të zërit kadastral, me 

llojet e pasurive “Kullotë” dhe “Pyll” t`u drejtohet zyrtarisht institucioneve përkatëse për konfirmim në 

vazhdimin e procedurave. 

                   Në vijimësi 

  

13-Gjetje nga auditimi: Në 4 raste, në ZK 2297, Ksamil, sipas referencave nr.02659 EG,  nr.02555 GA, 

nr.02674 HI, nr.02651 SM, sipas azhornimin me sistemin zyrtar geoportal-albania, si dhe nga matja e 

kryer në   hartën vektoriale gen-plani me shkallë 1:500, konstatohet se objekti i legalizuar ndodhen në 

distancë 4-5 m, pra me të vogël se 10 m nga rruga nacionale e kategorisë “C”, veprim më sipër bien në 

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

dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në 
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ndërtime me leje”, të ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 

vendimin nr.280, datë 01.04.2015, të Këshillit të Ministrave, ...”,  pika 4, germa “b”/i, VKKT me nr.5, 

datë 29.12.2014, pika 7, VKM Nr.153 datë 07.04.2000 “Për miratimin e Rregullores në zbatim të Kodit 

Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, Neni 27, pika 3 (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit). 

13.1-Rekomandim: Drejtoria Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, bazuar në nenin 27, të ligjit 

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

sipas referencave në ZK 2297, Ksamil, sipas referencave nr. 02659 EG,  nr. 02555 GA, nr.02674 HI, 

nr.02651 SM, deri në paraqitjen dokumentacionit tekniko ligjor dhe rikthimin e ligjshmërisë. 

Deri më datë 30.07.2020 

13.2 Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK Sarandë, të marrë masa për të ardhmen dhe 

të mos pranojë regjistrimin e akteve administrative, në kushtet kur bëhet fjalë objekte në afërsi të rrugëve 

nacionale të kategorisë “C”, në një distancë më të vogël se 10 m nga buza e rrugës dhe për mosrespektimit 

të PPV të miratuar. 

                               Në vijimësi 

 

 14.Gjetje nga auditimi: Në 1 rast, në ZK 2297, Ksamil, sipas referencës nr.2746 AS, pasuria 

nr.1/1085/ND, vol. 24, f. 148, në kushtet kur për objektet jashtë zonave informale, përfshihen detyrimet 

që përcakton legjislacioni se sipas statusit juridik të parcelës së objektit të legalizuar ndodhet në sipërfaqe 

të objekteve të kultit “Kryegjyshata Botërore Bektashiane”, ky objekt, i cili është mbi pronën e objekteve 

të kultit, nuk duhej të ishte legalizuar dhe nuk duhej të ishte regjistruar nga ana e ZVRPP Sarandë. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: Vendimin e KM nr.280, datë 

01.04.2015, të ndryshuar me vendimin e KM nr.756, datë 26.10.2016, pika 2, germa “f”; Ligjin nr. 10058, 

datë 22.01.2009 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së 

Shqipërisë dhe Kryegjyshatës Botërore Bektashiane për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella”, neni 

22 “E drejta e pronës”; ligjin nr.33/2012, datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”,  

neni 25, germa “a”; UKM nr.2, datë 12.09.2012  “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen 

nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, 

pika 5, me shtojcën nr.3 , bashkëlidhur  udhëzimit nr.2, datë 19/09/2012, pika 10.7 dhe me ligjin 

nr.44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë”, Pjesa V, 

neni 109 (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

14.1-Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, bazuar në nenin 27, 

të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur masë kufizimi për pasurinë 

nr. 1/1085/ND, vol. 24, f. 148 ne emër AS, deri në paraqitjen dokumentacionit tekniko ligjor dhe 

rikthimin e ligjshmërisë. 

        Deri më datë 30.07.2020        

  

15-Gjetje nga auditimi: Në 8 raste, në ZK 1464, Delvinë, sipas referencave nr.4440 HG, 4419 VV, 

4490 FZ, 4502 PGJ, JGJ, 4486 SZ, 4499 SK, 4524 THP, 4521 GL, nga auditimi  u  konstatua se janë kryer 

regjistrime të AMTP-ve dhe janë lëshuar certifikata pronësie, kur dokumentacioni nuk përmbante 

elementët e formës dhe përmbajtjes në zbatim të VKM nr. 994, datë 09.12.2015, kështu: 

- Në dosjen e AMTP-ve, në DV të ASHK Sarandë, për ZK nr. 1464, Delvinë, nuk u gjetën AMTP-të 

origjinale apo dublikatë, të njëjësoheshin nga organi që ka lëshuar dokumentin. Po u gjetën fotokopje e 

njësuar me origjinalin me anë të noterizimit, 

-AMTP-të janë pa datën dhe në këto kushte, nuk përcaktohet dot  nëse janë lëshuar përpara apo pas datës 

15.08.2008 dhe nuk mund  të identifikohet organi që e ka lëshuar dokumentin dhe mënyra e procedimit të 

mëtejshëm nga ana e ZVRPP. 

Për këtë, ZVRPP Sarandë nuk duhej të procedonte me regjistrimin dhe, brenda 2 (dy) ditëve pune, me anë 

të një relacioni, çështja i duhej  ridërguar Bashkisë Delvinë, KVVTP, DAMT në Qark, në gjykatë, etj. 

Veprime e mosveprime të cilat janë në kundërshtim me: VKM nr. 994, datë 09.12.2015 “Për procedurën 
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e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, pika 1, germat “b” dhe “dh”; pika 3, germa “a”; 

3.1, germa “a” (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

15.1-Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, bazuar në nenin 27, 

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

regjistruar sipas referencave nr.4440 HG, 4419 VV, 4490 FZ, 4502 PGJ, JGJ, 4486 SZ, 4499 SK, 4524 

THP, 4521 GL, deri në plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm tekniko-ligjor dhe rikthimin e 

ligjshmërisë. 

        Deri më datë 30.07.2020        

 

16-Gjetje nga auditimi: Në 4 raste, në ZK 1483, Dhivër, sipas referencave nr.0182 MLl, 0184 ThZh, 

0189 KZh, 0188 ThR, janë kryer regjistrime të AMTP-ve dhe janë lëshuar certifikata pronësie, në kushtet 

kur u  konstatua se dokumentacioni AMTP, nuk përmbante elementët e formës dhe përmbajtjes.  

-Në dosjen e AMTP-ve, në DV të ASHK Sarandë, për ZK nr.1483, Dhivër, u gjetën AMTP-të origjinale, 

por këto AMTP nuk ndodheshin në praktikat e referencave; Në praktikat e referencave në DV të ASHK 

Sarandë, për ZK nr.1464, Delvinë, u gjetën AMTP-të fotokopje të njësuara me origjinalin me anë të 

noterizimit, e cila i është bashkëngjitur praktikës së dërguar nga Bashkia Delvinë; AMTP-të janë pa datën 

se kur janë lëshuar. 

Sa sipër dokumentacioni AMTP nuk përmban elementët e formës dhe përmbajtjes me veprime e 

mosveprime të cilat janë në kundërshtim me: VKM nr.994, datë 09.12.2015 “Për procedurën e 

regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, pika 1, germat “b” dhe “dh”; pika 2.2, germa b; 

pika 3, germa “a”; 3.1, germa “a” (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

16.1-Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, bazuar në nenin 27, 

të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur masë kufizimi për pasuritë e 

regjistruara sipas referencave nr.0182 MLl, 0184 ThZh, 0189 KZh, 0188 ThR, deri në plotësimin e 

dokumentacionit të nevojshëm tekniko-ligjor dhe rikthimin e ligjshmërisë. 

        Deri më datë 30.07.2020        

 

17-Gjetje nga auditimi: Në 3 raste, në ZK 1626, Fitore, sipas referencave nr.078 DhK, 090 PN, 079 

VN, janë kryer regjistrime të AMTP-ve dhe janë lëshuar certifikata pronësie, në kushtet kur 

dokumentacioni AMTP, nuk përmbante elementët e formës dhe përmbajtjes. Kështu, u konstatua se: 

-Në dosjen e AMTP-ve, në DV të ASHK Sarandë, për ZK Fitore, u gjetën AMTP-të origjinale pa datë, 

por këto AMTP nuk ndodheshin në praktikat e referencave. 

-Në praktikat e referencave në DV të ASHK Sarandë, për ZK nr. 1626, Fitore, nuk u gjetën AMTP-të 

origjinale apo dublikatë, po u gjetën AMTP të skanuara të njësuara me origjinalin nga Bashkia Finiq pa 

datë.  

Sa sipër dokumentacioni AMTP nuk përmban elementët e formës dhe përmbajtjes me veprime e 

mosveprime të cilat janë në kundërshtim me: VKM nr. 994, datë 09.12.2015 “Për procedurën e 

regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, pika 1, germat “b” dhe “dh”; pika 2.2, germa b; 

pika 3, germa “a”; 3.1, germa “a” (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

17.1-Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, bazuar në nenin 27, 

të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur masë kufizimi për pasuritë e 

regjistruar sipas referencave nr.078 DhK, 090 PN, 079 VN, deri në plotësimin e dokumentacionit të 

nevojshëm tekniko-ligjor dhe rikthimin e ligjshmërisë. 

        Deri më datë 30.07.2020        

 

18-Gjetje nga auditimi: Në 1 rast, në ZK 1034, Ardhasovë, sipas referencës nr.079 DhK, është kryer 

regjistrim i AMTP-së dhe është lëshuar certifikatë pronësie, kur nga KPP rezulton se pasuria, në çastin e 

hyrjes në fuqi të vendimit nr. 994, datë 09.12.2015,  figuron e regjistruar në pronësi të përfituesit HK me ATMP dhe 

zona ka hyrë në SRPP.  
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-Në dosjen e AMTP-ve, në DV të ASHK Sarandë, për ZK Ardhasovë, u gjet AMTP-ja origjinale nr.24, 

pa datë, por kjo AMTP nuk ndodhej në praktikën e referencës. Regjistrimi  në KPP vol. 4, faqe 67, për 

988 m2 është kryer në emër të DhK, ndërkohë që trajtimi në referencën nr. 077, është për HK dhe AMTP 

nr. 28, është më këtë emër pra: HK. Sipas shkresës së Bashkisë Finiq nr. 396, datë 06.02.2018, rezulton 

që kemi të bëjmë me AMTP nr. 28, datë s`ka në emër të HK skanuar të njësuar me origjinalin nga Bashkia 

Finiq. 

Origjina e regjistrimit rrjedh nga KPP nr. 1, faqe 137, pasuria 15/1, në emër KK, me adresë Fitore, 

ndërkohë që regjistrimi është në Ardhasovë. Sipërfaqe 1897 m2, e cila është ndarë  dhe ka kaluar në KPP 

vol 4, faqe 67, 68, 69, ku në KPP faqe 67, regjistruar 988 m2, në emër të DhK, në faqen 68: 219 m2 , në 

emër të HK dhe KPP faqe 69: 680 m2 “Shtet”. 

Sa sipër kemi të bëjmë me mbivendosje të pronës së regjistruar më parë në emër të HK, me një person 

tjetër DhK, për të cilin nga ana e ZVRPP-së Sarandë është vepruar në kundërshtim me: VKM nr.994, 

datë 09.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, pika 1, germat 

“b” dhe “dh”; pika 2.2, germa b; pika 3, germa “a”; 3.1, germa “a” (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

19.1-Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, bazuar në nenin 27, 

të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur masë kufizimi për pasurinë e 

regjistruar sipas referencës nr.079 për DhK, deri në plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm 

tekniko-ligjor dhe rikthimin e ligjshmërisë dhe regjistrimin e pasurisë HK në përputhje me 

dokumentacionin e kërkuar tekniko-ligjor. 

      Deri më datë 30.07.2020        
 

19-Gjetje nga auditimi: Në 1 rast, në ZK 1923, Halo, sipas referencës nr.037 VK, është kryer 

regjistrimi i AMTP-së dhe është lëshuar certifikatë pronësie,  

-Në dosjen e AMTP-ve, në DV të ASHK Sarandë, për ZK Halo, u gjet AMTP-ja origjinale pa datë, por 

kjo AMTP nuk ndodhej në praktikën e referencës 

-Në praktikat e referencave në DV të ASHK Sarandë, për ZK nr. 1626, Fitore, nuk u gjetën AMTP-të 

origjinale apo dublikatë, po u gjetën AMTP të skanuara të njësuara me origjinalin nga Bashkia Finiq pa 

datë. Në këto kushte, nuk përcaktohet dot  data e lëshimit të AMTP-së nëse është përpara apo pas datës 

15.08.2008, për rrjedhojë nuk mund të identifikohet edhe organi që e ka lëshuar dokumentin AMTP. 

Dokumenti origjinal i ndodhur në dosje ka korrigjime, (prishje me bojë korrektuese) në sipërfaqen 

gjithsej, në pasurinë me emërtimin “Bariamatiko”, 1500 m2 dhe në kufizimet e saj, në pasurinë e quajtur 

“Kallamo Allko” ku është korrigjuar zëri kadastral “Ullishte” dhe “Trualli” dhe nuk është shënuar gjë 

tjetër mbi korrigjimin. Përveç sa sipër korrigjim është bërë edhe në emrin dhe mbiemrin e Kryetarit të 

Komisionit të Tokës në Fshat, ku është fshirë emri me bojë dhe është vendosur emër tjetër mbi 

korrigjimin, ndërsa sigla është lënë pa korrigjuar. 

Nga 25264 m2 gjithsej të AMTP, janë përcaktuar me zëra kadastrave vetëm 900 m2, duke lënë pa 

përcaktuar llojin e pasurisë për pjesën tjetër prej 24364 m2. 

Sa sipër dokumentacioni AMTP nuk përmban elementët e formës dhe përmbajtjes me veprime e 

mosveprime të cilat janë në kundërshtim me VKM nr.994, datë 09.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit 

të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, pika 1, germat “b”, “d” dhe “dh” (Trajtuar në faqet 93-184, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

19.1-Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, bazuar në nenin 27, 

të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur masë kufizimi për pasuritë e 

regjistruar sipas referencës nr.037 për VK, deri në plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm 

tekniko-ligjor dhe rikthimin e ligjshmërisë. 

        Deri më datë 30.07.2020        
                           

20-Gjetje nga auditimi: Në 1 rast, në ZK 1923, Halo, sipas referencës nr.033 VG, është kryer 

regjistrimi i AMTP-së dhe është lëshuar certifikatë pronësie.  
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Në dosjen e AMTP-ve, në DV të ASHK Sarandë, për Bashkinë Finiq, Halo, u gjet AMTP origjinale 

nr.51, datë 02.09.1998. Kjo AMTP nuk ndodhej në praktikën e referencës. Sipas shkresës së Bashkisë 

Finiq nr.1649, datë 26.09.2018, rezulton që kemi të bëjmë me AMTP të skanuar të njësuar me origjinalin.  

Dokumenti origjinal i ndodhur në dosje ka korrigjime, (prishje me bojë korrektuese), ku është korrigjuar 

zëri kadastral “Ullishte” dhe “Trualli” dhe nuk është shënuar gjë tjetër mbi korrigjimin.  

Nga 25750 m2 gjithsej të AMTP, janë përcaktuar me zëra kadastrale vetëm 900 m2, duke lënë pa 

përcaktuar llojin e pasurisë për pjesën tjetër prej 24850 m2. 

Sa sipër dokumentacioni AMTP nuk përmban elementët e formës dhe përmbajtjes me veprime e 

mosveprime të cilat janë në kundërshtim me VKM nr.994, datë 09.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit 

të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, pika 1, germat  “d” dhe “dh” (Trajtuar në faqet 93-184, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

20.1-Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, bazuar në nenin 27, 

të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur masë kufizimi për pasuritë e 

regjistruar sipas referencës nr.033 VG, deri në plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm tekniko-

ligjor dhe rikthimin e ligjshmërisë. 

        Deri më datë 30.07.2020        

 

21-Gjetje nga auditimi: Në 1 rast, në ZK 2963, Piqeras, sipas referencës nr.00558 VG, është kryer 

regjistrimi i vendimit gjyqësor nr.600, datë 24.10.2017, kalim pronësie, objekti: Rivendosje e së drejtës 

së shkelur, të paditur: “ZVRPP Sarandë, Bashkia Himarë” dhe  pjesëmarrës: “Avokatura e Shtetit, 

ZVRPP Gjirokastër”, ZK 2963, Piqeras, pasuria nr. 1399, vol. 8, f. 123, lloji i pasurisë: “Truall + 

Ndërtesë”, sipërfaqe 214 m2+ 34 m2 objekt 2 katesh.  

Nga auditimi konstatohet se vendimi gjyqësor nr.600, datë 24.10.2017 nuk ka bashkëlidhur plan-

vendosjen, mosveprim që bie në kundërshtim me Rregulloren nr.184, datë 08.04.1999 “Për punën e Zyrës 

së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”,  Kreu IV, pika 14.a.2 (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

21.1-Rekomandim: - Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, bazuar në nenin 

27, të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur masë kufizimi për pasurinë 

nr.1399, vol.8, f.123, ZK 2963,deri në plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm tekniko-ligjor dhe 

rikthimin e ligjshmërisë. 

        Deri më datë 30.07.2020        

 

22.Gjetje nga auditimi: Në 1 rast, në ZK 8642, Sarandë, sipas referencës nr. 7518 AH, është kryer 

regjistrimi përfundimtar i ndërtimit të ri dhe lëshim leje përdorimi: Godinë banimi Shërbimesh 7 kate, 

ZK 8642, Sarandë, pasuria nr.24/355, vol. 37, f. 248, sipërfaqe 372 m2. Certifikatë datë 24.08.2018. 

Në praktikë ndodhet Akt-Kolaudimi, fotokopje e njësuar nga Bashkia Sarandë, përgatitur nga Shoqëria 

“A” shpk, lic. MK. 1997/2. Dokumenti është firmosur në mënyrë dixhitale nga shoqëria “A” dhe nga 

mbikëqyrësi i punimeve DB. Në aktin e kolaudimit nuk ka nënshkruar zbatuesi i punimeve. Zbatuesi 

është ndërruar, pasi fillimisht me lejen e ndërtimit vendimi KRRT nr. 4/3, datë 26.08.2010, është caktuar 

subjekti ndërtues “2B C” shpk, ndërsa me lejen nr. 4/1, datë 12.04.207, për shtyrje afati subjekti ndërtues 

është ndërruar dhe është caktuar “A” shpk. Nuk ndodhet shkresa e emërimit të kolaudatorit e cila duhej 

t`i komunikohej KRRT Bashkisë Sarandë nga investitori. 

Në praktikën referencare, mungojnë edhe këto dokumentacione tekniko-ligjorë: 

-Vlefta e preventivit dhe e situacionit përfundimtar, mbi bazën e të cilave llogaritet taksa e 

infrastrukturës; Studimi gjeologo-inxhinierik; Projekti konstruktiv; Projekti hidraulik, elektrik, MKZ, 

ngrohje ftohje; Procesverbali i piketimit të parcelës + i themeleve+ i kuotës+00+karabinasë; Relacioni i 

mbikëqyrësit të punimeve; Kërkesën për regjistrimin e përkohshëm të karabinasë; -Konfirmimi i 

përfundimit te punimeve te karabinasë, ne përputhje me projektin dhe kushtet urbanistike, te miratuara 

ne lejen e ndërtimit; Licensa e shoqërisë; Licensa e kolaudatorit. 
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Sa sipër bie në kundërshtim me ligjin  nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve te ndërtimit”, nenet 12, 12/1 dhe 13 dhe me Rregulloren e Brendshme të ZRPP nr. nr. 184, 

datë 08.04.1999, Kreu IV, pika 12  (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

22.1-Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, bazuar në nenin 27, 

të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur masë kufizimi për pasurinë 

nr.24/355, vol.37, f. 248, ZK 8642, Sarandë  për AH, deri në plotësimin e dokumentacionit të 

nevojshëm tekniko-ligjor dhe rikthimin e ligjshmërisë. 

        Deri më datë 30.07.2020        

 

23. Gjetje nga auditimi: Në 3 raste, në ZK nr. 8641 Sarandë, sipas referencave nr. 17324 VQ;  

nr.17122 FH; nr.17440 DT, DS, janë kryer regjistrime të objekteve të banimit, sipas shkresave të 

Bashkisë Sarandë, ku dokumentet bashkëlidhur këtyre shkresave, në shumë raste janë fotokopje dhe në 

të 3 (tre) rastet mungojnë “Vërtetimet nga drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, 

që provojnë  se ndërtimet  janë  bërë para vitit 1991”, duke u zëvendësuar me harta të ndryshme fragmente 

nga relievi i Sarandës viti 1982, të cilat nuk tregojnë origjinën e institucionit nga janë nxjerrë dhe nuk 

provojnë faktin e ndërtimit para vitit 1991. Këto mosveprime janë në kundërshtim me VKM nr. 608, datë 

05.09.2102 “Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara 

deri më 10.8.1991, e të truallit funksional të tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronësie, si dhe për 

regjistrimin e tyre”, pika 5, germa “ç”, pika 11 (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).  

23.1-Rekomandim:  Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, bazuar në nenin 

27, të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke vendosur masë kufizimin për pasuritë 

e regjistruar sipas referencave nr. 17324 VQ;  nr.17122 FH; nr.17440 DT, DS, deri në plotësimin e 

dokumentacionit të nevojshëm tekniko-ligjor dhe rikthimin e ligjshmërisë. 

        Deri më datë 30.07.2020        
 

 24.Gjetje nga auditimi : Me urdhër nr. 662 datë 10.09.2019 është shqyrtuar kërkesa nr.6819 datë 

01.08.2019 e qytetarit FM për regjistrimin e leje legalizimi nr.1042737, datë 26.06 2019, për objektin 

ndërtim “Godinë banimi  1 kat, me sipërfaqe të parcelës ndërtimore 354 m2, sipërfaqe ndërtimit 118  m2, 

ZK 8642 nr. pasurie 641/7, sipërfaqja e parcelës ndërtimore truall.  

Në dosje nuk administrohet apo konfirmohet vërtetimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë  

veprim në kundërshtim me nenin 27 pika ç, e ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar. Praktika nuk ka inventarin e 

dokumentacionit i cili duhet të merret në dorëzim nga arkiva, veprim në kundërshtim me ligjin nr.9154, 

datë 6.11.2003 pika  5 (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

24.1.Rekomanndim : Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, që në zbatim të 

nenit 27, të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendose masë kufizimi, për 

pasurinë e regjistruar me leje legalizimi nr.1042737, datë 26.06 2019 e qytetarit FM, deri në 

plotësimin e dokumentacionit për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe rikthimin e 

ligjshmërisë. 

Deri më datë 30.08.2020 

 

25.Gjetje nga auditimi: Me urdhër nr.514 datë 24.06.2017 për pasurinë e regjistruar me  kërkesë nr.7267 

datë 26.04.2017 e qytetarit EP për regjistrimin e leje legalizimi nr. 1040331, datë 31.01 2016, për objektin 

ndërtim “Godinë e kombinuar  1 kat për banim 57 m2 dhe aktivitet 177 m2 me sipërfaqe të parcelës 

ndërtimore  500 m2, m2, ZK 2297 nr. pasurie 11/22. 

Në dosje nuk administrohet apo konfirmohet vërtetimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë  

veprim në kundërshtim me nenin 27 pika ç, e ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar. Praktika nuk ka inventarin e 
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dokumentacionit i cili duhet të merret në dorëzim nga arkiva, veprim në kundërshtim me ligjin nr.9154, 

datë 06.11.2003 pika  5 (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

25.1.Rekomandimi : Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, që në zbatim të 

nenit 27, të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë masë kufizimi, për pasurinë  

e regjistruar sipas leje legalizimi nr.1040331, datë 31.1 2016, deri në plotësimin e dokumentacionit 

për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe rikthimin e ligjshmërisë. 

 

Deri më datë 30.07.2020 

 

26.Gjetje nga auditimi: Sipas kërkesës nr. 5126 prot, datë 24.08.2019 përfaqësuesi i kompanisë së 

ndërtimit J SH.P.K. ka për regjistruar leje ndërtimin nr.4/19 datë 17.12.2008, për objektin ndërtimit 

“Godine banimi e shërbimesh me Garazh e bodrum 6 kat”, sipërfaqe të parcelës ndërtimore 660 m2 dhe 

sipërfaqe ndërtimi 660 m2. Nga auditimi rezulton se: 

Aktit të kolaudimit nuk ka të pasqyruar  përcaktimet ligjore të bëra në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 

“Për sistemin e taksave vendore’’, të ndryshuar, neni 27, ku vlefta e punimeve faktike të kryera sipas 

situacioneve rezulton më e lartë se vlefta e preventivuar. Për të llogaritur diferencën e taksës nga ajo e 

paguar në Bashki. 

Nga ana e DV ASHK është kërkuar të depozitohet albumi i shitjeve dhe aneks kontratat për përcaktimin 

e pjesëve në natyrë të lidhura ndërmjet pronarit të truallit dhe investitorit. Këto dokumente nuk janë 

paraqitur dhe për rrjedhojë nuk janë regjistruar pasuritë sipas marrëveshjes me pronarët veprim që bie në 

kundërshtim me ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën” (Trajtuar në faqet 93-184, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

26.1.Rekomandimi : Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, që në zbatim të 

nenit 27, të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë masë kufizimi për pasurinë 

e regjistruar sipas kërkesës nr.5126, datë 24.08.2019, deri në plotësimin e dokumentacionit ligjor 

dhe rikthimin e ligjshmërisë, si: Preventivi sipas lejes së ndërtimit dhe situacioni përfundimtar, për të 

llogaritur diferencën e taksës së infrastrukturës nga ajo e paguar në Bashki.  

-Të depozitohet albumi i shitjeve dhe aneksi kontratës nr.670 Rep. dhe 2495 Kol. datë 13.12.2008,  për 

përcaktimin e pjesëve në natyrë të lidhura ndërmjet pronarit të truallit dhe investitorit. 

Deri më datë 30.08.2020 

 

27- Gjetje nga auditimi: Sipas aplikimit nr. 386 prot. datë 18.01.2018, Kompanisë së ndërtimit S. 

SH.P.K ka kryer regjistrimin e leje ndërtimit nr. 2/54 datë 17.11.2006, sipas vendimit të KRRT Sarandë 

nr. 1/6 datë 14.02.2006 për objektin ndërtimit “Godine banimi e shërbimesh me Garazh e bodrum” 5 

kat+1 + papafingo,  sipërfaqe e sheshit 400 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 231 m2. Nga Bashkia Sarandë sipas 

shkresës nr. prot s’ka, datë 22.12.2009  konfirmohet se është  paguar për sipërfaqe 345 m2 x 25892 

lekë/m2 x 1% = 89,827 lekë taksa në zerin studime projektime por jo ndikimin në infrastrukturë. Me 

rifreskimin e lejes, sipas një shkresë pa numër dhe pa datë , dhe pa vulë të njomë, të Bashkisë Sarandë 

jepen të dhënat për rillogaritje të taksës së infrastrukturës për objektin 7 kate  x sipërfaqen e ndërtimit 

231 m2 + 195 m2 papafingo = 1812 m2 x 3 % x 25892 lek/m2 = 1,407,489 lekë. Nga kjo vlerë zbritet 

shuma 567,982 leka taksa të paguara në kushtet e lejes së vitit 2008 dhe mbetet për të paguar shuma 

839,506 lekë për të cilën nuk ka dokument arkëtimi (Trajtuar më hollësisht në faqet 93-184, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).   

27.1. -Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Sarandë, të marrë masë 

për plotësimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe evidentimin e pagesës mbi shlyerjen e 

detyrimeve pranë Bashkisë Sarandë. 

Brenda datës 30.08.2020 

 

28.Gjetje nga auditimi: Sipas kërkesës nr.6452 prot, datë 22.07.2019 përfaqësuesi i kompanisë së 

ndërtimit “A’’ sh.p,k, ka kryer regjistrimin e leje ndërtimit nr. 3/27 datë 18.10.2010, sipas vendimit të 
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KRRT Sarandë nr.3/37 datë 118.10 për objektin ndërtimit “Godinë banimi e shërbimesh me Garazh e 

bodrum 3 kat+1 papafingo”, në ZK 8641,  sipërfaqe e sheshit 390 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 238 m2 nr. 

kateve nën rrugë 4k +1k garazh. Nga auditimi rezulton se: 

-Subjekti ndërtues “A”SH.P.K është pajisur me leje ndërtim të lartpërmendur. Në dosje  gjendet shkresa 

nr.1132 prot. datë 18.06.2015 e Bashkisë Sarandë ku konfirmon  lejen e përdorimit të objektit ku 

konfirmohet se janë paguar taksat vendore nga qytetari JM por, nuk ka vlerën e llogaritjes së kësaj takse 

dhe nuk ka bashkëlidhur mandatin e arkëtimit për pagesën e taksës së infrastrukturës. Kontrata e shitjes 

së truallit e lidhur me datë 01.01.2007, nuk është konfirmuar nga Bashkia Sarandë e cila duhet ta nxjerrë 

kopjen nga arkiva e saj dhe te jetë e vulosur me vulë të njomë. DV ASHK Sarandë, nuk ka kërkuar 

dokumente në zbatim të  përcaktimeve ligjore të bëra në ligjin nr.8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin 

dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 ‘’Për sistemin e taksave 

vendore’’, të ndryshuar, neni 27, përsa i përket regjistrimit të pasurive “Pallat’’, bazuar në akt-kolaudime 

Për rrjedhojë rezulton se nuk verifikohet në se vlera diferencë e taksës e ndikimit të infrastrukturës e 

llogaritur sipas situacionit të punimeve në fakt është më e madhe e llogaritur sipas preventivit. Nuk është 

kërkuar të depozitohet albumi i shitjeve dhe aneks kontratat për përcaktimin e pjesëve në natyrë të lidhura 

ndërmjet pronarit të truallit dhe investitorit (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).  

28.1.Rekomandimi: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, që në zbatim të 

nenit 27, të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendose masë kufizimi, deri në 

plotësimin e dokumentacionit ligjor si dhe Preventivin sipas lejes së ndërtimit dhe situacioni 

përfundimtar, për të llogaritur diferencën e taksës së infrastrukturës nga ajo e paguar në Bashki 

dhe rikthimin e ligjshmërisë 

Deri më datë 30.08.2020 

 

29.Gjetje nga auditimi: Në ASHK Sarandë me kërkesën nr. 3847 datë 24.04.2019, është kryer 

“Regjistrim fillestar” për truallin me sipërfaqe 358 m2 në ZK 8642-të, pasuri e  përfituar në bazë të 

kontratës së shit-blerjes nr.576 Rep. dhe nr.449 kol. me palë shitëse Bashkia Sarandë përfaqësuar nga 

Drejtori i Drejtorisë Ekonomike dhe blerësit NA. Në dosje leja e ndërtimit për ndërtim të përkohshëm 

është pa numër dhe pa firmosur nga ish sekretarja e KKRT Sarandë. Bashkëlidhur praktikës nuk është 

Akti i vlerësimit dhe  procesverbali të piketimit të truallit, kartelë pasurie dhe kopje të certifikatës së 

pronësisë si dhe kartela në regjistër  nuk është firmosur nga juristi (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

29.1. Rekomandimi: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK Sarandë të marrë masa, që në zbatim të 

nenit 27, të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë masë kufizimi deri në 

plotësimin e dokumentacionit ligjor, si Lejen e ndërtimi për ndërtim të përkohshëm si dhe 

Praktikës të  bashkëngjitet Akti i vlerësimit dhe  procesverbali të piketimit të truallit dhe rikthimin 

e ligjshmërisë .  

Deri më datë 30.07.2020 

 

30.Gjetje nga auditimi: Në Drejtorinë Vendore të AKSH Sarandë  në 31 raste të regjistrimit të tokës 

bujqësore me AMTP  
DV ASHK Sarandë është kryer regjistrimi i pasurive të mësipërme, pa kërkuar konfirmim  

dokumentacioni si: plan rilevimi, me relacion përkatës shoqëruar me vulat përkatëse lidhëse dhe 

certifikatat familjare datë 01.08.1991 dhe 01.10.1992, pasi nga ( Drejtoria e Administrimit të Tokës ) 

përpilimi i dokumentacionit për regjistrimin e akteve të marrjes së tokës në pronësi dhe plan vendosjen 

e pronave) është bërë pa dokumentin certifikatë e gjendjes familjare të përfaqësuesit të familjes me datë 

01.08.1991 dhe pa u llogaritur sipërfaqja totale e përfitimit të pronës duke u bazuar në numrin e frymëve 

të familjes me normativën e tokës për fryme sipas dokumentit që duhet të sjellë Njësia administrative ku 

qytetari jeton, veprim në kundërshtim me pikën 2.2 të VKM nr. 994 datë 09.02.2015 (Trajtuar në faqet 

93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  
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30.1.Rekomandimi: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, që në zbatim të 

nenit 27, të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë masë kufizimi për: 31 

raste deri në plotësimin e dokumentacionit ligjor të kërkuar dhe rikthimin e ligjshmërisë. 

Deri më datë 30.08.2020 

 

31. Gjetje nga adutimi : Në AKSH Sarandë sipas referencë nr. 0080, ZK 2864 fshati Palavli  Bashkia 

Delvinë, me aplikim nr.7658  datë 02.08.2017, nga qytetari NA është kërkuar regjistrimi i pasurive të 

përfituara nga ligji nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për tokën”, i ndryshuar;  sipas bilancit AMTP nr.12 –

HTR. Nga auditimi rezulton se në kartelën e pasurisë të familjes bujqësore nuk është regjistruar anëtari 

i familjes Musa NAsipas certifikatës 01.10.1992. 

Pasuritë janë të përfituar nga AMTP nr.12, datë  s’ka ----- ZK 2864 fshatit Palavli, Bashkia Delvinë, me 

sipërfaqe totale  8776 m2 dhe sipërfaqe sipas HTR sipërfaqe  8776 m2. DV ASHK Sarandë nuk ka kërkuar 

zyrtarisht  Bashkisë Delvinë në zbatimin e VKM nr.994 datë 09.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit 

të akteve të marrjes të tokës në pronësi”  të konfirmojë  dokumentacioni për pasuritë e sipërme që të 

sillet plan rilevimi, me relacion përkatës shoqëruar me vulat përkatëse lidhëse dhe certifikatat familjare 

datë 01.08.1991 dhe 01.10. 1992 (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

31.1.Rekomandimi: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, që në zbatim të 

nenit 27, të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë masë kufizimi për pasurinë 

e qytetari NA deri në plotësimin e dokumentacionit ligjor të kërkuar dhe rikthimin e ligjshmërisë 
sipas  certifikatës  e gjendjes familjare të datës 01.10.1992,  duke përfshirë në kartelën e pasurisë së 

paluajtshme të familjes bujqësore të Nuhe Ahmetit edhe anëtarin e familjes Musa Ahmeti duke e bërë me 

të drejta të plota pronësie.  

Deri më datë 30.08.2020 

 

32. Gjetje nga auditimi : Në AKSH Sarandë sipas referencën  089 ZK 2864 Palavli, sipas aplikimit 

nr. 7763 datë 09.102018 qytetari BA ka kryer regjistrimin e trashëgimisë  testamentare nr. 151, datë 

28.01.2015 të përfituar  nga i ndjeri NA me Vendim Nr. 1849 Rep dhe 905/ 1 Kol  te Zyrës noteriale 

Sarandë.  

Konkretisht prona e të ndjerit rezulton me sipërfaqen 2925 m2 (8776 : 3) për të cilën noteri duhet të 

shprehesh se trashëgimia e BA duhet regjistruar për sipërfaqen 2925 m2 në kartelë të re pronësi e të 

ndjerit, pasi konkretisht janë regjistruar padrejtësisht më shumë nga sa i takon nga akti trashëgimisë 

sipërfaqja 1875 m2 (4800-2925) (prona sipas vol 5 faqe 142 me sipërfaqe 570 m2 dhe vol 5 faqe 148, me 

sipërfaqe 4230 m2 gjithsej 4800 m2). Certifikata familjare e paraqitur nga z BA dhe lidhur praktikës së 

aktit të trashëgimisë është fotokopje, pa vulë të njomë të  gjendjes civile. Nga  DV ASHK është vënë 

kufizim për sigurim padie me vendimin nr. 1377 Rep. datë 6.02.2019 (Trajtuar në faqet 93-184, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

32.1. Rekomandimi: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, që në zbatim të 

nenit 27, të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë masë  kufizimin për 

pasurinë në emër të qytetarit BA deri në plotësimin e dokumentacionit ligjor të kërkuar dhe 

rikthimin e ligjshmërisë dhe të  kryhet regjistrimi në përputhje të dëshmisë testamentare sipas 

shqyrtimit dhe regjistrimit të AMTP nr.12, vetëm për sipërfaqja 2925 m2 (8776 : 3) .  

Deri më datë 30.08.2020 

 

33.Gjetje nga auditimi: Në ASHK Sarandë sipas referencës 025, datë 22.06.2012 është regjistruar 

pasuria me regjistrim hipotekor nr.3, faqe 26 ind/nr 69 datë 07.06.2000, një shtëpi banimi me sipërfaqe 

107.3 m2 dhe truall 300 m2  e ndodhur në fshatin IB Delvinë në pronësi të qytetarit NA. Kjo sipas 

Vendimit të Gjykatës nr.439 akti nr. 346 vendimi, datë 06.07.1999 dhe dokumente të tjera si vërtetimit 

nga komuna, deklarata kufitare të kufitarëve dhe deklaratë personale nr. 921 Rep., datë 27.01.2000.  

Nga auditimi rezulton se po e njëjta pasuri me të dhënat si më sipër është regjistruar në pronësi të qytetarit 

Nuhe Ademi me korrigjim emri me referencën 023 datë 25.12.2012 (NA) sipas kartelës datë 10.09.2002 
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bazuar në VKM nr. 432 datë 14.08.1995 “Për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në 

zonën urbane të fshatit”. 

Pasuria e mësipërme është shitur sipas kontratës nr. 2839 rep, 1104/1 kol datë 20.06.2012, ku në cilësinë 

e shitësve janë NA dhe MA dhe në cilësinë e blerësit  B i NA me lidhje familjare i biri. Nga shqyrtimi i 

dokumentacionit rezulton se në cilësinë e shitësit nuk është përfshirë edhe i biri tjetër i N dhe M i quajtur 

MA, vërtetuar me certifikatën e gjendjes familjare datë 1.10.1992 si pronar në bashkëpronësi me AMTP, 

bazuar Kodin Civil neni 360, dhe 361/1 “Tashëgimëria me ligj” (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

33.1. Rekomandimi: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, që në zbatim të 

nenit 27, të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë masë kufizimi deri në 

plotësimin e dokumentacionit ligjor të kërkuar dhe rikthimin e ligjshmërisë për pasurinë e  shitur 

sipas kontratës nr. 2839 rep, 1104/1 kol dat 20.06.2012, ku të përfshihet edhe i biri tjetër i N dhe M i 

quajtur MA, vërtetuar me certifikatën e gjendjes familjare datë 01.10.1992 si pronar në bashkëpronësi 

me AMTP. 

Deri më datë 30.09.2020 

 

34.Gjetje nga auditimi : Në ASHK Sarandë bazuar në referencën  AV ZK 2264  Bashkia Finiq Fshati 

Kranë, sipas aplikimit nr.1761 datë 24.02.2017, qytetari KK  ka kërkuar që  regjistrimin e pasurisë me 

vërtetim ipotekor nr. 134 datë 11.02.1994  me sipërfaqe 300 m2  dhe kalimin e saj në sistemin e 

regjistrimit të paluajtshme.  

Nga auditimi rezulton se nga ZVRPP Sarandë pas verifikimeve të dokumentacionit të pasurisë konformë 

plan rilevimit bashkëlidhur dosjes, e ka përfshirë këtë pasuri në kontratën koncesioneve nr. 1106 datë 

19.05.2008 regjistruar në vol 8 faqe 44 të subjektit Bistrica Kurum. Nga verifikimi i dokumentacionit 

sipas praktikës së paraqitur nga qytetari KK dhe praktikës së regjistrimit të kontratës koncesionarë 

konstatohet se kjo pasuri ka mbivendosje (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).  

34.1. Rekomandimi : Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, që në zbatim të 

nenit 27, të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë masë kufizimi  të vendosë 

masë kufizimi deri në plotësimin e dokumentacionit ligjor të kërkuar dhe rikthimin e ligjshmërisë, 

duke njoftuar subjektin  Bistrica Kurum  për vendosjen e masë kufizimit dhe pas kalimit të afatit 

ligjor 30 ditor të kryejë regjistrimin e pronës në favor të qytetarit KK. 

Deri më datë 30.08.2020 

 

35.Gjetje nga auditimi: Në ASHK Sarandë bazuar në referencën nr.18018 ZK 8641, sipas aplikimit 

nr.3411 datë 17.05.2018 qytetari ShI ka kërkuar regjistrimin e trashëgimisë   ligjore nr. 837, datë 

11.05.2018 të përfituar  nga i ndjeri SI me Vendim Nr. 837 Rep. dhe 460 Kol  te Zyrës noteriale Sarandë.  

Në dokumentin e trashëgimisë, noteri vëren se referuar certifikatë vdekje të datës 04.05.2018, dhe 

certifikatë familjare datë 04.05.2018 përbërja familjare e vitit 1973-1974,  në zbatim të nenin 318, 318/1, 

318/2, të Kodit Civil në përcaktimin e pjesës së pronës së vetë ndjerit SI, trashëgimtarë ligjorë të radhës 

së parë janë bashkëshortja e tij RI dhe fëmijët e tij SHI , KH, dhe MK të cilët trashëgojnë pasurinë e të 

ndjerit SI në pjesë të barabarta me ¼ pjesë e pandarë. Pasuria është e regjistruar në ZVRPP Sarandë dhe 

është lëshuar certifikatë për vërtetim pronësie nr.1313024 datë 27.05.2016 në vol 8 faqe 176.  

Nga auditimi praktikës rezulton se dëshmia e trashëgimisë nuk është firmosur nga personat 

trashëgimtarët si dhe nuk ka prokurë prej tyre për kryerjen e veprimeve apo transaksioneve të shitjes apo 

ndarjes në rast se është e nevojshme. Në dëshminë e trashëgimisë nuk është përfshirë anëtarja e familjes 

TI e cila është bashkëpronare sipas certifikatës së pronësisë të mësipërme, ndërsa janë përfshirë  si 

trashëgimtarët KH dhe MK të cilët nuk figurojnë në certifikatën e gjendjes familjare si dhe nuk kanë 

paraqitur certifikatat e tyre për të provuar lidhjet  me të ndjerin.  Bashkëlidhur praktikës nuk ka ndonjë 

dokument për njoftim apo thirrjen e anëtarëve të familjes të sipër cituar (Trajtuar në faqet 93-184, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit).  
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35.1. Rekomandimi: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, që në zbatim të 

nenit 27, të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë masë  kufizimi për 

pasurinë e regjistruar sipas referencës nr.18018, ZK 8641, deri në plotësimin e dokumentacionit 

ligjor të kërkuar dhe rikthimin e ligjshmërisë  

Deri më datë 30.09.2020 

 

36. Gjetje nga auditimi: Nga DV ASHK Sarandë për subjektit “P” është regjistruar sipërfaqja 85.2 ha. 

Në mbështetje e zbatim të vendimit nr.257 datë 10.07.2008 të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të 

Pronave (Zyra Rajonale e Qarkut Vlorë) ku përcaktohet se: “subjektit “P” i është kthyer sipërfaqja 

takuese prej 20/40 e pronës prej 238.7 ha.= 119.35 ha”.  

Nga auditimi u konstatua se subjektit “P” është regjistruar sipërfaqja  85.2 ha me një diferencë prej 34.15 

ha nga Vendimi nr.257, datë 10.07.2008. Pa dokumentacion bashkëlidhur praktikës. Verime në 

kundërshtim me nenin 30 e 35 të  ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën” (Trajtuar në faqet 

93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

36.1. Rekomandimi: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, që në zbatim të 

nenit 27, të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, për pronën e kthyer sipas Vendimit 

nr.257, datë 10.07.2008, të mos kryhen veprime mbi pasurinë deri në plotësimin e dokumentacionit 

tekniko ligjor të kërkuar dhe rikthimin e ligjshmërisë për  diferencën e pa regjistruar të sipërfaqes 

prej 34.15 ha. 

Deri më datë 30.08.2020 

 

37. Gjetje nga auditimi: Në 2 raste të auditimit të praktikave të regjistrimit të AMTP-ve nr.99 në ZK 

2082 fshati Karahaxh, Bashkia Finiq, dhe AMTP nr.30 ZK 1464 Qyteti Delvinë, Bashkia Delvinë, me 

aplikimet e bëra nga shtetasit KK dhe HA me nr. 2055 dhe nr.9652, konstatohet se veprimet janë kryer 

në kundërshtim me përcaktimet ligjore të bëra në shkronjat b, ç dhe d të pikës 2.2 të VKM-së nr.994, 

datë 09.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, ku në rastin e 

regjistrimit të AMTP nr.99, konstatohet se shtetasi KK, ka përfituar 404 m2 më tepër, në krahasim me 

sipërfaqen që i takon sipas tapisë prej 1066 m2, dhe në rastin e regjistrimit të AMTP-së nr.30, konstatohet 

se AMTP nr.30 është fotokopje dhe jo origjinal, ku është njësuar me origjinalin nëpërmjet vërtetimit 

noterial nr.1662 Rep., si dhe nga verifikimi i AMTP-ve origjinale të ZK 1464, të administruara pranë 

DVASHK Sarandë (ish ZVRPP Sarandë), konstatohet se AMTP me nr.30 trajton pasuri tjetër, me pronar 

shtetasin z. ThG, si dhe AMTP që trajton pronën me sipërfaqe 3200 m2 të llojit Ullishte, ka pasur numrin 

43, korrigjuar me nr.30 dhe më pas me nr.277 (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).  

37.1.- Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK Sarandë, në zbatim të nenit 27, të Ligjit nr. 

111, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën” të marrë masa për vendosjen e masës së kufizimit mbi pasuritë 

nr.147/15, Vol 1, fq.151 dhe nr.18/723 Vol 23, fq.66, ZK 1464 deri në plotësimin e dokumentacionit 

tekniko ligjor të kërkuar, rregullimin e të metave në procedurën e regjistrimit dhe rikthimin e 

ligjshmërisë . 

Deri në datë 30.086. 2020 

 

38. Gjetje nga auditimi: Në 3 raste të auditimit të praktikave me referencë me nr. 4381 nr.4443, nr.4399, 

nr.4648 të regjistrimit të lejeve të legalizimit dhe lëshimin e certifikatës së pronësisë në Z.K 1464 

“Delvinë”, me aplikimet e bëra me nr.1436 datë 06.03.2018 nga shtetasi FI, aplikimin nr.6962, datë 

11.09.2018 nga shtetasi AB, aplikimin nr. 2294, datë 11.04.2018 nga shtetasi PB, janë konstatuar 

veprime nga DRASHK Sarandë, në kundërshtim me përcaktimet ligjore të bëra në të bëra në pikën 1.1, 

neni 30, pikën 1/a neni 17 të Ligjit nr.9482 datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 

ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar; pikën 13 dhe 20 KREU III të VKM nr.1095, datë 28.12.2015 “Për 

përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të 

procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara”, të ndryshuar, 
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me nenin 196 Kreu III të Ligjit 7850, datë 29.07.1994 “Për miratimin e Kodit Civil”, të ndryshuar, si dhe 

me pikat 6 dhe 8 KREU I të Udhëzimit të përbashkët nr. 4695, datë 31.5.2016 “Për procedurat e 

hollësishme të regjistrimit dhe lëshimit të certifikatës së pasurisë së paluajtshme të legalizuar” (Trajtuar 

në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

38.1.Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK Sarandë, 

në zbatim të nenit 27, të Ligjit nr.111, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën” të marrë masa për vendosjen 

e masës së kufizimit për: 

- pasuritë nr.14/168 vol 22 fq 174 me qëllim kryerjen e veprimeve korrigjuese nga nocioni I në nocionin 

F, certifikatës familjare;  

- pasurinë nr.14/169 vol 22 fq 175, për diferencën në sipërfaqen e llojit “Truall” në masën 10 m2; kufizim 

për pasurinë 3/347/nd në volumin nr.22 fq 22, me qëllim kryerjen e veprimeve përkatëse në seksionin B 

(përfshirjen e truallit në KPP), regjistrimin e kësaj pasurie me nocionin F, referuar certifikatës familjare, 

si dhe vendosjen e hipotekës ligjore në favor të DVASHK Sarandë në seksionin E për parcelën 

ndërtimore që do të miratohet me VKM;  

- pasurinë nr.14/169 vol 22 fq 184 me sipërfaqe 462 m2 në pronësi shtet, në pasurinë nr.14/170 vol 22 

fq 185 me sipërfaqe 73 m2 në pronësi shtet, në pasurinë nr.14/172 vol 22 fq 187 me sipërfaqe 135 m2 në 

pronësi shtet, si dhe në pasurinë nr.14/173 vol 22 fq 188 me sipërfaqe 448 m2 në pronësi të PB, me qëllim 

kryerjen e veprimeve përkatëse për sistemimin e diferencës së sipërfaqes prej 74 m2, si dhe regjistrimin 

e pasurisë së legalizuar me lejen e legalizimit nr.62415 me nocionin F, referuar certifikatës familjare deri 

në plotësimin e dokumentacionit tekniko ligjor të kërkuar dhe rikthimin e ligjshmërisë . 

Deri në datë 30.08. 2020 

 

39.Gjetje nga auditimi: Në 1 rast nga auditimi i transaksionit të kryer për pasurinë e paluajtshme në 

praktikën me referencë nr.6909, ZK 8642, me kërkesën nr.142, datë 09.01.2018 me objekt aplikim nga 

shtetasja VM, për regjistrim të kontratës së shitjes së apartamentit me sipërfaqe 95 m2, konstatohet se 

nuk administrohet mandat-pagesa për shërbimet e kryera nga DVASHK Sarandë, lëshim kopje 

fragmenti, lëshim kopje e kartelës së pasurisë, regjistrim i kontratës dhe lëshim certifikate në vlerën 7,000 

lekë (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

39.1 Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK Sarandë, në zbatim të nenit 27, të Ligjit 

nr.111, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën” të, të marrë masa për pasurinë e regjistruar me referencën me 

nr.6909, ZK 8642 duke vendosur masë kufizimi mbi këtë pasuri deri në plotësimin e 

dokumentacionit (mandat pagesa për shërbimet e kryera pranë DRASHK Sarandë), deri në 

plotësimin e dokumentacionit tekniko ligjor të kërkuar dhe rikthimin e ligjshmërisë . 

Deri në datë 30.08. 2020 

 

40- Gjetje nga auditimi: ZVRPP Sarandë ka bërë pune të pamjaftueshme në: 

-Administrimin e praktikave dhe kërkesave në proces të pa përfunduara, ku numri i praktikave në proces 

të trajtuara për periudhën 2 vjeçare 2018-2019, është 1252 praktika, në një kohë që numri i regjistrimit 

për të njëjtën periudhë është 1850 regjistrime, me të ardhura të përfituara pa dhënë shërbimin e faturuar, 

që kanë sjellë si pasojë mungesën e transparencës së punës ndaj publikut. 

Mungonte një evidencë e praktikave në proces, gjë që ka ndikuar në mos administrimin në arkiv të 

dokumentacionit, mbajtjen e praktikave të aplikimeve nga specialistët për afate të gjata, në kundërshtim 

e ligjin nr.9154, datë 6.1.1993 “Për arkivat”. 

-Zbatimin e bazës nënligjore aktuale, në përmbushje të rritjes së transparencës së zyrës lidhur me 

shërbimin ndaj publikut dhe forcimit të Sistemit të Kontrollit të Brendshëm lidhur me integritetin e 

punonjësve në zbatim të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Mekanizmin Financiar dhe Kontrollin”, 

lidhur me mungesën e një rregullore të brendshme të Funksionimit të Administratës (Trajtuar në faqet 

93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

40.1-Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK Sarandë, të marrë masa: për evidentimin e 

1252 praktikave në proces, kohëzgjatjen nga aplikimi, evidentimin e problematikave, krijimin e mbajtjes 
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së evidencës së praktikave në proces, si dhe të marrë masa për inventarizimin e dokumentacionit për 

1252 praktikat në proces e të pa përfunduara. 

Deri në datë 30.09. 2020 

 

41- Gjetje nga auditimi: Në një rast ZVRPP Sarandë ka ofruar shërbimin subjektit KR, pritja e 

dokumentacionit sipas formularit tip, si i plotë dhe legalisht i pranueshëm duke plotësuar dhe shtojcën 

nr. 4. Për regjistrimin përfundimtar të ndërtimeve të reja, përfituar sipas lejes së legalizimit nr. 45569, 

datë 21.05. 2013, për objektin godinë banimi 1 kat . Nga ana e ish-ZVRPP duke ju referuar të dhënave 

kordinative të paraqitura në Gent planin bashkëlidhur lejes dhe krahasimin me materialin gjeohapësinor 

(ASIG) fotografimi i vitit 2015, pretendohet se nuk ekziston objekti në vendin, pozicionin dhe aktin e 

miratuar. Ne këto kushte është refuzuar  regjistrimi i lejës së legalizimit pasi; Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Sarandë, nuk duhet ta kishte kualifikuar dhe pajiste me leje legalizimi subjektin KR për 

objektin “Godinë banimi 1 kat nën tokë me sipërfaqe ndërtimi 69 m2 dhe parcelën ndërtimore 500 m2, 

veprime mbështetur në nenin 45 të ligjit 33/12 datë 12.09.2012”Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme 

pika 5 e udhëzimit nr. 2 datë 12.09.2012”për regjistrimin e elementeve të akteve që verifikon nga zyra e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit, neni 2 të 

ligjit nr. 9482,datë 03.04.2006”Për legalizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar Nga 

auditimi u konstatua se nuk është vepruar në zbatim të ligjit nr. 9482,datë 03.04.2006”Për legalizimin 

dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, si dhe të nenit 53 të ligjit nr. 111/2018, datë 07.02.2019 

“Për Kadastrën” (Trajtuar në faqet 93-184,  të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

41.1. Rekomandimi : Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK Sarandë të marrë masa, për regjistrimin 

hipotekor të lejes së legalizimit nr. 45569, datë 21.05. 2013, në përputhje e zbatim të ligjit nr. 9482,datë 

03.04.2006”Për legalizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, si dhe nenit 53 të ligjit nr.  

111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”. 

Deri me datë 30.06.2020 

 

42. Gjetje nga auuditimi: Nga auditimi u konstatua se pranë Në DV ASHK Sarandë, NR dhe MR janë 

pronarë  sipas regjistrit hipotekor nr.1, të apartamenteve, faqe 78, indeksi 229, datë 10.09.1996,  të një 

“apartament banimi nr.1, në banesën nr.4, lagjja nr. 4, Sarandë, rruga nr.2, e përbërë nga dy dhoma 

dhe një kuzhinë, e cila ka dhe një sipërfaqe trualli në bashkëpronësi, përfituar në bazë të Kontratës së 

Shitblerjes nr. 2061 rep, 1037 kol, datë 30.08.1996 dhe Kontratës së Shitblerjes nr.2062 rep, 1038 kol, 

datë 30.08.1996 , midis N dhe M me Ndërmarrjen Komunale banesa.  

Në Drejtorinë Vendore të ASHK Sarandë administrohet Vendimi i Gjykatës së Kasacionit me nr. 893 

datë 04.07.1996 me palë paditëse NR, i paditur “Thk”, “Nd. Komunale Banesa, Bashkia Sarandë”  me 

objekt “Deklarimi i pavlefshmërisë të kontratës së qirasë datë 12.11.1992 dhe anulimin e urdhrit 

administrative datë 06.11.1992”,  ku është vendosur: 

1.Anullimi i urdhrit administrativ datë 06.11.1992;  

2. Konstatimi absolutisht i pavlefshëm e kontratës së qirasë nr. 126 datë 12.11.1992 në emër të Thkt për 

apartamentin 2+1 si dhe kontratës së privatizimit të kësaj banese;  

3. Lirimin dhe dorëzimin e menjëhershëm të një dhome nga i padituri për MS; 4.Paditësës NR i lind e 

drejta e privatizimit në banesën 1+1 që ka pasur me qira sipas kontratës datë 27.12.1987. I padituri ThK 

qëndron në këtë banesë 1+1 me qira deri në afatin e përcaktuar nga Këshilli Ministrave.  

Nga sa më sipër DV ASHK Sarandë në kushtet kur prona ka përfunduar tek poseduesi i tretë Fiqiri Laze, 

nuk mund të bëjë regjistrime për Zj NK dhe MK, megjithëse kanë të drejtë si pronarët e parë, por 

aktualisht nuk disponojnë dokument titull pronësie (kontratë privatizimi në zbatim të vendimit nr. 893 

datë 04.07.1996). Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar konstatohet se  zgjidhja vjen nga 

heqja dorë e gjithë veprimeve të mëparshme dhe krijimi mundësive për rilidhjen e kontratës për 

privatizimin e kësaj banese me palët MS, NK  me Ndërmarrjen e Entit të banesave, bazuar në ligjin “Për 

privatizimin e banesave shtetërore”.  
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 Në rastin konkret aktualisht të tre palët kanë marrëdhënie midis tyre me objektin “Banesë për privatizim” 

dhe me drejtë është orientimi për zgjidhjen me marrëveshje mirëkuptimi midis palëve dhe në të kundërt 

ndjekjen e rrugës gjyqësore për përfitimin e pjesës takuese të shprehura në vlera financiare  të secilit mbi 

këtë banesë mbi bazën e një kontrate të rifreskuar (Trajtuar në faqet 93-184,  të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit).  

42.1. Rekomandimi: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, që në zbatim të 

nenit 27, të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë masë  kufizimi për pasurinë 

pronarë  sipas regjistrit hipotekor nr.1, të apartamenteve, faqe 78, indeksi 229, datë 10.09.1996,  të një 

“apartament banimi nr.1, në banesën nr.4, lagjja nr. 4, Sarandë, rruga nr.2,  deri në plotësimin e 

dokumentacionit në zbatim vetëm të  Vendimit të Gjykatës së Kasacionit me nr.893 datë 04.07.1996. 

Aktualisht DV ASHK Sarandë të ruajë gjendjen e kufizimit të pasurisë për mos kryerjen e veprimeve të 

tjera regjistruese, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko ligjor të kërkuar dhe rikthimin e 

ligjshmërisë . 

Menjëherë 

 

43- Gjetje nga auditimi: U krye verifikim mbi zgjidhjen e ankesës së znj. DB, për të cilën është lënë 

rekomandimi nr.90 i Raportit Përfundimtar të KLSH, ku lihej detyrë që të veprohej nga ZVRPP Sarandë, 

pas aplikimit të qytetares, lidhur me regjistrimin e vendimit të Gjykatës nr. 172 rep., nr. 280.kol. me 

objekt “Njohje e së drejtës së pronësisë së ish-pronares NH mbi një sipërfaqe toke bujqësore prej 11000 

m2 në Fshatin Borsh”, Ligji 7699, datë 21.04.1993. 

Nga auditimi rezultoi se  kërkuesi DB, ka aplikuar me nr. kërkese 2338, datë 27.03.2019 dhe me datë të 

përfundimit 05.04.2019. Por u konstatua se, megjithëse i është dërguar shkresë qytetares mbi përfundimet 

dhe rekomandimet e KLSH-së, deri më datë 13.02.2020 praktika e aplikimit ka mbetur në sportelin e 

institucionit dhe nuk i është dhënë rrugë veprimit, duke mos e trajtuar si praktikë në proces dhe as me 

njoftim rishtas të qytetares, në një kohë që duhej të shqyrtohej dokumentacioni i dorëzuar (vendimi i 

Gjykatës Sarandë nr. 172 rep., nr. 280.kol.), etj, dokumente, dhe DV e ASHK-së Sarandë të merrte masa 

të menjëhershme duke ndjekur të gjithë procedurat ligjore në përputhje me përcaktimet e ligjit 

nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, si dhe nëse është e nevojshme të orientohej ankuesja në 

institucionet kompetente për marrjen e aktit administrativ që përbën titull pronësi për sipërfaqen e tokë 

për të cilën është njohur pronësia me vendim gjykate sipas përcaktimeve të VKM nr.560, datë 

16.10.1995, i ndryshuar. 

Sa sipër, për 10 muaj kjo praktikë nuk është trajtuar nga ZVRPP Sarandë, duke vepruar në kundërshtim 

me UKM nr.5341/5, datë 7.9.2012 “Për miratimin e tarifave të shërbimit të zyrave të regjistrimit të 

pasurive të paluajtshme”. 

Përveç sa sipër, shqyrtimi ka rëndësi dhe praktika duhej riparë duke u përqendruar në ndryshimet e bëra 

në ligjin nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, i cili ka cfuqizuar ligjin e mëparshëm, gjë që 

nuk është kryer nga DV e ASHK-së Sarandë (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).   

43.1-Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK Sarandë, të marrë masa të menjëhershme 

duke ndjekur të gjithë procedurat ligjore në shqyrtimin e dokumentacionit të dorëzuar (vendimi i 

Gjykatës Sarandë nr. 172 rep., nr. 280.kol.), etj, dokumente, duke u shprehur në mënyrë shkresore brenda 

afateve të përcaktuara ligjërisht mbi rezultatet e konkluduara, deri në plotësimin e dokumentacionit 

tekniko ligjor të kërkuar dhe rikthimin e ligjshmërisë. 

           Menjëherë 

 

44. Gjetje nga auditimi: U krye verifikim mbi zgjidhjen e ankesës së pronarëve EV, disponuar me nr.97, 

datë 20.01.2020 të KLSH, të cilët ankohen për kufizimin e pronës së tyre nga KLSH, dhe pronarë trualli 

të përfituar me kontratë shitblerje nga Bashkia Sarandë. Pronarët pretendojnë se me daljen e VKM nr. 

329, datë 22.05.2019, prona duhej të ishte liruar. 
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-Sipas masës organizative gjetje nr. 30 dhe listës bashkëlidhur (pasqyra nr. 2), faqe 329 e Raportit 

Përfundimtar të Auditimit të KLSH-së, referenca 4785, prona është kufizuar për faktin se regjistrimi i 

pasurisë pallat është bërë në mungesë dhe me parregullsi të dokumentacionit tekniko ligjor, pasi leja e 

përdorimit nuk është lëshuar nga Titullari i Autoritetit të Planifikimit të Territorit (Kryetari i Bashkisë), 

si dhe mungon deklarata e përputhshmërisë, bashkëlidhur Lejes së Përdorimit, e cila konfirmon kryerjen 

e punimeve në përputhje me normat e standardet e sigurisë në fuqi, sa vepruar në papajtueshmëri me 

nenin 42, të ligjit nr. 109/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar 

dhe pikën 5, të UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementëve të akteve, që verifikohen nga 

zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”. 

-Përveç sa sipër, prona është kufizuar edhe për faktin e konstatimit të përfitimit  të padrejtë prej  2, 

047,600 lekë, për llogaritje në kundërshtim me VKM, ku çmimi është 10,777 lekë/m2. Për këtë rast duhej 

referuar VKM nr. 329, datë 22.05.2019 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës së 

bashkive me agjencinë shtetërore të kadastrës, për regjistrimin e trojeve të dhëna për ndërtim nga njësitë 

e qeverisjes vendore dhe për rregullimin e marrëdhënieve juridike të pronësisë mbi këto troje, për efekt 

regjistrimi”. Sipas këtij vendimi pronarët e truallit duhet të aplikojnë pranë DV të ASHK-së Sarandë për 

heqjen e kufizimit, duke paraqitur dokumentacionin sipas vendimit(Vendimi i Këshillit të Bashkisë 

Sarandë, kontrata apo akti për kalimin e pronësisë mbi tokën, dokumenti i pagesës sipas vlerës në kohën 

e miratimit të vendimit nga Këshilli dhe dokumente të tjera, sipas VKM nr. 329, datë 22.05.2019).  

Nga sa sipër, rezulton se deri më datë 13.02.2020 dosja nuk është plotësuar me dokumentacionin e 

kërkuar tekniko-ligjor, sipas masës organizative nr. 30 të Raportit Përfundimtar të Auditimit sipas  

(pasqyra 2 bashkëlidhur referenca 4785) dhe nuk është aplikuar sipas VKM nr. 329, datë 22.05.2019, pra 

kufizimi i vendosur nga KLSH nuk mund të hiqet, pa u plotësuar dokumentacioni në fjalë si më sipër  

(Trajtuar në faqet 93-184,të Raportit Përfundimtar të Auditimit).   

44.1-Rekomandim: Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK Sarandë, të marrë masa të menjëhershme 

dhe të lajmërojë pronarët ankues EV, të plotësojnë dokumentacionin tekniko-ligjor të konstatuar me 

mangësi sipas gjetjes nr. 30, të Raportit Përfundimtar të KLSH, duke ndjekur të gjithë procedurat ligjore 

në përputhje me përcaktimet e ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën” dhe të aplikojë sipas 

VKM nr.329, datë 22.05.2019, për të përfituar nga benefitet që parashikon ky vendim  lidhur me 

regjistrimin e trojeve të shitura nga Bashkia Sarandë, deri në plotësimin e dokumentacionit tekniko 

ligjor të kërkuar dhe rikthimin e ligjshmërisë. 

                          Deri në datë 30.06. 2020 

 

45. Gjetje nga auditimi: Bazuar në kërkesën për verifikim dokumentacioni me nr.225, datë 17.02.2020 

të z. VGJ u auditua dokumentacioni sipas Referencës 15961 (lejes së legalizimit) dhe 12927 ZK  8641 

“Sarandë” ku nga ish ZVRPP Sarandë është regjistruar  pasuria nr. 18/77/nd, vol. 52, faqe 19, ZK 8641 

objekti “Godinë e kombinuar 10 kat”. 

Në zbatim të Vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër nr. 20-2018-30/16 datë 16.01.2018 (i cili ka lënë 

në fuqi Vendimin nr.23-2017-955 (485) datë 19.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë). Zyra 

Përmbarimore “B-K” ka protokolluar në ish ZVRPP Sarandë me nr. 1349 prot datë 16.02.2018, Kërkesën 

nr. 251 dhe 252  prot datë 16.02.2018, për vendosje të sekuestros konservative në  pasurinë nr. 18/77/nd, 

vol. 52, faqe 19, ZK 8641 objekti “Godinë e kombinuar 10 kat” (pasuri ngas e cila është kryer ndarja në 

njësi e apartamente sipas akt kolaudimit dhe  aneks kontratës së sipërmarrjes nr. 2162 rep. dhe nr. 910/3 

kol. datë. 14.07.2016 lidhur midis “B & H” dhe V G si pronar trualli). Kërkesë e zbatuar nga ish ZVRPP 

Sarandë. Nga ish ZVRPP Sarandë bazuar në kërkesën nr. 320 prot datë 16.03.2018 me kreditor “E & C” 

dhe debitor “B & H” dhe V Gj ka hequr sekuestron totale dhe është vendosur sekuestro konservative 

vetëm mbi 13 pasuri të individualizuara në njësi dhe apartamente nga pasuria mëmë nr. 18/77 ND. 

Me kërkesën nr.10956 datë 07.11.2019, nga VGJ pranë DV ASHK Sarandë është paraqitur Vendimi i 

Gjykatës së Lartë nr.152 datë 16.03.2018 “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 20-2018-30/16 datë 

16.01.2018 i Gjykatës së Apeli Gjirokastër. DV ASHK Sarandë  për kërkuesin VGJ ka kthyer përgjigjen: 

“Nga verifikimi i elementëve të këtij vendimi rezultoi se ASHK Sarandë nuk është palë në këtë proces 
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gjyqësor. Ndodhur në këto kushte, ky vendim nuk mund të zbatohet. ASHK Sarandë ju orienton ti 

drejtoheni Zyrës Përmbarimore “B-K” me qëllim pezullimin e ekzekutimit të Urdhrit të Ekzekutimit 

nr.23-201-955 (485) datë.19/05/2017”. Veprimet e më sipërme vijnë në kundërshtim me nenin 38 dhe 

nenin 60 të ligjit 33/2012,  datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të pa luajtshme” (Trajtuar në 

faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).   

45.1. Rekomandim: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë të merren 

masa: Për zbatimin e Vendimit të Gjykatës së Lartë nr. 152, datë 16.03.2019 “Pezullimi i ekzekutimit të 

vendimit nr. 20-2018-30/16 datë 16.01.2018 i Gjykatës së Apeli Gjirokastër”, për heqjen e sekuestrove  

konservative të vendosura sipas kërkesës me nr.1349 prot datë 16.02.2018  nga Zyra Përmbarimore “B-

K”; Si dhe për vazhdimin regjistrimi i pasurive që rrjedhin nga pasuria nr. 18/77 nd, në përputhje e zbatim 

të dokumentacionit ligjor të paraqitur për regjistrim dhe rikthimin e ligjshmërisë. 

Menjëherë 

 

46. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i ankesës të SB: mbi anulimin e revokimit të Lejes së Legalizimit 

nr. 1042826, datë 31.07.2019 të një Godinë me funksion social-ekonomik me 2 kate në zonën e quajtur 

Manastiri Ksamil Bashkia Sarandë, në emër SB dhe AB. u konstatua se: 

Leja e Legalizimit është Revokuar me Urdhrin e Brendshëm nr. 528, datë 09.08.2019, pasi sipas 

Procesverbalit nr. prot 3888/1, datë 09.08.2019 “leja e legalizimit për Godinë Social ekonomike 2 kat” 

është dhënë në kundërshtim me Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Sarandë Miratuar me 

Vendimin e KKT nr. 3,  datë 16.10.2017, në zonën C.2. Bredenesh Sarandë, zonë e parashikuar për 

investime strategjike në vendet e rëndësisë kombëtare për zhvillimin e turizmit.  

Përsa i përket shfuqizimit të Lejes së Legalizimit, nga ana jonë është konstatuar se Leja e Legalizimit është 

shfuqizuar në mungesë të dokumentacionit konfirmues nga Bashkia Sarandë të gjurmës së objektit (hotel) në Planin 

e Përgjithshëm Vendor të Miratuar të kësaj Bashkie pasi sipas dokumentacionit në dosjen e lejes së legalizimit 

objekti bie mbi zonën C.2. të PPV Bashkia Sarandë. 

Grupi i auditimit në vlerësim të përgjegjësisë ligjore auditoi me përgjegjësi praktikën e dhënies së lejes së legalizimit 

në emër të zj B duke evidentuar ligjshmërinë e të gjithë hapave në procedurën e miratimit të dhënies së lejes së 

legalizimit nga ana jonë nuk u konstatua parregullsi thelbësore por vetëm mangësi e përputhjes së gjurmës së 

objektit me planin e përgjithshëm Vendore. DV ASHK Sarandë në vlerësim të ankesës së paraqitur ka ri verifikuar 

dokumentacionin dhe për mungesë të dokumentacionit për konfirmimin e gjurmës së objektit nga Bashkia Sarandë 

të cilësuar në PPV për të cilën është kryer shkualifikimi. Nga zj. B pretendohet se shkualifikimi është i pa ligjshëm 

pasi objekti është me leje ndërtimi dhe ekziston gjurma. Nga KLSH gjykohet se DV ASHK Sarandë duhet ti kërkojë 

zyrtarisht Bashkisë Sarandë konfirmimin e tekniko ligjor dhe të vijojë me rikthimin e ligjshmërisë të kësaj leje 

legalizimi (Trajtuar në faqet 93-185, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).   

46.1. Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë të marrë masa që  në 

bashkëpunim me Bashkinë Sarandë të kërkojë në mënyrë zyrtare (me shkresë) për përcaktimin e saktë të gjurmës 

së objektit  (të legalizuar e shkualifikuar) me lejen nr. 1042826, datë 31.07.2019 “Godinë me funksion social-

ekonomik me 2 kate”, dhe saktësimin e statusit tekniko juridik në lidhje me  zonën C.2. Bredenesh Sarandë 

për të përcaktuar cenimin ose jo të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Sarandë miratuar Vendimin 

e KKT nr. 3,  datë 16.10.2017. Me marrjen e shkresës të procedojë me rikthimin e ligjshmërisë të kësaj leje 

legalizimi. 

Menjëherë 

 

C. TË ARDHURA TË MUNGUARA 

 

1- Gjetje nga auditmi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë (ish- Drejtoria 

Rajonale e ALUIZNI-t Sarandë) në marrjen e vendimeve “Për kualifikimin për legalizim të objektit 

informal”, në të gjitha rastet e audituara kanë vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” nenin 27 “Dokumentacioni tekniko-

ligjor për legalizimin e objektit”, pika “ç” –“vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në 
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infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe 

legjislacionit në fuqi”. Në procedurën e kualifikimit të objekteve informale, ka dërguar pranë Bashkive 

Sarandë, Himarë, Finiq dhe Konispol, shkresat për llogaritjen e pagesës së taksës së ndikimit në 

infrastrukturë për 2312 objekte ka proceduar me vendim kualifikimi pa marrë konfirmim mbi pagesën e 

saj duke krijuar një mungesë të ardhurash në buxhetin e shtetit në vlerën 804,249,039 lekë për 2312 

objekt në total (Trajtuar në faqet 37-93, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).   

1.1- Rekomandimi: Drejtorit Vendore të ASHK  Sarandë, për nevoja të plotësimit të dokumentacionit 

tekniko-ligjor të objekteve me leje legalizimit të lëshuara, t’i kërkojë Bashkive Sarandë, Himarë, Finiq 

dhe Konispol, vërtetimet mbi llogaritjen dhe pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë në vlerën prej 

804,249,039 lekë, si dhe të kërkojë që të bëhet regjistrimi në sektorin përkatës të kartelës në Drejtorinë 

Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë, në refuzim të vendosen masë për kufizimin deri 

në arkëtimin e plotë të detyrimeve të papaguara. 

 Brenda datës 30.09.2020 

 

2- Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë (ish- 

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Sarandë) për periudhën objekt auditimi, janë lëshuar 3130 leje 

legalizimi për objektet informale të  legalizuara. Nga 3130 leje legalizimi të lëshuara, 2035 leje legalizimi 

janë lëshuar vetëm për objektin me shënimin në lejen e legalizimit “Kalimi i pronësisë për parcelën 

ndërtimore do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave”, 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 një shumë që duhej paguar 

prej subjekteve informale prej 135,327,500 lekë veprime këto në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 

03.04.2006 me ndryshime, neni 17 ( pika 5 ) (Trajtuar në faqet 37-93, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).   

2.1- Rekomandimi: Drejtoria Vendore të ASHK  Sarandë, 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 2035 dosje të objekteve informale të pajisur me Leje 

legalizimi të objektit, për të mundësuar brenda afateve ligjore likuidimin të vleftës përkatëse të 

parcelave ndërtimore. 

        Brenda datës 30.09.2020 

 

3- Gjetje nga auditimi: Sipas aplikimit nr. 386 prot. datë 18.01.2018, Kompanisë së ndërtimit S. SH.P.K 

ka kryer regjistrimin e leje ndërtimit nr. 2/54 datë 17.11.2006, sipas vendimit të KRRT Sarandë nr. 1/6 

datë 14.02.2006 për objektin ndërtimit “Godine banimi e shërbimesh me Garazh e bodrum” 5 kat+1 + 

papafingo,  sipërfaqe e sheshit 400 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 231 m2. Nga Bashkia Sarandë sipas 

shkresës nr. prot s’ka, datë 22.12.2009  konfirmohet se është  paguar për sipërfaqe 345 m2 x 25892 

lekë/m2 x 1% = 89,827 lekë taksa në zërin studime projektime por jo ndikimin në infrastrukturë. Me 

rifreskimin e lejes, sipas një shkresë pa numër dhe pa datë , dhe pa vulë të njomë, të Bashkisë Sarandë 

jepen të dhënat për rillogaritje të taksës së infrastrukturës për objektin 7 kate  x sipërfaqen e ndërtimit 

231 m2 + 195 m2 papafingo = 1812 m2 x 3 % x 25892 lek/m2 = 1,407,489 lekë. Nga kjo vlerë zbritet 

shuma 567,982 leka taksa të paguara në kushtet e lejes së vitit 2008 dhe mbetet për të paguar shuma 

839,506 lekë për të cilën nuk ka dokument arkëtimi(Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit).   

3.1. -Rekomandimi: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Sarandë, të marren 

masa për plotësimin e dokumentacionit ligjor dhe evidentimin e pagesës mbi shlyerjen e detyrimeve  

pranë Bashkisë Sarandë dhe rikthimin e ligjshmërisë. 

Brenda datës 30.07.2020 

 

4.- Gjetje nga auditimi: Në ASHK Sarandë me kërkesën nr.3847 datë 24.04.2019, është kryer 

“Regjistrim fillestar” për truallin me sipërfaqe 358 m2 në ZK 8642-të, pasuri e   përfituar në bazë të 
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kontratës së shit-blerjes nr.576 Rep. dhe nr. 449/kol. me palë shitëse Bashkia Sarandë dhe blerës qytetari 

NA.  

-Nga auditimi i praktikës rezulton se në mbështetje të VKM nr. 329 datë 22.05.2017, pika 6 germa “c” 

gjen zbatim kur rezulton se “është shlyer çmimi i shitjes (sipas vërtetimit të pagesës), e përcaktuar në 

aktin e kalimit të pronësisë, sipas vlerës në kohën e miratimit të vendimit të këshillit të organit vendor 

për dhënien e tokës për ndërtim ).  

Blerësi NA në mungesë të dokumentit të regjistrimit të pasurisë së sipërpërmendur ka hartuar para noterit  

AA akt marrëveshjen e datës 23.12.2004 për shitjen e pasurisë së tij qytetarit Sh C. Marrëveshjen e ka 

firmosur përfaqësuesi PA i cili nuk ka prokurë nga NA, gjë e cila nuk citohet në asnjë vend në akt 

marrëveshje. Ky veprim e bën të pavlefshëm fuqinë juridike të marrëveshjes dhe për rrjedhojë nga 

ZVRPP regjistrimi duhet të refuzohej. Bazuar në kontratën e shitjes së truallit datë 26.11.2006  me 

përfaqësues PA vlera e truallit sipas çmimeve në fuqi është me çmimin e tregut i cili sipas VKM nr. 89 

datë 3.02.2016 “Për miratimin e  hartës së vlerës së tokës në RSH” për zonën e Sarandës është 10,377 

lekë/m2,  diferencë e pa arkëtuar shuma 3,543,126 lekë. (358 x 10,377-172,840). Për rrjedhojë nuk është 

arkëtuar edhe taksa e kalimit të pronësisë në shumën 531,469 lekë (3,543,126 x 15 %) e cila përbën 

mungesë të ardhurash në buxhetin e shtetit (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit).   

4.1. -Rekomandimi : Drejtori i Drejtorisë Vendore të ASHK  Sarandë të marrë masa, që në zbatim të 

nenit 27, të ligjit nr.111/2018, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, të vendosë masë kufizimi deri në 

administrimin e dokumentacionit të pagesës së diferencës së truallit në vleftë prej 3,543,126 leke 

dhe të ndjekë në rrugë ligjore arkëtimin e  taksës së  kalimit të pronësisë në shumën 531,469 lekë. 

Brenda datës 30.07.2020 

 

5. Gjetje nga auditimi: Gjetje nga auditimi: Në 16 raste, në ZK 8641 dhe 2297, sipas referencave: 

nr.18112 FS; nr. 17139 VN; nr.17194 VC, nr. 18035 PF; nr. 17662 SZ; nr. 17604 MB, nr. 17568 IK; nr. 

17567 LT; nr. 17670 SV; nr.17357 BM, nr.02555 GA; nr.02747 FO, nr.02749 EK, nr.02682 HI, nr.02651 

SM, 02660 FZ, është kryer  regjistrimi i objekteve të përfituara me leje legalizimi, bazuar në kërkesat e 

subjekteve informale, relacionet hartografike, urdhrat e brendshëm, në të cilët citohet zbatimi i VKM 

nr.1095 mbi  vendosjen e hipotekës ligjore për regjistrimin e objekteve Social-Ekonomikë ose të 

Kombinuar,  për pjesën e parcelës ndërtimore  të pa likuiduar në favor të ALUIZNI-t Sarandë. Ky veprim 

është në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006, i ndryshuar, neni 17, pika 5 dhe neni 30, pika 

2/1, me  pikën nr. 8 të VKM nr. 488, datë 22.7.2014, të ndryshuar dhe të Kreu III  në VKM nr. 1095, datë 

28.12.2015. 

Bazuar në Vendimin të KM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në 

Republikën e Shqipërisë”, llogaritja e vlerës së pronës në zonat kadastrale nr. 8641, 2297, Sarandë,  për 

sipërfaqen e parcelave ndërtimore “Shtet”, prej 2867 m2 , rezulton një shumë që duhej paguar prej 

subjekteve informal  në vlerë prej  19,158,879 lekë,  si e ardhur e munguar për Buxhetin e shtetit dhe 

fondin e kompensimit të ish-pronareve.. 

Sa sipër, nga ana e ZVRPP Sarandë nuk janë verifikuar si duhet elementët e formës dhe përmbajtjes, 

mangësi të cilat kanë sjellë pavlefshmëri të titujve të pronësisë, duke vepruar në kundërshtim me: ligjin 

nr. 33/2012,  datë 29.04.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”,  neni 25, germa “a”, me 

UKM nr.2, datë 12.09.2012 , pika 5, me shtojcën nr. 3 , bashkëlidhur  udhëzimit nr. 2, datë 19/09/2012, 

pika 10.7 dhe me ligjin nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative të Republikës së 

Shqipërisë”, Pjesa V, neni 107 (Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).   

5.1.Rekomandim: Drejtoria Vendore të ASHK  Sarandë, 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 16 dosje të objekteve informale të pajisur me Leje legalizimi të objektit, 

për të mundësuar brenda afateve ligjore likuidimin të vleftës të parcelave ndërtimore prej  19,158,879 

lekë,  si e ardhur e munguar për Buxhetin e shtetit dhe fondin e kompensimit të ish-pronareve. 

                                Deri më datë 30.09.2020 
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D. MASA SHPËRBLIM DËMI 

 

Mbështetur në ligjin nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i procedurave administrative të Republikës së 

Shqipërisë”, pjesa VI, Kreu I, nenet 105-109 dhe Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga ana e titullarit të njësisë publike 

(Nëpunësit autorizues), të merren masa e të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohen në 

rrugë administrative dhe ligjore (Padi Gjyqësore), duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin 

e dëmit të krijuar prej 5,436,194 lekë ndaj buxhetit të shtetit, si më poshtë: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Në 19 raste të auditimit të transaksioneve të kryera me pasuritë e paluajtshme 

dhe përllogaritjes së tatimit si dhe taksës mbi kalimin e të drejtave të pronësisë, janë konstatuar veprime 

në kundërshtim me përcaktimet ligjore të bëra nenin 8, pika 1, shkronja dh të Ligjit nr. 8438, datë 

28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, nenin 50 të Ligjit nr. 33/2012 Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme, nenin 28 të Ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 Për sistemin e taksave vendore, i 

ndryshuar, pikat 1-10, të Udhëzimit nr.9, datë 26.2.2008 “Për tatimin e kalimit të së drejtës së pronësisë 

së pasurisë së paluajtshme”, pikën 4, 5, 7, 9 të Udhëzimit të përbashkët nr.29, datë 30.7.2018 “Për tatimin 

e kalimit të së drejtës së pronësisë së pasurisë së paluajtshme”, duke krijuar të ardhura të munguara me 

efekt dëm ekonomik të shkaktuar ndaj buxhetit të shtetit në vlerën 5,436,194 lekë, si vijon: 

- transaksionin me nr.2602, ZK.2297 me kërkesën nr.3084 më datë 04.05.2018 i bërë nga shtetasi z.EM- 

në vlerën 1,304,280.5 lekë; 

- transaksionin me nr.7454, ZK.8642 me kërkesën nr.5800 më datë 06.08.2018 i bërë nga shtetasi z. 

KH(blerësi), për rregjistrimin e kalimit në pronësi të apartamentit nga shtetasit z.EK - në vlerën 892,066.8 

lekë; 

- transaksionin me nr.7491, ZK.8642 me kërkesën nr.6008 më datat 10.08.2018 të bërë nga DS (blerësi), 

për rregjistrimin e kalimit në pronësi të dy apartamenteve nëpërmjet kontratës së shitjes me shtetasin z.  

AXH (Person Fizik me NIPT K83806801T) - në vlerën 557,264.4 lekë; 

- transaksionin me referencë nr.16738, ZK 8641, me kërkesën nr.590, datë 30.01.2018 nga shtetasi z. KL 

- në vlerën 432,800 lekë; 

- transaksionin me nr.7605, ZK.8642 me kërkesën nr.7198 më datë 18.09.2018 i bërë nga shtetasi z. BK 

- në vlerën 366,512.6 lekë; 

- transaksionin me referencë nr.6909, ZK 8642, me kërkesën nr.142, datë 09.01.2018 nga shtetasja 

znj.VM – në vlerën 335,744.25 lekë;  

- transaksionin me nr.17696, ZK.8641 me kërkesën nr.10259 më datë 27.12.2018 i bërë nga shtetasi z. 

RB (blerësi), për rregjistrimin e kalimit në pronësi të apartamentit nga Banka “SOCIETE GENERALE 

ALBANIA” SHA (shitësi) - në vlerën 328,860 lekë; 

- transaksionin me referencë nr.6173, ZK 8642, me kërkesën nr.487, datë 23.01.2018 nga shtetasi znj.  

SHI - në vlerën 238,428 lekë;  

- transaksionin me referencë nr.16690, ZK 8641, me kërkesën nr.344, datë 17.01.2018 nga shtetasi z. PK 

- në vlerën 253,554 lekë;  

- transaksionin me nr.17770, ZK.8641 me kërkesën nr.486 më datë 21.01.2019 i bërë nga shtetasi z. EM 

(blerësi), për regjistrimin e kalimit në pronësi të apartamentit, nëpërmjet kontratës së shitblerjes 

nr.60Rep., nr.17 Kol., datë 16.01.2019, me palën shitëse shtetasin z. SM - në vlerën 238,016.3 lekë;  

- Në transaksionin me nr.2841, ZK.2297 me kërkesat nr.8091 më datat 22.10.2018 i bërë nga AK - në 

vlerën 174,015.8 lekë;  

- transaksionin me referencë nr.16766, ZK 8641, me kërkesën nr.781, datë 05.02.2018 nga shtetasi z. IZ 

- në vlerën 72,358.5 lekë;  

- transaksionin me referencë nr.16713, ZK 8641, me kërkesën nr.510, datë 24.01.2018 nga shtetasi z. IM  

- në vlerën 19,590 lekë;  
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- transaksionin me referencë nr.18081, ZK 8641, me kërkesën nr.2276, datë 11.04.2018 nga shtetasja 

znj. AÇ - në vlerën 96,598 lekë;  

- transaksionin me nr.17550, ZK.8641 me kërkesën nr.8740 më datë 12.11.2018 i bërë nga shtetasi z. JP 

- në vlerën 56,709.6 lekë;  

- transaksionin me nr.17783, ZK.8641 me kërkesën nr.713 më datë 28.01.2019 i bërë nga shtetasja znj. 

NL (blerësi), për rregjistrimin e kalimit në pronësi të apartamentit, nëpërmjet kontratës së shitblerjes 

nr.17 Rep., nr.8 Kol., datë 28.01.2019, me palën shitëse shtetasin z. SH - në vlerën 62,715.6 lekë; 

(Trajtuar në faqet 93-184, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).   

1.1 Rekomandim: Nga Titullari i DRASHK Sarandë të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimin e vlerës 5,436,194lekë, 

të ardhura të munguara me efekt dëm ekonomik, të krijuara nga mos llogaritjet e sakta të tatimit 

dhe taksës së kalimit të të drejtave mbi pronën. 

Menjëherë 

E. MASA DISIPLINORE 

 

Mbështetur në Kreu IV, neni 11 germa “d” dhe “e”  dhe nenet 37, 141, dhe 153  të  ligjit nr. 7961, datë 

12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, në bazë të nenit 9, pika 2, germa ç te 

ligjit nr. 111/2018, date 07.02.2019 “Për Kadastrën”, si dhe në kontratën individuale të punës, t’i 

kërkojmë Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, vlerësimin e shkallës së 

përgjegjësisë për çdo punonjës të cituar më poshtë dhe marrjen e masave disiplinore nga “Vërejtje” , 

“Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna” deri në “Largim nga Puna (zgjidhje e 

kontratës)”, për këta punonjës: 
 

a.  Masa “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna” (zgjidhje kontrate)”, për 7 punonjës si 

më poshtë: 

 

1. EL në cilësinë e ish-Përgjegjës Sektori, aktualisht specialist.  

2. EL  në cilësinë e ish-Përgjegjës Sektori, aktualisht specialist. 

Për të metat e mangësi të konstatuara rast pas rasti sipas specialistëve, në zbatimin e procedurave ligjore 

e nënligjore pasi: 

- Në 6 raste, për lejet e legalizimit, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar pa respektuar 

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

ujit, PPV, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacion justifikues për këtë qëllim. Veprime këto në 

kundërshtim me përcaktimet e Ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006, të ndryshuar,  Ligjin nr. 111/2012 “Për 

menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, i ndryshuar me nr. 6/2018 
-VKM nr. 280, date 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të 

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

ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 

1.4.2015, të këshillit të ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të 

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

pika 2  
- Në 23 raste, sipas dokumentacionit të pronësisë lëshuar nga ZVRPP, parcela ndërtimore e zënë ndodhet 

e regjistruar në pasurinë e llojit “Arë, Pyll, P.F”. Pra legalizimi është kryer në zona “Territore të tjera”, 

për të cilat nuk ka gjetur zbatim të neneve 10, 11, 14, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

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

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

me leje, të organeve e të dokumentacionit, për propozimin e miratimin e zonave informale” i ndryshuar 

gjatë procedurave të legalizimit të objekteve informale”, duke ndryshuar zërin kadastral, regjimin e tokës 

në llojin e pasurisë “Truall”; 
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- Në 2 raste, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si  genplani, harta dixhitale e paraqitur dhe 

pamjes grafike të ASIG rezulton se objektit ndodhet nën linjat e  transmetimit të energjisë elektrike, por 

nga ALUIZNI nuk është marrë konfirmim nga OSHE apo OST për vazhdimin e procedurave të 

legalizimit veprime këto që bien në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar dhe pika 2, germa “ç” dhe “g” të VKM nr. 

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

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

VKM nr. 756, datë 26.10.2016;  

- Në 10 raste, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si  genplani, harta dixhitale e paraqitur, fotove 

të objektit dhe pamjes grafike të ASIG rezulton  se: objektet janë ndërtuar me objekte jo të qëndrueshme 

(llamarinë etj.) dhe pa lidhur pazgjidhshmërisht me tokën, si dhe në aftin e përcaktuar ligjërisht 

konstatoheshin  të prishur. Në çdo rast mungon akti ekspertimit, pra jashtë fushës së zbatimit së ligjit nr. 

9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar. 

Veprimet në kundërshtim me: nenit 2, të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006; VKM nr. 280, date 01.04.2015 

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

pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime  me leje”, ndryshuar pika 1 e 7.  

- Në 8 raste, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si vetëdeklarimi (i regjistruar edhe në faqen 

zyrtare të ALUIZNI-t) fotografitë e objektit si dhe imazhet satelitore konstatohet se objektet informale 

të vetëdeklaruara janë ndërtuar jashtë afatit ligjor të përcaktuar, veprime në kundërshtim me nenin 2 

“Fusha e zbatimit”; pika 1 dhe 4 të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, me 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” i ndryshuar, pika 3 e 

3/1; 

- Në 25 raste, janë kryer legalizime të objekteve pa respektuar distancat nga rrugët, madje është cënuar 

trupi i rrugës ku sipas Gen Planit të administruar në dosje rezulton se objektet bien mbi rrugë a trotuar, 

në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 

ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi” me VKM nr. 280, datë 1.4.2015 

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

pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” kreu III. “Kriteret për legalizimin e 

ndërtimeve jashtë zonave informale të miratuara”, pika 4/b ku  -Ligjin  Nr. 8378,  datë  22.07.1998 i 

ndryshuar “Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 “Përcaktime dhe klasifikime rrugësh” dhe 

neni 4, “Përcaktimi i qendrave të banuara”  -VKM nr. 153, date 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores 

së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë” neni 25, pika 2; ndërkohë që në dosje nuk ka 

korrespodencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie 

në rrugë apo mbi projektin infrastrukturor; 

- Në 3 raste, janë kryer legalizime për objekte shërbimi dhe banimi, në kushtet  ku parcelat ndërtimore 

ndodhen ne zona me zëra kadastralë “Pyll”, duke  ndryshuar automatikisht edhe zërin kadastral dhe 

regjimin e  tokës në “Truall”, ose në zona ku PPV parashikon zona të pyllëzuara. Veprime në kundërshtim 

me neneve 14 e 17,  të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar,  

- Në 1 rast, objekti i legalizuar ndodhet në Zonën Arkeologjike Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme 

janë në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 

ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi” dhe neni 42 “Procedura dhe 

kritere të zbatueshme”, VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

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

ndërtime me leje”, e ndryshuar nr. 756, datë 26.10.2016, Kapitulli II. “Kriteret për legalizimin e 

ndërtimeve në zonat informale të miratuara” Pika 3.a, e 4. 
- Në 20 raste për ndërtimit pa leje dhe/ose shtesën në ndërtim me leje, Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t 

Sarandë ka pranuar Deklarata për përfshirjen në procesin e legalizimit, pa u shoqëruar me 

dokumentacionin e kërkuar në kundërshtim me Udhëzimin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 767, date 
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10.09.2014 “Për miratimin e formës dhe mënyrës së plotësimit dhe administrimit te deklaratës për 

përfshirjen ne procesin e legalizimit të ndërtimit pa leje” dale ne zbatim te nenit 4 te ligjit nr. 9482, data 

03.04.2006, i ndryshuar s dhe pikës 2 të VKM nr. 589, date 10.09.2014 i ndryshuar. Pika 3.b.  

- Në 1 rast është lëshuar leje legalizimi mbi depon e ujit duke vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9482, 

datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar  Neni 39 

“Përjashtimi nga legalizimi” (Më hollësisht trajtuar në faqet 37-93, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

 

3. znj. VT, në cilësinë e specialistes Juriste. 

Për të metat e mangësi të konstatuara rast pas rasti sipas specialistëve, në zbatimin e procedurave ligjore 

e nënligjore pasi: 

-Në 2 raste janë kryer regjistrime të AMTP-ve dhe janë lëshuar certifikata pronësie, në kushtet kur: Në 

dosjen e AMTP-ve, në DV të ASHK Sarandë, për ZK nr. 1464, Delvinë, nuk u gjetën AMTP-të origjinale 

apo dublikatë, po u gjetën fotokopje e njësuar me origjinalin me anë të noterizimit, e cila i është 

bASHKëngjitur praktikës së dërguar nga Bashkia Delvinë, në një kohë që duhej të njëjësoheshin nga 

organi që ka lëshuar dokumentin. AMTP-të janë pa datën se kur janë lëshuar dhe në këto kushte, nuk 

përcaktohet dot  nëse janë lëshuar përpara apo pas datës 15.08.2008, për rrjedhojë nuk mund  të 

identifikohet organi që e ka lëshuar dokumentin dhe mënyra e procedimit të mëtejshëm nga ana e ZVRPP. 

Veprime e mosveprime të cilat janë në kundërshim me: VKM nr. 994, datë 09.12.2015 “Për procedurën 

e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, pika 1, germat “b” dhe “dh”; pika 3, germa “a”; 

3.1, germa “a”. 

-Në 11 raste, në Zonën Kadastrale 2297, Ksamil, nga verifikimi i kryer me sistemin zyrtar dixhital 

geoportal-albania, sipas hartës bashkëlidhur vendimit nr. 134, datë 20.2.2013, u konstatua se janë 

regjistruar objekte informale në zonën e mbrojtur, “Parku Kombëtar Butrint”, në Kategorinë e II të zonave 

të mbrojtura, ku përjashtohet njeriu nga shfrytëzimi ose zënia me aktivitete intensive (godinat e banimit dhe 

social-ekonomike), ndalohet ndërtimi i zonave urbane, veprimtaritë lejohen vetëm pasi të jetë marrë leja e 

mjedisit dhe në përputhje me vendimin e KKT.  Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me: Vendimin e KM nr. 280, datë 1.4.2015 “ Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

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

ndërtime me leje”, të ndryshuar me vendimin e KM nr. 756, datë 26.10.2016, pika 2, germa “ë”. Ligjin nr. 

81/2017, datë 04.05.2017 “Për zonat e mbrojtura”, në nenin 16 te të cilit, “Parku kombëtar” (kategoria II), 

pika 2, germa “a”, nenin 33, nenin 57, pika 3. Ligjin nr. 33/2012, datë 21.03.2012 “Për Regjistrimin e 

Pasurive të Paluajtshme”,  neni 25, germa “a”, me UKM nr. 2, DATË 12.9.2012  “Për përcaktimin e 

elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës 

për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, pika 5, me shtojcën nr. 3 , bashkëlidhur  udhëzimit nr. 2, datë 

19/09/2012, pika 10.7 dhe me ligjin nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative të 

Republikës së Shqipërisë”, Pjesa V, neni 109. 

-Në 3 raste, në Zonën Kadastrale 2297, Ksamil, konstatohet se është miratuar për regjistrim leje 

legalizimi për godinë social-ekonomike dhe banimi ne tokë “Kullotë” dhe përveç kësaj është ndryshuar 

edhe zëri kadastral dhe regjimi i  tokës në “Truall”, në një kohë që kompetenca për ndryshimin e zërit 

kadastral nga “Kullotë” në “Truall”, për kullotat, me sipërfaqe deri një 1 ha  i takon Ministrit  të Mjedisit. 

Këto veprime janë një në kundërshtim me ligjin nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor”, nenin 

10,  pika 1, dhe nenin 17.  

-Në 1 rast, në Zonën Kadastrale 2297, Ksamil, sipas azhurnimin me sistemin zyrtar geoportal-albania, si 

dhe nga matja e kryer në   hartën vektoriale gen-plani me shkallë 1:500, konstatohet se objekti i legalizuar 

ndodhen në distancë 4-5 m, pra me të vogël se 10 m nga rruga nacionale e kategorisë “C”, veprim më 

sipër bien në kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave 

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

në ndërtime me leje”, të ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 

vendimin nr. 280, datë 01.04.2015, të Këshillit të Ministrave, ...”,  pika 4, germa “b”/i, VKKT me nr. 5, 
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datë 29.12.2014, pika 7, VKM Nr.153 datë 07.04.2000 “Për miratimin e Rregullores në zbatim të Kodit 

Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, Neni 27, pika 3. 

-Në 2 raste, në Zonën Kadastrale 2297, Ksamil, nga verifikimi sipas sistemit geoportal-albania dhe HTR 

si dhe nga relacioni hartografik, rezulton  se objektet ndodhen në ne një distancë prej buzës së Detit “Jon” 

prej 30-95  metra nga vija e bregut të detit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: Vendimin e 

KM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm 

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

me vendimin e KM nr. 756, pika 2, germa “h”. Ligjin  Nr. 111/2012,  datë  15.12.2012 “Për Menaxhimin 

e Integruar të Burimeve Ujore”, të ndryshuar me ligjin nr. 6, datë 08.02.2018, neni 4, pika 8, neni  5, neni 

84 “Veprimtaritë në brigje”. 

-Në 4 raste, në Zonën Kadastrale 8641 dhe 2297, është kryer  regjistrimi i objekteve të përfituara me leje 

legalizimi, bazuar në kërkesat e subjekteve informale, relacionet hartografike, urdhrat e brendshëm, në 

të cilët citohet zbatimi i VKM nr.1095 mbi  vendosjen e hipotekës ligjore për regjistrimin e objekteve 

Social-Ekonomikë osë të Kombinuar,  për pjesën e parcelës ndërtimore  të pa likuiduar në favor të 

ALUIZNI-t Sarandë. Veprim është në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006, i ndryshuar, neni 

17, pika 5 dhe neni 30, pika 2/1, me VKM nr. 488, datë 22.7.2014 “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”, të ndryshuar, pika 8 dhe 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”, Kreu III (Më hollësisht trajtuar në faqet 93-184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

4. z. BD, në cilësinë e specialistit Hartograf. 

Për të metat e mangësi të konstatuara rast pas rasti sipas specialistëve, në zbatimin e procedurave ligjore 

e nënligjore pasi: 

-Në 1 rast, në ZK 1923, Halo, është kryer regjistrimi i AMTP-së dhe është lëshuar certifikatë pronësie, 

në kushtet kur: AMTP origjinale nuk ndodhej në praktikën e referencës. Në praktikat e referencave në 

DV të ASHK Sarandë, për ZK nr. 1626, Fitore, nuk u gjetën AMTP-të origjinale apo dublikatë, po u 

gjetën AMTP të skanuara të njësuara me origjinalin nga Bashkia Finiq pa datë. Në këto kushte, nuk 

përcaktohet dot  data e lëshimit të AMTP-së nëse është përpara apo pas datës 15.08.2008, për rrjedhojë 

nuk mund të identifikohet edhe organi që e ka lëshuar dokumentin AMTP.  

Dokumenti origjinal i ndodhur në dosje ka korrigjime, (prishje me bojë korrektuese) në sipërfaqen 

gjithsej, në pasurinë me emërtimin “Bariamatiko”, 1500 m2 dhe në kufizimet e saj, në pasurinë e quajtur 

“Kallamo Allko” ku është korrigjuar zëri kadastral “Ullishte” dhe “Trualli” dhe nuk është shënuar gjë 

tjetër mbi korrigjimin. Korrigjim është bërë edhe në emrin dhe mbiemrin e Kryetarit të Komisionit të 

Tokës në Fshat, ku është fshirë emri me bojë dhe është vendosur emër tjetër mbi korrigjimin, ndërsa sigla 

është lënë pa korrigjuar.Nga 25264 m2 gjithsej të AMTP, janë përcaktuar me zëra kadastrave vetëm 900 

m2, duke lënë pa përcaktuar llojin e pasurisë për pjesën tjetër prej 24364 m2. 

Sa sipër dokumentacioni AMTP nuk përmban elementët e formës dhe përmbajtjes me veprime e 

mosveprime të cilat janë në kundërshtim me VKM nr. 994, datë 09.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit 

të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, pika 1, germat “b”, “d” dhe “dh”. 

-Në 1 rast, në Zonën Kadastrale 2297, Ksamil, nga verifikimi i kryer me sistemin zyrtar dixhital 

geoportal-albania, sipas hartës bashkëlidhur vendimit nr. 134, datë 20.2.2013, u konstatua se janë 

regjistruar objekte informale në zonën e mbrojtur, “Parku Kombëtar Butrint”, në Kategorinë e II të zonave 

të mbrojtura, ku përjashtohet njeriu nga shfrytëzimi ose zënia me aktivitete intensive (godinat e banimit dhe 

social-ekonomike), ndalohet ndërtimi i zonave urbane, veprimtaritë lejohen vetëm pasi të jetë marrë leja e 

mjedisit dhe në përputhje me vendimin e KKT.  Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me: Vendimin e KM nr. 280, datë 1.4.2015 “ Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

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

ndërtime me leje”, të ndryshuar me vendimin e KM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime dhe 
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shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, “për përcaktimin e kritereve, 

procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore 

dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, pika 2, germa “ë”. Ligjin nr. 81/2017, datë 04.05.2017 “Për zonat 

e mbrojtura”, në nenin 16 te të cilit, “Parku kombëtar” (kategoria II), pika 2, germa “a”, nenin 33, nenin 

57, pika 3. Ligjin nr. 33/2012, datë 21.03.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”,  neni 25, 

germa “a”, me UKM nr. 2, DATË 12.9.2012  “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen 

nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, 

pika 5, me shtojcën nr. 3 , bashkëlidhur  udhëzimit nr. 2, datë 19/09/2012, pika 10.7 dhe me ligjin nr. 

44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë”, Pjesa V, neni 

109  

-Në 1 rast, në Zonën Kadastrale 8642, Sarandë, është kryer regjistrimi përfundimtar i ndërtimit të ri dhe 

lëshim leje përdorimi: Godinë banimi Shërbimesh 7 kate, ZK 8642, Sarandë, pasuria nr. 24/355, vol. 37, 

f. 248, sipërfaqe 372 m2. Certifikatë datë 24.08.2018. 

Në praktikën referencare, mungojnë këto dokumentacione tekniko-ligjorë: Vlefta e preventivit dhe e 

situacionit përfundimtar, mbi bazën e të cilave llogaritet taksa e infrastrukturës; Studimi gjeologo-

inxhinierik; Projekti konstruktiv; Projekti hidraulik, elektrik, MKZ, ngrohje ftohje; Procesverbali i 

piketimit të parcelës +i themeleve+ i kuotës+00+karabinasë; Relacioni i mbikëqyrësit të punimeve; 

Kërkesën për regjistrimin e përkohshëm të karabinasë; Konfirmimi i përfundimit te punimeve te 

karabinasë, ne përputhje me projektin dhe kushtet urbanistike, te miratuara ne lejen e ndërtimit; Licensa 

e shoqërisë; Licensa e kolaudatorit. Sa sipër bie në kundërshtim me ligjin  nr.8402, datë 10.9.1998 “Për 

kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndërtimit”, nenet 12, 12/1 dhe 13 dhe me Rregulloren e 

Brendshme të ZRPP nr. nr. 184, datë 08.04.1999, Kreu IV, pika 12. 

- Në 6  raste, në Zonën Kadastrale 8641 dhe 2297, është kryer  regjistrimi i objekteve të përfituara me 

leje legalizimi, bazuar në kërkesat e subjekteve informale, relacionet hartografike, urdhrat e brendshëm, 

në të cilët citohet zbatimi i VKM nr.1095 mbi  vendosjen e hipotekës ligjore për regjistrimin e objekteve 

Social-Ekonomikë osë të Kombinuar,  për pjesën e parcelës ndërtimore  të pa likuiduar në favor të 

ALUIZNI-t Sarandë. Veprimi është në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006, i ndryshuar, 

neni 17, pika 5 dhe neni 30, pika 2/1, me VKM nr. 488, datë 22.7.2014 “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”, të ndryshuar, pika 8 

dhe 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”, Kreu III.  Nga ku rezulton një shumë që duhej paguar prej subjekteve informal  

prej  19,158,879 lekë që përbën të ardhur të munguar në buxhetin e shtetit 

-Në 2 raste, në Zonën Kadastrale nr. 8641 Sarandë, ku dokumentet bashkëlidhur këtyre shkresave, në 

shumë raste janë fotokopje dhe në të 3 (tre) rastet mungojnë “vërtetimet nga drejtoria e Planifikimit dhe 

Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, që provojnë  se ndërtimet  janë  bërë para vitit 1991”, duke u 

zëvendësuar me harta të ndryshme fragmente nga relievi i Sarandës viti 1982, të cilat nuk tregojnë 

origjinën e institucionit nga janë nxjerrë dhe nuk provojnë faktin e ndërtimit para vitit 1991. Këto 

mosveprime janë në kundërshtim me VKM nr. 608, datë 05.09.2102 “Për përcaktimin e procedurës së 

kalimit të pronësisë të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 10.8.1991, e të truallit funksional të 

tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronësie, si dhe për regjistrimin e tyre”, pika 5, germa “ç” (Më 

hollësisht trajtuar në faqet 93-184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

5. Z. KK  në cilësinë e specialistit Jurist  
6. Z. LH në cilësinë e specialistit   Hartograf. 

Për të metat e mangësi të konstatuara rast pas rasti sipas specialistëve, në zbatimin e procedurave ligjore 

e nënligjore pasi: 

-Në 2 raste me referencë me nr. 4381 dhe nr.4399, të regjistrimit të lejeve të legalizimit dhe lëshimin e 

certifikatës së pronësisë në Z.K 1464 “Delvinë”, me aplikimet e bëra me nr. 1436 datë 06.03.2018 nga 
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shtetasi FI, aplikimin nr.6962, datë 11.09.2018 nga shtetasi AB, aplikimin nr. 2294, datë 11.04.2018 nga 

shtetasi PB, janë konstatuar veprime nga DRASHK Sarandë, në kundërshtim me përcaktimet ligjore të 

bëra në të bëra në pikën 1.1, neni 30, pikën 1/a neni 17 të Ligjit nr.9482 datë 3.4.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar; pikën 13 dhe 20 Kreu III të VKM nr. 

1095, datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t 

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

legalizuara”, të ndryshuar, me nenin 196 Kreu III të Ligjit 7850, datë 29.07.1994 “Për miratimin e Kodit 

Civil”, të ndryshuar, si dhe me pikat 6 dhe 8 KREU I të Udhëzimit të përbashkët nr. 4695, datë 31.5.2016 

“Për procedurat e hollësishme të regjistrimit dhe lëshimit të certifikatës së pasurisë së paluajtshme të 

legalizuar” (Më hollësisht trajtuar në faqet 93-184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

7. Znj. MH  në cilësinë e specialistit të financës 

Për të metat e mangësi të konstatuara rast pas rasti sipas specialistëve, në zbatimin e procedurave ligjore 

e nënligjore pasi: 

-Në 17 raste të auditimit të transaksioneve të kryera me pasuritë e paluajtshme dhe përllogaritjes së tatimit 

si dhe taksës mbi kalimin e të drejtave të pronësisë, janë konstatuar veprime në kundërshtim me 

përcaktimet ligjore të bëra nenin 8, pika 1, shkronja dh të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin 

mbi të ardhurat”, i ndryshuar, nenin 50 të Ligjit nr. 33/2012 Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme, 

nenin 28 të Ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 Për sistemin e taksave vendore, i ndryshuar, pikat 1-10, të 

Udhëzimit nr.9, datë 26.2.2008 “Për tatimin e kalimit të së drejtës së pronësisë së pasurisë së 

paluajtshme”, pikën 4, 5, 7, 9 të Udhëzimit të përbashkët nr.29, datë 30.7.2018 “Për tatimin e kalimit të 

së drejtës së pronësisë së pasurisë së paluajtshme”, duke krijuar të ardhura të munguara me efekt dëm 

ekonomik të shkaktuar ndaj buxhetit të shtetit në vlerën 5,436,194 lekë  (Më hollësisht trajtuar në faqet 

174-189 të Raportit të Auditimit) 

 

Masa  disiplinore “Vërejtje” për 8 punonjës si më poshtë: 

1. ML   në cilësinë Specialiste Terreni 

2. VL   në cilësinë Specialist Terreni 

3. XHT  në cilësinë specialiste Terreni  
4. DH  në cilësinë specialiste Terreni 

Për të metat e mangësi të konstatuara rast pas rasti sipas specialistëve, në zbatimin e procedurave ligjore 

e nënligjore pasi: 

- Në 70 raste “Proces verbalin e verifikimit në terren” i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesë në ndërtimin 

me leje”, pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë vetëm me numrin pasurie pa përshkrim, nuk 

janë përcaktuar largësitë e bazës së objektit  nga kufijtë e parcelës. Skicat fushore pasqyrojnë përmasat e 

objektit informal, por nuk kanë të pasqyruara: ndërtimin në raport me kufizimet dhe situatën ndërtimore 

rreth tij; largësitë nga objekti te kufiri i pronës; largësitë nga pikat ekstreme të pronës dhe objekteve. 

Veprime në kundërshtim me manualin “Hartimi dhe paraqitja e materialeve grafike (genplan dhe 

planimetri) të objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr.30, datë 

15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri) (Më 

hollësisht trajtuar në faqet 37-93, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

5. z. JL, në cilësinë e specialistit jurist. 

Për të metat e mangësi të konstatuara rast pas rasti sipas specialistëve, në zbatimin e procedurave ligjore 

e nënligjore pasi: 

-Në 1 rast, në Zonën Kadastrale 1626, Fitore, janë kryer regjistrime të AMTP-ve dhe janë lëshuar 

certifikata pronësie, në kushtet kur: Në praktikat e referencave në DV të ASHK Sarandë, për ZK nr. 

1626, Fitore, nuk u gjetën AMTP-të origjinale apo dublikatë, po u gjetën AMTP të skanuara të njësuara 

me origjinalin nga Bashkia Finiq pa datë. Në këto kushte, nuk përcaktohet dot  data e lëshimit të AMTP-

së nëse është përpara apo pas datës 15.08.2008, për rrjedhojë nuk mund të identifikohet edhe organi që e ka 
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lëshuar dokumentin AMTP. Veprime e mosveprime të cilat janë në kundërshtim me: VKM nr. 994, datë 

09.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, pika 1, germat “b” 

dhe “dh”; pika 2.2, germa b; pika 3, germa “a”; 3.1, germa “a”. 

Në 1 rast, në Zonën Kadastrale 1923, Halo, është kryer regjistrimi i AMTP-së dhe është lëshuar 

certifikatë pronësie, në kushtet kur: Në praktikat e referencave në DV të ASHK Sarandë, për ZK nr. 

1626, Fitore, nuk u gjetën AMTP-të origjinale apo dublikatë, po u gjetën AMTP të skanuara të njësuara 

me origjinalin nga Bashkia Finiq pa datë. Në këto kushte, nuk përcaktohet dot  data e lëshimit të AMTP-

së nëse është përpara apo pas datës 15.08.2008, për rrjedhojë nuk mund të identifikohet edhe organi që e ka 

lëshuar dokumentin AMTP. Dokumenti origjinal i ndodhur në dosje ka korrigjime, (prishje me bojë 

korrektuese) në sipërfaqen gjithsej, në pasurinë me emërtimin “Bariamatiko”, 1500 m2 dhe në kufizimet 

e saj, në pasurinë e quajtur “Kallamo Allko” ku është korrigjuar zëri kadastral “Ullishte” dhe “Trualli” 

dhe nuk është shënuar gjë tjetër mbi korrigjimin. Korrigjim është bërë edhe në emrin dhe mbiemrin e 

Kryetarit të Komisionit të Tokës në Fshat, ku është fshirë emri me bojë dhe është vendosur emër tjetër 

mbi korrigjimin, ndërsa sigla është lënë pa korrigjuar. Nga 25264 m2 gjithsej të AMTP, janë përcaktuar 

me zëra kadastrave vetëm 900 m2, duke lënë pa përcaktuar llojin e pasurisë për pjesën tjetër prej 24364 

m2. Veprime e mosveprime të cilat janë në kundërshtim me VKM nr. 994, datë 09.12.2015 “Për 

procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, pika 1, germat “b”, “d” dhe “dh”  (Më 

hollësisht trajtuar në faqet 93-184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

6. z. KK, në cilësinë e specialistit Jurist. 

Për të metat e mangësi të konstatuara rast pas rasti sipas specialistëve, në zbatimin e procedurave ligjore 

e nënligjore pasi: 

-Në 1 rast, në Zonën Kadastrale 2963, Piqeras, sipas referencës nr.00558 VG, është kryer regjistrimi 

i vendimit gjyqësor nr. 600, datë 24.10.2017, kalim pronësie, objekti: Rivendosje e së drejtës së shkelur, 

të paditur: “ZVRPP Sarandë, Bashkia Himarë” dhe  pjesëmarrës: “Avokatura e Shtetit, ZVRPP 

Gjirokastër”, ZK 2963, Piqeras, pasuria nr. 1399, vol. 8, f. 123, lloji i pasurisë: “Truall + Ndërtesë”, 

sipërfaqe 214 m2+ 34 m2 objekt 2 katësh. Në vendimin gjyqësor nr. 600, datë 24.10.2017 nuk ka 

bashkëlidhur plan-vendosjen, mosveprim që bie në kundërshtim me Rregulloren nr. 184, datë 

08.04.1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”,  Kreu IV, pika 14.a.2 

Udhëzimin e KM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementëve të akteve, që verifikohen nga 

zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, 

pika 3, germa “b” (Më hollësisht trajtuar në faqet 93-184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

7. znj LK, në cilësinë e specialistit Jurist. 

Për të metat e mangësi të konstatuara rast pas rasti sipas specialistëve, në zbatimin e procedurave ligjore 

e nënligjore pasi: 

-Në 3 raste, në Zonën Kadastrale 1483, Dhivër, janë kryer regjistrime të AMTP-ve dhe janë lëshuar 

certifikata pronësie, në kushtet kur: Në praktikat e referencave në DV të ASHK Sarandë, për ZK nr. 

1464, Delvinë, nuk u gjetën AMTP-të origjinale apo dublikatë, po u gjetën fotokopje të njësuara me 

origjinalin me anë të noterizimit, e cila i është bashkëngjitur praktikës së dërguar nga Bashkia Delvinë, 

në një kohë që duhej të njëjësoheshin nga organi që ka lëshuar dokumentin. -AMTP-të janë pa datën se 

kur janë lëshuar dhe në këto kushte, nuk përcaktohet dot  nëse janë lëshuar përpara apo pas datës 

15.08.2008, për rrjedhojë nuk mund të identifikohet organi që e ka lëshuar dokumentin dhe mënyra e 

procedimit të mëtejshëm nga ana e ZVRPP. Veprime e mosveprime të cilat janë në kundërshtim me: 

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

pika 1, germat “b” dhe “dh”; pika 2.2, germa b; pika 3, germa “a”; 3.1, germa “a”. 

-Në 1 rast, në Zonën Kadastrale 1626, Fitore, janë kryer regjistrime të AMTP-ve dhe janë lëshuar 

certifikata pronësie, në kushtet kur: Në praktikat e referencave në DV të ASHK Sarandë, për ZK nr. 

1626, Fitore, nuk u gjetën AMTP-të origjinale apo dublikatë, po u gjetën AMTP të skanuara të njësuara 

me origjinalin nga Bashkia Finiq pa datë. Në këto kushte, nuk përcaktohet dot  data e lëshimit të AMTP-
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së nëse është përpara apo pas datës 15.08.2008, për rrjedhojë nuk mund të identifikohet edhe organi që e ka 

lëshuar dokumentin AMTP. Veprime e mosveprime të cilat janë në kundërshtim me: VKM nr. 994, datë 

09.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”, pika 1, germat “b” 

dhe “dh”; pika 2.2, germa b; pika 3, germa “a”; 3.1, germa “a” (Më hollësisht trajtuar në faqet 93-184 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

8 znj. OG,  në cilësinë e Pritëse Populli,  

Për të metat e mangësi të konstatuara rast pas rasti sipas specialistëve, në zbatimin e procedurave ligjore 

e nënligjore pasi: 

Në rastin e  verifikimit të kryer mbi zgjidhjen e ankesës së znj. DB, për të cilën është lënë rekomandimi 

nr. 90 i Raportit Përfundimtar të KLSH, ku lihej detyrë që të veprohej nga ZVRPP Sarandë, pas aplikimit 

të qytetares, lidhur me regjistrimin e vendimit të Gjykatës nr. 172 rep., nr. 280.kol. me objekt “Njohje e 

së drejtës së pronësisë së ish-pronares Naxhie Hila (Bilali) mbi një sipërfaqe toke bujqësore prej 11000 

m2 në Fshatin Borsh, Ligji 7699, datë 21.04.1993”. 

Nga auditimi rezultoi se  kërkuesi Diana Shuaip Bilali, ka aplikuar me nr. kërkese 2338, datë 27.03.2019 

dhe me datë të përfundimit 05.04.2019, me pranuese të kërkesës znj. Ornela Gega.  

Por u konstatua se, megjithëse i është dërguar shkresë qytetares mbi përfundimet dhe rekomandimet e 

KLSH-së,  deri më datë 13.02.2020  praktika e aplikimit ka mbetur në sportelin e institucionit dhe nuk i 

është dhënë rrugë veprimit, duke mos e trajtuar si praktikë në proces dhe as me njoftim rishtaz të 

qytetares, në një kohë që duhej të shqyrtohej dokumentacioni i dorëzuar (vendimi i Gjykatës Sarandë nr. 

172 rep., nr. 280.kol.), etj, dokumente, dhe DV e ASHK-së Sarandë të merrte masa të menjëhershme 

duke ndjekur të gjithë procedurat ligjore në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 111/2018, datë 

07.02.2019 “Për Kadastrën”. Sa sipër, për 10 muaj kjo praktikë nuk është trajtuar nga ZVRPP Sarandë, 

duke vepruar në kundërshtim me UKM nr. 5341/5, datë 7.9.2012 “Për miratimin e tarifave të shërbimit 

të zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme”  (Më hollësisht trajtuar në faqet 93-184 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

 

II. Për punonjësit e larguar dhe që nuk kanë adresim institucional 

 

Për 25 ish-punonjës  dhe ish drejtuesit, sipas shkallës së përgjegjësisë masa disiplinore e propozuar 

nga ana jonë, në bazë të shkeljeve të konstatuara, do të ishte “Vërejtje me paralajmërim” deri në 

“Ndërprerje të marrëdhënieve të punës”, nuk rekomandojmë masa disiplinore, pasi nuk kemi adresim 

institucional për marrëdhënie pune në administratën publike.  

 

F. SHENIM I KRYETARIT 

 

Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Vendimi të përcillet për dijeni në Prokurori, kjo në kuadër të 

auditimit paraardhës në të cilin nga ana e Kontrollit të Lartë të Shtetit është proceduar me  kallëzim penal.  

 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim ngarkohet 

Departamenti i Administrimit të Aseteve dhe Mjedisit dhe Departamentit i Metodologjisë, Standardeve 

dhe Sigurimit të Cilësisë së Auditimit. 

 

 

Bujar LESKAJ  
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